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Introdução 

Os solos do semiárido brasileiro apresentam baixos teores de matéria orgânica, conseqüentemente a 

produtividade depende da fertilidade natural, que na maioria das vezes, não atende as necessidades de 

nutrição das culturas, tornando a adição de matéria orgânica necessária, tendo o uso de estercos de animais 

uma prática de manejo do solo que viabiliza esta adição. 

Plantas do gênero Manihot respondem bem a cortes sucessivos, quando se objetiva a utilização da 

parte aérea na alimentação animal, pois favorecem um maior aproveitamento do potencial produtivo da 

cultura e forragem com qualidades nutritivas superiores, sendo que, o limbo foliar é o componente estrutural 

que apresenta melhores valores nutritivos (SILVA & SANTANA, 2005; SILVA et al., 2009; ALENCAR et 

al., 2012). 

Em euforbiáceas com finalidade de produção de forragem da parte aérea, um fator importante a ser 

considerado é a partição desta estrutura em percentual de limbo foliar, pecíolo e ramo (COSTA et al., 2007). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de fitomassa da pornunça (Manihot sp.) em resposta 

a adubação orgânica e cortes no município de Cubatí – PB.   

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na Fazenda Cumati localizada a 6°49’13” de latitude Sul e 36°21’38” 

de longitude Oeste com 546m de altitude inserida no município de Cubati microrregião do Seridó Oriental 

conhecido como Curimataú paraibano, no período de fevereiro de 2011 a fevereiro  de 2012. Durante o 

período experimental a precipitação foi de 508 mm, temperatura máxima de 31°C, mínima de 21,7°C e 

umidade relativa máxima de 85,1 %, mínima de 51,9 % Figura 1. 
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Figura 1. Precipitação (mm), temperatura máxima e mínima (oC) e umidade relativa máxima e mínima (%) 
de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2012, na propriedade Cumatí, Cubati-PB. 

O solo classificado como Neossolo Regolítico, de textura arenosa e os adubos orgânicos (bovino e 

ovino) apresentam as seguintes características químicas (Tabela 1). 

Tabela 1. Valores dos atributos químicos do solo e estercos aplicados na área experimental. 

Identificação 
pH P K+ Na+ H++Al+3 Al+3 Ca+2 Mg+2 SB CTC MO 

H2O 
(1:2,5) mg/dm3 Cmolc/dm3 g/kg-1

Solo (0-20 cm) 6,46 16,11 54,04 0,1 1,32 0 2,1 0,35 2,67 3,99 3,19
Solo (20-40 

cm) 6,22 10,59 51,55 0,1 0,83 0 1,8 0,15 2,15 2,98 2,57

Esterco Bovino 9,48 1013,6 3990 9,5 0 0 5,7 3,75 29,1 29,1 237,7 
Esterco Ovino 8,91 1062,7 2343 5,6 0,17 0 7,8 10,1 29,4 29,6 290,3 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O plantio foi realizado em 24 de março de 2010 com mudas, no espaçamento de 1,5 x 1,5 m (4.444 

plantas ha-1), em parcelas de 5,0 x 5,0 m. Foi realizada adubação orgânica com esterco bovino e ovino em 

maio de 2010, sendo 20 Mg/ha aplicado superficialmente ao redor das plantas e posteriormente incorporado 

ao solo com cultivador.  

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com parcela subdividida no tempo, tendo a 

parcela principal dois estercos (bovino e ovino) e na subparcela quatro cortes com quatro repetições e os 

dados obtidos foram submetidos a analise de variância e teste de Tukey (5%) para as médias. 

Resultados e Discussão 
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Na produção da fração completa (limbo foliar mais pecíolo e ramo) de matéria verde em kg ha-1 da 

pornunça não houve diferença (P>0,05) entre os adubos orgânicos (bovino e ovino) e quanto aos cortes à 

produção do primeiro e segundo foi maior do que o terceiro e quarto (Tabela 2). 

Tabela 2. Produção de matéria verde (kg ha-1) da fração completa da pornunça sob efeito de adubos 

orgânicos e cortes no Curimatau paraibano. 

Estercos 
1° Corte 
01/02/11 

310 DAP1

2° Corte 
03/06/11 

123 DAC2 

3° Corte 
14/10/11 
133 DAC 

4° Corte 
13/02/12 
122 DAC 

Média 

Bovino 7870,00 8554,00 4797,50 5233,00 6613,62 a 
Ovino 9677,00 10620,50 4562,50 5825,00 7671,25 a 
Média 8773,50a 9587,25a 4680,06b 5529,00b  

 CV1 = 42,76%3 CV2 = 35,81%4

Letras iguais na coluna e linha não diferem a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey; 1 Dias Após o Plantio; 2 Dias Após o Corte; 3
Coeficiente de variação dos tratamentos da parcela principal (Esterco bovino e ovino); 4 Coeficiente de variação da subparcela 
(Efeito cortes). 

Na presença de eventos de precipitação para os cortes um e dois ocorreu maior produção de matéria 

verde da pornunça, sob efeito do esterco ovino, provavelmente devido disponibilidade de nutrientes uniforme 

ao longo do tempo, o esterco em forma de “cíbalas” proporcionou liberação gradual, enquanto no esterco 

bovino a liberação de nutrientes foi mais rápida, faltando nutrientes em determinado período com reflexo em 

uma menor produção. Mesmo não havendo diferença estatística na produção da pornunça na presença dos 

adubos, o esterco de ovino provavelmente apresentou melhores condições favorecendo a uma maior 

produção.  

Os valores de produção de massa verde observados na pornunça deste estudo são superiores aos 

2718 kg/ha de massa verde de pornunça adubada com 11 Mg/ha de esterco bovino e cultivadas no 

espaçamento de 2,0 x 2,0 m  encontrado por VASCONCELOS et al., 2010. 

Conclusões 

Na presença de eventos de precipitação ocorre maior produção de fitomassa da pornunça. 

O esterco ovino tende proporcionar maior produção de fitomassa na pornunça com cortes sucessivos.  
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma planta que possui pequena área foliar e lenta 

formação de copa,  produz pouco resíduo cultural, exige amplo espaçamento entre linhas  e no seu cultivo e 

colheita são comuns  grandes movimentações de solo. Assim, pouco protege os solos dos efeitos erosivos das 

chuvas (OTSUBO et al., 2005). Margolis et al. (1991), estudaram diferentes sistemas de cultivos para 

mandioca num solo Podzólico Vermelho-Amarelo com 12% de declive e determinaram perdas anuais de 

solo variando entre 1,4 e 49,3 t/ha. 

A avaliação das perdas de solo por métodos clássicos exige uma série de parcelas e tanques, pessoas 

bem treinadas e medições constantes. Tais exigências elevam o seu custo e limitam a sua utilização. Além 

disso, pesquisas indicam que a precisão do método convencional é duvidosa (SOMBATPANIT & 

SUWANGERD). Esse autores consideram ser suficientemente adequado um método que mesmo 

simplificado determine a perdas de solo por ano ou por cultivo. O trabalho de Howeler (1987), Apud

Sombatpanit & Suwangerd, sugere o uso de tanques ou trincheiras coletoras revestidos com manta plástica 

para coleta e determinação da quantidade de solo erodido de uma determinada parcela. Para FAO (1997), a 

coleta e a pesagem do total de solo erodido de uma parcela de terreno fornece uma estimativa precisa da 

perda de solo na referida área de estudo, objetivo dos métodos sugeridos por tais autores.  

O presente estudo de caso objetivou avaliar as perdas de solo ocorridas em três diferentes sistemas 

de cultivos de mandioca e por duas safras consecutivas.  

Material e Métodos 

A unidade para estudo de caso das perdas de solo foi instalada na área da Estação Experimental da 

Epagri, situada no município de Urussanga, Estado de Santa Catarina, Brasil (latitude 28o 31’ 04’’ S e 

longitude 49o 19’ 15’’ W), altitude de 48 metros. Foram avaliados 3 sistemas de cultivos: i) CONV = 

convencional composto por 2 gradagens e posterior plantio das manivas sobre solo nu e sem cordão vegetal 

na base inferior da parcela; ii) CONV+VET = convencional composto por 2 gradagens e posterior plantio 

das manivas sobre solo nu e com cordão vegetal formado por capim Vetiver (Chrysopogon zizanioides)

plantado na base inferior da parcela para contenção dos escorrimentos superficiais e iii) PD = plantio direto 

sobre aveia preta (Avena strigosa L.), a qual foi dessecada após o plantio da mandioca e antes da brotação 

das manivas.  A cultivar de mandioca utilizada foi a SCS 253 Sangão, plantada em espaçamento de 0,80 cm 



10

x 0,80 cm sobre um Argissolo de origem granítica, com horizonte A franco arenoso cascalhento. A 

declividade do terreno é de 10 %. Adubação da cultura realizada conforme SBCS (2004). Foram definidas 

três parcelas uma ao lado da outra, com comprimento de pendentes de 15 metros e largura variável; 

totalizando áreas de 233,8 m2 para o tratamento CONV+VET, 188,64 m2 para CONV e 190 m2 para PD. As 

parcelas foram dividas por lâminas de PVC de 30 cm de altura, enterradas por 15 cm; material também 

aplicado na parte superior das parcelas. Na parte inferior, foi construída uma trincheira secção de 0,3 m2. A 

trincheira foi dividida de forma a coincidir com a largura de cada parcela e revestida com lona plástica 

adequada. Cada uma dessas trincheiras revestidas se constituiu num recipiente ou tanque coletor para a água 

e o solo escorrido de cada parcela. Um dreno com tubo saliente de PVC com diâmetro 150 mm e com parede 

toda perfurada foi instalado em cada segmento da trincheira para escoar o excesso de água e reter na 

trincheira somente o solo erodido. As perdas de solo foram avaliadas nas safras de 2010/2011 e de 

2011/2012 e em períodos de duração diferentes. O solo depositado nas trincheiras de cada tratamento foi 

coletado e pesado numa única vez e representou o total das perdas ocorridas em cada período estudado. Do 

solo úmido pesado em cada trincheira, foram retiradas três amostras para determinação do peso do solo seco 

conforme Embrapa (1997). Após cada colheita de raízes, os sistemas “CONV” e “CONV + VET” ficavam 

em pousio com plantas espontâneas remanescentes até o próximo plantio da cultura e o sistema “PD” era 

gradeado e recebia a semeadura da aveia. 

Resultados e Discussão 

Nos dois períodos avaliados, as precipitações ocorrentes apresentaram distribuição de volumes 

diferenciados no tempo. Enquanto na safra de 2010-2011, o mês de novembro teve precipitações de 218,1 

mm acumulados,  na safra de 2011-2012 o acúmulo foi de somente 33,9 mm. Já no mês de dezembro ocorreu 

o inverso, com volumes acumulados de 75,9 e 237 mm, respectivamente.  O mês de outubro foi 

relativamente seco, com acúmulos de 35,6 mm para a primeira safra e de 75,8 mm para a segunda (Figura 

01). O volume e as características das precipitações ocorrentes nesses três primeiros meses de 

estabelecimento e de desenvolvimento das lavouras são as principais determinantes dos volumes de solo 

escorridos, visto ser o período de menor cobertura vegetal do terreno. Há que se considerar ainda que as 

chuvas ocorrentes em cada safra certamente tiveram características diferentes e que também a cobertura do 

solo deve ter variado de período para período. Portanto, os escorrimentos superficiais foram afetados não só 

pela dimensão dos volumes ocorridos.  
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Figura 01. Distribuição dos volumes acumulados das precipitações (mm) ocorrentes durante os períodos 

avaliados (fonte: Epagri/Ciram). 

As perdas de solo foram maiores no sistema de cultivo CONV e tiveram ampla redução nos sistemas 

CONV + VET e PD (Figura 02). Esse comportamento ocorreu em ambas as safras, embora seus valores não 

possam ser comparados devido, principalmente, às diferenças de amplitude dos períodos estudados, do 

volume de precipitações ocorrentes em momentos distintos dos cultivos, das características das chuvas e da 

cobertura do solo em cada safra. Entretanto, a comparação dos valores das perdas de solo ocorridas numa 

mesma safra é possível. 

Figura 02. Perdas de solo (kg de solo seco/ha/período) ocorridas em três diferentes tratamentos e em 2 

períodos estudados. 

Na período de 2010-2011, a barreira implantada com capim vetiver ainda estava se formando e as 

perdas de solo no sistema de cultivo “CONV + VET” foram cerca de três vezes superiores às determinadas 

no sistema PD.  Já no período 2011-2012, com o cordão vegetal bem formado, as perdas de solo dos dois 

sistemas de cultivo praticamente se igualaram; com 2.975 kg de solo seco/ha perdidos no sistema “CONV + 

VET” e 2.847 kg de solo seco/ha perdidos no sistema PD. Tal resultado mostra a eficiência do capim vetiver 

quando utilizado para a formação de cordões vegetais. Entretanto e em ambas as safras, na parcela do 

sistema “CONV + VET” ocorreram grandes movimentações de solo, fato percebido na parte inferior da 

parcela e junto ao cordão vegetal formado, com o consequente empobrecimento da parte superior do talhão. 
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O sistema PD, além de  apresentar as menores perdas de solo nos dois períodos estudados, promove a 

incorporação de material orgânico ao solo, recicla nutrientes e atua como supressor da vegetação espontânea 

em função dos efeitos  alelopáticos da aveia. 

Não obstante ser inadequada para o caso a comparação dos valores das perdas de solo entre as safras, 

importante atentar para os percentuais de redução entre os sistemas “CONV” e “PD” nos dois diferentes 

períodos. Em ambos, “PD” registrou apenas cerca de 10% das perdas de solo ocorrentes em “CONV”.

Conclusões 

- O sistema de plantio direto de mandioca apresentou as menores perdas de solo entre os sistemas 

estudados; 

- O uso de cordão vegetal formado de capim vetiver associado ao sistema de plantio convencional de 

mandioca se mostrou eficiente para conter dentro da parcela o solo erodido. 
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Introdução 

A mandioca destaca-se na região noroeste do Paraná, pela predominância de solos com textura 

arenosa, solos estes, que têm alta suscetibilidade à erosão. A cultura da mandioca tem práticas que 

promovem a desestabilização do solo, tanto no plantio como na colheita. Conhecendo-se os amplos 

benefícios dos sistemas conservacionistas do solo, há necessidade de estudos de técnicas que visem à 

redução dos efeitos negativos do revolvimento do solo, promovendo a viabilidade de implantação de sistema 

de cultivo conservacionista adaptado para a cultura da mandioca.  

Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo avaliar o desenvolvimento das cultivares de 

mandioca, em área sob cultivo mínimo e preparo convencional em três espaçamentos de plantio. 

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado no município de Cidade Gaúcha – PR, no período de agosto de 2011 a 

março de 2013, nas dependências do Campus do Arenito da Universidade Estadual de Maringá. A área 

experimental está a uma altitude média de 404m, latitude 23°22'30'' Sul e longitude 52°56'00'' Oeste. Para 

instalação do experimento, foram dividas duas áreas, uma sob preparo convencional e outra sob cultivo 

mínimo, sendo cada área de 150x20m. Em cada área, foram estabelecidas parcelas com dimensões de 

40x5m, sendo 12 parcelas com IAC90 e 12 parcelas com Fécula Branca. Em fevereiro de 2002, foi realizada 

aração com arado de discos a uma profundidade de 0,30m e nivelamento com grade niveladora para 

homogeneizar o terreno. Em março de 2002 foi implantada cobertura de verão (milheto) e inverno (aveia e 

tremoço), sendo cultivadas com soja e milho até o ano de 2006 e a após, somente milho até o ano de 2008 

nas duas áreas. Ambas as áreas, de 2008 até fevereiro de 2011, ficaram sob pousio. 

O preparo de solo convencional foi realizado em 15/08/2011, com um arado de discos na 

profundidade de 0,30m, seguido de uma grade niveladora de 32 discos. 

O preparo de solo cultivo mínimo foi realizado em 16/08/2011, com uma dessecação com glifosato 

na concentração de 4,0 L ha-1, sobre plantas de capim colonião, braquiária e carrapicho. Em 29/08/2011, foi 

realizada uma operação com a grade niveladora de 32 discos fechada, com finalidade de apenas cortar a 

palhada. 
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Em 30/08/2011, realizou-se o plantio das manivas, cortada com 0,135m nas duas áreas, com uma 

Plantadora Adubadora Planti Center, modelo BAZUCA I, engatada nos três pontos de um trator Massey 

Ferguson MF283 4x2TDA potência nominal de 62,296 Kw (86cv). A adubação foi realizada no plantio, com 

90 kg de K2O por hectare, conforme recomendação da análise química de rotina. Dentro de cada parcela de 

40x5m, em ambos os sistemas de cultivo, foi plantada 3 linhas da variedade Fécula Branca e 3 linhas da 

variedade IAC90 espaçadas 0,90m entre linhas e três espaçamentos de plantios entre plantas, E1=1,00m, 

E2=0,73m e E3=0,57m.  

As avaliações foram realizadas na linha central de cada parcela experimental em 5m de linha, 

deixando-se 17,50m de bordadura em cada linha central da parcela de 40m. Determinou-se: Produtividade de 

mandioca (t ha-1), obtida pela coleta de todas as raízes das plantas e mensuração destas, por balança de 

precisão marca Marte, modelo LC50 com precisão de 0,01 kg; e o teor de amido (g), obtido em 3 kg de 

raízes de mandioca das plantas coletadas para a produtividade, pelo método da balança hidrostática, 

conforme metodologia de Grossmann e Freitas (1950) citados por Fialho e Vieira (2011).  

A análise estatística foi realizada em delineamento experimental em blocos casualizados, em 

esquema fatorial 3x2, sendo, 3 espaçamentos de plantio entre plantas (E1, E2, e E3), 2 variedades de 

mandioca (IAC90 e Fécula Branca), com 4 repetições, para área sob sistema convencional e área sob o 

cultivo mínimo. Os dados foram analisados pelo teste F e o desdobramento pelo teste de Scott-Knott com 

nível de 5% de probabilidade, por meio do programa estatístico SISVAR 5.1. 

Resultados e Discussão 

Produtividade de mandioca 

Na Tabela 1 e Figura 1, são mostrados os valores de produtividade de mandioca nas áreas estudadas. 

Os valores de produtividade não se alteraram, tanto para as variedades, quanto para os diferentes 

espaçamentos de plantio e sistema de cultivo. Salienta-se que o sistema CO demonstrou os melhores valores 

de produtividade de raízes de mandioca para duas variedades estudas.  

Tabela 1. Valores médios de produtividade de mandioca em diferentes sistemas de manejo. 

Cultivo Mínimo (CM) 

Sistema Convencional (CO) 
E1 E2 E3 Médias 

Fécula Branca 55,62Aa 60,45Aa 63,13Aa 59,73A 
IAC90 65,48Aa 58,23Aa 54,53Aa 59,51A 
Médias 60,70   a 59,34   a 58,83   a  
Coeficiente de Variação (%) 
Média Geral ( t ha-1). 

18,47 
59,62 

   

E1 E2 E3 Médias 
Fécula Branca 52,18Aa 56,91Aa 48,66Aa 52,58A 
IAC90 65,00Aa 59,87Aa 50,77Aa 58,54A 
Médias ( t ha-1). 58,59  a 58,93  a 49,71   a  
Coeficiente de Variação (%) 
Média Geral ( t ha-1). 

20,01 
55,56 
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E1 = Espaçamento entre plantas 1,00m; E2 = Espaçamento entre plantas 0,73m; E3 =Espaçamento entre plantas 0,57m; FB = 
Variedade Fécula Branca; IAC90=Variedade IAC-90. Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, 
não diferem estatisticamentre entre si, pelo teste Scott-Knott a nível de 5% de probabilidade. 
Fonte: Dados da pesquisa.  

Figura 1. Comparação dos valores médios de produtividade de mandioca (t ha-1) entre os espaçamentos e 
variedades nos sistemas de manejo do solo. 

No sistema convencional (CO) houve apenas um decréscimo na produtividade no espaçamento E3. 

Em relação às variedades, verifica-se que a IAC90 apresentou valores semelhantes de valores de produção 

para os dois sistemas. A variedade Fécula Branca denota-se decréscimo na produção no sistema 

convencional. Segundo Aguiar (2003), as maiores produções por unidade de área se dão nas menores 

densidades de plantio, fato este que não ocorreu neste estudo com os espaçamentos de plantio entre plantas. 

Teor de amido nas raízes 

Na Tabela 2 e Figura 2, são mostrados valores de teor de amido das raízes de mandioca, obtidos pelo 

método da balança hidrostática. 

Tabela 2. Valores médios de teor de amido (g) em 3 kg raízes de mandioca 

Cultivo Mínimo (CM) 

E1 = Espaçamento entre plantas 1,00m; E2 = Espaçamento entre plantas 0,73m; E3 =Espaçamento entre plantas 0,57m; FB = 
Variedade Fécula Branca; IAC90=Variedade IAC-90. Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, 
não diferem estatisticamentre entre si, pelo teste Scott-Knott a nível de 5% de probabilidade. 
Fonte: Dados da pesquisa.  

Sistema Convencional (CO) 
E1 E2 E3 Médias 

Fécula Branca 588 Aa 638 Aa 592 Aa 606 A 
IAC90 589 Aa 589 Aa 600 Aa 592 A 
Médias 589 a 613 a 596 a  
Coeficiente de Variação (%) 
Média Geral (g) 

6,39 
599 

   

E1 E2 E3 Médias 
Fécula Branca 627 Aa 593 Aa 556 Bb 592 A 
IAC90 599 Aa 601 Aa 604 Aa 602 A 
Médias 613 a 597 a 580 a  
Coeficiente de Variação (%) 
Média Geral (g) 

5,24 
597 



16

Figura 2. Valores médios de teor de amido (g) entre os espaçamentos e variedades nos sistemas de manejo 
de solo. 

Pela Tabela 2, para o sistema convencional, verifica-se que não houve diferença estatística entre os 

tratamentos. Para o cultivo mínimo, verifica-se que houve diferença estatística para os valores de teor de 

amido entre as variedades e entre espaçamentos de plantas. No espaçamento de plantio E3, observam-se os 

maiores valores de teor de amido (604 g) para a variedade de mandioca IAC90. Avaliando-se a variedade 

fécula branca, verifica-se que os espaçamentos E1 e E2 apresentaram os maiores valores de teor de amido. 

Pela Figura 2, verifica-se que houve redução nos valores de teor de amido de E1 para E3, no sistema 

CO. E2 apresentou valores superiores de teor de amido, no sistema CM. Em relação às variedades, ambas 

tiveram comportamento inverso de teor de amido nos sistemas CO e CM. 

Conclusões 

Os valores de produtividade de mandioca são semelhantes entre os sistemas de manejos do solo, 

independente do espaçamento de plantio de manivas. 

Os valores de teor de amido apresentam relação diretamente proporcional com os espaçamentos 

entre plantas, no sistema preparo convencional. 
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Introdução 

A compactação do solo ocasiona redução na permeabilidade e porosidade do solo, decorrente de 

fatores como pressões e cargas aplicadas sobre o solo, afetando o crescimento e desenvolvimento do sistema 

radicular das plantas. 

No cultivo da mandioca, a prática de cultivo mínimo e ou plantio direto podem proporcionar maiores 

índices de produtividade quando comparados ao preparo convencional do solo. No entanto, poucas são as 

avaliações feitas sobre resultados dos efeitos dos sistemas de preparo de solo, em relação à produtividade e 

rentabilidade econômica da cultura da mandioca. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar 

o teor de amido,produtividade, densidade do solo e resistência do solo à penetração sob diferentes 

espaçamentos de plantio entre plantas de mandioca. 

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado no Campus do Arenito da Universidade Estadual de Maringá, em agosto de 

2011 a março de 2013, em área sob o sistema de cultivo mínimo e preparo convencional. Utilizaram-se duas 

variedades de mandioca, IAC90 e Fécula Branca, sob três espaçamentos de plantio entre plantas na linha, 

E1=1,00m; E2=0,73m e E3=0,57m. 

O preparo convencional foi com arado de 3 discos reversível na profundidade de 0,30m e duas 

gradagens com a grade niveladora de 32 discos,com um trator MF283 4x2TDA.A área sob cultivo mínimo 

foi dessecada com glifosato (4,0 L ha-1) e após, grade niveladora 32 discos com o implemento na posição 

fechada, apenas para a incorporação da massa verde e seca.Nas profundidades do solo P20(0,00-0,20m) e 

P40(0,20-0,40m), foram determinados os valores de densidade, coletando-se amostras de solos indeformadas 

com o auxílio de sonda SoilTest e a resistência do solo à penetração, por um penetrômetro digital modelo 

PNT-2000/MOTOR (DLG, 2006). O teor de amido nas raízes de mandioca foi estimado pelo método da 

balança hidrostática, seguindo metodologia proposta por Grossmann E Freitas (1950) citados por Fialho E 

Vieira (2011). 
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O delineamento estatístico adotado, foi o de blocos casualizados com fatorial 2 (duas variedades) x 3 

(três espaçamentos) com 4 repetições, sendo os dados coletados submetidos ao teste de F de significância e 

ao teste de agrupamento de média Scott-Knott a 5% de probabilidade.  

Resultados e Discussões 

Densidade do solo 

Na Tabela 1, são mostrados os valores de densidade do solo para a cultura de mandioca. Observa-se, 

que os valores de densidade do solo, foram semelhantes nas profundidades e nos espaçamentos estudados.

Tabela 1. Valores de densidade do solo nos sistema de cultivo do solo 

Cultivo Mínimo (CM) 
 E1-P20 E2-P20 E3-P20 E1-P40 E2-P40 E3-P40 
Fécula Branca 1,65Aa 1,61Aa 1,66Aa 1,67Aa 1,66Aa 1,66Aa 
IAC90 1,67Aa 1,63Aa 1,68Aa 1,69Aa 1,69Aa 1,68Aa 
Médias  1,66  a 1,62  a 1,67   a 1,68  a 1,67  a 1,67  a 

 Cv(%)= 2,48   Mg(g cm-3) = 1,65  Cv(%)= 2,19    Mg(g cm-3)= 1,67 
Preparo Convencional (CO) 

 E1-P20 E2-P20 E3-P20 E1-P40 E2-P40 E3-P40 
Fécula Branca 1,61Aa 1,66Aa 1,62Aa 1,70Aa 1,73Aa 1,67Aa 
IAC90 1,60Aa 1,64Aa 1,63Aa 1,74Aa 1,66Aa 1,68Aa 
Médias  1,61  a 1,65  a 1,62  a 1,72  a 1,69 a 1,68  a 

 Cv(%)= 2,10   Mg(g cm-3)=1,63  Cv(%)=4,45    Mg(g cm-3)= 1,70 
Cv = Coeficiente de variação; Mg=Média geral; E1= Espaçamento entre plantas 1,00m; E2= Espaçamento entre plantas 0,73m; E3 = 
Espaçamento entre plantas 0,57m. Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem 
estatisticamente entre si a nível de 5% de probabilidade pelo teste de Scott-knott. 
Fonte: Dados da pesquisa.  

Resistência do solo à penetração 

Na Tabela 2, são mostrados valores de resistência do solo à penetração.No sistema CM, observa-se 

que os valores médios de resistência foram semelhantes entre si. No sistema CO, na camada de solo P20, 

observa-se que E3 (4,27MPa) apresentou menor valor do que em E1 (6,90MPa) e E2 (6,12MPa) para Fécula 

Branca. Em E1, as parcelas com Fécula Branca (6,90MPa) demonstraram maior valor médio de resistência 

em relação à IAC90 (4,87MPa). Na camada P40, no CO,os valores de resistência do solo foram semelhantes. 
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Tabela 2. Valores de resistência do solo à penetração nos sistema de cultivo do solo. 

Cultivo Mínimo (CM) 
 E1-P20 E2-P20 E3-P20 E1-P40 E2-P40 E3-P40 
Fécula Branca 3,16Aa 4,40Aa 3,79Aa 5,16Aa 3,88Aa 5,07Aa 
IAC90 4,23Aa 4,92Aa 3,47Aa 4,21Aa 5,60Aa 3,61Aa 
Médias  3,69 a 4,66a 3,63a 4,68a 4,74a 4,34a 

 Cv(%)= 18,40   Mg(MPa)= 4,00  Cv(%)=20,00    Mg(MPa)= 4,60 
Preparo Convencional (CO) 

 E1-P20 E2-P20 E3-P20 E1-P40 E2-P40 E3-P40 
Fécula Branca 6,90Aa 6,12Aa 4,27Ab 5,40Aa 6,24Aa 6,01Aa 
IAC90 4,87Ba 4,61Aa 3,71Aa 7,34Aa 5,97Aa 6,88Aa 
Médias  5,88  a 5,37  a 3,99   b 6,37  a 6,11  a 6,44  a 

 Cv(%)= 20,53   Mg(MPa)= 5,08  Cv(%)=20,28    Mg(MPa)= 6,30 
Cv = Coeficiente de variação; Mg=Média geral; E1= Espaçamento entre plantas 1,00m; E2= Espaçamento entre plantas 0,73m; E3 = 
Espaçamento entre plantas 0,57m. Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem 
estatisticamente entre si a nível de 5% de probabilidade pelo teste de Scott-knott. 
Fonte: Dados da pesquisa.  

Teor de amido e produtividadedas raízes 

Na Tabela 3, são mostrados valores de teor de amido e produtividade das raízes de mandioca. O teor 

de amido, no sistema CO, teve valores semelhantes. Para CM, observam-se no E3, maiores valores de teor de 

amido para IAC90(604g). Na Fécula Branca, E1 e E2 apresentaram os maiores valores de teor de amido. 

A produtividade de raízes, no sistema CO,teve decréscimo de produtividade no E3. A variedade 

IAC90 apresentou valores semelhantes de produção para ambos os sistemas de cultivo. A Fécula Branca 

denota-se com decréscimo de produção no sistema CO.

Comparando as variáveis estudas (Figura 1),observa-se que independente da profundidade e sistema 

de cultivo, os valores de densidade do solo tiveram comportamento semelhantes. A resistência do solo à 

penetração teve comportamento diferenciado nas profundidades e sistemas avaliados. O teor de amido foi 

superior na Fécula Branca no espaçamento E2 no sistema convencional. Os valores de produtividade não se 

diferenciaram, tanto para as variedades, quanto para os diferentes espaçamentos de plantio e sistema de 

cultivo. 

Tabela 3.Valores médios de teor de amido (TA)e produtividade (P) em raízes de mandioca 

Cultivo Mínimo (CM) 

Cv = Coeficiente de variação; Mg=Média geral; E1= Espaçamento entre plantas 1,00m; E2= Espaçamento entre plantas 0,73m; E3 = 
Espaçamento entre plantas 0,57m. Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem 
estatisticamente entre si a nível de 5% de probabilidade pelo teste de Scott-knott. 
Fonte: Dados da pesquisa.  

Sistema Convencional (CO) 
 E1-TA E2-TA E3-TA  E1-P E2-P E3-P 
Fécula Branca 588Aa 638Aa 592Aa  55,62Aa 60,45Aa 63,13Aa 
IAC90 589Aa 589Aa 600Aa  65,48Aa 58,23Aa 54,53Aa 
Médias 589  a 613  a 596  a  60,70   a 59,34   a 58,83   a 

 Cv(%) = 6,39  Mg(g) = 599  Cv(%) = 18,47  Mg(t ha-1) = 59,62 

Sistema Convencional (CO) 
 E1-TA E2-TA E3-TA  E1-P E2-P E3-P 
Fécula Branca 627Aa 593Aa 556Bb  52,18Aa 56,91Aa 48,66Aa 
IAC90 599Aa 601Aa 604Aa  65,00Aa 59,87Aa 50,77Aa 
Médias 613  a 597  a 580  a  58,59  a 58,93  a 49,71   a 

 Cv (%) = 6,39  Mg (g) = 599  Cv (%) = 20,01  Mg (t ha-1) = 55,56 
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Figura 1. Comparação da densidade do solo, resistência do solo à penetração, teor de amido e produtividade 

de mandioca.  

Conclusões 

A camada de solo 0,40m apresenta-se mais compactada, independente do sistema de cultivo do solo. 

A Fécula Branca se destaca em teor de amido no espaçamento de plantio de 0,73m no sistema convencional 

e no espaçamento de 1,00m no sistema cultivo mínimo. Os valores de densidade do solo e produtividade de 

mandioca são semelhantes em ambos os sistemas de manejos do solo, independente do espaçamento de 

plantio das manivas. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é nativa do Brasil, o país produziu no ano de 2012 cerca de 

9% da produção mundial, foram 23,41 milhões de toneladas em 1,7 milhão de hectares, com produtividade 

média de 13,75t.ha-1 (FAO, 2013). 

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 e que 

geralmente as produtividades em cultivo solteiro são superiores aos consorciados (ALBUQUERQUE, 2012). 

De acordo com Alves et al. (2009) nas culturas consorciadas ocorrem redução da incidência de 

pragas e doenças, proporcionando, com maior frequência, maior lucro para o pequeno produtor, além de 

diversificar as fontes de renda e oferecer diversidade de produtos alimentares para o agricultor e sua família. 

Estes autores citam ainda que em virtude dos poucos trabalhos realizados sobre este assunto, 

consequentemente no meio científico ocorre contestação de informações sobre resultados encontrados em 

sistemas consorciados e arranjos espaciais. 

Uma escolha interessante para o consórcio com a cultura da mandioca 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). 

Entretanto é importante no caso dos consórcios entre culturas diagnosticar se a competição por luz e 

outros fatores ligados ao crescimento, prejudicam a cultura principal. Assim, objetivou-seno presente 

trabalho avaliar a viabilidade do consorcio entre mandioca e amendoim no rendimento dessas culturas e no 

uso mais eficiente da terra. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no Polo Regional Centro Norte, vinculado a Agência Paulista de 

Tecnologia dos Agronegócios, pertencente à Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
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Paulo, localizado no município de Pindorama, SP. A área experimental tem solo classificados com base na 

classificação da COMISSÃO NACIONAL DE SOLOS (1960), como Solos Podzolizados de Lins- Marília, 

variação Marília. Pela classificação de solos da EMBRAPA (1999) esses solos são classificados atualmente 

como Argissolos de textura arenosa média/abrupto considerado favorável ao desenvolvimento das culturas 

de mandioca e de amendoim, por ser profundo e apresentar horizonte A arenoso e horizonte B textural com 

alta fertilidade e topografia plana.  

O delineamento experimental deu-se em blocos ao acaso com 4 tratamentos e 5 repetições, 

totalizando 20 parcelas. Para mandioca em monocultivo (tratamento T1), foram plantadas seis linhas com 

espaçamento de 1m entre si. Sendo considerada parcela as quatro linhas centrais. Cada linha de mandioca foi 

composta por 10 plantas espaçadas0,6m entre si. Para o tratamento cujo amendoim foi semeado na entrelinha 

da mandioca (tratamento T2)a 0,5m das linhas destas, numa densidade de plantio de 16 sementes por metro 

linear. No tratamento T3, duas linhas de mandioca serão 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 e 2m entre duplas, com o amendoim instalado entre as 

fileiras duplas, a 1m destas. 

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. A 

mandioca foi plantada utilizando-se plantadora mecanizada de 4 linhas com manivas de 20cm, 45 dias após o 

plantio da mandioca foi semeado manualmente o amendoim em sulcos não adubados de 10cm de 

profundidade. Não foi feita qualquer adubação ou tratamento fitossanitário paras as culturas, exceto o 

controle das plantas daninhas utilizando-se capina manual. 

Aos 150 dias após o plantio, por ocasião do final de seu ciclo, foi colhido o amendoim e tomada sua 

produção aos 13% de umidade e aos 270 dias após o plantio foi colhida a mandioca. Os dados coletados 

referentes às áreas úteis das parcelas foram convertidos para megagrama por hectare (Mg ha-¹) conforme 

densidade de plantio e população de plantas de cada cultura e os resultados então submetidos ao teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk, não sendo necessária a tranformação, os dados então 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 

De modo geral, todos os arranjos afetaram negativamente a produtividade das culturas em relação ao 

seu monocultivo. Para cultura da mandioca houve diminuição significativa da produtividade apenas se 

considerados monocultura e consórcios, mas os arranjos espaciais dos consórcios não diferiram entre si.  

Para o arranjo com o amendoim na entrelinha, a competição direta com a planta de amendoim pelos fatores 

de produção pode ter sido a causa da diminuição significativa da produtividade se comparado ao cultivo 

solteiro da mandioca, que respeitava o mesmo espaçamento. Já os demais arranjos espaciais possuíam 
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arranjos nos quais a população final de plantas era reduzida se comparada com a monocultura, o que afetou 

significativamente a produtividade.  

O espaço entre as linhas de plantas é um fator importante a ser considerado em plantios cujos 

espaçamentos entre plantas são pequenos e afetam a produtividade, quando observadas as produções 

individuais as plantas que sofreram menor competição intraespecífica produziram maior massa de raízes 

individualmente, como é o exemplo do tratamento de fileiras duplas alternadas de mandioca, nas quais as 

plantas de mandioca podiam se sobrepor para receber a luz nas linhas de amendoim e havia maior espaço 

físico para as raízes crescerem, principalmente após a colheita do amendoim, nesse caso a produção média 

por planta foi superior a da monocultura (tabela 1). Nos tratamentos nos quais houve maior competição pelos 

fatores de produção no caso de linhas adensadas de mandioca a competição por fatores de produção não 

chegou a afetar sua produção por planta em relação a monocultura, mas a competição por fatores de 

produção com o amendoim, como água por exemplo afetou gravemente a produção individual das plantas de 

mandioca. 

Tabela 1. Média da produtividade de raízes de mandioca e grãos de amendoim em monocultura e sob 

condições de consórcio. Pindorama, SP, 2013 

Sistemas de plantio 
Amendoim* Mandioca 

Produtividade 
(Mg.ha-¹) 

Produção por 
planta (g.planta-1)

Produtividade 
(Mg.ha-¹) 

Produção por 
planta (g.planta-1)

Amendoim monocultivo 3,837a 129,10 a - - 
Mandioca monocultivo - 41,66 a 2500 b 

Mandioca + Amendoim na entrelinha 2,220 b 7,40 c 33,50 b 1820 c 
Mandioca + Amendoim fileiras duplas 1,875 b 136,20 a 30,25 b 4020 a 
Mandioca fileiras duplas + Amendoim 

simples 0,9585 c 63,90 b 28,92 b 2190 bc 
F 49,7490** 42,1631** 44,7067** 44,7077** 

DMS 0,94 39,22 7,03 606,85 
CV (%) 28,91 24,81 12,44 11,73 

1Médias seguidas de mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Tabela 2. Uso eficiente da Terra (UET) do consórcio entre mandioca e amendoim nos diferentes arranjos 

testados. Pindorama, SP, 2013 

Sistemas de plantio UET Parcial 
UET Total Mandioca Amendoim 

Amendoim monocultivo - 1 1 
Mandioca monocultivo 1 - 1 

Mandioca + Amendoim na entrelinha 0,80 0,58 1,38 
Mandioca + Amendoim fileiras duplas 0,73 0,49 1,21 

Mandioca fileiras duplas + Amendoim simples 0,69 0,25 0,94 

Quanto ao uso eficiente da terra (UET), a utilização do consorcio entre mandioca e amendoim nos 

arranjos espaciais citados foram melhores que o monocultivo, exceto no sistema de plantio adensado de 
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mandioca em fileiras duplas intercalado com amendoim, sendo os demais arranjos recomendados em relação 

a monocultura. 

Para o consórcio entre mandioca e amendoim, com o amendoim plantado na entrelinha da mandioca 

o uso da terra foi 38% maior que das culturas em monocultivo. Já para o plantio de fileiras duplas 

intercalares o ganho em uso da terra foi de21%. Mostrando que ainda que a produtividade por unidade de 

área das culturas individuais seja menor nesse sistema, a eficiência do uso da terra no consórcio como um 

todo é maior que nas monoculturas isoladas desde que seja escolhido o arranjo adequando. 

De acordo com Cock & El-Sharkaway (1991); Conceição (1986), o índice de colheita é uma 

característica importante, por indicar o percentual de produção efetiva da planta e que um índice de colheita 

satisfatório deve se situar entre 50 a 65%. 

Conclusões 

O plantio em fileiras duplas intercaladas, no espaçamento testado mostra-se vantajosa quanto a 

eficiência do uso da terra. 
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Introdução 

Na década de 1950, época em que ocorre o aparecimento das amidonarias, Bergamin (1953) alertava 

para a poluição dos mananciais pelos resíduos de mandioca, quando devolvidos ao leito de captação de água. 

Sobrinho (1975) e Silva et al. (2003) afirmam que,devido à elevada carga orgânica e compostos poluentes 

contidos no efluente industrial de fecularia, mesmo diluído, pode trazer sérios problemas de poluição 

ambiental. 

Através da industrialização das raízes de mandioca pode se produzir a farinha e extrair a fécula, 

sendo que com estes processamentos há a geração de diversos resíduos, que podem ser líquidos e sólidos, 

dentre elas, água da prensagem da massa ralada ou manipueira, água da extração da fécula e as fibras 

(CAMILI, 2007) e casca da mandioca. 

Para Cardoso (2005), os resíduos do processamento da mandioca têm sido relacionados com graves 

problemas de contaminação ambiental. Por isto é indiscutível a necessidade do controle de poluentes 

industriais, independentemente do porte da empresa envolvida, todas as indústrias devem obedecer às 

normativas ambientais e sanitárias da legislação brasileira. 

O trabalho teve como objetivo identificar a incidência de cianeto, comopoluente, e verificar se o 

tratamento realizado pela empresa é efetivo e está dentro dos padrões estabelecidos pelo Instituto Ambiental 

do Paraná (IAP), órgão fiscalizador. 

Material e Métodos 

O trabalho foi desenvolvido na empresa J. C. Oliveira & Filhos Ltda, situada no Distrito de São 

Lourenço, Município de Cianorte, PR.  

As análises físico-químicas dos resíduos gerados foram realizadas no laboratório C 003 (físico-

químicas), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Campus Campo Mourão, no ano de 

2012. O efluente gerado durante o processamento da mandioca foi coletado em dois momentos, antes e após 

passarem pela estação de tratamento. 

Foi realizada a análise físico-química da junção de três águas: manipueira, água da lavagem da 

mandioca e a água da extração da fécula, submetendo-as a avaliação da detecção decianeto. Esta análise é 

um dos requisitos para a disposição do efluente ao meio ambiente e exigida pelo IAP. 
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Determinou-seo cianeto total empregando-se a metodologia da cloramina T descrita por Brito et al. 

(2009).Para a realização desta analise foram preparadas soluções de ácido pícrico, carbonato de sódio, 

solução estoque de KCN. Todas as análises foram realizadas em triplicata. Os resultados obtidos foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA), por meio do programa computacional Microsoft® Office Excel 

2007. 

Resultados e Discussão 

A partir da solução estoque de KCN foram preparadas diversas concentrações, para determinação da 

curva padrão. Em seguida, foipreparado para cada concentração um tubo contendo 0,04 mL de solução 

estoque de KCN, 1,0 mL de ácido pícrico, 1,0 mL de carbonato de cálcio e 1,96 mL de água destilada.  

As soluções foram levadas ao banho-maria por 15 minutos a 37 oC. Terminado o tempo de incubação 

foi adicionado 15 µL de ácido clorídrico para interromper a ação da linamarina. Após a interrupção foi 

realizada a leitura da absorbância em espectrofotômetro no comprimento de onda de 535 nm (Tabela 1). 

Tabela 1. Leitura da absorbância em espectrofotômetro no comprimento de onda de 535 nm. 

Concentração (mg/L) Absorbância média 
0 0 

0,13 0,005 
0,26 0,007 
0,52 0,023 
1,3 0,042 
2,6 0,115 
3,9 0,188 
6,5 0,315 
13 0,668 

15,6 0,744 
18,2 0,844 
20,8 
23,4 

0,96 
1,031 

A partir dos dados de concentração e absorbância construiu-se o gráfico encontrando-se a equação da 

reta. Desta formadeterminaram-se os valores das concentrações das amostras desconhecidas. A Figura 1 

apresenta o gráfico da curva padrão. 
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Figura 1 – Curva padrão do cianeto. 

A equação da reta encontrada foi y = 0,046x+0,0039 ± 0,004 e R² = 0,99. 

Para o preparo da solução com as amostras a serem analisadas foram adicionados 1,0 mL de ácido 

pícrico, 1,0 mL de carbonato de cálcio, 1,0 mL de água e 1,0 mL da amostra. 

Depois de encontrada esta equação da reta e com os valores da absorbância das amostras 

desconhecidas foi possível calcular a concentração de cianeto da amostra da água de mandioca antes de ser 

tratada e após o tratamento. 

A amostra de água de mandioca sem tratamento apresentou uma concentração de 20,25 ± 0,5 mg/L e 

a amostra tratada apresenta um valor de 1,82 ± 0,01  mg/L (Tabela 2), estatisticamente as concentrações 

foram diferentes. 

Tabela 2. Resultados da concentração de cianeto antes e após o tratamento da água. 

 Efluente sem tratamento 
(mg/L) 

Efluente tratado 
(mg/L) 

Parâmetros estipulados pelo IAP* 

Cianeto** 20,25 a± 0,5 1,82b± 0,01 0,2 mg/L 
*IAP - Licença de Operação 8813; **Resultados expressos como média ± desvio padrão. a,bLetras diferentes na mesma linha indicam 
diferença significativa entre as médias ao nivel de 5% de significância (p≤ 0,05). 

O valor do cianeto estipulado pelo IAP para que possa ser destinado aos corpos hídricos é de 0,2 

mg/L.O valor apresentado pela amostra da água da mandioca tratada é bem superior ao estipulado pelo órgão 

fiscalizador e por esse motivo este efluente não pode ser lançado no corpo hídrico nestas condições. 

Portanto, deverá passar por um tratamento para que possa reduzir a concentração de cianeto ou deve ser 

destinada a outra atividade na qual a concentração de cianeto não seja tão reduzida. 

Conclusões
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Apesar de haver o tratamento do efluente, o mesmo não esta sendo eficiente, pois não existe a 

remoção adequada do teor de cianeto e por este motivo este não pode ser lançado no corpo hídrico, como 

está acontece atualmente. 
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Introdução 

O cianeto (CN-), mesmo em pequenas quantidades, é tóxico para o homem e para muitas outras 

formas de vida. Não obstante, a toxicidade dos vários compostos de cianeto depende de sua forma química e 

de sua constante de estabilidade nos compartimentos receptores (LINARDI, 1998).Em solos, o cianeto pode 

estar presente como espécies solúveis e como complexos estáveis insolúveis. As espécies solúveis são as que 

oferecem maior risco, porque elas podem se difundir prontamente (ADELOJU et al., 1986 Apud SOUZA E 

SILVA, 2005).Na água, o cianeto é encontrado na sua forma molecular como ácido cianídrico (HCN) ou na 

sua forma livre como íon cianeto (CN-). O ácido cianídrico apresenta-se como o mais tóxico, pois é bastante 

instável e altamente volátil. Os cianetos podem se degradar naturalmente, mas dependem de um conjunto de 

reações que incluem: (i) volatilização do HCN, (ii) dissociação de cianetos complexados, (iii) hidrólise do 

CN livre e complexado, (iv) foto-decomposição (ultravioleta), (v) oxidação química e bacteriana e (vi) 

precipitação de complexos cianetados insolúveis(LINARDI, 1998). 

Os subprodutos do processamento da mandioca têm sido relatados como responsáveis por graves 

problemas de contaminação do ambiente. A mandioca pertence ao grupo de plantas cianogênicas por 

apresentar compostos ciânicos e enzimas distribuídas em concentrações variáveis nas diferentes partes da 

planta (CAGNON et al., 2002 Apud PINHO, 2007). A manipueira é o resíduo líquido gerado nas indústrias 

de processamento de mandioca e é prejudicial ao ambiente por possuir elevada demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO) e alta concentração de ácido cianídrico (HCN), além de elevado teor de potássio, magnésio, 

cálcio e fósforo (PINHO, 2007).A concentração de HCN na planta varia com a cultivar, com doses de 

nitrogênio aplicadas nos cultivos, com a idade da planta e entre as partes da planta (OLIVEIRA et al. 2012). 

Varia ainda com as condições edafoclimáticas locais com a qualidade da água utilizada na indústria e com a 

época de colheita(FIORETTO,2001).Pesquisas como as de Ponte (2001), Fioretto (2001), Ferreira et al.

(2001)e Pinho (2007) apontam para a viabilidade do uso dos efluentes da indústria da mandioca como adubo 

orgânico em cultivos,via fertirrigação.  

Assim, o objetivo do presente trabalho foi o de avaliar a concentração de cianeto em distintos 

períodos de tempo num Espodossolo de textura superficial arenosa fertirrigado com diferentes doses de 

efluentes da indústria da fécula. 

Material e Métodos 



31

O experimento foi instalado, na localidade de Guarita, município de Sombrio, SC, coordenadas 29o

03’ 51’’ S e 49o 38’ 02’’ W. O trabalho corresponde a um estudo de caso. A área escolhida nunca recebeu 

efluentes da indústria da fécula e era cultivada com mandioca pelo sistema convencional 

(aração+gradagens+capinas). O solo foi classificado como Espodossolo Ferrocárbico órtico. Foram definidos 

seis tratamentos, assim designados: Ttestemunha - testemunha (área sem aplicação do efluente); T200 - 

200m3 de efluente/ha/ano; T400 - 400m3 de efluente/ha/ano; T800 - 800m3 de efluente/ha/ano; T1600 -  

1.600m3 de efluente/ha/ano e TLagoas - lagoas de “tratamento” já existentes (lagoas construídas com 

orientação técnica e licenciadas pelo órgão ambiental estadual,  mas de concepção questionada pela equipe 

de pesquisa envolvida no presente estudo). A dose máxima foi definida levando em conta a intenção de 

provocar o maior impacto possível no solo versus a disponibilidade do efluente pela fecularia. As doses do 

efluente da fecularia foram aplicadas com canhão aspersor de reversão lenta e bocal principal de 18 mm, 

com diâmetro de molhamento de 64 metros (área da parcela experimental = 3.217 m2) e numa única vez. O 

efluente utilizado foi aquele oriundo da lavação da massa da fecularia. No primeiro ano, o efluente foi 

coletado na saída do decantador e, no segundo ano, a coleta foi efetuada logo na sua saída da indústria e sem 

decantação (carga poluente maior). Os conteúdos de cianeto no efluente foram determinados em cada 

amostragem e antes de cada aplicação. Antes da aplicação das doses do efluente, numa mesma data 

(19/07/2005) e na área de cada tratamento, foram coletadas amostras de solo que corresponderam ao tempo 0 

(zero). No TLagoas, a coleta de solo foi realizada num ponto adjacente e à jusante delas. O solo foi 

amostrado sempre nas profundidades de 0 a 7,5cm, 7,5 a15 cm, 15 a 22,5cm, 60 cm e 120 cm. Após a 

aplicação de cada dose, coletas idênticas de solo foram repetidas para cada tratamento e nos intervalos de 

tempo 7, 15, 60, 90, 180 e 270 dias. No presente trabalho, são apresentas somente as médias das três 

primeiras profundidades, com dados sem tratamento estatístico específico (estudo de caso). Nessa camada de 

solo, se situa a maior concentração das raízes das plantas cultivadas e espontâneas e também é onde ocorre a 

maior atividade biológica. Com esses atributos, possui potencial para redução da concentração do cianeto no 

tempo. Antes da aplicação, o efluente foi armazenado em duas caixas coletoras de fibra de vidro interligadas, 

com capacidade total de 30.000 litros, de onde um conjunto moto bomba o conduzia para o canhão aspersor. 

No primeiro ano, as aplicações das doses foram iniciadas em 27/07/2005 e concluídas em 12/08/2005. No 

segundo ano, a aplicação das doses teve início em 30/05/2006 e término em 20/06/2006. A cobertura do solo 

quando das aplicações das doses era composta pela vegetação espontânea típica local remanescente após a 

colheita da lavoura de mandioca. As análises do cianeto no solo foram realizadas pela empresa Natrium 

Química de Joinville/SC, pela técnica analítica EFAM ( λ: 620 nm), método colorimétrico ( Method 4-39), 

conforme Standard Methods (20 ed.). 

Resultados e Discussão 

Na Figura 1, estão representadas as concentrações de cianeto no solo referenteà média dos valores 

encontrados na profundidade de 0-22,5 cm para cada tratamento e sempre relacionado com os valores da 
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testemunha encontrada em cada ano correspondente.O tempo zero de cada tratamento acusou presença 

cianeto. Tal ocorrência pode estar relacionada com a voltatilidade do cianeto associada à grande 

concentração de indústrias processadoras de mandioca na região e/ou ainda ao cultivo anterior de mandioca 

na área do estudo.Na primeira hipótese, esse cianeto pode estar retornando ao solo em concentração e 

distribuição irregulares mas essa é uma possibilidade que carece de estudos complementares.TLagoas 

apresentou os maiores valores de cianeto no solo em relação à testemunha e aos demais tratamentos, fato que 

demonstra ser tal recomendação inadequada se considerada a toxidade desse indicador para o ambiente. 

T1600 teve concentrações de cianeto também elevadas até os 60 dias, com redução a partir do período 

seguinte e elevação da concentração de cianeto no ano dois em relação ao ano um. A dosagem elevada 

associada ao uso no ano dois de efluente mais concentrado em carga poluente pode justificar esse último 

comportamento. T800 teve problemas na aplicação do efluente no segundo ano e foi descartado para efeito 

de conclusão. Em todos os tratamentos, a tendência da concentração do cianeto no solo foi a de reduzir com 

o tempo. Esse comportamento deve ter sido facilitado pela maior ocorrência de raízes e de atividade 

biológica nessa camada mais superficial do solo e, ainda, pela possibilidade de lixiviação. 
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Figura 1. Comportamento da concentração de cianeto na camada de solo de 0-22,5 cm de profundidade em 

cada tratamento em relação à testemunha e durante os períodos estudados. 

Conclusões 

- TLagoas e T1600 não são adequados para o manejo dos efluentes oriundos da indústria da fécula; 

- A concentração de cianeto na camada de solo compreendida entre 0 a 22,5 cm de profundidade 

fertirrigado com efluentes da indústria da fécula tende a reduzir com o tempo. 
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Introdução 

Embora a mandioca produza quando cultivada em solos de baixa fertilidade, esta cultura responde 

sensivelmente à disponibilidade de nutrientes, podendo exigir altos níveis de adubação para alcançar seu 

potencial máximo de rendimento (ADEKAYODE; ADEOLA, 2009). A ausência ou quantidade inadequada 

da adubação pode limitar a produção, sendo necessário o estudo de curvas de resposta da planta, para definir 

dose econômica e técnica dos nutrientes e estabelecer de diferentes patamares de produção. 

O potássio é o nutriente extraído em maior quantidade pela mandioca (OTSUBO; LORENZI, 2004). 

Esse nutriente é importante para a translocação de açúcares e síntese de amido, afetando a produtividade e a 

qualidade das raízes tuberosas (REIS JÚNIOR; FONTES, 1996). No entanto,são restritos os trabalhos sobre 

esse nutriente nas características agronômicas da mandioca. 

Mediante o exposto, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de doses de potássio nas 

características agronômicas de mandioca da cv. Aciolina aos sete meses de idade, nas condições da savana 

de Roraima. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências Agrárias/Universidade 

Federal de Roraima – CCA/UFRR, no município de Boa Vista – RR, no período de outubro de 2012 a maio 

de 2013, com irrigação complementar, por aspersão. 

O solo da área experimental é classificado como Latossolo Amarelo distrocoeso típico (PAdx), de 

textura Franco-Argilo-Arenosa e relevo suave ondulado. Esta área está inserida no processo produtivo há três 

anos, com plantio de mandioca. A análise de solo para caracterização química e física da área estudada foi 

realizada no Laboratório de Solos da Universidade Federal de Viçosa - UFV, a partir da qual foram 

determinadas as quantidades de corretivos e adubação de acordo com a recomendação geral da Embrapa 

Roraima.  

O preparo do solo consistiu na realização da calagem a lanço (400 kg ha-1) seguida da dessecação da 

vegetação com glifosato. Após 30 dias foi realizada a abertura das covas que foram adubadas com 400 kg ha-
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1 de calcário, 80 kg ha-1 de P2O5 (superfosfato simples), 1/3 da recomendação de N, 50 kg ha-1 de N (uréia), e 

1/3 da recomendação de K (cloreto de potássio), conforme as doses estabelecidas para cada tratamento. O 

restante da recomendação de K e N foram aplicados em cobertura aos 30 e 60 dias após o plantio (DAP). 

A cultivar de mandioca utilizada foi a Aciolina, pertencente à coleção de germoplasma de mandioca 

do Departamento de Fitotecnia do CCA/UFRR, sendo a mais plantada no estado de Roraima.O plantio foi 

em fileiras simples, obedecendo ao espaçamento de 0,8 x 0,8 m, totalizando 15.625 plantas por hectare. 

Foram utilizadas manivas pré-germinadas (estacas), medindo 20 cm, colocadas na posição horizontal em 

covas abertas manualmente, por meio de enxada, numa profundidade de 10 cm, aproximadamente. 

O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com quatro repetições e cinco tratamentos, 

constituídos das seguintes doses de potássio: 0, 30, 60, 120 e 240 kg ha-1 de K2O. A parcela experimental 

continha nove fileiras simples de mandioca, com 6,4 m de comprimento e 11 plantas, espaçadas de 0,80 m, 

perfazendo um total de 99 plantas por parcela e área de 46,08 m2.  

A colheita foi realizada de forma manual, aos sete meses, retirando-se uma amostra de três plantas da 

fileira central da parcela, descartando as bordaduras de 1 m. Na amostra foram realizadas as seguintes 

avaliações: altura da planta (cm); altura da primeira ramificação (cm); diâmetro do caule (cm); número de 

ramificações e produtividade de massa fresca da parte aérea - MFPA (kg por planta).  

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e de regressão, a 5% de probabilidade, 

empregando o programa SISVAR (FERREIRA, 2003). Selecionou-se o melhor modelo para expressar o 

efeito das doses de potássio sobre as características avaliadas. O modelo, para cada variável, foi selecionado 

ao se considerar a significância dos coeficientes dos parâmetros e maior valor do R2 (ALVAREZ V.; 

ALVAREZ, 2006). O teste t foi utilizado para testar os coeficientes da regressão, a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 

Pela análise de variância detectou-se que apenas o número de ramificações não sofreu influência 

significativa das doses de K, indicando que esse fator é possivelmente influenciado pelas características 

genéticas da planta. Exceto para variável altura da primeira ramificação (APR), que apresentou 

comportamento quadrático em função das doses de K, as demais variáveis apresentaram comportamento 

linear (Figuras 1a – 1d). O comportamento linear observado destas variáveis em relação ao teor de K revela a 

elevada demanda e reposta que a mandioca apresenta em relação a este nutriente. Esse modelo também 

explicou o comportamento de produção raízes de mandioca para doses K. Na dose de 120 kg ha-1 de K, 

variedade Paulozinho em Latossolo Amarelo atingiu 47,1 t ha-1 (ALVES et al., 2012). Em trabalhos de 

marcha de absorção com macro e micronutrientes pela mandioca, verifica-se que o K ocupa a primeira 

(PARRY et al., 2005)ou segundo posição, perdendo para o N (RODRÍGUEZ et al., 2009) entre os 

nutrientes mais absorvidos. Tais resultados revelam, ainda, que a elevada absorção do K não se 

configura em consumo de luxo, mas revertendo-se em produção de raízes e parte aérea (ALVES et 

al., 2012).



36

Na Figura 1a observa-se que o aumento da disponibilidade de K no solo, por meio da adubação com 

diferentes níveis de K determinou crescimento em altura a uma taxa de 0,11 cm kg-1 de K2O adicionado ao 

solo, tendo a altura variado de 202,5 para 229,5 cm, incremento de 27,12 cm, na maior dose de K estudada. 

A altura da primeira ramificação apresentou máxima resposta na dose de 175,4 kg ha-1 de K2O, tendo 

apresentado altura de 102,4 cm (Figura 1b). A taxa de incremento em diâmetro do caule foi de 1,7 mm kg-1

de K2O, tendo variado de 2,76 a 316, 8 mm entre as doses estudadas (Figura 1c). A produção de massa fresca 

da parte aérea aumentou a taxa de 3,02 kg por planta kg-1 de K2O adicionado, variando de 1.076,63 a 

1.800,23 kg por planta (Figura 1d). Aos sete meses a planta encontra-se em crescimento e para cada kg de 

K2O adicionado ao solo a planta eleva em 3 kg a massa fresca da sua parte aérea.   

Figura 1. Variáveis agronômicas em função de doses de potássio cv. Aciolina aos sete meses de idade, nas 

condições da savana de Roraima (a – Altura da planta; b- Altura da primeira ramificação; c – Diâmetro do 

caule; d – Massa fresca da parte aérea). 

Os resultados demonstram a influência positiva da maior disponibilidade de K no solo nas 

características agronômicas da planta de mandioca. Esse incremento obtido em massa fresca da parte aérea 

está diretamente relacionado com aumento na taxa fotossintética, que por sua vez favorecerá a produção de 

carboidratos e consequentemente a produção de raízes tuberosas (VIANA et al. 2001). Relato na literatura 

indicando relação positiva entre produção da parte aérea e produção de raízes foi observado por Cardoso 

Junior et al. (2005). Os resultados demonstram que a maior disponibilidade de K influenciou positivamente 

a b 

c d 
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no porte da planta; o maior porte eleva a superfície fotossintética e consequentemente a produção de 

carboidratos. 

Para o pequeno agricultor o aproveitamento da parte aérea das plantas de mandioca como 

suplemento de alimentação animal é outro aspecto a ser considerado (WOBETO et al., 2006; ADUNI et al., 

2005), como resultado do aumento em resposta a doses de K, além de prover os cultivos subsequentes de 

material de propagação de melhor qualidade.  

Conclusões 

As variáveis agronômicas, altura da planta, diâmetro do caule e produção massa fresca da parte 

aérea, apresentam resposta linear positiva as doses de K, aos sete meses de idade. 

O número de ramificação não é influenciado pelas doses de potássio. 
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Introdução 

Cerca da metade das lavouras de mandioca do Sul de Santa Catarina estão sobre Neossolos 

Quartzarênicos distróficos. São solos minerais pouco desenvolvidos, não hidromórficos, profundos a muito 

profundos, porosos, excessivamente drenados, de textura arenosa, argila de atividade baixa e permeabilidade 

rápida ao longo do perfil. Predominam nestes solos sistemas de cultivos que utilizam preparo convencional 

(aração + gradagens) e com exploração repetida de uma única cultura sobre uma mesma área de terra. Esta 

prática tem deteriorado as características químicas, físicas e biológicas dos solos e reduzido a produtividade 

das culturas e a rentabilidade do negócio dos agricultores. Os ventos, comuns na região de ocorrência destes 

solos, prejudicam o desenvolvimento inicial das plantas cultivadas e transportam partículas de solo que se 

chocam com os vegetais, danificando-os e abrindo "portas" para a entrada de patógenos. Nesse ambiente, se 

faz necessário a definição e uso de sistemas mais conservacionistas.  

Os sistemas de manejo de solo que se caracterizam pela manutenção da palha na superfície são 

denominados sistemas conservacionistas quando apresentam pelo menos 30% da superfície do solo coberta 

ou a quantidade de palha for superior a 1120 kg.ha-1 (SIMMONS, 2002 Apud FEY, 2009). O plantio direto 

na palha se constitui numa opção  viável, pois recupera o teor de matéria orgânica do solo e quando 

complementado com sistema de rotação de culturas e plantas de cobertura antecipa esta recuperação, 

promovendo melhoria do estado de agregação do solo (CALEGARI et al., 2006). O seu uso também evita a 

erosão eólica e a ação excessiva dos ventos sobre as plantas cultivadas. No caso da cultura da mandioca, a

produtividade obtida por Fey (2009) em preparo convencional e em sistema de plantio direto foi semelhante, 

evidenciando que esta técnica pode ser utilizada. 

Na região do estudo, há que se considerar ainda a presença de atividade pecuária e a carência de 

material volumoso para a alimentação dos animais nos meses de inverno. Assim, plantas como a aveia preta 

(Avena strigosa Schreb.) e o azevém (Lolium multiflorum Lam.) surgem como possibilidades a serem 

estudadas. A cobertura morta, principalmente de aveia preta, exerce efeitos alelopáticos sobre várias espécies 

de plantas daninhas (ALMEIDA, 1991 Apud FILHO, 2006), reduzindo sua competição com as culturas 

econômicas. Não obstante, Flaresso et al. (2001) observaram redução da produção de matéria seca tanto de 

aveia como de azevém na medida em que a semeadura se distanciou da época recomendada. Tal fato, 

também gera dúvidas sobre o uso destas plantas em cultivos de mandioca visto a colheita das raízes não 

coincidirem com a melhor época de plantio das referidas gramíneas. 
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Assim, o presente estudo teve o objetivo de avaliar a produção de raízes de mandioca e de matéria 

seca da aveia preta e do azevém em diferentes sistemas de cultivo. No presente trabalho, são apresentados 

somente os resultados de matéria seca das coberturas vegetais. 

Material e Métodos 

O experimento foi instalado no município de Jaguaruna, SC, coordenadas 28o 39’ 33’’ S e 49o 00’ 

32,6’’ W. O clima é o Cfa, segundo a classificação climática de Köeppen, Esta sub-região possui clima 

subquente - temperatura do mês mais frio entre >15 e <18 oC. A precipitação pluviométrica total anual varia 

de 1.270 a 1.600mm e caracteriza a região como uma das mais secas do Estado. A média anual da umidade 

relativa do ar varia de 81,7 a 82,4% e a insolação total anual de 2.021 a 2.166 horas ( BRAGA & 

GHELLRE,1999). 

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com 10 tratamentos (denominados de 

sistemas) e quatro repetições. A área total de cada parcela experimental foi de 24,00 m2, com área útil de 

11,52 m2. As plantas de cobertura de inverno foram instaladas sem adubação adicional (exceto nos anos de 

adubação orgânica) e as culturas econômicas receberam os fertilizantes químicos na dosagem e épocas 

habitualmente recomendadas. A adubação orgânica foi realizada ano sim, ano não, antes da semeadura das 

plantas de cobertura e na dosagem de 7 t/ha de cama de aviário (cama de 01 lote). 

Os tratamentos (ou sistemas) estão relacionados na Figura 01. Os sistemas 4 e 5 representam a 

sucessão de aveia e mandioca e de azevém e mandioca na mesma parcela, respectivamente. O sistema 6 

corresponde ao plantio conjunto do azevém e da mandioca logo após a colheita dessa última, entre fins de 

maio e início de junho. Nos sistemas 7 e 8 a semeadura das gramíneas ocorreu no início da queda das folhas 

das plantas da mandioca (final de março, início de abril) e antes da colheita das raízes. Os sistemas 9 e 91 

formam uma rotação de cultivo simples e 10, 101 e 102 compõem uma rotação de 2 anos. 

Sist.
ANOS 

0=96/97 1=97/98  2=98/99 3=99/00 4=00/01 5=01/02 6=02/03 
INV1 VER2 INV VER INV VER INV. VER INV VER INV VER INV VER

4 Av3 Ma4 Av Ma Av Ma Av Ma Av Ma Av Ma Av Ma 
5 Az5 Ma Az Ma Az Ma Az Ma Az Ma Az Ma Az Ma 
6 Az+Ma Ma Az+Ma Ma Az+Ma Ma Az+Ma Ma Az+Ma Ma Az+Ma Ma Az+Ma Ma 
7 Ma+Az Ma Ma+Az Ma Ma+Az Ma Ma+Az Ma Ma+Az Ma Ma+Az Ma Ma+Az Ma 
8 Ma+Av Ma Ma+Av Ma Ma+Av Ma Ma+Av Ma Ma+Av Ma Ma+Av Ma Ma+Av Ma 
9 Av Fu6 Az Ma VN7 Fu Az Ma Av Fu Az Ma Av Fu 

91 Az Ma Av Fu Az Ma Av Fu Az Ma Av Fu Az Ma 
10 Az Ma Go8 Fu Av Ma Az Ma Go Fu Av Ma Az Ma 

101 Go Fu Av Ma Az Ma Go Fu Av Ma Az Ma Go Fu 
102 Av Ma Az Ma Go Fu Av Ma Az Ma Go Fu Av Ma 

1INV = inverno; 2VER = verão;  3Av = aveia; 4Ma = mandioca; 5Az = azevém; 6 Fu = fumo; 7VN = vegetação nativa; 8Go = gorga 

Figura 1. Sistemas de cultivos (tratamentos) com aveia e/ou azevém na sua composição. 

As plantas de cobertura foram avaliadas através da produção de matéria seca antes do plantio das 

culturas econômicas, independente do seu estágio de desenvolvimento vegetativo. Foram tomadas três 

amostras representativas de cada parcela cuja área foi delimitada com o auxílio de um quadro de madeira de 

0,25 m2. Após a coleta, foi determinado o peso verde de cada amostra, com posterior remessa destas para 

secagem em estufa a 60 oC até peso constante e equivalente a matéria seca produzida. Os valores 

apresentados se referem à média da matéria seca das três amostras coletadas por parcela de cada tratamento. 

Os dados foram comparados ano a ano entre si pela análise de variância ANOVA e para a separação das 

médias foi utilizado o teste Tukey para 5% de significância. 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1, estão representadas as produções de matéria seca de aveia e de azevém nos diferentes 

sistemas de cultivos. Para melhor compreensão, importante avaliar os dados da Tabela 1 à luz da descrição 

dos sistemas contidos na Figura 1. 

Tabela 1. Produção de matéria seca  de aveia1 e de azevém2 por ano e nos diferentes sistemas de cultivos3  

Sistemas Produção de matéria seca (kg.ha-1) por ano 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 

4 4.530,0  a 2.315,5 a 2.980,0 a 1.435,8 ab 3.140,0 ab 2.160,0 ab

5 2.384,0 c 1.131,0 b 1.715,0 b 1.024,0 b 1.990,0 b 830,0 c
6 na4 na 970,0 b 906,3 b na na 
7 2.330,8 c na 1.235,0 b 900,0 b 2.030,0 b 730,0 c
8 4.272,3 ab 1.104,0 b 1.550,0 b 1.324,5 ab 1.800,0 b 610,0 c
9 1.901,8 c - 1.920,0 b 1.892,0 a 2.431,5 ab 2.460,0 a

91 2.914,0 bc 1.399,5 b 1.880,0 b 911,5 b 2.070,0 b 1.490,0 abc

10 - 2.310,5 a 1.595,0 b - 3.945,0 a 1.240,0 bc

101 3.753,0 ab 1.298,0 b - 1.859,0 a 2.100,0 b - 
102 2.218,5 c - 3.640,0 a 1.217,5 b - 2.420,0 a

1 valores sublinhados correspondem às médias da aveia; 2 valores não sublinhados correspondem às médias do azevém; 3 Médias 
seguidas das mesmas letras, nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade;  4 na = não avaliado. 

Os sistemas 9 e 91 (rotação de cultura de 1 ano) e 10, 101 e 102 (rotação de cultura de 2 anos) são 

comentados cada um de forma agrupada por representarem rotação de cultivos.  Os demais são sistemas 

simples e implicam em sucessão sobre uma mesma área. 

Tomando como referência a necessidade da produção de matéria seca ser superior a 1120 kg.ha-1

para que um sistema seja considerado conservacionista (SIMMONS, 2002 Apud FEY, 2009), somente os 

sistemas 4 e os sistemas 10, 101 e 102 (rotação de culturas em 2 anos) acusaram médias que os enquadram 

em tal condição em todos os anos estudados.  Destaque também para os sistemas 9 e 91 (rotação de cultura 

de 1 ano) que acusou somente uma média abaixo do valor de 1120 kg.ha-1 de matéria seca usado como 

referência. O sistema 6 se mostrou inviável. Além da baixa produção de matéria seca nos dois anos em que 

foi possível avaliá-lo, em invernos com eventuais e/ou duradouras elevações de temperaturas a brotação 
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seguidas das mesmas letras, nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade;  4 na = não avaliado. 

Os sistemas 9 e 91 (rotação de cultura de 1 ano) e 10, 101 e 102 (rotação de cultura de 2 anos) são 

comentados cada um de forma agrupada por representarem rotação de cultivos.  Os demais são sistemas 

simples e implicam em sucessão sobre uma mesma área. 

Tomando como referência a necessidade da produção de matéria seca ser superior a 1120 kg.ha-1

para que um sistema seja considerado conservacionista (SIMMONS, 2002 Apud FEY, 2009), somente os 

sistemas 4 e os sistemas 10, 101 e 102 (rotação de culturas em 2 anos) acusaram médias que os enquadram 

em tal condição em todos os anos estudados.  Destaque também para os sistemas 9 e 91 (rotação de cultura 

de 1 ano) que acusou somente uma média abaixo do valor de 1120 kg.ha-1 de matéria seca usado como 

referência. O sistema 6 se mostrou inviável. Além da baixa produção de matéria seca nos dois anos em que 

foi possível avaliá-lo, em invernos com eventuais e/ou duradouras elevações de temperaturas a brotação 
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antecipada das manivas impõem a sua dessecagem em estágio de desenvolvimento vegetativo ainda 

incipiente. 

Conclusões 

- O cultivo de aveia e mandioca mesmo em sucessão é viável e pode ser considerado um sistema 

conservacionista; 

- Os sistemas que utilizaram rotação de cultura apresentaram produção de matéria seca das plantas de 

cobertura sempre superior a 1.217,5 kg.ha-1 por cultivo, exceto para o sistema 9 no ano 4; 

- A aveia produziu quantidade média de matéria seca por cultivo superior à do azevém, independente 

do sistema utilizado. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz, 1766), família Euphorbiaceae, se constitui em um dos 

alimentos mais cultivados nos trópicos. A cultura tem se mostrado promissora no estado de Roraima, 

principalmente para pequenos e médios produtores, onde é cultivada em 6.210 ha, com produção de 77.192 

toneladas e um rendimento médio de 12,4 t ha-1 (IBGE, 2012).  

É um dos alimentos mais importante nos países tropicais, caracterizando-se principalmente por ser 

rica em carboidrato, essencial para a nutrição humana.  Além do consumo in natura, a raiz da mandioca pode 

ser utilizada no processamento industrial, resultando em uma infinidade de produtos. Em Roraima, a 

produção é destinada à fabricação da farinha, de ampla aceitação local, utilizada para o consumo de mesa 

(mandioca mansa) e para a extração artesanal da goma fresca (fécula) para tapioca (OLIVEIRA et al., 2011). 

O potássio é o nutriente extraído em maior quantidade pela mandioca (OTSUBO; LORENZI, 2004). 

Esse nutriente é importante para a translocação de açúcares e síntese de amido, afetando a produtividade e a 

qualidade das raízes tuberosas (REIS JR.; FONTES, 1996), no entanto há poucas informações sobre a 

influência desse nutriente nas características da mandioca. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de doses de potássio nas características químicas de 

raízes de mandioca da cv. Aciolina aos nove meses de idade, nas condições da savana de Roraima. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências Agrárias/Universidade 

Federal de Roraima – CCA/UFRR, no município de Boa Vista – RR, no período de outubro de 2012 a maio 

de 2013, com irrigação complementar, por aspersão. 

O solo da área experimental é classificado como Latossolo Amarelo distrocoeso típico (PAdx), de 

textura Franco-Argilo-Arenosa e relevo suave ondulado. Esta área está inserida no processo produtivo há três 

anos, com plantio de mandioca. A análise de solo para caracterização química e física da área estudada foi 

realizada no Laboratório de Solos da Universidade Federal de Viçosa - UFV, a partir da qual foram 
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determinadas as quantidades de corretivos e adubação de acordo com a recomendação geral da Embrapa 

Roraima.  

O preparo do solo consistiu na realização da calagem a lanço (400 kgha-1) seguida da dessecação da 

vegetação com glifosato. Após 30 dias foi realizada a abertura das covas que foram adubadas com 400 kgha-

1de calcário, 80 kg ha-1 de P2O5 (superfosfato simples), 1/3 da recomendação de N, 50 kgha-1 de N (uréia), e 

1/3 da recomendação de K (cloreto de potássio), conforme as doses estabelecidas para cada tratamento. O 

restante da recomendação de K e N foram aplicados em cobertura aos 30 e 60 dias após o plantio (DAP). 

A cultivar de mandioca utilizada foi a Aciolina, pertencente à coleção de germoplasma de mandioca 

do Departamento de Fitotecnia do CCA/UFRR, sendo a mais plantada no estado de Roraima.O plantio foi 

em fileiras simples, obedecendo ao espaçamento de 0,8 x 0,8 m, totalizando 15.625 plantas por hectare. 

Foram utilizadas manivas pré-germinadas (estacas), medindo 20 cm, colocadas na posição horizontal em 

covas abertas manualmente, por meio de enxada, numa profundidade de 10 cm, aproximadamente.  

O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com quatro repetições e cinco tratamentos, 

constituídos das seguintes doses de potássio: 0, 30, 60, 120 e 240 kg ha-1 de K2O. A parcela experimental 

continha nove fileiras simples de mandioca, com 11 plantas em cada fileira, perfazendo um total de 99 

plantas por parcela e área de 63,36 m2.  

As raízes de mandioca foram colhidas quando as plantas estavam com nove meses de idade. Foi 

utilizada três plantas da área útil por parcela. No Laboratório, as raízes foram selecionadas, lavadas em água 

corrente e descascadas manualmente. As pontas das raízes foram descartadas e a parte mediana foi cortada 

em cilindros de aproximadamente 10 cm de comprimento.As amostras de mandioca foram raladas em 

ralador artesanal e submetidas às seguintes avaliações:acidez titulável (g de ácido 100 g-1 de amostra), 

sólidos solúveis (ºBrix) e pH.  

O pH foi determinado pela metodologia descrita pelo IAL (2008), onde foi pesado 10 g da raiz 

triturada e homogenizada com 100 mL de água em béquer de 250 mL, quantificado em aparelho peagâmetro; 

A partir do mesmo extrato, a acidez titulável foi obtida por titulação do filtrado com NaOH 0,1N, 

sendo adicionado 2 gotas de solução de fenolftaleína no extrato titulado com solução de hidróxido de 

sódio(IAL, 2008). 

Os sólidos solúveis (SS) foram determinados por refratometria, com o emprego de refratômetro 

portátil, a análise foi feita no filtrado da raiz triturada, obtido pela sua separação das partes sólidas com o 

auxílio de gaze (IAL, 2008). 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e de regressão, a 5% de probabilidade, 

empregando o programa SISVAR (FERREIRA, 2003). Selecionou-se o melhor modelo para expressar o 

efeito das doses de potássio sobre as variáveis avaliadas. O modelo, para cada variável, foi selecionado ao se 

considerar a significância dos coeficientes dos parâmetros e o maior valor do R2. O teste t foi utilizado para 

testar os coeficientes da regressão, a 5% de probabilidade. 
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Resultados e discussão

As doses de potássio afetaram as variáveis avaliadas. No desdobramento das doses, os dados de 

sólidos solúveis foram ajustados ao modelo quadrático e os de pH e acidez titulável foram ajustados ao 

modelo linear.

A maior disponibilidade de K no solo para o cultivo da mandioca, cv. Aciolina, proporcionou 

variações nas características físico-químicas das raízes. A dose de 185,65 kg ha-1 de K2O determinou o 

máximo teor de sólidos solúveis  8,36 ºBrix (Figura 1a).  Logo, o potássio contribui para melhorar o sabor da 

mandioca, sendo uma característica importante para mandioca de mesa. 

O pH variou de 7,02 a 7,45 (Figura 1b), valores superiores aos encontrados por  outros autores. 

Oliveira e Morais (2009) trabalhando com mandioca cultivar IAC 576-70 aos nove meses de idade encontrou 

valores médios de 6,33. Resultado semelhante ao encontrado por Henrique et al., (2010), trabalhando com a 

mesma cultivar (6,75). 

    a)                                                                                        b) 

Figura 1. Sólidos solúveis (a) e pH em raízes de mandioca (b), cultivar Aciolina, em função das doses de 

potássio. 

A acidez total titulável apresentou comportamento linear decrescente em função das doses de 

potássio (Figura 2). Nas doses estudadas (0 a 240 kg ha-1 de K2O) a acidez total titulável variou de 2,55  a 

1,93 g de ácido 100 g-1, decrescendo a medida em que aumentou as doses de K. É possível que o aumento 

nas doses de K tenha favorecido o aumento da massa das raízes, reduzindo assim a acidez total titulável. 

Oliveira e Morais (2009) encontraram valor superior(2,70 g de ácido 100 g-1) em mandioca cultivar IAC 

576-70 aos nove meses de idade.  

De acordo com Bezerra (2000), os parâmetros indicadores de sabor ácido ou azedo e também 

utilizados na determinação da qualidade dos produtos processados são a acidez total titulável e o pH. Costa 

(2005) estudando sobre as alterações na composição química e cocção de raízes de mandioca minimamente 

processadas, registraram que os índices de observação de acidez titulável e de pH são a porcentagem de 

ácido orgânico e a concentração de íon hidrogênio, desta forma a redução dos ácidos orgânicos com o 

decorrer da maturação é importante à medida em que interfere diretamente com o sabor do produto 

processado. 
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Figura 2. Acidez total titulável em raízes de mandioca, cultivar Aciolina, em função de doses de potássio. 

Conclusões 

As características físico-químicas das raízes de mandioca (pH, °Brix e acidez) foram influenciadas 

pelas doses de potássio. O teor de SS tem comportamento quadrático, apresentando melhor resultado com a 

maior dose de potássio (240 kg ha-1 de K2O), enquanto que a acidez total titulável e pH tem 

comportamento linear, sendo que o pH aumenta em função da dose de potássio e a acidez total titulável 

diminui com aumento das doses de K.
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Introdução 

Atualmente, poucos são os estudos e pesquisas em torno do lançamento de efluentes da 

agroindústria da mandioca como possível poluidor do solo e do lençol freático. Alguns estudos nesta 

área investigam colunas de diferentes tipos de solos e seu comportamento quanto a aplicação de 

diferentes concentrações desse tipo de efluente como fertilizante agrícola. 

No entanto, pouco se sabe, dentro do contexto ambiental, se esse fertilizante é ou não um 

potencial poluidor dos recursos naturais disponíveis para agricultura. Além disso, a falta de 

informações nessa área vem comprometendo o licenciamento ambiental da atividade, o que acarreta 

em perdas econômicas e sociais para o setor produtivo. 

Neste contexto, o presente estudo de caso tem por objetivo contribuir com lacunas existentes e, 

principalmente, com o uso deste fertilizante visando uma atividade agrícola sustentável, gerando 

informações para preservação do meio ambiente por meio do monitoramento da qualidade da água 

subterrânea. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a contaminação do lençol freático por efluentes da 

agroindústria da mandioca. 

Material e Métodos 

O estudo foi realizado em um poço piezométrico instalado em uma área próxima a uma 

agroindústria processadora de mandioca, no município de Sombrio, localizado no sul de Santa 

Catarina. 

Para a escolha da área do estudo de caso foi necessário atender os seguintes itens: Escolher 

uma área que não tivesse recebido efluente de origem agrícola nos últimos seis meses; O perfil 

litológico no local escolhido deveria apresentar, preferencialmente, solo arenoso; O relevo da área de 

monitoramento, deveria ser plano, com tolerância máxima de 2% de declividade; e A bordadura da 

área circular (com poço piezométrico central), onde seria realizado o monitoramento, deveria ser 

obrigatoriamente, distante 50 metros de fontes ou poços de água utilizada para consumo humano. 

Para a aplicação do efluente, com fins de fertilização do solo, levou-se em consideração: O 

sistema de distribuição do efluente, como fertilizante, deveria ser homogêneo dentro de uma área 
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circular com diâmetro de 60 metros cujo centro seria o poço piezométrico instalado; e A utilização de 

"canhão aspersor de reversão lenta" como sistema de irrigação ou aplicação do efluente (fertilizante) 

sobre o solo, visando uma distribuição homogênea do líquido sobre a área de monitoramento. 

O poço piezométrico foi construído segundo as normas da ABNT. A coleta de amostras e sua 

periodicidade foi realizada da seguinte forma: As coletas das amostras de água subterrânea foram 

realizadas antes, durante e depois da safra anual da mandioca, normalmente, de maio a agosto. Já as 

amostras de efluente bruto e de solo foram realizadas de acordo com a necessidade ao longo do 

período de estudo; Antes de iniciar o período de aplicação do efluente (fertilizante), dentro do período 

dos 36 meses (3 anos) de monitoramento, foram realizadas 3 (três) coletas quinzenais; Durante e após 

a aplicação do efluente (fertilizante), sobre o solo no entorno do poço, estão previstas coletas com a 

seguinte frequência de amostragem: iniciando em zero (coleta um dia após a aplicação do efluente), 7, 

15, 30, 60, 90, 120, 180, 240 e 300 dias, totalizando 10 coletas anuais. 

Todas as análises físico-químicas das amostras de água subterrânea e do efluente são 

realizadas conforme o “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”. 

As análises das amostras de água subterrânea e do efluente consideram os seguintes 

indicadores: profundidade do lençol freático, temperatura, pH, condutividade elétrica, salinidade, 

turbidez, alcalinidade total, oxigênio consumido, cálcio, cianeto livre, cianeto total, cobre, fósforo, 

dureza total, ferro dissolvido, manganês, alumínio, zinco, cloretos, nitrogênio total, nitratos, potássio, 

sólidos sedimentáveis, sólidos dissolvidos e sólidos totais. 

Foi realizada uma caracterização do efluente bruto para a verificação do potencial de 

tratamento no solo. O efluente foi aplicado na área do poço nas seguintes datas 05, 07, 14 e 15 de 

junho de 2012, correspondendo ao um volume da ordem de 200 m3. Considerando a aplicação do 

efluente em um raio de 30 m ao redor do poço, a área de aplicação foi de 0,282 ha, resultando em uma 

taxa de aplicação de 709 m3/ha/ano. 

Resultados e Discussão 

Poço Piezométrico 

Analisando os resultados com os dos parâmetros previstos para consumo humano da 

Resolução CONAMA nº 396/2008, com exceção do parâmetro alumínio, que teve 10 dos 11 

resultados maiores que 0,2 mg/L, todos os outros constantes na resolução (cianeto total, cloreto, cobre, 

ferro, manganês, nitrato e zinco) obtiveram em todas as coletas valores menores que os valores 

preconizados ou não detectados (nd) pelo procedimento analítico em laboratório. 

A Tabela 1 apresenta os resultados das coletas e os valores máximos permitidos (VMP) para 

consumo humano segundo a Resolução CONAMA nº 396/2008. 
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Embora a recomendação de dose máxima a ser aplicada como fertilizante seja de 400 

m3/ha/ano de água vegetal (manipueira mais a água da lavação da massa), a aplicação de uma taxa de 

cerca de 709 m3/ha/ano na área estudada não resultou em alterações na qualidade da água subterrânea. 

A profundidade média do lençol freático foi de 3,88 ± 0,29 m. Essa camada de solo pode ter 

favorecido a degradação do efluente. Mesmo após as datas de aplicação de efluente, o comportamento 

da qualidade da água não apresentou variação que possa ser associada a contaminação pelo efluente, 

pois não é observada uma tendência ao longo do período, já que os valores variam de coleta para 

coleta, sem seguir um comportamento padrão. 

Vale ressaltar que a distribuição das chuvas foi regular, como pode ser visto na Figura 1, onde 

está representado com setas pretas os dias de aplicação do efluente e com setas azuis as coletas de 

amostras de água subterrânea do poço piezométrico. 

Tabela 1. Resultados das análises realizadas nas amostras de água do poço piezométrico. 

# mg.L-1 CaCO3 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 µS.cm-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 N-NO3

VMP* 0,2 250 2 0,3 0,1 10
14/05/2012 6,99 0,19 nd 9,20 nd 79,1 18,8 20,4 nd 0,050 0,050 0,35
23/05/2012 4,66 0,27 2,0 11,34 nd 64,9 6,5 20,4 nd 0,045 nd 0,35
14/06/2012 4,66 0,44 1,0 7,80 nd 66,5 8,3 18,4 nd nd nd 4,50
21/06/2012 9,32 0,41 nd 9,93 nd 66,3 3,7 14,3 nd 0,045 0,070 4,10
03/07/2012 4,66 0,34 2,0 9,93 nd 57,4 15,9 20,4 nd 0,045 0,090 3,17
01/08/2012 4,66 0,55 1,0 10,64 nd 65,0 2,4 10,2 nd 0,007 0,008 1,96
03/09/2012 6,99 0,52 nd 9,22 nd 60,3 2,8 10,2 nd 0,016 0,008 2,30
09/10/2012 4,66 0,53 2,0 11,34 nd 60,9 8,7 12,0 nd 0,007 nd 2,53
04/12/2012 nd 0,30 nd 10,64 nd 53,8 14,6 16,0 0,009 0,016 nd 0,05
06/02/2013 4,66 0,52 1,0 10,64 nd 69,7 22,3 12,0 nd 0,007 nd 2,65
09/04/2013 2,33 0,42 1,0 12,76 nd 63,0 1,5 12,0 0,05 0,007 nd 1,15

# mg.L-1 mg.L-1 # mg.L-1 mg.L-1 mL.L-1 NTU mg.L-1 ppt °C µg.L-1 µg.L-1

VMP* 1000 5 70
14/05/2012 4,38 2 5,77 76 523 <0,1 299 nd nd 22,5 8,22 28,76
23/05/2012 nd 2 5,46 52 78 <0,1 12 nd nd 22,1 30,28 30,28
14/06/2012 10,83 2 4,87 57 63 <0,1 1 nd nd 22,5 15,07 21,91
21/06/2012 nd 2 4,47 60 64 <0,1 10 nd nd 21,5 16,59 18,87
03/07/2012 6,02 2 4,63 85 91 <0,1 4 nd nd 21,1 12,78 18,11
01/08/2012 4,81 2 4,58 63 65 <0,1 1 nd nd 20,8 8,98 15,83
03/09/2012 1,20 2 4,22 47 68 0,1 1 nd nd 20,0 12,02 12,02
09/10/2012 1,20 1 4,54 58 66 <0,1 5 nd nd 21,0 5,93 8,98
04/12/2012 1,16 2 4,41 41 194 1,1 60 nd nd 22,3 10,50 12,02
06/02/2013 3,48 2 4,44 54 70 <0,1 8 nd nd 23,8 0,61 2,13
09/04/2013 2,32 2 4,74 82 97 <0,1 5 nd nd 23,4 3,65 5,17

Data Temperatura
Cianeto 

livre
Cianeto total

Nitrogênio 
total

Potássio pH
Sólidos 

Dissolvidos
Sólidos 
totais

Sólidos 
sedimentáveis

Turbidez Zinco Salinidade

Ferro 
solúvel

Cálcio Fósforo total
Manganês 

solúvel
NitratoData Alumínio Cloretos Cobre

Alcalinidade 
total

Condutividade 
elétrica

DQO Dureza

* Valor Máximo Permitido (VMP) para consumo humano – Resolução CONAMA n° 396/2008. 
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Figura 1. Distribuição das chuvas ao longo do período de coletas e de aplicação do efluente. 

Efluente Bruto 

Comparando os valores de concentrações dos parâmetros do efluente bruto (admitindo que sua 

característica não varie, significativamente, ao longo do tempo, já que a matéria prima e a água 

utilizada no processo não se alteram) com os das amostras de água do poço piezométrico, é possível 

notar que a aplicação do efluente não alterou a qualidade da água subterrânea. Os valores do efluente 

bruto, conforme a Tabela 2, são muito superiores aos da água subterrânea. 

Tabela 2. Resultados das análises realizadas na amostra de efluente bruto. 

# mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 # mg.L-1 mg.L-1 mL.L-1 °C µg.L-1 µg.L-1

01/08/2012 4000 12985,1 63,94 233,48 450 4,47 4721 9153 100 23,0 13056 13665

Cianeto 
total

Sólidos 
Dissolvidos

Sólidos 
totais

Sólidos 
sedimentáveis

Temperatura
Cianeto 

livre
Nitrogênio 

total
Potássio pHDQO

Fósforo 
total

Data DBO

Conclusões 

Os resultados encontrados para os parâmetros analisados servem como indicadores ambientais 

no que concerne a aplicação no solo dos efluentes oriundos do processamento da mandioca e, o 

monitoramento mais detalhado contribui para a geração de informações ambientais para tal atividade. 

Embora os resultados apresentados não configurem poluição na água subterrânea causada pela 

aplicação do efluente no solo, ainda assim, recomenda-se a continuidade do monitoramento para 

confirmar os resultados preliminares apresentados e propor novos estudos na área. 
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Introdução 

A mandioca, cultivada em condições ideais, apresenta alta produtividade e elevada condutância 

estomática e taxa fotossintética (EL-SHARKAWY, 2007). A sua tolerância a seca tem sido atribuída a 

grande capacidade em responder no início do déficit hídrico com o fechamento dos estômatos, evitando 

assim a perda de água (ALVES e SETTER, 2000). Embora seja considerada tolerante às condições de 

indisponibilidade de água, há relatos que o déficit hídrico pode reduzir em 57% a produção de raízes 

(ALVES et al., 2010). 

Diante da grande variabilidade genética da espécie Manihot sp, há muitos relatos diferentes das 

respostas das variedades em relação a tolerância a seca e a produtividade. Algumas variedades conseguem 

manter um alto nível de trocas gasosas com a atmosfera, mesmo com o potencial hídrico do solo baixo, o que 

é interessante para a manutenção de altas produtividades em locais com curtos períodos de estiagem , pois a 

planta consegue se manter turgida regulando a pressão  osmótica foliar (PUGNAIRE et al.,1994). 

Dentre os mecanismos fisiológicos, a condutância estomática pode indicar o nível de adaptação a 

uma condição de cultivo e estabelecer diferenças entre variedades (VERISSIMO et al., 2010). O objetivo 

deste estudo foi avaliar à condutância estomática de dez variedades de mandioca e do potencial matricial da 

água no solo, em relação a produtividade de raízes no município de Contendas do Sincorá - BA. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado na comunidade de São Gonçalo, Município de Contendas do Sincorá - 

BA, com plantio no mês de abril de 2011 e colheita em novembro de 2012. Foram introduzidas dez 

variedades de mandioca: 'Mani Branca', 'Dourada', 'Gema de Ovo', 'Amansa Burro', 'Guaíra', 'Mulatinha', 

'Formosa', 'Caipira', 'Verdinha' e 'Tapioqueira'. Sendo 160 covas para cada variedade, no espaçamento de 

fileiras duplas com 2,0 x 0,6 x 0,6 m. Nos primeiros três meses de cultivo as plantas foram irrigadas, em 

função de ser o início do período seco na localidade. O sistema de irrigação foi por gotejamento, com uma 

linha de gotejadores por fileira dupla e espaçamento entre emissores de 0,3 m. 

A Condutância estomática das plantas (gs) foi determinada em cinco épocas por meio do uso de um 

porômetro de difusão modelo AP4 (Delta-T Devices, Cambridge, Inglaterra). As medidas foram realizadas 
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'Formosa', 'Caipira', 'Verdinha' e 'Tapioqueira'. Sendo 160 covas para cada variedade, no espaçamento de 

fileiras duplas com 2,0 x 0,6 x 0,6 m. Nos primeiros três meses de cultivo as plantas foram irrigadas, em 

função de ser o início do período seco na localidade. O sistema de irrigação foi por gotejamento, com uma 

linha de gotejadores por fileira dupla e espaçamento entre emissores de 0,3 m. 

A Condutância estomática das plantas (gs) foi determinada em cinco épocas por meio do uso de um 

porômetro de difusão modelo AP4 (Delta-T Devices, Cambridge, Inglaterra). As medidas foram realizadas 
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em uma folha expandida, fisiologicamente madura, exposta a radiação solar, localizada entre a primeira e a 

quinta folha após o ápice do ramo principal. Para as medições de gs utilizou-se um delineamento 

experimental inteiramente casualisado, onde selecionou-se aleatoriamente três plantas de cada variedade. A 

produção de raiz e parte aérea foi avaliada com a colheita de todas as plantas da parcela experimental. 

O monitoramento do potencial matricial da água no solo (Ѱm) foi realizado paralelamente as 

avaliações de gsna linha e entrelinha de plantio. Foram instalados 18 tensiômetros na área experimental nas 

profundidades de 0,2 e 0,3m. Os dados de condutância estomática foram submetidos a análise de variância e 

teste de média Scott & Knott, a 5% de probabilidade. A correlação entre gs e Ѱm foi realizada por análise de 

regressão e teste de Student com mesmo nível probabilidade. 

Resultados e Discussão 

Na linha de plantio, o Ѱm foi mais negativo na profundidade de 0,3 m do que a 0,2 m, sendo 

observados os valores mais extremos no mês de abril de 2012 de -0,59 e -0,53 kPa, respectivamente, o que 

indica ser a linha um local mais seco e de maior absorção de água por parte das raízes. Na entrelinha, mais 

úmida e com valores maiores para o potencial da água, não foi observada diferença de Ѱm entre as duas 

profundidades (Figura 1). 

Houve diferença significativa (p<0,05) de gs entre as épocas avaliadas, pois os maiores valores foram 

observados no início do ciclo das plantas, no mês de maio de 2011, e os menores valores em abril de 2012 

(Figura 2). As determinações de gs ocorreram para uma faixa de radiação solar fotossinteticamente ativa de 

800 a 1400 µmol m-2 s-1 (Figura 2), que é propícia para a cultura da mandioca (Angelov et al., 1993). 

Figura 1. Potencial matricial da água no solo (Ѱm) na linha e entrelinha de plantio, nas profundidades de 0,2 

e 0,3 m. Barras representam o desvio padrão da média. 
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Figura 2. Condutância estomática (gs) e radiação fotossinteticamente ativa (RFA) no período de maio/ 2011 

a maio/2012. As médias foram avaliadas pelo teste de Scott & Knott (0,05). Barras representam o desvio 

padrão da média. 

Foram constatadas diferenças significativas de gs (p<0,05) entre as variedades de mandioca, em duas 

épocas: no mês de maio de 2011, quando as variedades 'Mani Branca', 'Dourada', 'Guaíra' e 'Tapioqueira' 

apresentaram as maiores médias e os valores de gs variaram de 920 a 1351 mmol m-2 s-1;no mês de abril de 

2012, quando as variedades 'Dourada', 'Gema de Ovo', 'Amansa Burro' e 'Guaíra' apresentaram os maiores 

valores de gs, mesmo com o Ѱm do solo baixo de -0,59 kPa. Neste período, a variedade que apresentou 

maior valor para gs foi a 'Amansa Burro' com média de 304 mmol m-2 s-1 e a de menorvalor foi a 'Mulatinha' 

com média de 18 mmol m-2 s-1 (Figura 3). Os valores de gs observados estão coerentes com os observados 

por El-Sharkawy (2007) para a cultura da mandioca. Foi alta a correlação entre gs e Ѱm para as variedades 

'Guaíra', 'Mulatinha', 'Formosa', 'Caipira' e 'Tapioqueira', e constatada uma moderada correlação para as 

demais variedades (Tabela 1). 

Figura 3. Condutância estomática (gs) de dez variedades de mandioca em cinco períodos de avaliação. 
Médias avaliadas pelo teste de Scott & Knott (0,05). Barras representam o desvio padrão da média. 
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Tabela 1. Função obtidapela regressão entre condutância estomática (y) e potencial matricial (x), coeficiente 
de correlação de Pearson (r) entre as variedades de mandioca. 

Variedades Função r 
'Mani Branca' y = -25,638x + 1426,8 -0,68* 

'Dourada' y = -23,895x + 1423,4 -0,69*
'Gema de Ovo' y = -14,324x + 1061,2 -0,60* 
'Amansa Burro' y = -13,662x + 963,18 -0,47*

'Guaíra' y = -24,68x + 1450,4 -0,73* 
'Mulatinha' y = -24,782x + 1279 -0,85 
'Formosa' y = -22,693x + 1269,7 -0,86* 
'Caipira' y = -21,945x + 1174,3 -0,80* 

'Verdinha' y = -20,233x + 1215,1 -0,55* 
'Tapioqueira' y = -26,856x + 1525,5 -0,81* 

*Significativo a 5% de probabilidade de teste de Student. 

As variedades com as maiores produtividades foram 'Gema de Ovo', e 'Amansa Burro', com valores 

de 15,9 e 12,1 t/ha. A menor produtividade foi registrada para a variedade 'Mulatinha' com 0,8 t/ha. Em 

relação a parte aérea, se destacam as variedades 'Gema de Ovo' e 'Mulatinha' com o maior e menor 

rendimento, respectivamente (Tabela 2). Os valores encontrados estão coerentes com a produtividade média 

nacional de 13,8 t ha-1, contudo é relativamente baixa, se comparada com a produtividade que a planta pode 

atingir (EL-SHARKAWY, 2007). No entanto, deve ser ressaltado que entre abril de 2011 a novembro de 

2012, ocorreu a pior seca dos últimos 40 anos no semiárido do Nordeste, onde as variedades dos produtores 

praticamente nada produziram e culturas como o milho e o feijão foram perdidas. 

Tabela 2. Produção de raiz e parte aérea (massa fresca) de dez variedades de mandioca, cultivadas no 

município de Contendas do Sincorá-BA. 

Variedades Raiz (kg / ha) Parte aérea (kg / ha) 
'Mani Branca' 10,2 21,4 

'Dourada' 5,2 19,9 
'Gema de Ovo' 15,9 29,4 
'Amansa Burro' 12,1 19,9 

'Guaíra' 8,5 13,26 
'Mulatinha' 0,8 8,2 
'Formosa' 10,3 18,3 
'Caipira' 6,3 15,8 

'Verdinha' 3,3 13,2 
'Tapioqueira' 5,4 13,4 

Conclusões 

As variedades 'Gema de Ovo' e 'Amansa Burro' apresentam o melhor ajuste para as condutâncias 

estomáticas em função do potencial da água no solo e da radiação solar, para fazer fotossíntese e produzir 

parte aérea e raízes, sendo indicadas para o semiárido da Bahia. 
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Introdução 

Na região do Vale Jequitinhonha em Minas Gerais, a mandioca é considerada umas das principais 

culturas agrícolas (IBGE, 2013). A mandioca é utilizada na produção de farinha, porém durante o 

processamento é gerado a manipueira, produto líquido obtido da prensagem da farinha ou da lavagem da 

fécula das raízes de mandioca. Este resíduo é um agente potencial a poluição do ambiente, entretanto, tem 

sido proposto como uma alternativa na adubação de hortaliças (SANTOS et al., 2010; DUARTE et al., 

2012). 

A aplicação da manipueira como adubo em hortaliças apresentam restrições devido o ajuste da dose 

e do tempo de incubação do solo após aplicação do resíduo. Apesar da viabilidade da manipueira como 

adubo orgânico, o tempo de incubação pode dificultar aplicação do resíduo pelo produtor.  

Para uso da manipueira como adubo é necessário que ocorra um sincronismo entre o tempo de 

incubação e a dose recomendada para que aplicação seja segura para a cultura da alface. Uma alternativa de 

viabilizar aplicação da manipueira seria verificar menores doses desse resíduo após o seu processamento. 

Assim, objetivou-se avaliar o uso de manipueira, utilizando diferentes doses com aplicação direta, no 

crescimento da alface na ausência de adubação e calagem. 

Material e Métodos 

O experimento foi instalado na área experimental em estufa na Horta do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia no Norte de Minas Gerais - Campus de Almenara. De acordo com Köppen-

Geiger, o clima da região é tropical com período seco no inverno e chuvoso no verão. A precipitação anual é 

de 800 a 1.100 mm. A média térmica varia de na faixa de 23,5 a 25 ºC. 

A estufa tem o comprimento de 5 m e largura de 2 m. A cobertura em duas quedas da água é de 

polietileno com 150 µc de espessura. O sombrite de 50% foi instalado a 20 cm abaixo da cobertura de 

polietileno para diminuir radiação solar e reduzir a temperatura do ar interna. Nas laterais, não a presença de 

cobertura a fim de manter a circulação de ar e diminuir a temperatura interna e umidade relativa do ar. 

O solo utilizado foi do tipo Latossolo Amarelo Distrófico Coeso, coletado na camada de 0-20 cm, 

homogenizado e adicionado aos vasos de 1L. As características químicas do solo são apresentadas na Tabela 

1. A calagem e adubação mineral do solo não foram realizadas nesse estudo com o obejtivo de avaliar o 

efeito da manipueira como adubo. 

Tabela 1. Características químicas do solo na camada de 0-20 cm. 

pH P K Ca2+ Mg2+ Al3+ H+Al T M.O P-rem Fe Cu Zn Mn B 

H2O mg dm-3 Cmolc dm-3 dag kg-1 mg dm-3  

6,2 19,1 146,0 2,7 1,0 0,10 2,1 6,1 3,4 41,7 22,9 0,26 5,1 32,7 0,08 

Extratores: P, K, Fe, Cu, Zn, Mn – Mehlich -1; Ca2+, Mg2+, Al3+ – KCl 1 molL-1; H+Al – Ca(OAc)2; P-rem – Fósforo remanescente; 
B – Água quente. 

A irrigação foi realizada diariamente até atingir a capacidade de campo. A quantidade de água 

aplicada foi baseada na diferença entre o valor do peso dos vasos na capacidade de campo e os vasos 

contendo a planta. 

A cultivar de alface utilizada foi Branca de Boston Manteiga. O transplantio das mudas foi realizada 

aos 14 dias após semeadura. Selecionaram-se as mudas com quatro pares de folhas para ser transplantadas.  

A manipueira foi extraída da variedade de mandioca mansa Cacau. O líquido de coloração branca foi 

coletado e mantido em “descanso” no recipiente com capacidade de 4L por três dias (TEIXEIRA et al., 

2011). Após a fermentação, aplicou-se no solo contendo mudas com 7 dias de transplantio. As doses de 

manipueira aplicadas foram 0, 40, 80, 120, 160 e 200 ml por vaso. Essas doses foram baseadas no trabalho 

de Duarte et al. (2012) que utilizaram 337,5 ml de manipueira por 1L de solo com 21 dias após a incubação e 

Santos et al. (2010) que utilizaram 79,17 ml de manipueira por 1L de solo com 7 dias de incubação. O 

experimento foi delineado em bloco acasos com seis repetições.  

Após 30 dias de cultivo nos vasos, foram determinadas as variáveis respostas. A variável altura da 

planta foi mensurada considerando a altura da superfície do solo até o ápice da folha mais alta. Para o 

número de folhas foram contabilizadas aquelas maiores que 4cm. A massa das raízes e da parte aérea fresca 

foi determinada após a limpeza das raízes com água corrente. A massa da parte aérea e das raízes foi 

desidratada durante 72 horas em estufa calibradas a temperatura de 65ºC.  

Os dados foram submetidos análise de variância a 5% de probabilidade. Quando as doses foram 

significativas, as médias foram avaliadas por meio da análise regressão polinomial. Foram selecionadas entre 

as equações linear, quadrática e raiz quadrada aquela com maior significado biológico, a significância dos 

regressores e coeficientes de determinação. 

Resultados e Discussão 

Doses crescente de manipueira afetaram o crescimento em altura e o número de folhas da cultura da 

alface (Figura 1A e 1B). Duarte et al. (2012) verificaram que doses maiores que 337,5 ml por 1L de solo 

comprometeu o crescimento de alface. Por sua vez, Santos et al. (2010) doses maiores que 79 ml por 1L de 

solo resultaram em menor crescimento da alface. Esses autores justificaram que o excesso de potássio 
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1. A calagem e adubação mineral do solo não foram realizadas nesse estudo com o obejtivo de avaliar o 

efeito da manipueira como adubo. 

Tabela 1. Características químicas do solo na camada de 0-20 cm. 

pH P K Ca2+ Mg2+ Al3+ H+Al T M.O P-rem Fe Cu Zn Mn B 

H2O mg dm-3 Cmolc dm-3 dag kg-1 mg dm-3  

6,2 19,1 146,0 2,7 1,0 0,10 2,1 6,1 3,4 41,7 22,9 0,26 5,1 32,7 0,08 

Extratores: P, K, Fe, Cu, Zn, Mn – Mehlich -1; Ca2+, Mg2+, Al3+ – KCl 1 molL-1; H+Al – Ca(OAc)2; P-rem – Fósforo remanescente; 
B – Água quente. 

A irrigação foi realizada diariamente até atingir a capacidade de campo. A quantidade de água 

aplicada foi baseada na diferença entre o valor do peso dos vasos na capacidade de campo e os vasos 

contendo a planta. 

A cultivar de alface utilizada foi Branca de Boston Manteiga. O transplantio das mudas foi realizada 

aos 14 dias após semeadura. Selecionaram-se as mudas com quatro pares de folhas para ser transplantadas.  

A manipueira foi extraída da variedade de mandioca mansa Cacau. O líquido de coloração branca foi 

coletado e mantido em “descanso” no recipiente com capacidade de 4L por três dias (TEIXEIRA et al., 

2011). Após a fermentação, aplicou-se no solo contendo mudas com 7 dias de transplantio. As doses de 

manipueira aplicadas foram 0, 40, 80, 120, 160 e 200 ml por vaso. Essas doses foram baseadas no trabalho 

de Duarte et al. (2012) que utilizaram 337,5 ml de manipueira por 1L de solo com 21 dias após a incubação e 

Santos et al. (2010) que utilizaram 79,17 ml de manipueira por 1L de solo com 7 dias de incubação. O 

experimento foi delineado em bloco acasos com seis repetições.  

Após 30 dias de cultivo nos vasos, foram determinadas as variáveis respostas. A variável altura da 

planta foi mensurada considerando a altura da superfície do solo até o ápice da folha mais alta. Para o 

número de folhas foram contabilizadas aquelas maiores que 4cm. A massa das raízes e da parte aérea fresca 

foi determinada após a limpeza das raízes com água corrente. A massa da parte aérea e das raízes foi 

desidratada durante 72 horas em estufa calibradas a temperatura de 65ºC.  

Os dados foram submetidos análise de variância a 5% de probabilidade. Quando as doses foram 

significativas, as médias foram avaliadas por meio da análise regressão polinomial. Foram selecionadas entre 

as equações linear, quadrática e raiz quadrada aquela com maior significado biológico, a significância dos 

regressores e coeficientes de determinação. 

Resultados e Discussão 

Doses crescente de manipueira afetaram o crescimento em altura e o número de folhas da cultura da 

alface (Figura 1A e 1B). Duarte et al. (2012) verificaram que doses maiores que 337,5 ml por 1L de solo 

comprometeu o crescimento de alface. Por sua vez, Santos et al. (2010) doses maiores que 79 ml por 1L de 

solo resultaram em menor crescimento da alface. Esses autores justificaram que o excesso de potássio 
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prejudica a absorção, especialmente de Mg e Ca. No presente trabalho, não verificou-se sintomas de 

deficiência de Mg e Ca, provavelmente porque o suprimento de nutriente pela manipueira foi adequado. 

A manipueira afetou também a massa da parte aérea e da raiz fresca (Figura 2). O crescimento da 

alface pode ter sido comprometido devido uso direto da manipueira sem o processo de incubação no solo. 

Teixeira et al (2011) recomendam o transplantio uma semana após aplicação da manipueira. Por sua vez, 

Ferreira et al (2001) preconiza o tempo médio de 15. No presente trabalho, o período de descanso de três dias 

não elimina o período de incubação no cultivo de alface. 

A manipueira aplicada diretamente pode ser prejudicial a rizosfera das raízes de alface por ter alta 

demanda biológica de oxigênio (DBO) para se degradar. Nesse caso, o processo de absorção de nitrogênio 

fica comprometido e afeta o crescimento da planta. No trabalho, foi possível verificar a senescência 

prematura das folhas. Isso pode indicar a menor absorção de N e alteração na respiração da planta. 
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Figura 1. Altura (A) e número de folhas de alface da cultivar Branca de Boston Manteiga (B) em função de 

doses de manipueira. * significativo a 5 % de probabilidade pelo teste t. Almenara-MG, IFNMG, 2013. 
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Figura 2. Massa das folhas (A) e das raízes frescas (B), massa das folhas (C) e das raízes seca (D) da 

cultivar Branca de Boston Manteiga em função de doses de manipueira. ** significativo a 1 % de 

probabilidade pelo teste t. Almenara-MG, IFNMG, 2013. 

A medida que as doses de manipueira aumentaram, a massa das raízes seca foram reduzidas (Figura 

2C). É provável que efeito negativo da manipueira no crescimento das raízes tenha prejudicado o ganho da 

massa das folhas seca de alface (Figura 2D). É necessário realizar mais estudos avaliando o tempo de 

incubação no solo antes de utilizar como adubo, pois DBO reduz drasticamente pH e N  (FERREIRA et al., 

2001). 

Conclusões 

O uso direto da manipueira Cacau não é recomendado na aplicação no cultivo da alface como adubo, 

sendo o período de incubação um fator determinante para a aplicação segura da manipueira como adubo na 

cultura da alface. 
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2 =

−= B

 

Manipueira (ml dm-3)

0 40 80 120 160 200

M
as

sa
 d

a 
fo

lh
a 

se
ca

 (g
/p

la
nt

a)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0,88R

0,043x**1,22ŷ
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Figura 2. Massa das folhas (A) e das raízes frescas (B), massa das folhas (C) e das raízes seca (D) da 

cultivar Branca de Boston Manteiga em função de doses de manipueira. ** significativo a 1 % de 

probabilidade pelo teste t. Almenara-MG, IFNMG, 2013. 

A medida que as doses de manipueira aumentaram, a massa das raízes seca foram reduzidas (Figura 

2C). É provável que efeito negativo da manipueira no crescimento das raízes tenha prejudicado o ganho da 

massa das folhas seca de alface (Figura 2D). É necessário realizar mais estudos avaliando o tempo de 

incubação no solo antes de utilizar como adubo, pois DBO reduz drasticamente pH e N  (FERREIRA et al., 

2001). 

Conclusões 

O uso direto da manipueira Cacau não é recomendado na aplicação no cultivo da alface como adubo, 

sendo o período de incubação um fator determinante para a aplicação segura da manipueira como adubo na 

cultura da alface. 
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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. 

(ALBUQUERQUE, 2012). 

Alguns aspectos básicos no cultivo consorciado destacam-se como mais importantes, a escolha das 

espécies que vão compor o sistema, a escolha do melhor arranjo de plantio e a definição da população de 

plantas ideal são fundamentais para que o sistema de consórcio atinja níveis tecnológicos desejados, 

garantindo bons rendimentos (TRENBATH,1976).Em sistemas consorciados de plantas se estabelecem 

relações complexas entre as culturas, podendo resultar em inibição e cooperação mútuas ou compensação 

(CERETTA, 1986). 

A mandioca (Manihot esculentaCrantz) é nativa do Brasil e está distribuída em todo o território 

nacional (VALLE, 2005), produzindo, no ano de 2012, 23,41 milhões de toneladas em 1,7 milhão de 

hectares no Brasil (13,75t.ha-1), cerca de 8,97% da produção mundial. (FAO,2013). 

Nos primeiros 90 dias após o plantio, a cultura da mandioca possui uma taxa de crescimento lenta, 

potencialmente agravando problemas como erosão e crescimento de plantas daninhas, assim culturas de ciclo 

curto são comumente utilizadas em consórcio com a cultura (LEIHNER, 1983).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). 

Entretanto é importante no caso dos consórcios entre culturas diagnosticar se a competição por luz e 

outros fatores ligados ao crescimento, prejudicam a cultura principal.Assim, o objetivo do presente trabalho é 

avaliar a possibilidade do crescimento vegetativo da mandioca de mesa ter sido afetado pelo consórcio com 

amendoim nos arranjos espaciais. 
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Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no Pólo 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 apresenta um histórico de plantio de 

mandioca, com solo caracterizado como Argissoloeutrófico 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, conforme descrito por Lepsch & Valadares 

(1976). 

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 4 tratamentos e 5 repetições, totalizando 

20 parcelas. Para mandioca em monocultivo (tratamento 1), foram plantadas seis linhas com espaçamento de 

1m entre si. Sendo considerada parcela as quatro linhas centrais. Cada linha de mandioca foi composta por 

10 plantas espaçadas0,6m entre si. Para o tratamento cujo amendoim foi semeado na entrelinha da mandioca 

(tratamento 2) a 0,5m das linhas destas, numa densidade de plantio de 16 sementes por metro linear. No 

tratamento 3, duas linhas de mandioca serão 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 4, as fileiras de mandioca foram plantadas em fileiras duplas 

adensadas em 0,5m entrelinhas e 2m entre duplas, com o amendoim instalado entre as fileiras duplas, a 1m 

destas. 

A variedade de mandioca utilizada no ensaio foi IAC 576-70 e na cultura do amendoim foi utilizada 

a variedade Caiapóplantado 40 dias após o plantio da mandioca, para garantir seu estabelecimento.  

A partir do 60° dia do plantio da mandioca e 10° do convívio das espécies, foi medida mensalmente 

a altura das plantas de mandioca até a ocasião da colheita da mandioca aos 270 dias após o plantio. Os dados 

de altura foram submetidos a análise de regressão a 5% de probabilidade, para avaliar a evolução da altura 

das plantas no tempo. 

Resultados e Discussão 

De acordo com os dados observados na figura 1, tanto os efeitos da competição intra-especifica 

(Tratamento 4) entre as plantas de mandioca plantadas adensadas quantoos efeitos da competição inter-

especifica (Tratamento 2) entre as plantas de mandioca e as plantas de amendoim plantadas na entrelinha 

apenas podem ser observados na fase final do ciclo da mandioca em relação ao tamanho das plantas que foi 

menor para esse dois tratamentos (Tabela 1 e Figura 1).O crescimento vegetativo da mandioca diferencia-se 

devido à competição nos últimos dias de convivência com a cultura do amendoim no tratamento 2 ou no 

tratamento 4 em que o espaçamento entrelinhas da cultura da mandioca é menor.Essa redução da altura das 

plantas pode ser atribuídaa dois fatores importantes: a competição por recursos na fase produtiva das 

culturas, ou seja enchimento dos grãos do amendoim e acúmulo de reserva nas raízes da mandioca, e à 

competição por água já que essa fase acontece entre os meses de maio e julho, onde há menor 

disponibilidade de água no solo.  

Os tratamentos 2 e 3 praticamente não diferem do monocultivo até 240 dias, o que implica sugerir 

que ter uma planta de cobertura junto com a mandioca até essa fase é extremamente interessante. Melhor que 

ficar com o monocultivo, com suas implicações negativas para o solo e ambiente. 

Tabela 1. Equações de regressão e índices de correlação da evolução da altura as plantas de mandioca IAC 

576-70 em monocultura ou em diferentes arranjos de consórcio. Pindorama-SP, 2013 

Sistema de Plantio Equação r R² 
Mandioca monocultivo (T1) y= -4.10-5.x3+ 2,39.10-2.x2-

2,736.x+104,4 
0,9912 0,9824 

Mandioca + Amendoim na 
entrelinha (T2) 

y= -5.10-5.x3+ 2,82.10-2.x2-
3,1901.x+119,82 

0,9886 0,9774 

Mandioca + Amendoim fileiras 
duplas (T3) 

y= -5.10-5.x3+ 2,54.10-2.x2-
2,859.x+108,3 

0,9917 0,9834 

Mandioca adensada + 
Amendoim (T4) 

y= -6.10-5.x3+ 2,86.10-2.x2-
3,1813.x+116,97 

0,9897 0,9795 

Figura 1. Evolução da altura das plantas de mandioca ao longo de seu ciclo em monocultivo ou em 

diferentes arranjos de cultivo consorciado. Pindorama – SP, 2013

Conclusões 

O plantio consorciadonos espaçamentos utilizados afeta o crescimento vegetativo das plantas de 

mandioca no que diz respeito a alturas das plantas quando este se utiliza de arranjos espaciais que promovem 
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a competição interespecíficamais intensa com a cultura do amendoim como no tratamento 2 ou 

intraespecífica das plantas de mandioca como no tratamento 4. 

A competição é mais contundente ao final do período de convivência das culturas. 
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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.(ALBUQUERQUE, 2006). Em sistemas consorciados de plantas se estabelecem relações complexas 

entre as culturas, podendo resultar em inibição e cooperação mútuas ou compensação (CERETTA, 1986) 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é nativa do Brasil, onde produziu, no último ano 23,41 

milhões de toneladas em 1,7 milhão de hectares (13,75t.ha-1), cerca de 8,97% da produção mundial. (FAO, 

2013). 

Uma escolha interessante para o consórcio com a cultura da mandioca 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). 

Entretanto é importante no caso dos consórcios entre culturas diagnosticar se a competição por luz e 

outros fatores ligados ao crescimento, prejudicam a cultura principal. Assim, objetivou-se neste trabalho 

avaliar a possível influência do consorcio entre amendoim e mandioca de mesa sobre produtividade e 

algumas características das raízes das plantas de 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 

argissoloeutrófico 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. 
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milhões de toneladas em 1,7 milhão de hectares (13,75t.ha-1), cerca de 8,97% da produção mundial. (FAO, 

2013). 

Uma escolha interessante para o consórcio com a cultura da mandioca 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). 

Entretanto é importante no caso dos consórcios entre culturas diagnosticar se a competição por luz e 

outros fatores ligados ao crescimento, prejudicam a cultura principal. Assim, objetivou-se neste trabalho 

avaliar a possível influência do consorcio entre amendoim e mandioca de mesa sobre produtividade e 
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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 
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O delineamento experimental deu-se em blocos ao acaso com 4 tratamentos e 5 repetições, 

totalizando 20 parcelas. Para mandioca em monocultivo (tratamento T1), foram plantadas seis linhas com 

espaçamento de 1m si. Sendo considerada parcela as quatro linhas centrais. Cada linha de mandioca foi 

composta por 10 plantas espaçadas 0,6 m entre si. Para o tratamento cujo amendoim foi semeado na 

entrelinha da mandioca (tratamento T2)a 0,5 m das linhas destas, numa densidade de plantio de 16 sementes 

por metro linear. No tratamento T3, duas linhas de mandioca serão alternadas a duas linhas de amendoim, 

todas espaçadas 1 m entre si e com espaçamento entre as plantas de mandioca de 0,6 m 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 0,5 m entrelinhas e 2 m entre duplas, com o amendoim instalado 

entre as fileiras duplas, a 1 m destas. 

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 da colheita aos 270 dias após o plantio, foi colhida toda a parcela experimental avaliada a 

produtividade, separadas as raízes de qualidade comercial das demais consideradas como perdas. Aguiar 

(2003) considerou como raízes comerciais as que atenderam aos padrões mínimos aceitos pelo CEAGESP, 

na classificação de “raízes miúdas”. Foram medidos o comprimento e o diâmetrode 40 raízes por parcela. Os 

dados foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk, não sendo necessária a tranformação, os 

dados então 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 

O tratamento em que a mandioca foi planta em monocultura apresentou maior produção que os 

demais tratamentos nos quais diversos arranjos de consórcio com amendoim foram testados em alguns casos 

a menor produção pode ser em função da competição interespecífica com o amendoim (Tratamento 2), a 

competição intraespecífica com as próprias plantas de mandioca plantadas adensadas (Tratamento 4) e pela 

própria não utilização do espaço de maneira tão eficiente como na monocultura , mas entre os arranjos não 

houve diferença significativa. (Tabela 1) 
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Tabela 1. Produtividade, raízes não comerciais (perdas), comprimento médio das raízes e diâmentro médio 

das raízes de mandioca (IAC 572-70) em monocultivo ou diferentes arranjos de consórcio com amendoim. 

Pindorama – SP, 2013 

Sistemas de plantio 
Produtividade¹ 

Mandioca 
(Mg.ha-¹) 

Perdas 
(%) 

Comprimento 
das raízes 

(cm) 

Diâmetro das raízes 
(cm) 

Mandioca monocultivo 41,66 a 21,94 bc 29,20 b 4,57 b 
Mandioca + Amendoim na 

entrelinha 33,50 b 37,49 a 39,10 a 4,15 c 
Mandioca + Amendoim fileiras 

duplas 30,25 b 13,65 c 39,30 a 5,05 a 
Mandioca fileiras duplas + 

Amendoim simples 28,92 b 25,15 b 31,39 b 4,71 b 
F 44,7067** 20,1015** 31,8331** 34,8416** 

DMS 7,03 9,2646 3,8851 0,2637 
CV (%) 12,44 20,08 5,95 3,04 

1Médias seguidas de mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

As perdas de raízes comerciais foram maiores nos tratamentos em que as plantas de mandioca 

sofreram competição, sendo mais acentuado o efeito na qualidade da raízes no tratamento no qual o 

amendoim foi plantado diretamente na entrelinha da mandioca, competindo por espaço físico, e fatores de 

produção como água e nutrientes na ocasião de acúmulo da reserva das raízes. O segundo tratamento que 

apresentou maiores perdas de raízes comerciais foi o tratamento em que a mandioca foi plantada em fileiras 

duplas adensadas, onde, pelo menos parcialmente, a proximidade das plantas de mandioca provocou uma 

competição pelo espaço dentro da linha dupla adensada das próprias plantas de mandioca porem não 

competindo com o amendoim consorte, entretanto as perdas desse tratamento não foram significativamente 

diferentes da monocultura de mandioca que também não diferiu estatisticamente do tratamento em que foram 

constatadas as menores perdas de raízes comerciais, que foi o tratamento no qual se plantou fileiras duplas 

alternadas de mandioca e amendoim. 

Quanto as dimensões médias das raízes de mandioca pode se notar 2 efeitos distintos, no tratamento 

em que a mandioca e o amendoim são plantados em fileiras duplas alternadas, tanto o comprimento como o 

diâmetro das raízes são maiores bem como a perda de raízes comerciais é menor, indicando um crescimento 

consistente das raízes nesse arranjo, quando o amendoim é plantado na entrelinha da mandioca, o 

comprimento das raízes é longo, da mesma ordem de grandeza das mais longas raízes obtidas no tratamento 

T3, entretanto as raízes possuem o menor diâmetro se comparadas aos demais tratamentos e as maiores 

perdas, inferindo que a competição com o amendoim na entrelinha não afetou a fase de crescimento das 

raízes e sim a fase de acúmulo de reservas. Os demais tratamentos mantiveram-se nas faixas intermediárias 

de comprimento e diâmetro de raízes. 
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Conclusões 

A produtividade da mandioca da variedade estudada é afetada pelo consórcio com o amendoim nos 

arranjos espaciais estudados. 

A maior perda de raízes comerciais acontece quando o amendoim consorte é plantado na entrelinha 

da mandioca e a menor perda acontece no arranjo em que a mandioca e o amendoim são plantados em linhas 

duplas alternadas. 

O plantio da mandioca e do amendoim em fileiras duplas alternadas oferece condições para um 

crescimento mais robusto das raízes de mandioca, em comprimento e diâmetro. 

As elevadas perdas de raízes comerciais no consorcio de mandioca e amendoim plantado na 

entrelinha podem estar relacionadas ao seu menor diâmetro de raizes 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é nativa do Brasil e está distribuída em todo o território 

nacional (VALLE, 2005). No ano de 2012 foram produzidos no Brasil 23,41 milhões de toneladas de 

mandioca em 1,7 milhão de hectares (13,75t.ha-1), o que representa cerca de 8,97% da produção mundial. 

(FAO, 2013). 

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 sistemas consorciados de plantas se estabelecem relações complexas entre as 

culturas, podendo resultar em inibição e cooperação mútuas ou compensação (CERETTA, 1986). 

Uma escolha interessante para o consórcio com a cultura da mandioca 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). 

Entretanto é importante no caso dos consórcios entre culturas diagnosticar se a competição por luz e 

outros fatores ligados ao crescimento, prejudicam a cultura principal. Assim, objetivou-se no presente 

trabalho avaliar a possível influência do consorcio entre amendoim e mandioca de mesa sobre algumas 

características vegetativas das plantas de 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 

argissoloeutrófico considerado extremamente favorável ao desenvolvimento das culturas de mandioca e de 
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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 4 tratamentos e 5 repetições, 

totalizando 20 parcelas. Para mandioca em monocultivo (tratamento T1), foram plantadas seis linhas com 

espaçamento de 1 m si. Sendo considerada parcela as quatro linhas centrais. Cada linha de mandioca foi

composta por 10 plantas espaçadas 0,6 m entre si. Para o tratamento cujo amendoim foi semeado na 

entrelinha da mandioca (tratamento T2) a 0,5 m das linhas destas, numa densidade de plantio de 16 sementes 

por metro linear. No tratamento T3, duas linhas de mandioca serão alternadas a duas linhas de amendoim, 

todas espaçadas 1 m entre si e com espaçamento entre as plantas de mandioca de 0,6 m 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 0,5 m entrelinhas e 2 m entre duplas, com o amendoim instalado 

entre as fileiras duplas, a 1 m destas. 

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 da colheita aos 270 dias após o plantio em 10 plantas da parcela foram contadas hastes por planta, 

com auxilio de uma régua milimetrada foram medidas a altura das plantas, a altura da primeira ramificação 

simpodial e altura da segunda ramificação simpodial, obtendo-se a partir desses dados a % de ramificação, a 

alturada ramificação primária (RS1) e a altura da ramificação simpodial secundária (RS2). Os dados colhidos 

na ocasião da colheita foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk, não sendo necessária a 

tranformação, os dados então 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 

De modo geral, os tratamentos nos quais o espaçamento para as plantas de mandioca foi reduzido em 

relação ao seu monocultivo (T2 e T4) afetaram negativamente a altura das plantas de mandioca, sendo a 

competição intraespecífica entre as plantas de mandioca do Tratamento 4 a mais danosa à altura das plantas. 

O plantio em monocultivo apresentou plantas mais altas, assim como o consórcio em fileiras duplas 

alternadas das culturas de mandioca e amendoim (T3).  

Para o diâmetro do caule o tratamento 4, onde as plantas de mandioca foram plantadas em 

espaçamento reduzido houve uma diminuição significativa no diâmentro. Nas maiores densidades de plantio, 

o maior número de plantas provoca redução na disponibilidade de recursos para as plantas, que é traduzida 

em menor diâmetro das hastese número de hastes por planta.Os tratamentos utilizados não diferiram 

significativamente entre si para o número de hastes, o número de hastes influencia o rendimento das raízes. 

A relação haste /raiz é inversamente proporcional à população por área, devido a competição entre parte 

aérea e órgãos subterrâneos quanto a crescimento e proliferação. (AGUIAR, 2003) (Tabela1). 



73

Tabela 1. Características fitotécnicas: Altura final; Número de hastes por planta e diâmetro das hastes aos 

270 DAP, da mandioca (IAC 572-70) em monocultivo ou diferentes arranjos de consórcio com amendoim. 

Pindorama – SP, 2013 

Sistemas de plantio Altura da planta 
(cm) 

Diâmetro do caule 
(cm) 

Número de 
hastes/planta 

Mandioca monocultivo (T1) 255,96 a 2,92 a 2,44 a 
Mandioca + Amendoim na entrelinha (T2) 237,91 bc 3,14 a 2,68 a 
Mandioca + Amendoim fileiras duplas (T3) 249,13 ab 3,02 a 2,68 a 
Mandioca adensada + Amendoim (T4) 223,41 c 2,44 b 2,24 a 

F 15,5319** 10,1219** 0,7810ns

DMS 15,1667 0,4050 0,7007 
CV (%) 3,34 7,49 14,70 

1Médias seguidas de mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Para os dados referentes a ramificação presentes na tabela 2, não houve Oliveira et al. (1998) 

observaram alterações no hábito de crescimento e ramificação das plantas em função das densidades de 

plantio. O desenvolvimento muito exuberante da parte aérea pode ocasionar baixos rendimentos de raízes 

face à competição por assimilados durante todo o ciclo de desenvolvimento (COCKET AL.,1977; ENYI, 

1972). 

Tabela 2. Características fitotécnicas: Ramificação; Altura da primeira ramificação simpodial e altura da 

segunda ramificação simpodial aos270 DAP, da mandioca (IAC 572-70) em monocultivo ou diferentes 

arranjos de consórcio com amendoim. Pindorama – SP, 2013 

Sistemas de plantio Ramificação (%) Altura RS1 (cm) Altura RS2 (cm) 

Mandioca monocultivo (T1) 84,12a 39,91 a 116,75 a 
Mandioca + Amendoim na entrelinha (T2) 87,93 a 27,08 a 90,58 a 
Mandioca + Amendoim fileiras duplas (T3) 84,10 a 34,83 a 97,91a 
Mandioca adensada + Amendoim (T4) 84,43a 36,25a 112,25a 

F 1,2922ns 1,8619ns 1,5677ns

DMS 1,8441 16,6251 40,9495 
CV (%) 1,15 25,4 20,89 

1Médias seguidas de mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 



74

Figura 1. Altura total da planta de mandioca (IAC 576-70), da primeira e segunda ramificações simpodiais, 

em monocultivo e em consórcio com amendoim em diferentes arranjos espaciais. 

Conclusões 

Os diferentes arranjos espaciais de consórcio entre a mandioca e o amendoim estudados influenciam 

significativamente apenas a altura da planta e o diâmetro do caule dentre todos os parâmetros estudados. 

Nos tratamentos em que houve algum tipo de competição, representada pelo adensamento entre as 

plantas de mandioca ou o amendoim na entrelinha a altura da planta foi significativamente menor em 

comparação ao tratamento em que a mandioca está em sua monocultura. 

A competição intraespecífica no tratamento em que as plantas de mandioca foram plantadas 

adensadas foi suficiente para reduzir o diâmetro do caule significativamente. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é cultivada, atualmente, em mais de 180 países (FAO, 

2013), sendo uma das culturas que fornece grande quantidade de energia para alimentação humana, seguida 

pelo milho, arroz, inhame, sorgo e batata (ROJAS et al., 2007). A mandioca é uma planta cultivada em todo 

o território nacional devido à sua adaptação às mais variadas condições de clima e solo (VIANA et al., 

2001).  

O Brasil é o segundo maior produtor mundial desta cultura, com uma produção aproximada de 25,4 

milhões de toneladas de raízes no ano de 2011, em uma área de 1,74 milhões de hectares (FAO, 2013). 

Embora algumas regiões (dados alcançados em condições experimentais no Quênia, em estudo de avaliação 

de variedades) superem a produtividade de 100 t ha-1 de raízes (IITA, 2005), a média nacional é de 14,6 t ha-1 

(FAO, 2013). Esse baixo valor pode ser atribuído a diversos fatores, como a falta de variedades adaptadas às 

diferentes condições de cultivo e ao pouco uso de novas tecnologias (LOPES, 2006). 

Práticas como adubação, tratamento químico de manivas e uso de variedades adaptadas às condições 

locais, podem contribuir positivamente para o aumento na produtividade de raízes e do teor de amido. No 

Brasil, o tratamento das manivas não é muito utilizado, embora apresente bons resultados garantindo boa 

brotação e a sanidade das plantas em seu estágio inicial (LORENZI, 2003). A adubação, principalmente a 

fosfatada, que eleva a produção de mandioca é de uso mais comum (FIDALSKI, 1999) e a produtividade e a 

qualidade dos derivados de mandioca são dependentes da capacidade produtiva e das características do 

material genético utilizado (LORENZI, 2003).  

Diante do exposto, este trabalho foi desenvolvido com objetivo de avaliar os teores de massa seca e 

de amido e o rendimento de farinha, em duas variedades de mandioca em função da adubação e do 

tratamento de manivas. 
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Material e Métodos 

Este experimento foi conduzido na Fazenda Bomba, localizada no município de Cândido Sales – 

BA, sob as coordenadas 15º18’13’’ Latitude Sul e 41º17’32’’ Longitude Oeste de Greenwich. O município 

fica localizado na região Sudoeste da Bahia, com altitude média de 627 m, clima semiárido do tipo Aw , 

segundo classificação de Köppen, tropical com estação seca. A temperatura média anual em torno de 20,4ºC 

e pluviosidade anual de 767,4 mm com período chuvoso compreendido entre os meses de outubro e março 

(SEI, 2010). 

O solo foi preparado com aração, gradagem e sulcamento. As manivas utilizadas foram selecionadas, 

cortadas com 20 cm de comprimento e plantadas em novembro de 2009. O espaçamento adotado foi 1,0 m 

entre linhas e 0,6 m entre plantas. Cada parcela foi constituída por cinco linhas de 6,3 m de comprimento 

totalizando 25,2m2, com 50 plantas. A área útil foi representada por três linhas centrais, com 14,4m2 e 24 

plantas.  

O delineamento experimental empregado foi o de blocos ao acaso, em esquema fatorial 2x2x2, sendo 

duas variedades de mandioca (‘Sergipe’ e ‘Platinão’), com e sem aplicação de NPK, com e sem tratamento 

químico das manivas-semente, totalizando 8 tratamentos, com  quatro repetições. 

O solo foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico típico de textura argilosa e realizada 

análise química para camada 0-20 cm de profundidade, o qual apresentou os seguintes resultados: pH em 

água:  4,7, P: 2 mg dm-3 , K+: 0,11 cmolc dm-3 , Ca2+:  0,4 cmolc dm-3 , Mg2+ : 0,3 cmolc dm-3 , Al3+ : 1,0 cmolc

dm-3 , H+ : 4,0 cmolc dm-3 , S.B.:  0,8 cmolc dm-3 , t:  1,8 cmolc dm-3 , T:  5,8 cmolc dm-3 , V: 14%, m: 55%.  

A adubação de NPK foi feita de acordo com Nogueira & Gomes (1999). Utilizou-se como fonte de 

nutrientes, uréia (90,0 kg ha-1), cloreto de potássio (35,0 kg ha-1) e superfosfato simples (440,0 kg ha-1). O 

fósforo foi aplicado no sulco no momento do plantio, e as adubações potássica e nitrogenada foram 

parceladas em duas vezes, visando reduzir possíveis perdas por lixiviação desses nutrientes, dada a textura 

arenosa dos solos. Aos 60 dias após o plantio foi realizada a primeira adubação em cobertura com 50% da 

dose de N e K. A segunda adubação em cobertura foi realizada 60 dias após a primeira adubação.  

Para o tratamento químico das manivas-semente utilizou-se o Tiofanato - Metílico (fungicida 

sistêmico do grupo dos benzimidazoles) e Carbaril (inseticida de contato e ingestão do grupo metilcarbamato 

de naftila), nas concentrações de 1g 1000 mL-1 e 1mL 1000 mL-1, respectivamente.  

Na colheita, realizada em agosto de 2011, foram avaliadas as características: a) teor de massa seca 

das raízes tuberosas, feita pelo método da balança hidrostática, com base na fórmula (GROSSMANN; 

FREITAS, 1950): MS = 15,75 + 0,0564R, sendo R o peso de 3 kg de raízes em água; b) Porcentagem de 

amido em raízes tuberosas – calculada, subtraindo-se do teor de massa seca a constante 4,65 

(GROSSMANNN; FREITAS, 1950); c) Rendimento de farinha - por meio da equação (FUKUDA; 

CALDAS, 1987): Y=2,57567+0,0752613X, onde Y representa a porcentagem de farinha e X o peso de 3 kg 

de raiz na água obtido pelo método da balança hidrostática.  
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A análise de estatística foi realizada utilizando o programa SAEG, versão 9.1, procedendo-se à 

Análise de Variância e, posteriormente, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo Teste F a 5% de 

probabilidade. 

Resultados e Discussão 

A adubação e o tratamento de manivas não influenciaram o teor de massa seca, a porcentagem de 

amido e o rendimento de farinha (Tabela 1), sendo encontrada diferença entre as variedades. A variedade 

Sergipe apresentou maiores valores para essas características do que a variedade Platinão (Tabela 2), 

demonstrando potencial superior ou ainda, maior adaptação às condições locais. 

Tabela 1. Teor de massa seca, amido e rendimento de farinha em função da adubação química e do 

tratamento químico de manivas. Cândido Sales, BA, 2013. 

Adubação Química % Massa Seca % Amido Rendimento de Farinha (%) 
Sem 33,34 a 28,69 a 26,05 a 
Com 33,40 a 28,75 a 26,13 a 

Tratamento Químico % Massa Seca % Amido Rendimento de Farinha 
Sem 33,41 a 28,76 a 26,14 a 
Com 33,33 a 28,68 a 26,04 a 

*Médias seguidas pela mesma letra, na coluna para adubação (com e sem), e, para tratamento químico de manivas (com e sem), não 
diferem entre si pelo teste F a 5 % de probabilidade. 

Tabela 2. Teor de massa seca, amido e rendimento de farinha em duas variedades de mandioca, submetidas 

ao tratamento químico das manivas e uso da adubação química. Cândido Sales, BA, 2013. 

Variedades % Massa Seca % Amido Rendimento de Farinha 
Sergipe 34,35 a 29,70 a 27,39 a 
Platinão 32,38 b 27,73 b 24,77 b 

*Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de pelo teste F a 5% de probabilidade. 

Em trabalho testando aplicação de diferentes doses de nitrogênio na mandioca, Cardoso Júnior 

(2004), não verificou aumento nos teores de massa seca e amido nas raízes tuberosas, quando aplicou-se o 

adubo. Gomes et al. (2005), avaliando o comportamento de cultivares de mandioca, utilizando calagem e 

adubação química e diferentes doses de fósforo, também não encontraram diferenças significativas entre os 

tratamentos para os teores de amido das raízes. 

Apesar de não ter havido diferença significativa para os teores de massa seca, porcentagem de amido 

e rendimento de farinha entre os tratamentos adubados e sem adubação, os valores encontrados no presente 

estudo são satisfatórios (Tabela 1) e encontram-se dentro da faixa considerada adequada por Mendonça et al. 

(2003), que citam que o teor de amido em raízes tuberosas de mandioca varia de 21 a 33%, e próximos do 

considerado ideal (> 30% amido) por Conceição (1983). 

Maior valor de massa seca foi encontrado na variedade Sergipe, uma das mais utilizadas pelos 

produtores locais devido à sua rusticidade e alta produtividade (CARVALHO, 2007). O maior vigor 
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demonstrado por esta variedade também é uma das razões que explica ser preferida pelos produtores 

(CARDOSO JÚNIOR, 2004), embora ultimamente tenha apresentando maior susceptibilidade a pragas e 

doenças (FOGAÇA et al., 2011). A variedade Sergipe apresentou 29,7% de amido, valor muito próximo do 

ideal considerado por Conceição (1983). Cardoso Júnior (2004), trabalhando com as variedades de mandioca 

Lisona e Sergipe, verificou maior produção de amido também para variedade Sergipe, corroborando os 

resultados encontrados no presente estudo.  

A variedade Platinão, cultivada por muitos agricultores do Sudoeste da Bahia, é explorada, 

principalmente, para a produção de farinha e extração de amido (VIANA et al., 2003). Esta variedade, antes 

da Sergipe era a preferida dos produtores da região (PONTE, 2008), e possivelmente pelos sucessivos 

plantios, também apresentou perda de vigor, sendo assim substituída. 

Conclusões 

O tratamento químico de manivas-semente e a adubação não influenciam o teor de massa seca, o teor 

de amido e o rendimento de farinha. 

A variedade Sergipe apresenta maior teor de teor de massa seca e de amido e maior rendimento de 

farinha. 
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Introdução 

Considerada uma das culturas mais importantes para os trópicos, em razão da sua ampla utilização, a 

mandioca (Manihot esculenta Crantz) é cultivada, mundialmente, em cerca de 19 milhões de hectares, tendo 

como maiores produtores a Nigéria e o Brasil (FAO, 2013). Esta cultura apresenta tolerância à seca e possui 

ampla adaptação as mais variadas condições de clima e solo. Suas raízes ricas em amido, são a base 

energética para mais de 800 milhões de pessoas de baixa renda, em vários países (MARCON, 2007). 

A folha, principal órgão envolvido no processo fotossintético e na evapotranspiração, é responsável 

pelas trocas gasosas entre a planta e o ambiente (PEREIRA et al., 1997). A área foliar é um importante 

parâmetro fisiológico para a avaliação da produção, uma vez que dela depende a produção de açúcares 

utilizados no desenvolvimento das plantas e armazenados nas raízes na forma de amido (AGUIAR, 2003). 

A determinação da área foliar (AF) de plantas é uma importante ação que permite ao pesquisador 

obter indicativo de resposta de tratamentos aplicados e lidar com uma variável que se relaciona diretamente 

com a capacidade fotossintética e de interceptação da luz, interfere na cobertura do solo, na competição com 

outras plantas e em várias características (SEVERINO et al., 2004). 

O índice de área foliar é a relação funcional existente entre a área foliar e a área do terreno ocupada 

pela cultura (FAVARIN et al., 2002). Esta característica pode ser influenciada pelo genótipo, idade da 

planta, condições ambientais, práticas de manejo e sistema de cultivo (OSIRU, 1997). O conhecimento do 

IAF também pode ser útil na avaliação de várias práticas culturais como densidade de plantio, adubação, 

irrigação, poda e aplicação de defensivos (FAVARIN et al., 2002). 

Diante disto, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a área foliar total e o índice de 

área foliar de duas variedades de mandioca em função da adubação e do tratamento de manivas. 
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Material e Métodos 

Este experimento foi conduzido na Fazenda Bomba, localizada no município de Cândido Sales - BA 

a 15º19’16,9” Latitude Sul e 41º24’59” Longitude Oeste de Greenwich. O município está localizado na 

região Sudoeste da Bahia, com altitude média de 627 m, clima semiárido que, segundo a classificação de 

Köppen, é do tipo Aw, ou seja, clima tropical com estação seca. A temperatura média anual em torno de 

20,4ºC e pluviosidade anual de 767,4 mm com período chuvoso compreendido entre os meses de outubro e 

março (SEI, 2010). 

O solo foi preparado com aração, gradagem e sulcamento. As manivas utilizadas foram selecionadas, 

cortadas com 20 cm de comprimento e plantadas em novembro de 2009. O espaçamento adotado foi 1,0 m 

entre linhas e 0,6 m entre plantas; cada parcela foi constituída por cinco linhas de 6,3 m de comprimento e 4 

m de largura, totalizando 25,2m2 (50 plantas). A área útil da parcela foi representada por três linhas centrais, 

com 14,4m2 (24 plantas).  

O delineamento experimental empregado foi o de blocos ao acaso, em esquema fatorial 2x2x2, sendo 

duas variedades de mandioca (‘Sergipe’ e ‘Platinão’), com e sem adubação e com e sem tratamento químico 

das manivas-semente, totalizando 8 tratamentos, com quatro repetições. 

O solo foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico típico de textura argilosa e realizada 

análise química para camada 0-20 cm de profundidade, o qual apresentou os seguintes resultados: pH em 

água:  4,7, P: 2 mg dm-3 , K+: 0,11 cmolc dm-3 , Ca2+:  0,4 cmolc dm-3 , Mg2+ : 0,3 cmolc dm-3 , Al3+ : 1,0 cmolc

dm-3 , H+ : 4,0 cmolc dm-3 , S.B.:  0,8 cmolc dm-3 , t:  1,8 cmolc dm-3 , T:  5,8 cmolc dm-3 , V: 14%, m: 55%.  

A adubação NPK foi feita de acordo com Nogueira e Gomes (1999). Utilizou-se como fonte de 

nutrientes, uréia (90,0 kg ha-1), cloreto de potássio (35,0 kg ha-1) e superfosfato simples (440,0 kg ha-1). O 

fósforo foi aplicado no sulco no momento do plantio, e as adubações potássica e nitrogenada foram 

parceladas em duas vezes, visando reduzir possíveis perdas por lixiviação desses nutrientes, dada a textura 

arenosa dos solos. Aos 60 dias após o plantio foi realizada a primeira adubação em cobertura com 50% da 

dose de N e K. A segunda adubação em cobertura foi realizada 60 dias após a primeira adubação.  

Para o tratamento químico das manivas-semente utilizou-se o Tiofanato - Metílico (fungicida 

sistêmico do grupo dos benzimidazoles) e Carbaril (inseticida de contato e ingestão do grupo metilcarbamato 

de naftila), nas concentrações de 1g 1000 mL-1 e 1mL 1000 mL-1, respectivamente.  

No momento da colheita, realizada em agosto de 2011, foram avaliadas as seguintes características: 

a)Área foliar total – medida da área de todas as folhas de três plantas por parcela, no momento da colheita, 

com a utilização do equipamento Área Meter, modelo LI-3100, fabricado pela LI-COR; 

b) Índice de área foliar – determinado a partir da relação entre área foliar total e a área do solo disponível 

para a planta, obtida pelo espaçamento utilizado (1,0 x 0,6 m). 

Os dados foram submetidos à Análise de Variância, utilizando-se o programa SAEG, versão 9.1, e as 

médias dos tratamentos comparadas pelo teste F a 5% de probabilidade (RIBEIRO JR., 2004). 



83

Resultados e Discussão 

A área foliar total e o índice de área foliar não foram influenciados pela adubação e pelo tratamento 

de manivas, sendo observado efeito significativo das variedades. A variedade Sergipe apresentou valores de 

área foliar total e índice de área foliar quase três vezes maiores do que aqueles encontrados na variedade 

Platinão (Tabela 1). No momento em que foi realizada a avaliação, agosto de 2011, as plantas encontravam-

se em repouso fisiológico, com queda de folhas em função das temperaturas mais amenas, com média 

aproximada de 16º C. A variedade Sergipe, apesar de ter apresentado queda das folhas, nesse período, 

possuiu maior capacidade de retenção foliar do que a variedade Platinão, possivelmente, por sua maior 

adaptação às condições edafoclimáticas da região, e ainda, essa maior longevidade foliar,  pode ser uma 

característica genético-morfológica da Sergipe.  

Segundo Alves (2006), existe uma interação genótipo x temperatura para o desempenho da planta, 

no qual em baixas temperaturas (16º C), o desenvolvimento da área foliar torna-se mais lento, reduz o 

tamanho máximo de cada folha e menos folhas são produzidas em cada ápice (IRIKURA et al., 1979). 

Uma maior retenção foliar promove incremento na produtividade de raízes e tem correlação positiva 

com os teores de massa seca encontrados nas raízes (LENIS et al., 2006).  

Tabela 1. Área foliar total (m2) e índice de área foliar em duas variedades de mandioca, em função do 

tratamento de manivas e adubação. Cândido Sales, BA, 2013. 

Variedades Área Foliar Total Índice de Área Foliar 
Sergipe 0,76 a 1,26 a 
Platinão 0,28 b 0,46 b 

*Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste F a 5% de probabilidade.

Em estudo realizado em Vitória da Conquista – BA, com a variedade Sergipe, Cardoso Júnior et al. 

(2005) verificaram índice de área foliar em torno de 3,0, muito acima do encontrado nesse estudo no 

município de Cândido Sales – BA. No entanto, Soares (2011) encontrou valores médios mais próximos do 

presente estudo, avaliando a variedade Sergipe com uma área foliar de 1,32 m2 e índice de área foliar de 1,71. 

Para variedade Platinão, este mesmo autor, encontrou valores mais discrepantes para estas mesmas 

características, área foliar de 0,96 m2 e índice de área foliar de 1,24. 

Em estudo com variedades e épocas de colheita, Ponte (2008) encontrou valores inferiores para estas 

características, sendo área foliar total da variedade Sergipe de 0,536 m2 quando avaliadas no mesmo período, 

e índice de área foliar de 0,89. 

Para Cardoso Júnior (2004), a variedade Sergipe apresenta grande potencial como produtora de parte 

aérea, conseqüentemente de área foliar, e segundo Ponte (2008), esta característica, possivelmente, está 

atribuída à maior adaptação da variedade Sergipe às condições edafoclimáticas locais. 

De acordo com a arquitetura da planta, porte do cultivar e arranjo espacial no campo, pode-se obter 

um IAF próximo do ideal, isto é, o IAF que permita o máximo de folhas em plenitude fotossintética 
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(AGUIAR, 2003). Segundo Cock (1979), o índice de área foliar ideal para que a cultura da mandioca alcance 

alta produtividade de raízes está entre 3,0 a 3,5, e 4,0 para taxas máximas de crescimento.  

Conclusões 

A variedade Sergipe apresenta maior área foliar total e maior índice de área foliar do que a variedade 

Platinão. Estas características não são influenciadas pela adubação e pelo tratamento de manivas. 
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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 Africano e Asiático 

(FUKUDA et al., 2006). 

A produção nacional de raízes tuberosas em 2011 foi de 25,3 milhões de toneladas, com rendimento 

médio de 14,5 t ha-1 (IBGE, 2013). Tal produtividade é relativamente baixa, quando comparada com o 

potencial produtivo da cultura, que pode atingir 90 t ha-1 de raízes tuberosas (COCK, 1979). 

Dentre os principais motivos relacionados aos baixos índices produtivos apresentados nas áreas 

cultivadas da região, se destacam o baixo nível tecnológico, baixa precipitação anual, variedades pouco 

produtivas e/ou pouco adaptadas à região, incidência de doenças e pragas, competição com plantas daninhas, 

solos de baixa fertilidade, entre outros.  

Apesar de sua rusticidade, 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 (SOUZA; FIALHO, 2003). 

Segundo Mattos & Bezerra (2003), a mandioca responde bem à aplicação de adubos orgânicos 

(estercos, tortas, compostos, adubos verdes e outros), cujos efeitos favoráveis estão relacionados com o 

fornecimento de nutrientes e, certamente, com alterações nas propriedades físicas, químicas e biológicas do 

solo. 

Dessa forma, esse trabalho foi realizado como objetivo de avaliar a influência da adubação mineral e 

orgânica na cultura da mandioca. 

Material e métodos

Este ensaio foi conduzido na localidade de Bomba, município de Cândido Sales a 15º19’16” Latitude 

Sul e 41º24’59” Longitude Oeste de Greenwich.

O solo foi preparado com aração, gradagem e sulcamento, sendo utilizado espaçamento de 1,0 m 

entre linhas e 0,6 m entre plantas. Cada parcela foi constituída por quatro linhas de 9,0 m de comprimento e 

4,0 m de largura, totalizando 36,0 m² com 60 plantas. A área útil da parcela foi composta por duas linhas 

centrais, totalizando 16,8 m² , com 28 plantas. 

A análise de solo para caracterização química da área foi realizada no Laboratório de Solos da 

UESB, cujo resultado demonstrou: pH em água (1:2,5): 4,5; P: 2,0 mg dm-3 (Extrator Mehlich-1); K+: 0,11 

cmolcdm-3 (Extrator Mehlich-1); Ca2+: 0,4 cmolc.dm-3 (Extrator KCl 1mol L-1); Mg2+: 0,4 cmolcdm-3 (Extrator 

KCl 1mol.L-1); Al3+: 1,0 cmolcdm-3 (Extrator KCl 1mol.L-1); H+: 5,4 cmolcdm-3 (Extrator Solução SMP, pH 

7,5 a 7,6); Soma de Bases: 0,9 cmolcdm-3; CTC efetiva: 1,9 cmolcdm-3; CTC a pH 7,0: 7,3 cmolcdm-3; 

Saturação por bases (V): 12%; Saturação por alumínio (m): 52%.

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com 4 repetições. Foi utilizado 

o esquema fatorial 2 x 6, com e sem aplicação de NPK e seis dosagens de adubação orgânica (0; 0,3; 0,6; 

0,9; 1,2 e 1,5kg planta -1), totalizando 12 tratamentos.

A adubação NPK foi realizada de acordo com a análise de solo, sendo aplicados 6,5 g de ureia, 2g de 

Cloreto de potássio e 26,64g de Super simples por planta. O superfosfato simples (adubação de fundação) foi 

distribuído nas covas de plantio e recoberto com fina camada de solo para evitar o contato direto com as 

manivas de mandioca. A ureia e cloreto de potássio foram aplicados como adubação de cobertura após 60 

dias do plantio.

Para a adubação orgânica foi utilizado esterco bovino curtido, com 1,54% de N, aplicado 

uniformemente nas covas durante o plantio.

O plantio foi realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2011, com manivas da variedade “Sergipe”, 

obtidas de plantas sadias, com idade de aproximadamente 18 meses, provenientes do terço médio das plantas 

e uniformes em diâmetro.

A colheita das raízes foi realizada manualmente 21 meses após plantio, juntamente com a avaliação 

das seguintes características: a) Produtividade da parte aérea - determinada pela pesagem da parte aérea, logo 

após a colheita das raízes; b) Produtividade de raízes tuberosas - pesagem de todas as raízes tuberosas 

produzidas na parcela; c) Índice de colheita - relação entre o peso de raízes tuberosas e o peso total da planta. 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SAEG, versão 9.1 (RIBEIRO JR., 2007), 

procedendo-se Análise de Variância e de Regressão a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão

Observa-se pela tabela 1 que apesar da produtividade ter sido baixa devido condições climáticas 

atípicas, caracterizada pela baixa precipitação, a adubação NPK aumentou significativamente a 

produtividade de parte aérea, a produtividade de raízes tuberosas e o índice de colheita. Contribui para estes 

incrementos a baixa fertilidade dos solos característicos da região, o que aumenta a resposta da cultura a 

adubação. Segundo Lorenzi (1987) os resultados de pesquisa têm mostrado que a cultura necessita de 

grandes quantidades de nutrientes do solo, principalmente potássio, seguido do nitrogênio e do fósforo. 
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O solo foi preparado com aração, gradagem e sulcamento, sendo utilizado espaçamento de 1,0 m 

entre linhas e 0,6 m entre plantas. Cada parcela foi constituída por quatro linhas de 9,0 m de comprimento e 

4,0 m de largura, totalizando 36,0 m² com 60 plantas. A área útil da parcela foi composta por duas linhas 

centrais, totalizando 16,8 m² , com 28 plantas. 

A análise de solo para caracterização química da área foi realizada no Laboratório de Solos da 

UESB, cujo resultado demonstrou: pH em água (1:2,5): 4,5; P: 2,0 mg dm-3 (Extrator Mehlich-1); K+: 0,11 

cmolcdm-3 (Extrator Mehlich-1); Ca2+: 0,4 cmolc.dm-3 (Extrator KCl 1mol L-1); Mg2+: 0,4 cmolcdm-3 (Extrator 

KCl 1mol.L-1); Al3+: 1,0 cmolcdm-3 (Extrator KCl 1mol.L-1); H+: 5,4 cmolcdm-3 (Extrator Solução SMP, pH 

7,5 a 7,6); Soma de Bases: 0,9 cmolcdm-3; CTC efetiva: 1,9 cmolcdm-3; CTC a pH 7,0: 7,3 cmolcdm-3; 

Saturação por bases (V): 12%; Saturação por alumínio (m): 52%.

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com 4 repetições. Foi utilizado 

o esquema fatorial 2 x 6, com e sem aplicação de NPK e seis dosagens de adubação orgânica (0; 0,3; 0,6; 

0,9; 1,2 e 1,5kg planta -1), totalizando 12 tratamentos.

A adubação NPK foi realizada de acordo com a análise de solo, sendo aplicados 6,5 g de ureia, 2g de 

Cloreto de potássio e 26,64g de Super simples por planta. O superfosfato simples (adubação de fundação) foi 

distribuído nas covas de plantio e recoberto com fina camada de solo para evitar o contato direto com as 

manivas de mandioca. A ureia e cloreto de potássio foram aplicados como adubação de cobertura após 60 

dias do plantio.

Para a adubação orgânica foi utilizado esterco bovino curtido, com 1,54% de N, aplicado 

uniformemente nas covas durante o plantio.

O plantio foi realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2011, com manivas da variedade “Sergipe”, 

obtidas de plantas sadias, com idade de aproximadamente 18 meses, provenientes do terço médio das plantas 

e uniformes em diâmetro.

A colheita das raízes foi realizada manualmente 21 meses após plantio, juntamente com a avaliação 

das seguintes características: a) Produtividade da parte aérea - determinada pela pesagem da parte aérea, logo 

após a colheita das raízes; b) Produtividade de raízes tuberosas - pesagem de todas as raízes tuberosas 

produzidas na parcela; c) Índice de colheita - relação entre o peso de raízes tuberosas e o peso total da planta. 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SAEG, versão 9.1 (RIBEIRO JR., 2007), 

procedendo-se Análise de Variância e de Regressão a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão

Observa-se pela tabela 1 que apesar da produtividade ter sido baixa devido condições climáticas 

atípicas, caracterizada pela baixa precipitação, a adubação NPK aumentou significativamente a 

produtividade de parte aérea, a produtividade de raízes tuberosas e o índice de colheita. Contribui para estes 

incrementos a baixa fertilidade dos solos característicos da região, o que aumenta a resposta da cultura a 

adubação. Segundo Lorenzi (1987) os resultados de pesquisa têm mostrado que a cultura necessita de 

grandes quantidades de nutrientes do solo, principalmente potássio, seguido do nitrogênio e do fósforo. 
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A resposta positiva e significativa a adubação nitrogenada pode ser atribuída ao fato do nitrogênio 

ser elemento essencial ao crescimento vegetativo da planta, largamente utilizado na síntese proteica, 

constituindo-se ainda em parte da molécula da clorofila (SALISBURY; ROSS, 1991). 

Gomes (1987) aponta o fósforo como o elemento de maior importância no aumento da produção de 

raízes. Embora não seja extraído em grandes quantidades, pois os solos brasileiros em geral, e em particular 

os cultivados com mandioca, normalmente classificados como marginais, são pobres neste nutriente. 

(MATTOS; BEZERRA, 2003). Na área experimental, o valor encontrado desse nutriente no solo foi de 2,0 

mg dm-3, estando dentro dessa classificação. Por esta razão, foi grande a resposta da cultura à adubação 

fosfatada. 

O valor encontrado de potássio na área experimental foi de 0,11 cmolcdm-3. De acordo Mattos & 

Bezerra (2003), esse é o nutriente extraído em maior quantidade pela mandioca. No Brasil, os solos 

cultivados geralmente apresentam teores baixos a médios deste nutriente. Além disso, esses solos apresentam 

baixa capacidade de renovar o potássio trocável do solo; assim, o esgotamento do mesmo é atingido 

rapidamente, normalmente após dois a quatro cultivos repetidos na mesma área. 

Tabela 1. Produtividade de parte aérea (PPA; t ha-1), produtividade de raízes tuberosas (PRT t ha-1) e índice 

de colheita (IC) de plantas de mandioca em função da adubação mineral. Cândido Sales – BA, 

2013.

Adubação NPK 2013
PPA PRT IC

Sem 2,82 b 4,08 b 54,67 b 
Com 5,16 a 10,09 a 65,97 a 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste F, a 5% de probabilidade. 

Na análise de regressão, observa-se efeito quadrático de doses de esterco sobre produtividade de 

parte aérea e produtividade de raízes tuberosas, indicando incremento dessas características com aumento da 

dose de adubo orgânico (Figura 1).

De acordo KEIEHL (1985) os adubos orgânicos têm grande importância no aumento da produção, 

porque melhoram a aeração do solo e proporciona maior capacidade de retenção de água e nutrientes, 

favorecendo o desenvolvimento do sistema radicular, pela intensificação das atividades microbiológicas 

envolvidas na ciclagem de diferentes nutrientes, o que fortalece a planta, por seus efeitos nas propriedades 

físicas e químicas do solo. 

Figura 1. Produtividade de parte aérea e raízes de mandioca em função de doses de esterco. Cândido Sales – 

BA, 2013. 

Conclusões

- A adubação mineral aumentou a produtividade de parte aérea, a produtividade de raízes tuberosas e 

o índice de colheita. 

- Maior produtividade de parte aérea e de raízes tuberosas foi observada com incremento das doses 

de esterco. 
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BA, 2013. 

Conclusões

- A adubação mineral aumentou a produtividade de parte aérea, a produtividade de raízes tuberosas e 

o índice de colheita. 

- Maior produtividade de parte aérea e de raízes tuberosas foi observada com incremento das doses 

de esterco. 

Agradecimentos

- À Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB); ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); à Fundação Banco do Brasil (FBB); à Cooperativa 

Mista Agropecuária dos Pequenos Agricultores do Sudoeste da Bahia (COOPASUB); à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Referências

COCK, J.H.; FRANKLIN, D.; SANDOVAL, D.; JURI, P. The ideal cassava plant for maximum yield. Crop 
Science. 19, 271-279. 1979. 

FIALHO, J. F. Variedades. In: Aspectos Socioeconômicos e Agronômicos da Mandioca. Editor: Luciano 
da Silva Souza. [et al.]. – Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, 2006, p.433-454.

FUKUDA, W. M. G.; FUKUDA, C.; DIAS, M. C.; XAVIER, J. J. B. N.; FIALHO, J. F. Variedades. In: 
Aspectos Socioeconômicos e Agronômicos da Mandioca. Editor: Luciano da Silva Souza. [et al.]. – Cruz 
das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, 2006, p.433-454. 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema IBGE de recuperação automática – SIDRA. 
Disponível em: 



90

<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl1.asp?c=1612&n=0&u=0&z=p&o=24&i=P>. Acesso em: 26 
de julho de 2013. 

KIEHL, J. E. Fertilizantes orgânicos. São Paulo: Ed. Ceres, 1985. 492 p.  

LORENZI, J.O. Absorção de macronutrientes e acumulação de matéria seca para duas cultivares de 
mandioca (Manihot esculenta Crantz.). Piracicaba, 1978. 92p. Dissertação (Mestrado) - ESALQ-USP, 
1978. 

MATTOS, P.L.P. de; BEZERRA, V.S. Cultivo da Mandioca para o Estado do Amapá. Embrapa. Sistema 
de produção 2. Versão eletrônica. Jan. 2003. Disponível em: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br. 
Acesso em: 24 de julho de 2013. 

RIBEIRO JUNIOR, J.I. Análises Estatísticas no SAEG. Vicosa, Universidade Federal de Vicosa, 2007. 

SALISBURY, F.B.; ROSS, C.W. Plant physiology. 4.ed. Belmont: Wadsworth Publishing, 1991. 68 



91

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS DE PLANTAS DE MANDIOCA (Manihot 
esculenta Crantz) EM FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO 

Patrick Rayan Gerino Teixeira¹, Anselmo Eloy Silveira Viana², Adriana Dias Cardoso³, Sandro 
Correia Lopes4, Gabriela Luz Pereira Moreira5, Romário Pereira Barbosa1 

1Mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia, Caixa Postal 95, 45083-900, Vitória da Conquista, BA. E-mail: patrickrayan@hotmail.com; 
romariogeoref@gmail.com 
2Professor Titular, Doutor em Fitotecnia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, 
BA. E-mail: ae-viana@uol.com.br 
3Pesquisadora CAPES/PNPD, Doutora em Fitotecnia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória 
da Conquista, BA. E-mail: adri.ufla@hotmail.com 
4Professor Adjunto, Mestre em agronomia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da 
Conquista, BA. E-mail: slopes.uesb@gmail.com 
5Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
Vitória da Conquista, BA. E-mail: glpmoreira@bol.com.br 
 

Introdução 

Originária da América do Sul, a mandioca é um dos principais alimentos energéticos para cerca de 

500 milhões de pessoas, sobretudo nos países em desenvolvimento, onde é cultivada em pequenas áreas com 

baixo nível tecnológico. Mais de 80 países produzem mandioca, sendo que o Brasil participa com mais de 

15% da produção mundial, estando entre os nove primeiros produtos do país em área cultivada e o sexto em 

valor de produção (EMBRAPA, 2013). 

É planta que absorve grandes quantidades de nutrientes e praticamente exporta tudo o que foi 

absorvido. As raízes tuberosas são destinadas à produção de farinha, fécula e outros produtos, bem como 

para a alimentação humana e animal e a parte aérea (manivas e folhas) é utilizada em novos plantios e/ou na 

alimentação animal. Em média, para uma produção de 25 toneladas de raízes mais parte aérea de mandioca 

são extraídos 123 kg de N, 27 kg de P, 146 kg de K, 46 kg de Ca e 20 kg de Mg (MATTOS; BEZERRA, 

2003). 

A adubação e a deficiência hídrica estão entre os principais fatores que podem influenciar nas 

características fisiológicas da cultura. Dentre as características que podem ser afetadas se destacam a 

fotossíntese, transpiração e uso eficiente da água. O uso eficiente da água está diretamente correlacionado 

com a condutância estomática. Culturas mais eficientes no uso da água produzem mais massa seca por grama 

de água transpirada. Enquanto a planta absorve CO2 para a fotossíntese a água é perdida por transpiração, 

com intensidade variável dependendo da condutância estomática (PEREIRA NETTO et al., 2002). 

Diante disso o presente trabalho foi realizado com objetivo de avaliar características fisiológicas de 

plantas de mandioca em função da adubação NPK e diferentes doses de adubo orgânico. 

Material e Métodos

Este ensaio foi conduzido na localidade de Bomba, município de Cândido Sales a 15º19’16” Latitude 

Sul e 41º24’59” Longitude Oeste de Greenwich. 
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O solo foi preparado com aração, gradagem e sulcamento, sendo utilizado espaçamento de 1,0 m 

entre linhas e 0,6 m entre plantas. Cada parcela foi constituída por quatro linhas de 9,0 m de comprimento e 

4,0 m de largura, totalizando 36,0 m² com 60 plantas. A área útil da parcela foi composta por duas linhas 

centrais, totalizando 16,8 m² , com 28 plantas.  

A análise de solo para caracterização química da área foi realizada no Laboratório de Solos da 

UESB, cujo resultado demonstrou: pH em água (1:2,5): 4,5; P: 2,0 mg dm-3 (Extrator Mehlich-1); K+: 0,11 

cmolcdm-3 (Extrator Mehlich-1); Ca2+: 0,4 cmolc.dm-3 (Extrator KCl 1mol L-1); Mg2+: 0,4 cmolcdm-3 (Extrator 

KCl 1mol.L-1); Al3+: 1,0 cmolcdm-3 (Extrator KCl 1mol.L-1); H+: 5,4 cmolcdm-3 (Extrator Solução SMP, pH 

7,5 a 7,6); Soma de Bases: 0,9 cmolcdm-3; CTC efetiva: 1,9 cmolcdm-3; CTC a pH 7,0: 7,3 cmolcdm-3; 

Saturação por bases (V): 12%; Saturação por alumínio (m): 52%. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com 4 repetições. Foi utilizado 

o esquema fatorial 2 x 6, com e sem aplicação de NPK e seis dosagens de adubação orgânica (0; 0,3; 0,6; 

0,9; 1,2 e 1,5kg planta -1), totalizando 12 tratamentos. 

A adubação NPK foi realizada de acordo com a análise de solo, sendo aplicados 6,5 g de ureia, 2g de 

Cloreto de potássio e 26,64g de Super simples por planta. O superfosfato simples (adubação de fundação) foi 

distribuído nas covas de plantio e recoberto com fina camada de solo para evitar o contato direto com as 

manivas de mandioca. A ureia e cloreto de potássio foram aplicados como adubação de cobertura após 60 

dias do plantio. 

Para a adubação orgânica foi utilizado esterco bovino curtido, com 1,54% de N, aplicado 

uniformemente nas covas durante o plantio. 

O plantio foi realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2011, com manivas da variedade “Sergipe”, 

obtidas de plantas sadias, com idade de aproximadamente 18 meses, provenientes do terço médio das plantas 

e uniformes em diâmetro. 

Após 16 meses do plantio foram avaliadas as características: fotossíntese, transpiração, condutância 

estomática e eficiência do uso de água, utilizando um sistema portátil de análise de gases por infravermelho 

(IRGA),modelo LCpro, ADC BioScientificLtd. UK. Ao IRGA foi acoplada fonte artificial de luz para 

projetar, sobre a superfície da folha, irradiância de1.100 μmol fótons m-2 s-1. As medições foram realizadas 

entre 8 e 11 horas. 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SAEG, versão 9.1 (RIBEIRO JR., 2007), 

procedendo-se Análise de Variância, realizando-se o teste F ao nível de 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão

A aplicação de NPK e esterco não exerceram influência sobre a fotossíntese (Tabela 1). Em 

condições ambientais ideais, a taxa fotossintética das folhas de mandioca varia de 20 a 35 µmol CO2 m-2 s-1. 

Em nível de campo, este potencial está sujeito a um número de fatores limitantes, relacionados com a forma 

do dossel da cultura e do ambiente (EL-SHARKAWY et al., 1989). Os valores médios encontrados foram 
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abaixo dos citados por esse autor (Tabela 2). Tais evidências devem ser indicativas que as plantas 

apresentaram condições mais desfavoráveis ao processo fotossintético devido o período atípico ocorrido em 

que a precipitação foi insuficiente para proporcionar uma melhor absorção dos nutrientes fornecidos através 

da adubação. Segundo Taiz & Zeiger (2004) o balanço nutricional adequado da planta pode manter sua 

capacidade fotossintética em equilíbrio. 

Não houve diferença significativa da transpiração entre os tratamentos avaliados. Segundo INOUE 

(1988), a transpiração é um fenômeno bastante influenciado pelas condições do ambiente, principalmente a 

temperatura e o déficit de saturação do ar. Sob idênticas condições, diferenças nesta característica podem 

indicar um mecanismo estomático mais ou menos eficiente, implicando na economicidade de água pela 

planta. 

Tabela 1. Resumo da análise de variância dos componentes fisiológicos de plantas de mandioca em função 

da adubação orgânica e mineral. Cândido Sales – BA, 2013. 

F.V. G.L. QUADRADOS MÉDIOS 

  Fotossíntese Transpiração Condutância 
estomática¹ 

Uso eficiente 
da água 

NPK 1 3,8817ns 0,0004ns 0,0002ns 1,1314ns 
Esterco 5 15,5777ns 0,0111ns 0,0086ns 1,6868ns 

NPK x Esterco 5 21,4384ns 0,0048ns 0,0049ns 0,2275ns 
Bloco 3 10,5723 0,0046 0,0182 2,2959 

Resíduo 33 15,3133 0,0053 0,0051 0,6825 
CV (%)  23,3990 5,41 10,2620 16,4230 

¹Dados transformados para √¯√¯ (X); nsNão Significativo; *Significativo, pelo teste F a 5 % de probabilidade. 

De forma similar a fotossíntese a transpiração, a condutância estomática não foi influenciada pelos 

tratamentos. Esta característica é dependente de vários fatores, como número, tamanho e diâmetro da 

abertura dos estômatos, que por sua vez variam em função de fatores endógenos e ambientais (BRODRIBB; 

HOLBROOK, 2003). Fiuza et al. (2009) avaliando condutância estomática em 28 variedades de mandioca, 

submetidas à diferentes regimes hídricos, obtiveram valores de 0,17 – 0,20 mol H2O m-2 s-1, próximos aos 

encontrados neste trabalho (Tabela 2). 

O uso eficiente da água, definido pela quantidade de CO2 fixado para a produção de massa seca em 

função da quantidade de água transpirada (CONCENÇO, 2007), também não diferiu significativamente entre 

os tratamentos avaliados. De acordo com Aspiazú (2009), a disponibilidade de água está intimamente ligada 

ao metabolismo fotossintético da planta, podendo algumas espécies se sobressair no aproveitamento desse 

recurso quando em condições de menor disponibilidade hídrica. 

Devido a sua rusticidade e tolerância à seca, a mandioca tem sido cultivada em áreas com baixo 

índice pluviométrico. Com isso, uma elevada eficiência na utilização da água pode ser mais importante para 

a planta que o seu potencial produtivo (EL-SHARKAWYET al., 1989). Mesmo que não foi demonstrada 

diferença significativa entre os tratamentos, observou-se que os valores encontrados de uso eficiente da á 

foram superiores aos obtidos por Aspiazú (2009) (1,81μmol CO2mmol H2O) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Médias dos valores de transpiração, condutância estomática, fotossíntese e uso eficiente da água 

das plantas de mandioca em função da adubação orgânica e mineral. Candido Sales – BA, 2013. 

Trat. Fotossíntese Transpiração Condutância estomática Uso eficiente da água 
NPK 0, esterco 0   1,67 3,34 0,25 5,03

NPK 0, esterco (0,3kg/cova) 1,70 3,85 0,22 5,11
NPK 0, esterco (0,6kg/cova) 1,82 2,72 0,42 4,76
NPK 0, esterco (0,9kg/cova) 1,54 3,17 0,17 5,73
NPK 0, esterco (1,2kg/cova) 1,65 3,87 0,26 5,19
NPK 0, esterco (1,5kg/cova) 1,90 3,09 0,31 5,06

NPK 1, esterco 0  1,61 3,19 0,21 5,26
NPK 1, esterco (0,3kg/cova) 1,46 3,63 0,24 4,70
NPK 1, esterco (0,6kg/cova) 1,59 3,43 0,25 4,41
NPK 1, esterco (0,9kg/cova) 2,07 3,68 0,26 6,08
NPK 1, esterco (1,2kg/cova) 1,77 3,89 0,27 4,80
NPK 1, esterco (1,5kg/cova) 1,70 2,64 0,27 4,44

Conclusões

- A adubação química e orgânica não influencia as características fisiológicas da mandioca. 
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Introdução 

Os diferentes sistemas de preparo do solo têm a finalidade de criar condições favoráveis ao 

desenvolvimento das culturas. Entretanto, podem ocasionar alterações das propriedades físicas, químicas e 

biológicas, tais como redução do espaço poroso e aumento da densidade do solo, resultando na sua 

compactação (SPERA et al., 2009). A resistência mecânica à penetração está associada ao nível de 

compactação e é altamente influenciada pela densidade e umidade do solo (FASINMIRIN; REICHERT, 

2011). A presença de camadas compactadas limita, portanto, a absorção de nutrientes, infiltração e 

redistribuição da água, trocas gasosas e desenvolvimento do sistema radicular (BICKI; SIEMENS, 1991), 

resultando em decréscimo no rendimento das culturas.   

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é frequentemente cultivada em solos de textura média a 

arenosa, com baixos teores de nutrientes e matéria orgânica, entretanto, essa planta apresenta elevada 

sensibilidade à compactação do solo (TORMENA et al., 2004), de forma que os sistemas de manejo que 

contribuem para redução da densidade, aumento da porosidade e, consequentemente, redução da resistência 

do solo à penetração, favorecem o crescimento e desenvolvimento das raízes tuberosas (CAVALIERI et al., 

2006).  

A compreensão dos métodos de manejo, assim como o monitoramento de atributos físicos do solo é 

necessária para o aumento da sustentabilidade dos sistemas de produção da cultura da mandioca. Nesse 

contexto, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a densidade, umidade e resistência mecânica à 

penetração em solo cultivado com mandioca sob diferentes sistemas de manejo. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no período de novembro de 2010 a agosto de 2012, na Fazenda 

Bomba, município de Cândido Sales, BA. O solo da área experimental foi classificado em Latossolo 

Amarelo Distrófico típico, textura argilosa, com as seguintes características, nas profundidades 0-20 cm: pH: 

4,8; P: 3 mg dm-3; K+: 0,15 cmolc dm-3; Ca2+: 0,4 cmolc dm-3; Mg2+: 0,4 cmolc dm-3; Al3+: 1,0 cmolc dm-3; H+: 

3,7 cmolc dm-3; S.B.: 1,0 cmolc dm-3;  t: 2,0 cmolc dm-3 ; T: 5,7 cmolc dm-3; V: 17%; m: 51%. O município 

está localizado no Sudoeste do estado da Bahia, na altitude de 627 m. O clima, segundo classificação de 

Köppen, é do tipo Aw (clima tropical com estação seca), com precipitação média anual de 767,4 mm, 

concentrada entre os meses de outubro a março e temperatura média anual de 20,4ºC (SEI, 2013). 

Adotou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com oito tratamentos e seis 

repetições, no esquema de parcelas subsubdivididas. Nas parcelas, foram dispostos os métodos de preparo do 

solo: sistema convencional (com aração, gradagem, incorporação de calcário e abertura de sulcos feitos com 

trator) e manual (com roçagem, encovairamento, queima e abertura manual de covas). Nas subparcelas, 

foram casualizados a presença e ausência de calagem e adubação NPK. Nas subsubparcelas, foram avaliados 

dois espaçamentos: 1,0 m x 0,6 m e espaçamento adotado pelo produtor, conforme tradição regional.   

A aplicação de calcário (1,8 t ha-1) foi realizada após o preparo do solo. Fez-se a adubação fosfatada, 

com 444 kg ha-1de P2O5, no momento do plantio e a adubação potássica, com 33,33 kg ha-1de K2O e 

nitrogenada, com 88,89 kg ha-1de N, 60 dias após o plantio, conforme recomendação de Nogueira & Gomes 

(1999). Para o plantio, utilizou-se a variedade Platinão, cujas manivas de 0,2 m de comprimento, foram 

obtidas do terço médio de plantas sadias, com idade aproximada de 18 meses e uniformes em diâmetro.  

Para cada intervalo de 0,10 m (0,0-0,10; 0,10-0,20; 0,20-0,30) foram determinadas: resistência do 

solo à penetração (RP), por meio do penetrômetro de impacto Modelo IAA/Planalsucar (STOLF et al., 

1983); densidade do solo (Ds), realizada com auxílio do trado para amostra indeformada (TAI), fabricado 

pela SONDATERRA®, segundo a metodologia de Grossman & Reinsch (2002) e a umidade do solo (Ug), 

obtida de acordo com Topp & Ferré (2002). 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SAEG, versão 9.1, procedendo-se Análise 

de Variância. As médias dos tratamentos foram comparadas pelo Teste Tukey, a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 

Houve efeito significativo do método de preparo do solo, na camada de 0,0-0,10 m (Figura 1), com 

os maiores valores de resistência à penetração encontrados no preparo manual (0,34 MPa) e menores valores 

no preparo mecanizado (0,24 MPa). O preparo mecanizado, com aração e gradagem, proporcionou maior 

revolvimento do solo, contribuindo para redução de camadas compactadas e reduzindo a resistência 

mecânica à penetração. Osunbitan et al. (2005) também verificaram variações na resistência do solo à 

penetração com diferentes métodos de preparo de um solo agilo-arenoso, no sudoeste da África. Os autores 

registraram maior resistência (0,61 kg cm-2) no solo cultivado em plantio direto e menor valor (0,15 kg cm-2) 

no preparo onde utilizou-se maior revolvimento do solo. 
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solo à penetração (RP), por meio do penetrômetro de impacto Modelo IAA/Planalsucar (STOLF et al., 

1983); densidade do solo (Ds), realizada com auxílio do trado para amostra indeformada (TAI), fabricado 
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de Variância. As médias dos tratamentos foram comparadas pelo Teste Tukey, a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 

Houve efeito significativo do método de preparo do solo, na camada de 0,0-0,10 m (Figura 1), com 

os maiores valores de resistência à penetração encontrados no preparo manual (0,34 MPa) e menores valores 

no preparo mecanizado (0,24 MPa). O preparo mecanizado, com aração e gradagem, proporcionou maior 

revolvimento do solo, contribuindo para redução de camadas compactadas e reduzindo a resistência 

mecânica à penetração. Osunbitan et al. (2005) também verificaram variações na resistência do solo à 

penetração com diferentes métodos de preparo de um solo agilo-arenoso, no sudoeste da África. Os autores 
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Figura 1. Resistência mecânica à penetração do solo cultivado com mandioca sob dois tipos de preparo, no 

município de Cândido Sales - BA. 

Na profundidade de 0,10-0,20 m houve influência tanto do método de preparo quanto da presença e 

ausência de calagem/adubação sobre a resistência à penetração, sendo que o preparo mecanizado, na 

ausência de calagem e adubo NPK proporcionou menor RP, com 0,59 MPa. Na camada de 0,20-0,30 m, por 

sua vez, os tratamentos não influenciaram significativamente a resistência mecânica do solo à penetração. 

Longo et al (2011), verificaram que os tratamentos com adubação química, orgânica e calagem, bem como o 

plantio de adubos verdes e gramíneas como cobertura não modificaram as propriedades físicas do solo, 

evidenciando a necessidade de tempo maior de utilização da adubação para que se obtenha resultados 

significativos para estes parâmetros. 

Apesar da resistência do solo à penetração ser afetada pelos atributos físicos, tais como densidade e 

umidade e pelo tipo de solo, Arshad et al. (1996) sugerem que valores acima de 2,0 MPa limitam o 

crescimento das raízes das plantas e abaixo de 1,0 MPa, a resistência é considerada pequena. Os valores 

médios de resistência mecânica à penetração para todas as camadas avaliadas no presente estudo 

apresentaram-se abaixo do valor crítico citado por esses autores.  

Observou-se ainda tendência de aumento dos valores de RP com aumento profundidade do solo, 

atingindo resistência máxima na camada de 0,25-0,30 m, para ambos os métodos de preparo (Figura 1). Esse 

comportamento pode estar relacionado com a umidade, considerando que pequenas alterações no conteúdo 

de água determinam variações na resistência à penetração (SILVEIRA et al., 2010). A mesma tendência foi 

verificada por Martins et al. (2002), em um Latossolo Vermelho distrófico sob quatro povoamentos 

florestais, em Lavras, Minas Gerais. Os maiores valores de RP ocorrem, geralmente, abaixo da camada 

trabalhada, indicando a presença de "pé-de-arado" e podem ser atribuídos à presença de horizontes com 

maior acúmulo de argila (CORTEZ et al., 2011).

Com relação à densidade, verificou-se efeito significativo da interação calagem/adubação x 

espaçamento para a profundidade de até 0,10 m, indicando que o espaçamento adotado pelo produtor, na 

presença de calagem e adubação NPK contribuiu para maior densidade do solo, com 1,24 g cm-3. Por outro 

lado, nas camadas de 0,10-0,20 m e 0,20-0,30 m, não foram constatadas diferenças significativas entre os 

tratamentos. Oliveira et al. (2001) também não observaram efeito significativo dos sistemas de preparo na 

densidade do solo, a partir de 0,10 m de profundidade. 

Apesar da não ter apresentado diferença significativa entre os tratamentos, houve tendência de 

aumento dos teores de umidade do solo com maiores profundidades de amostragem, variando, em média, de 

4,6% a 7,8%. Resultados semelhantes foram verificados por Tormena et al. (2004), que também observaram 

aumento de umidade do solo em profundidade. 

Conclusões 

O preparo convencional do solo reduz a densidade e a resistência à penetração.  

A umidade do solo não apresenta variação entre os sistemas de preparo de solo avaliados. 
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espaçamento para a profundidade de até 0,10 m, indicando que o espaçamento adotado pelo produtor, na 

presença de calagem e adubação NPK contribuiu para maior densidade do solo, com 1,24 g cm-3. Por outro 

lado, nas camadas de 0,10-0,20 m e 0,20-0,30 m, não foram constatadas diferenças significativas entre os 

tratamentos. Oliveira et al. (2001) também não observaram efeito significativo dos sistemas de preparo na 

densidade do solo, a partir de 0,10 m de profundidade. 

Apesar da não ter apresentado diferença significativa entre os tratamentos, houve tendência de 

aumento dos teores de umidade do solo com maiores profundidades de amostragem, variando, em média, de 

4,6% a 7,8%. Resultados semelhantes foram verificados por Tormena et al. (2004), que também observaram 

aumento de umidade do solo em profundidade. 

Conclusões 

O preparo convencional do solo reduz a densidade e a resistência à penetração.  

A umidade do solo não apresenta variação entre os sistemas de preparo de solo avaliados. 
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Introdução 

No Estado de São Paulo a região do Vale do Médio Paranapanema é a principal região produtora de 

mandioca destinada à produção de fécula e farinha, onde predomina o plantio das cultivares Cascuda, IAC 

14 e IAC 90, as quais têm grande potencial produtivo. No modelo de cultivo predominante na região, a 

colheita de raízes de mandioca é feita preferencialmente nos períodos secos e frios, onde as raízes têm 

maiores teores de matéria seca gerando maior receita. Neste modelo aproximadamente 20% da parte aérea é 

retirada e utilizada para o plantio de novas áreas, sendo o restante (resíduo) roçada para facilitar os 

procedimentos da colheita. Nesse processo a parte aérea residual é triturada e incorporada ao solo 

favorecendo a ciclagem de nutrientes o que diminui o empobrecimento dos solos. Esses resíduos da cultura 

da mandioca (hastes, folhas e cepas ou manivas-semente) podem produzir de 15 a 20 t ha-1 ano-1 

(LORENZI, 2012) e representam aproximadamente 55% da biomassa total seca (AGUIAR, 2011), cujos 

teores atingem 40% nas cepas e entre 20 a 30% na parte aérea. No entanto, ocorrem variações nesses 

componentes, principalmente em função da cultivar e do estádio fenológico das plantas (AGUIAR, 2011). 

Com relação aos resíduos, podemos citar também a possibilidade de uso como fonte suplementar na 

alimentação animal (terço superior das plantas) e como fonte para a geração de energia térmica (queima em 

caldeiras). Estudos tem demonstrado a viabilidade técnica para a geração de energia térmica. Avaliando, 

especificamente, o poder energético dos resíduos da cultura de mandioca, Veiga (2012) obteve poder 

calorífico superior de 16,34 MJ kg-1 para parte aérea e de 18,95 MJ kg-1 para cepa, sendo esses valores  

próximos ao gerado pelo  bagaço da cana-de-açúcar (18,99 MJ kg-1) (JENKINS, 1998). Assim, a utilização 

dos resíduos da parte aérea das plantas de mandioca pode ser uma alternativa para a geração de energia em 

caldeiras. Porém, o uso dos resíduos para essa finalidade pode empobrecer o solo pela exportação de 

quantidades significativas de nutrientes (parte aérea). Assim, a falta de conhecimento sobre as quantidades 

de nutrientes extraídas por esses resíduos pode comprometer o equilíbrio dos sistemas de produção de 

mandioca. Desta forma, o trabalho objetivou avaliar os teores de matéria seca da parte aérea, a produtividade 

de matéria seca de parte aérea e quantificar a extração de nutrientes pela parte aérea de cultivares de 

mandioca de indústria, visando alertar sobre a necessidade de reposição de nutrientes no sistema de cultivo 

para a sustentabilidade ambiental. 
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Material e Métodos 

Para o cálculo das estimativas de extração foram utilizados os resultados obtidos de experimento 

conduzido em Assis (SP), no Pólo Regional do Vale do Paranapanema (22o40’S e 50o26’W, 563m e clima 

Cwa), sob Latossolo Vermelho Escuro distroférrico de textura média. A análise química do solo (0-20 cm), 

revelou: M.O (g dm-3)=18; P (resina, mg dm-3) =9; pH (CaCl2)=4,6; K, Ca, Mg, H+Al, SB e CTC (mmolc

dm-3)=2,8; 11; 8; 31; 21,2 e 52,8, respectivamente e V(%)=41. Três meses antes da instalação do 

experimento foi feita a calagem em área total (1 t ha-1 de calcário dolomítico com PRNT 60). Foi utilizado o 

delineamento experimental de blocos casualizados, em esquema de parcelas sub-subdivididas, com 4 

repetições. Para efeito desse trabalho foram utilizado dados referentes apenas às parcelas experimentais. 

Essas foram compostas pelas variedades de mandioca de indústria IAC 14, IAC 15, IAC 90 e Cascuda; as 

subparcelas, de forma trapezoidal (modificado de AGUIAR, 2003), foram compostas por doses do fertilizante 

4-20-20 (0, 150, 450, 900 kg ha-1) com tratamento adicional onde foi aplicada adubação orgânica (3.000 kg 

ha-1 de cama de frango -  postura). As sub subparcelas foram compostas pelas densidades de plantio: 7.500, 

12.500 e 17.500 plantas ha-1. O plantio foi feito, com manivas-semente de 18 cm, aos 13 de julho de 2008, 

em sistema de cultivo mínimo, sob aveia preta dessecada com glifosate (4 L ha-1). As adubações foram 

distribuídas no sulco de plantio e misturadas ao solo em seguida foi feito o plantio. No momento da colheita 

foi feita a pesagem da produção de raízes tuberosas para posteriormente estimar a produtividade por hectare, 

também foram tomadas duas amostras de 10kg da parte aérea das plantas por parcela experimental, 

considerando as hastes podadas a 10cm do solo. As amostras de parte aérea foram trituradas e preparadas 

para as determinações dos teores de matéria seca. Sub-amostras de aproximadamente 500g foram secas até 

massa constante em estufa de secagem à temperatura de 60°C. Em seguida procedeu-se à pesagem e, sub-

amostras foram retiradas e preparadas para as quantificações nutricionais (MALAVOLTA et al., 1997). De 

posse dos resultados da produtividade de massa fresca e dos teores de matéria seca da parte aérea calculou-se 

a produtividade de massa seca da parte aérea, a qual foi utilizada juntamente com os teores obtidos dos 

macro (N, P, K, Ca e Mg) e micronutrientes (Zn e Cu) para as estimativas das quantidades extraídas por 

hectare de cada cultivar. Os resultados obtidos matéria seca e os de produtividade de massa fresca e massa 

seca da parte aérea e a produtividade de raízes tuberosas foram submetidos à análise de variância, sendo 

aplicado o teste de médias (teste t) a 5% de probabilidade. Os valores referentes à extração de macro e 

micronutrientes foram estimados sem a aplicação de teste estatístico. 

Resultados e Discussão 

Com relação aos teores de matéria seca da parte aérea das plantas (Tabela 1), as cultivares Cascuda e 

IAC 15 não diferiram entre si pelo teste t, apresentando teores de 29,1 e 29,8%, respectivamente, enquanto a 

'IAC 14' apresentou o maior teor de matéria seca (34,1%) e a 'IAC 90' o menor (29,2%). 
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Tabela 1. Teor de matéria seca da parte aérea (Y1),  produtividade de massa fresca da parte aérea (Y2), 

produtividade de matéria seca da parte aérea (Y3) e produtividade de raízes tuberosas  (Y4) de cultivares  de 

mandioca de indústria. Assis-SP (2008/2009). 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste t (LSD), a de 5% de probabilidade;  ns, ** e *- não 
significativo e significativo a 1% e a 5 % de probabilidade, respectivamente. 

A 'IAC 14' é uma cultivar de porte alto com crescimento vegetativo vigoroso, formação de copa 

pouco esgalhada e várias ramificações simpodiais, formando grande volume de parte aérea. 

Conseqüentemente a alta produtividade de parte aérea (23,9 t ha-1) aliada ao alto alto teor de matéria seca da 

'IAC 14' resultou na maior produtividade matéria seca por hectare (6,4 t ha-1). A 'Cascuda' é uma cultivar de 

porte baixo, copa semi-compacta com esgalhamento mediano e poucas ramificações simpodiais. Esses 

fatores aliados à menor produtividade de massa fresca da parte aérea (12,0 t ha-1) contribuíram para o menor 

valor de matéria seca (2,4 t ha-1). Já a 'IAC 90' é uma cultivar de porte médio, com plantas que não ramificam 

ou têm ramificação alta e formação da copa nos ponteiros com pouca massa fresca de parte aérea (14,5 t ha-

1), as ramas são mais finas e com menor teor de matéria seca (27,2% MS) quando comparadas às da 'IAC 14' 

(34,1% MS), o que resultou em menor produção de matéria seca da parte aérea (2,8 t ha-1), diferindo da 

'Cascuda'. As plantas da 'IAC 15' são vigorosas, compactas, de estatura mediana e com ramificações baixas 

(29,8 t ha-1 de parte aérea), com produtividade de matéria seca da parte aérea estimada em 4,8 t ha-1. No 

entanto, apesar do vigor e do grande dossel das plantas da 'IAC 14', foi a cultivar IAC 15 a que mais 

produziu raízes tuberosas (29,6 t ha-1) superando a Cascuda (24,9 t ha-1) e a IAC 14 (28,0 t ha-1), enquanto a 

IAC 90 apresentou o pior desempenho produtivo (22,2 t ha-1). 

Tabela 2: Quantidades extraídas dos macronutrientes nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca) e 

magnésio (Mg) e dos micronutrientes zinco (Zn) e cobre (Cu) na parte aérea de cultivares  de mandioca de 

indústria. Assis-SP (2008/2009). 

Cultivar Y1 Y2 Y3 Y4 
 % ------- t ha-1 ------- 

Cascuda 29,1b 12,0d 2,4d 24,9c 
IAC 14 34,1a 23,9a 6,4a 27,9b 
IAC 15 29,8b 22,9b 4,8b 29,6a 
IAC 90 27,2c 14,5c 2,8c 22,2d 
média 30,1 18,4 4,09 26,2 

LSD (0,05) 0,74* 0,49** 0,31* 0,63** 

Cultivar N P K Ca Mg Zn Cu 
 -------------------- kg ha-1 -------------------- ------ g ha-1 ----- 
Cascuda 45,6 7,1 23,7 37,0 18,3 74,5 12,8 
IAC 14 72,8 12,5 52,2 60,5 28,0 113,5 22,6 
IAC 15 89,3 13,5 52,3 52,1 22,9 115,1 19,2 
IAC 90 46,8 8,0 30,9 37,2 16,7 72,8 14,9 
média 63,6 10,3 39,8 46,7 21,5 93,9 17,4 
Howeler (1991) 65 14 43 30 11 - - 
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Com relação à extração de nutrientes pela parte aérea das plantas de mandioca (Tabela 2), observa-se 

que os valores obtidos para N, P, K, Ca e Mg diferem dos relatados por Howeler (1981). Também, verifica-

se variações nas quantidades extraídas pelas cultivares o que permite agrupamentos. Assim, podemos 

agrupar as cultivares IAC 14 e IAC 15 como as com maior capacidade de extração de macronutrientes, 72,8 

e 89,3; 12,5 e 13,5; 52,2 e 52,3; 60,5 e 52,1; 28,0 e 22,9 Kg ha-1, respectivamente de N, P, K, Ca e Mg. Já 

'Cascuda' e 'IAC 90' apresentam menor capacidade de extração de macronutrientes, 45,6 e 46,8; 7,1 e 8,0; 

23,7 e 30,9; 37,0 e 37,2; 18,3 e 16,7 Kg ha-1 de N, P, K, Ca e Mg, respectivamente. O mesmo 

comportamento observa-se para os micronutrientes, onde 'IAC 14' e 'IAC 15' extraem, 113,5 e 115,1; 22,6 e 

19,2 g ha-1 de Zn e Cu, respectivamente, enquanto 'Cascuda' e 'IAC 90' extraem, 74,5 e 72,8; 12,8 e 14,9 g 

ha-1, respectivamente de Zn e Cu. Se considerarmos a retirada dos resíduos da parte aérea da mandioca para 

uso como insumo energético temos exportação de quantidades significativas de nutrientes, o que pode causar 

a depleção  principalmente nos níveis médios de P (exportação de 16 a 30 kg ha-1 de P2O5), K (exportação de 

32,5 a 62,7 kg ha-1 de K2O) e Zn (exportação de 365 a 575 g ha-1 de ZnSO4), já que na maioria dos plantios a 

mandioca é cultivada em solos de baixa fertilidade natural. Assim, a aplicação de doses adequadas de 

fertilizantes no plantio devem considerar a necessidade de reposição dos nutrientes exportados com o uso da 

parte aérea. 

Conclusões 

As cultivares apresentam diferenças na capacidade de extração de nutrientes pela parte aérea. 'IAC 

14' e 'IAC 15' extraem em maior quantidade N, P, K, Ca, Mg, Zn e Cu, enquanto 'Cascuda' e 'IAC 90' 

extraem menores quantidades desses nutrientes. A retirada da parte área de mandioca de indústria da área de 

cultivo pode empobrecer o solo, sendo necessárias estratégias de reposição de nutrientes nesses sistemas 

visando sustentabilidade, principalmente com relação ao P, K e Zn. 
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Introdução 

A mandioca pertence à família botânica Euphorbiaceae e suas raízes tuberosas, 

ricas em amido, são amplamente utilizadas na alimentação humana, animal e como matéria-

prima para a indústria. A grande contribuição da mandioca reside, principalmente, na 

alimentação das populações de baixa renda. 

A mandioca possui a característica de se desenvolver e produzir relativamente bem 

em solos de baixa fertilidade, no entanto apresenta respostas significativas ao uso de adubos, 

com aumentos expressivos na produtividade, exporta do solo grandes quantidades de 

nutrientes e o que foi produzido (raízes e parte aérea), em grande parte, são retiradas da área 

resultando em pouco resíduo orgânico para ser incorporado ao solo. Portanto a adubação 

objetiva a reposição desses nutrientes extraídos pela cultura, evitando que a fertilidade do 

solo seja reduzida ainda mais (FIALHO; VIEIRA, 2011). 

Apesar da constatação de que o fornecimento natural de nitrogênio pelos solos 

tropicais seja limitado, a prática correta da adubação nitrogenada não é utilizada pela 

maioria dos agricultores que cultivam a mandioca. Isso indica que, em grande parte da área 

cultivada, o crescimento e o desenvolvimento da mandioca ocorrem sob condições de 

deficiência de nitrogênio, podendo não expressar seu potencial produtivo (CRUZ, 2001; 

CRUZ; PELACANI; ARAÚJO, 2006). 

A escassez de dados botânicos sobre as inúmeras “variedades” brasileiras de 

mandioca reforça a necessidade de reunir todo este material para serem avaliados em 

ensaios comparativos, visando à obtenção de dados morfológicos que sejam capazes de 
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propiciar condições de melhor condução da cultura (ALBUQUERQUE et al., 2009), e que a 

dinâmica do nitrogênio na planta poderá ser avaliada pelas características relacionadas com 

as folhas. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar o comprimento do pecíolo e do lóbulo 

central da folha de mandioca, em função das épocas de colheita em diferentes doses de 

nitrogênio.

Material e métodos 

A pesquisa foi realizada em um Latossolo Amarelo distrocoeso típico (PAdx), 

localizado no Campus do Cauamé do Centro de Ciências Agrárias/Universidade Federal de 

Roraima – CCA/UFRR, no município de Boa Vista, Estado de Roraima – Brasil.  

A cultivar de mandioca utilizada foi a Aciolina, pertencente à coleção de 

Germoplasma de Mandioca do Departamento de Fitotecnia do CCA/UFRR, sendo a mais 

plantada no Estado de Roraima por apresentar o melhor conjunto de características 

desejáveis, tanto para o consumo in natura quanto para a indústria, justificando o seu 

intenso cultivo e comercialização (ALVES et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2011). O plantio 

foi feito em fileiras simples, obedecendo ao espaçamento de 0,8 x 0,8 m. A parcela 

experimental foi constituída por nove fileiras simples de mandioca com 8,0 metros de 

comprimento e 6,4 metros de largura.  

O experimento foi instalado obedecendo ao delineamento experimental em blocos 

casualizados com quatro repetições em parcelas subdivididas, sendo alocadas as cinco doses 

de nitrogênio em cobertura (fonte uréia) na parcela e as épocas de avaliação das folhas, em 

dias após a brotação (DAB), na subparcela. As doses de N (0, 30, 60, 150 e 330 kg ha-1) 

foram aplicadas a lanço, sendo cada dose subdividida em duas aplicações, aos 30 e 60 DAB. 

As épocas de avaliação foram aos 120, 150, 180, 240 e 300 DAB para as variáveis: 

comprimento do pecíolo da folha (CP); comprimento do lóbulo central (CL) e a relação 

entre o comprimento do pecíolo da folha e o comprimento do lóbulo central (CP/CL). 

As variáveis foram determinadas em três folhas do terço médio em três plantas de 

cada subparcela.  

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância. Realizaram-se a 

análise de regressão para os efeitos significativos. Os coeficientes dos componentes de cada 
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modelo foram testados, escolhendo-se os modelos significativos com maior coeficiente de 

determinação. 

Resultados e discussão 

O comprimento do pecíolo das folhas da mandioca cv. Aciolina apresentou resposta 

linear decrescente para todas as doses de N em função das épocas de avaliação. Observa-se 

que as maiores doses de nitrogênio corresponderam aos maiores valores de comprimento de 

pecíolo (Figura 1A). 

 
Figura 1- Comprimento do pecíolo (A), comprimento do lóbulo central (B) e a relação entre o comprimento do 
pecíolo e o comprimento do lóbulo central das folhas de mandioca cv. Aciolina em função das épocas de colheita 
(DAB) em diferentes doses de nitrogênio, Boa Vista-RR.

A dose 0 kg ha-1 de N apresentou a menor redução no comprimento do pecíolo das 

plantas de mandioca ao longo das avaliações, porém seus valores foram inferiores as demais 

doses em todas as épocas de avaliação, variando de 14,22 cm, aos 120 DAB, para 5,09 cm 

na última avaliação, 300 DAB (Figura 1A). 
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Na primeira avaliação, aos 120 DAB, o comprimento do pecíolo na dose 330 kg ha-1 

de N (30,17 cm) foi superior a dose 0 kg ha-1 de N (14,3 cm), portanto uma redução de 15,87 

cm no comprimento do pecíolo, indicando que a adubação nitrogenada na mandioca 

influencia no comprimento do pecíolo da folha de mandioca. Em Roraima, Albuquerque et 

al. (2009) estudando a caracterização morfológica e agronômica de clones de mandioca 

cultivadas no Estado, encontraram valores do comprimento do pecíolo entre 9,95 e 26,96 

cm, aos 210 dias após o plantio. 

O comprimento do lóbulo central da mandioca cv. Aciolina apresentou a mesma 

tendência do comprimento do pecíolo, com resposta linear decrescente para todas as doses 

de N em função das épocas de avaliação. Observa-se, também, que as maiores doses de 

nitrogênio corresponderam aos maiores valores de comprimento do lóbulo (Figura 1B). 

Na primeira avaliação, aos 120 DAB, observa-se um incremento de 9,66 cm da dose 

0 para 330 kg ha-1 de N. A ausência de nitrogênio apresentou o menor comprimento para o 

lóbulo das folhas com 13,71 cm (Figura 1B). Albuquerque et al. (2009) encontraram 

variação do comprimento do lóbulo central de 11,07 a 19,78 cm, medidos aos 210 dias após 

o plantio em dez clones de mandioca cultivados em Roraima. 

Na relação entre o comprimento do pecíolo da folha e o comprimento do lóbulo 

central de plantas de mandioca, quando esta razão é acima de 1, mostra que o comprimento 

do pecíolo é maior que o comprimento do lóbulo central da folha de mandioca. Observa-se 

na Figura 1C que o pecíolo da folha da mandioca cv. Aciolina é maior que o lóbulo central 

em todo período avaliado, excetuando-se para a dose 330 kg ha-1 de N, que mostrou uma 

relação do comprimento do pecíolo pelo comprimento do lóbulo central inferior a 1. 

Portanto, o comprimento do pecíolo e o comprimento do lóbulo central das folhas da 

mandioca apresentam-se como características imprescindíveis para avaliar indiretamente a 

disponibilidade de N no solo. 

Estudos visando realizar a caracterização morfológica das folhas de genótipos de 

mandioca devem levar em consideração a idade da planta e a disponibilidade de N no solo. 

Conclusões 

O comprimento do pecíolo, comprimento do lóbulo central e a relação entre o 

comprimento do pecíolo e o comprimento do lóbulo central da folha de mandioca decrescem 

de forma linear com a idade da planta a partir de 120 DAB até 300 DAB.  
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O comprimento do pecíolo e o comprimento do lóbulo central da folha de mandioca 

são influenciados pela disponibilidade de N no solo. 
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Introdução 

O cultivo da mandioca é de grande relevância econômica como principal fonte de carboidratos para 

milhões de pessoas, é uma das culturas anuais mais cultivadas por pequenos agricultores do município de 

Humaitá Amazonas.  

O estudo das características químicas dos solos contribui diretamente para adoção de medidas de 

recuperação deáreas consideradas degradadas e para aplicação de técnicas que possibilitam uma melhor 

produtividade da cultura da mandioca. 

Objetivou-se com este trabalho caracterizarquimicamente solos cultivadoscom mandioca 

nacomunidade de Realidade em Humaitá-AM. 

Material e Métodos 

O estudo foi realizado em oito propriedades da comunidade Realidade, localizada no território do 

Município de Humaitá Amazonas, a100 km da zona urbana, com via de acesso principal pela rodovia BR- 

319 sentido Humaitá/Manaus. 

As amostrasdos solos foram realizadas no período de verão (Agosto) de 2012, e no período chuvoso 

(Março) de 2013, sendo os valores de todas as variáveis analisadas, uma média da soma dos dois períodos de 

coletas.  

Em cada propriedadeamostrada retiraram-se em média cinco amostras simples na profundidade de 0-

20 cm, para compor uma amostra composta, levando-se em consideração para distinguir as diferentes glebas, 

o relevo, a textura do solo, o tipo de cultivo e o histórico de uso das propriedades (EMBRAPA, 1999). 

As amostras foram acondicionadas em saco plástico e etiquetadas. No laboratório as amostras foram 

postas para secar em estufa a 50 ºC. Após a secagem, foram destorroadas e passada em peneira de 2 mm, 

obtendo-se a fração denominada terra fina seca em estufa (TFSE), de onde se processaram as análises física 

no laboratório do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da Universidade Federal do Amazonas e 

químicas realizadas pela EMBRAPA /RO. 

Formatado: Largura:  21 cm, Altura:  29,7 cm
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Resultados e Discussão 

De modo geral os solos das propriedades cultivadas com mandioca apresentam textura média, por 

terem valores de argila entre 150 a 300 g kg-1(Tabela 1), conforme definição do SiBCS (EMBRAPA, 2006). 

Tabela 1. Resultado médio da análise textural dos solos das propriedades estudadas. 

Propriedades 1 2 3 4 5 6 7 8 

Argila 
(g kg-1) 

256,92 282,84 284,21 279,20 274,44 281,51 283,72 277,90 
Análises realizadas no laboratório de solos do IEAA/UFAM conforme metodologia da EMBRAPA (1997). 

Matéria orgânica 

De acordo com Sousa & Lobato (2004) os teores de matéria orgânica nos solos das propriedades 

estudadas são considerados altos (Tabela 2). Esse fato se deve principalmente pela queima e incorporação de 

biomassa ao solo. 

Tabela 2.Teores de Matéria Orgânica dos solos das propriedades estudadas. 

Propriedade 1 2 3 4 5 6 7 8 

Matéria 

Orgânica 

(g kg-1) 

34,2 30,4 32,7 29,8 29,1 32,6 33,5 35,0 

Analises realizada pela EMBRAPA/RO. 

pH e Alumínio trocável (Al3+)

Os valoresde pH dos solos de todas as propriedades demonstram acidez elevada (Figura 1 A). 

Estefato é possivelmente devido aos altos teores de matéria orgânica no solo(Tabela 2). Sendo que este 

condiciona o solo a manter baixos valores de pH por intermédio do tamponamento do pH do solo, oriunda da 

dissociação de hidrogênios ligados a CTC. 

Outro fator que pode corroborar com os valores de pH observados é o cultivo excessivo do solo com 

mandioca, que absorve as baixas reservas de cátions trocáveis nele existente (MALAVOLTA, 2006). 

De maneira geral os valores de Alumínio trocável (Al3+), são elevados (>30mmolc dm-3), (Figura 1 

B). Que também ocorre devido aos altos teores de matéria orgânica no solo (Tabela 2), (MARTINS et al. 

(2006), que mantem complexada parte do Al3+ trocável sendo que, boa parte do complexo de troca estaria 

ocupada por bases trocáveis mais superficiais. Além disso, o aumento da acidez do solo conduz à conversão 

de formas não trocáveis de Al para a forma trocável (Al3+) em solos de floresta natural desmatada e cultivada 

continuamente sem uso de corretivos e fertilizantes, a exemplo das propriedades estudadas. 
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Figura 1. Valores médios: A-pH; B-Alumínio trocável. 

Cálcio, Magnésio, Potássio e Saturação por Base 

Os teores de Ca, Mg e K  trocáveis são, em, geral baixos em todasaspropriedades (Figura 2 A). O fato 

se deve, principalmente, pelo desusode correção e adubação do solo com macronutrientes (TAKAHASHI & 

GONÇALO, 2005). Todos os nutrientes disponíveis são oriundos do solo de floresta que, por sua vez, já 

possuem níveis baixos de cátionsbásicos (LIMA, 2001).Além disso, estes elementos só podem ter seu uso 

maximizado pelas plantasem função da reciclagem, ou seja, da incorporação de biomassa ao solo após o 

processo de queima, práticabastante comum na região. Os valores de saturação por bases dos solos de todas 

as propriedades são muito baixos (Figura 2 B), esse fato se deve aos baixos teores de bases trocáveis Ca, Mg 

e K que estão ocupando a CTC do solo.  

Figura 2. Valores médios: A - Cálcio,Magnésio ePotássio; B -Saturação por base. 

Fósforo 

Os teores de fósforo foram muito baixos, em todas as propriedades (Figura 4). O cultivo por mais de 

dois anos contínuos de solos inserção do nutriente, por meio de fertilizantes, exaure aquela já naturalmente 

baixa concentração disponível de fósforo no solo (NOVAIS & SMITH,1999). Desse modo, segundo estes 
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mesmos autores, este solo ficará dependendo da reposição por uma fração não-disponível (não-lábil) do solo 

para aumentar ou manter a disponibilidade do nutriente às plantas, processo este que pode delongar-se por 

longos períodos de tempo em função do tipo de solo que se estiver cultivando. GUIMARÃES et al. (2010) 

encontraram resultados semelhantes em áreas de pousio em sistema indígena Tukano de produção de 

mandioca. 

Figura 3. Teores médios de fósforo das propriedades estudadas. 

Conclusões 

Os solos das propriedades estudadas, de maneira geral, são pobres quimicamente (distróficos), com 

níveis de acidez elevada, baixos teores de fósforo,e elevados teores de alumínio (solos álicos). 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é cultivada em todas as regiões do Brasil, desempenhando 

papel importante na alimentação humana e animal, como matéria-prima para vários produtos industriais e na 

geração de emprego e renda.  

A maioria dos cultivos está concentrada com pequenos produtores que se caracterizam pelo uso de 

pouca tecnologia durante o manejo da cultura o que leva os mesmos a obterem baixas produtividades e 

consequentes prejuízos.  

Apesar da importância que a mandioca representa como alimento, as pesquisas realizadas ainda não 

foram suficientes para aumentar significativamente a sua produtividade. Enquanto para as culturas de arroz, 

trigo e milho houve incremento de produtividade mundial de 60% nos últimos 30 anos, a produtividade da 

mandioca, no mesmo período, aumentou apenas 9% (FAO, 2002).  

Estudos referentes à adubação nitrogenada em mandioca são escassos, visto que, apesar da absorção 

de nitrogênio pela cultura ser alta, isto não resulta sempre, em aumentos de rendimentos. Mas de acordo com 

Montaldo (1972) o nitrogênio pode promover o desenvolvimento da parte aérea e em consequência disso 

uma maior produtividade. 

A Grande produção de parte aérea da mandioca pode interferir posteriormente em resultados 

negativos na produção de raízes. Por outro lado, pouco crescimento da parte aérea contribui para a 

diminuição do tecido fotossintético prejudicando a produção de carboidratos para as raízes (VIANA et al., 

2001). 

Pelo o exposto objetivou-se, neste trabalho, determinar a dose adequada de nitrogênio para o melhor 

desempenho inicial da cultura da mandioca. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na casa de vegetação do Instituto de Educação, Agricultura e 

Ambiente, da Universidade Federal do Amazonas - Campus Vale do Rio Madeira em Humaitá Amazonas.  
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As unidades experimentais foram constituídas por recipientes de plástico com volume de 10 dm-3

preenchidos com solo classificado conforme, Campos (2009), como Cambissolo Háplico Distrófico, com 

caracterização química conforme apresentado na (Tabela 1). 

Tabela 1. Caracterização química do solo. 

Prof. 
(cm) 

pH em 
H2O 

P M.O  K Ca Mg H+Al SB T V 
---mg/dm³---  -----------------------cmolc/dm³---------------------- % 

0,20 5,50 0,80 20,0  0,09 3,88 1,53 3,50 3,0 6,50 46 

Os tratamentos foram constituídos por doses de N (0; 20; 40; 60 e 80 Kg ha-1) na forma de uréia 

(45%), aplicada solubilizada em água, 30 dias após  emergência (brotação). As demais adubações bem como 

a calagem foram realizadas antes do plantio das manivas com base nos resultados da análise química do solo 

e recomendações de adubação e calagem para cultura da mandioca conforme (CFSEMG 1999).   

Posteriormente os tratamentos foram distribuídos em casa de vegetação, e em seguida, semeados 

parte da maniva cultivar Juvenal de 0,20 cm e 0,05 cm de profundidade, as irrigações foram realizadas 

diariamente por meio manual.  

Para avaliação foram avaliados aos 60 dias após a emergência (brotação), os parâmetros: altura de 

planta, diâmetro do caule, matéria seca e número de folhas por planta.  

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro repetições. Os 

dados foram submetidos à análise de variância e regressão, utilizando-se o pacote computacional SISVAR 

(FERREIRA, 2000). 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos para as variáveis, altura de planta (Figura 1.1), diâmetro do caule (Figura 1.2) 

e matéria seca (Figura 1.3), foram significativos à aplicação de nitrogênio. Para todas as variáveis citadas 

obteve-se uma equação quadrática com pontos de máxima de 47,37, 44,33 e 43 kg de nitrogênio por hectare 

respectivamente. 

Estes resultados estão em concordância com Cardoso Junior (2005), onde o referido autor salienta 

que o nitrogênio influencia a altura de plantas de mandioca, e que esse comportamento é possivelmente, 

decorrente da resposta da planta em aumentar a produção de matéria verde à medida que encontra maiores 

quantidades de nitrogênio disponível.  

Howeler (1982) também afirma que doses mais elevadas de nitrogênio levam a planta de mandioca a 

produzir excessiva quantidade de parte aérea, seja em altura de plantas diâmetro do caule e de ramos e em 

consequência disso também à matéria seca. Justificando dessa forma os resultados obtidos para esta 

pesquisa. 

Os resultados observados também podem ser comparados com os de Cheing (1983) que identificou 

aumento na produção de parte aérea da mandioca em função da aplicação de doses crescentes de nitrogênio. 
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Figura 1. 1.1- Altura de planta; 1.2- Diâmetro do caule; 1.3- Matéria seca. 

Para a variável número de folhas por planta (Figura 2) os resultados foram não significativos a 

aplicação de nitrogênio. Talvez esse fato deva ter ocorrido devido à adubação nitrogenada ter sido realizada 

após 30 dias de sua emergência (brotação), sendo que desta forma a mesma não influenciaria em um 

aumento do numero de folhas na planta pela a mesma já estar com seu número de folhas definidas ou 

desenvolvidas, ou até mesmo pelo o intervalo de tempo da adubação e avaliação desta variável que foi de 30 

dias. E que neste período a planta não emitiu uma quantidade de folha significativa para que influenciasse 

positivamente no resultado. 

y= 9,428 + 0,379x - 0,004x2  R2 = 0,90 y= 24,121 + 0,532x - 0,006x2  R2 = 0,66 

y= 5,749+ 0,258x - 0,003x2  R2 = 0,78 

1.1 1.2

1.3
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Figura 2. - Número de folhas por planta. 

Conclusões 

O incremento de nitrogênio proporciona acréscimo no acúmulo da matéria seca no desenvolvimento 

inicial das plantas de mandioca. 
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USO DE MANIPUEIRA NA COMPOSTAGEM NA ADUBAÇÃO DA 
MANDIOCA (Manihot esculenta Crantz).  
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Introdução 

Segundo Oliveira et al. (2005) as vantagens apresentadas pelo composto preparado com o lixo 

caseiro são as sguintes: melhora a qualidade do solo e reduz a contaminação e poluição ambiental; 

estimula o exercício à cidadania pela contribuição na diminuição do lixo destinado aos aterros 

sanitários; melhora a eficiência dos fertilizantes químicos; economiza espaços físicos em aterros 

sanitários; recicla os nutrientes e elimina agentes patogênicos dos resíduos domésticos. O que deve ser 

considerado pelo fato de que o lixo doméstico costuma ser mais problemático que os restos de culturas 

existentes no campo. Nas regiões mandioqueiras, além dos restos culturais, existe a manipueira ou 

água da mandioca, liberada pelas casas de farinhas e fecularias que passa a ser enorme poluidor, tanto 

pela presença do Ácido Cianídrico como o acúmulo de grande quantidade de matéria orgânica. Com o 

despertar das pessoas do campo para as utilidades deste líquido tóxico, uma pergunta muito frequente 

é: Como guardar a manipueira? Sempre é explicado que não se deve acumular em excesso. 

Recomenda-se usá-la na alimentação dos ruminantes, controle das pragas e doenças e na adubação das 

lavouras. Uma das maneiras de usá-la na adubação é sob a forma de compostagem que é a 

transformação dos restos de cultura em adubo orgânico. Neste caso, ela auxilia o processo e passa a 

ser um componente. Caio Neves, pesquisador da Embrapa Solos, explica à jornalista Juliana Royo, do 

Portal Dia de Campo, que o adubo orgânico gerado pela mistura feita na leira é excelente para a 

agricultura. A primeira vantagem é a existência de intensa mistura orgânica, o adubo natural consegue 

devolver muitos nutrientes ao solo e suprir as necessidades naturais da planta, o que faz a 

produtividade aumentar em até 20%. O objetivo do trabalho foi avaliar o uso de manipueira na 

compostagem para a adubação da mandioca. Bem como, demonstrar os acréscimos obtidos e sua 

importância.    

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido na área experimental da Embrapa Mandioca e Fruticultura, em duas 

etapas seguidas: a primeira, de 2008 a 2009 e a segunda de 2009 a 2010. A área usada mostrava-se 

empobrecida pelo uso repetido durante muitos anos com a cultura da mandioca. Foi realizada uma 

análise de solo que serviu para os dois experimentos devido à proximidade. Segue o resultado da 

análise: pH H20 = 4,4; P (Mehlich) = 2 mg/dm³; K = 0,11 cmolc/dm³; Ca = 0,7 cmolc/dm³; Mg = 0,3 

cmolc/dm³; Al = 0,3 cmolc/dm³; MO = 10,32 g/kg. 
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No primeiro ano, foi utilizado o delineamento experimental em blocos casualisados com os 

seguintes tratamentos: T01 - Adubação química com NPK; T02 – Adubado com esterco bovino; T03 – 

Compostagem sem manipueira ou tradicional; T04 – Compostagem com manipueira pura; T05 – 

Compostagem com manipueira diluída na proporção de 1:1; T06 – Sem adubação, com quatro 

repetições.  Semeou-se a variedade Kiriris. Depois de arado e gradeado, o solo foi sulcado e plantado 

em fileiras duplas com 2,00 m x 0,60 m x 0,60 m; sendo uma fileira dupla por tratamento contendo 

bordaduras apenas na frente e no fundo das parcelas. As manivas com 20 cm de comprimento foram 

colocadas na horizontal. Os adubos foram distribuídos de acordo com os tratamentos. Na adubação 

química, colocou-se o Superfosfato Simples abaixo das manivas e coberto com um pouco de terra. Em 

seguida, as manivas foram distribuídas e cobertas. Aplicou-se a Uréia e o Cloreto de Potássio em 

cobertura, aos 50 dias, após o plantio. A compostagem e o esterco bovino foram colocados no sulco 

antes das manivas.  

No segundo ano, usou-se o delineamento experimental em blocos casualisados, com três 

repetições, e os seguintes tratamentos: T01 – Compostagem com manipueira pura; T02 - 

Compostagem com manipueira diluída; T03 - Compostagem com manipueira pura, molhada com água 

nos primeiros 15 dias; T04 - Compostagem com manipueira diluída (1:1), molhada com água nos 

primeiros 15 dias; T05 - Compostagem sem manipueira ou compostagem tradicional; T06 – Adubação 

com esterco bovino; T07 – Compostagem com manipueira pura e sem esterco; T08 - Compostagem 

com manipueira diluída (1:1) e sem esterco; T09 – Adubação com três litros de manipueira pura, no 

sulco; T10 – Adubação com três litros de manipueira diluída, no sulco; T11 – Adubação química com 

NPK; T12 – Sem adubação. Nos tratamentos com manipueira pura e naqueles com manipueira diluída, 

regou-se no sulco com três litros por metro linear. Não houve caracterização química da manipueira 

utilizada. Para esse experimento utilizou-se a variedade Formosa.  

As práticas agrícolas adotadas assemelharam-se nos dois experimentos. Na colheita dos dois 

experimentos, avaliou-se: altura (cm), rendimento de raízes (t/ha), rendimento de parte aérea (t/ha) e 

teor de amido (%). Os dados foram submetidos ao teste F da análise da variância e as médias dos 

tratamentos foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância. 

Resultados e Discussão 

No primeiro experimento, Tabela 1, os coeficientes de variação mudaram de 5,41% a 22,14%, 

respectivamente para as variáveis: teor de amido e rendimento das ramas. O rendimento de raiz, no 

tratamento T05, compostagem com manipueira diluída (25,83 t/ha) e o 03, compostagem sem 

manipueira (modo tradicional com 22,00 t/ha) foram superiores aos demais e excedeu à testemunha 

em 79,00% e 52,46%, respectivamente. Ainda, hoje, diz-se que é necessária a presença do esterco para 

preparar o composto. O preparo de composto com manipueira facilitará, principalmente, para os 

pequenos agricultores que não podem comprar o adubo químico e não dispõem de esterco suficiente 

para colocar os 20% necessários na compostagem tradicional.    

Tabela 1. Rendimentos de raízes, rendimentos de parte aérea, teor de amido, altura de plantas e 

estande de seis tratamentos sobre compostagem, instalados na área experimental da Embrapa 

Mandioca e Fruticultura, 2008/2009.  

Tratamentos 
Rendimento (t/ha) Teor de Altura 

raízes ramas amido (%) (cm) 

T01 16,48 b1 4,73 b 28,50 a 178,00 b 

T02 19,04 b 6,83 a 29,11 a 203,00 a 

T03 22,00 a 7,41 a 29,92 a 212,00 a 

T04 18,66 b 6,51 a 29,19 a 203,00 a 

T05 25,83 a 8,33 a 29,24 a 219,00 a 

T06 14,43 b 4,29 b 30,05 a 183,00 b 

CV (%) 22,14 28,27 5,41 9,75 

T01 = com NKP; T02 = com esterco bovino; T03 = compostagem sem manipueira; T04 = 
compostagem com manipueira pura; T05 = compostagem com manipueira diluída; T06 = sem adubo. 1 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas pertencem ao mesmo grupo pelo teste de 
Scott-Knott a 5% de significância. 

No segundo experimento, Tabela 2, os coeficientes de variação alteraram de 7,20% a 20,87%, 

respectivamente para teor de amido e rendimento das ramas. Para o rendimento das raízes, todos os 

tratamentos foram estatisticamente iguais entre si e superiores à testemunha. Os tratamentos com as 

maiores médias, T03 e T01, variaram entre 259% (25,5 t/ha) e 242% (17,2), em relação à testemunha 

que produziu 7,1 t/ha. Convém salientar os resultados dos tratamentos T07 e T08 onde a compostagem 

preparada sem esterco aumentou, respectivamente, em 176% (19,56 t/ha) e 144% (17,25 t/ha). Entre 

os tratamentos T01 e T11, não houve significância porque o coeficiente de variação foi elevado. 

No rendimento de parte área ou ramas, os tratamentos T01, T03 e T07 foram superiores aos 

demais, entre os nove mais produtivos houve variação de 105% (8,04 t/ha) e 254% (13,82 t/ha). A 

produção de parte aérea também é importante para os agropecuaristas porque podem ser utilizadas na 

alimentação animal, principalmente dos ruminantes. 

Para altura de plantas todos os tratamentos foram superiores aos tratamentos T11 e a 

testemunha T12. No teor de amido não foram observadas diferenças significativas entre os 

tratamentos. Entretanto, a maioria deles teve o teor de amido acima de 30%, exigido pela indústria de 

farinha e fecularias. Os quatro que ficaram levemente abaixo deste nível foram os tratamentos: T05 

(27,53%), T07 (29,15%), T09 (28,39%) e a testemunha T11 com 28,11%. 

      



123
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compostagem com manipueira pura; T05 = compostagem com manipueira diluída; T06 = sem adubo. 1 
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Scott-Knott a 5% de significância. 

No segundo experimento, Tabela 2, os coeficientes de variação alteraram de 7,20% a 20,87%, 

respectivamente para teor de amido e rendimento das ramas. Para o rendimento das raízes, todos os 

tratamentos foram estatisticamente iguais entre si e superiores à testemunha. Os tratamentos com as 

maiores médias, T03 e T01, variaram entre 259% (25,5 t/ha) e 242% (17,2), em relação à testemunha 

que produziu 7,1 t/ha. Convém salientar os resultados dos tratamentos T07 e T08 onde a compostagem 

preparada sem esterco aumentou, respectivamente, em 176% (19,56 t/ha) e 144% (17,25 t/ha). Entre 

os tratamentos T01 e T11, não houve significância porque o coeficiente de variação foi elevado. 

No rendimento de parte área ou ramas, os tratamentos T01, T03 e T07 foram superiores aos 

demais, entre os nove mais produtivos houve variação de 105% (8,04 t/ha) e 254% (13,82 t/ha). A 

produção de parte aérea também é importante para os agropecuaristas porque podem ser utilizadas na 

alimentação animal, principalmente dos ruminantes. 

Para altura de plantas todos os tratamentos foram superiores aos tratamentos T11 e a 

testemunha T12. No teor de amido não foram observadas diferenças significativas entre os 

tratamentos. Entretanto, a maioria deles teve o teor de amido acima de 30%, exigido pela indústria de 

farinha e fecularias. Os quatro que ficaram levemente abaixo deste nível foram os tratamentos: T05 

(27,53%), T07 (29,15%), T09 (28,39%) e a testemunha T11 com 28,11%. 
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Tabela 2. Rendimentos de raízes, Rendimentos de parte aérea, Teor de amido, Altura de Plantas e 

Estande de doze tratamentos sobre compostagem, instalados na área experimental da Embrapa 

Mandioca e Fruticultura, 2009/2010. 

Tratamentos 
Rendimentos (t/ha) Teor de Altura 

raízes ramas amido (%) (cm) 

T01 24,27 a 12,25 a 30,65 a 178,73 a 
T02 19,09 a 9,28 b 31,76 a 165,13 a 
T03 25,53 a 13,82 a 32,19 a 195,93 a 
T04 17,55 a 8,52 b 31,02 a 171,47 a 
T05 15,64 a 8,04 b 27,53 a 163,73 a 
T06 17,19 a 8,22 b 30,35 a 162,07 a 
T07 19,56 a 11,53 a 29,15 a 182,27 a 
T08 17,25 a 8,29 b 30,50 a 166,00 a 
T09 15,29 a 8,70 b 28,39 a 159,27 a 
T10 18,82 a 9,64 b 31,89 a 177,00 a 
T11 13,95 a                               7,18 b 30,84 a 147,00 b 
T12 7,07 b 3,93 c 28,11 a 122,47 c 

CV (%) 18,92 20,87 7,20 8,11 
1 Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas pertencem ao mesmo grupo pelo teste 
de Scott-Knott a 5% de significância. T01 = Compostagem com manipueira pura; T02 = 
Compostagem com manipueira diluída; T03 = Compostagem com manipueira pura, molhada com 
água nos primeiros 15 dias; T04 = Compostagem com manipueira diluída (1:1), molhada com água 
nos primeiros 15 dias; T05 = Compostagem sem manipueira ou compostagem tradicional; T06 = 
Adubação com esterco bovino; T07 = Compostagem com manipueira pura e sem esterco; T08 = 
Compostagem com manipueira diluída (1:1) e sem esterco; T09 = Adubação com três litros de 
manipueira pura, no sulco; T10 = Adubação com três litros de manipueira diluída, no sulco; T11 = 
Adubação química com NPK; T12 = Sem adubação.  

Conclusões

A compostagem com manipueira pode ser utilizada na adubação da mandioca. 

A compostagem com manipueira diluída mostrou-se mais promissora. 

A possibilidade de uso da manipueira no preparo de compostagens facilita para os agricultores 

com dificuldade de adquirir o esterco. 
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Introdução

A mandioca é cultivada em toda a extensão dos tabuleiros costeiros e agreste nordestinos, submetida 

às mais variadas condições ambientais e tecnológicas, com produtividade média de raízes tuberosas em torno 

de 10 ton/ha (IBGE, 2010), considerada baixa e aquém daquelas registradas no âmbito experimental, a qual 

vem atingindo patamares de 50 ton/ha (Carvalho et al., 2009). 

Considerando-se esse aspecto e aquele relacionado aos diferentes sistemas de produção prevalecente 

nessa ampla região, infere-se que é de interesse o desenvolvimento de um programa de avaliação de 

variedades de mandioca, com objetivo de subsidiar os mandiocultores na escolha de materiais de melhor 

adaptação, e que sejam portadores de atributos agronômicos desejáveis, especialmente, altas produtividades 

de amido. 

Ressalta-se (Vidigal Filho et a.,2007) que é altamente desejável que as mesmas cultivares de 

mandioca responsáveis pelas maiores produtividades de raízes tuberosas sejam também aquelas que 

apresentem os maiores teores de matéria seca, maximizando o rendimento do produto final por unidade de 

área cultivada. 

O objetivo deste trabalho foi averiguar a adaptabilidade e a estabilidade de cultivares de mandioca 

quanto à produtividade de raízes e amido em ambientes do Nordeste brasileiro para fins de recomendação

Material e Métodos

Os ensaios foram realizados na safra 2009/2010 nos municípios de Nossa Senhora das Dores, 

Sergipe, com colheita realizada aos 12 meses após o plantio; Lagarto, Sergipe, com colheitas aos 12 e 15 

meses após o plantio; Ribeira do Pombal, Bahia, com colheitas aos 15 e 18 meses após o plantio; Glória do 

Goitá, Pernambuco, com colheitas aos 12 e 18 meses após o plantio; Vera Cruz e Jiqui, Rio Grande do Norte, 

com colheitas aos 14 meses após o plantio.  

 Cada ensaio foi considerado como um ambiente, uma vez que foram realizados em diferentes locais, 

épocas de colheita e sob diferentes condições edafoclimáticas, resultando em 9 ambientes. 

 Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, com três repetições dos 16 

tratamentos. Cada parcela foi formada por quatro fileiras de 6,0 m de comprimento, espaçadas de 1,0 m e, 

com 0,6 m entre covas dentro das fileiras. A parcela útil foi formada pelas duas fileiras centrais de forma 
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integral, correspondendo a uma área útil de 12 m2 . As adubações realizadas nesses ensaios seguiram os 

resultados das análises de solo de cada área experimental. 

Foram avaliadas as produtividades de raízes tuberosas e amido, sendo ambas submetidas à análise de 

variância por ambiente e a uma análise de variância conjunta, sendo esta última contemplando  os 9 

ambientes, uma vez que, a razão entre o maior e o menor quadrado médio residual não foi superior a sete 

(Cruz & Regazzi, 1997).  

Os parâmetros de adaptabilidade e de estabilidade foram estimados utilizando-se a metodologia 

proposta por Cruz et al., (1989). 

Resultados e Discussão

As análises de variância conjuntas possibilitam a verificação dos efeitos significativos de cultivares, 

ambientes e também da interação cultivares x ambientes, quanto aos caráteres rendimento de raízes tuberosas 

e amido, o que é evidência de que as classificações das cultivares não foram coincidentes nos ambientes de 

avaliação. I 

Detectada a presença da interação cultivares x ambientes, procurou-se verificar as respostas de cada 

uma delas nos ambientes considerados, quanto ás características peso de raízes tuberosas e amido.  

Constata-se, na Tabela 1, uma variação na produtividade média de raízes tuberosas (b0) de 21 ton/ha 

a 41 ton/ha, com média geral de 35 ton/ha, evidenciando o alto potencial para a produtividade do conjunto 

avaliado. 

Observando-se os parâmetros de adaptabilidade e estabilidade, quanto ao rendimento de raízes 

tuberosas (Tabela 1), nota-se que três cultivares mostraram os coeficientes de regressão diferentes da unidade 

e treze restantes apresentaram esses desvios semelhantes à unidade, revelando que o conjunto avaliado 

mostra comportamento diferenciado nos ambientes desfavoráveis. Verificando-se o comportamento das nove 

cultivares de melhor adaptação (b0>média geral), observa-se que apenas a cultivar BRS Kiriris mostrou ser 

pouco exigente nas condições desfavoráveis (b1<1), sugerindo sua recomendação para essa condição de 

ambiente; as oito cultivares desse grupo de melhor adaptação apresentaram seus coeficientes de regressão 

semelhantes a unidade, evidenciando adaptabilidade ampla, consolidando-se em alternativas importantes 

para a agricultura regional, destacando-se as BRS Caipira, BRS Tapioqueira, BRS Poti Branca, Irará e o 

clone 9783/13 . No que se refere à estabilidade de produção, todas as cultivares, à exceção da Amansa Burro, 

mostraram os desvios da regressão diferentes de zero, denotando baixa estabilidade nos ambientes 

considerados.  

No tocante ao rendimento de amido, os parâmetros de adaptabilidade e estabilidade estão na Tabela 

2. Nenhum dos genótipos avaliados apresentou o comportamento ideal preconizado pelo método: média (b0) 

>média geral), adaptabilidade a ambientes desfavoráveis (b1<1), desvios da regressão (s2d) não significativo 

e R2>0,80 que, segundo Cruz & Regazzi (1997), são indicativos de que a cultivar apresenta previsibilidade 

razoável por apresentar um bom ajuste às retas de regressão. Portanto, a seleção e recomendação dos 

genótipos deverão ser específicas e individuais para cada situação de ambiente favorável e desfavorável. 
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Tabela 1. Estimativas dos parâmetros de adaptabilidade e estabilidade de 16 cultivares de mandioca, quanto 
ao peso de raízes, em 9 ambientes do Nordeste brasileiro, na safra 2009/2010. CV(%)= 12,7  e média= 
35kg/ha.  

Cultivares Médias de grãos (kg/ha) b1 b2 b1+b2 s2
d

R2 

(%)Geral Desfavorável Favorável
BRS Caipira 41a 35 47 1,19ns 1,98** 3,16** 21** 80
BRS Tapioqueira 41a 37 44 0,84ns 1,35** 2,19** 18** 69
Kiriris 41a 38 43 0,50** -0,48ns 0,02* 29** 21
BRS Poti Branca 39b 36 41 0,71ns -1,20* -0,48** 15** 49
Irará 38b 33 43 0,97ns 1,02* 2,00* 12* 76
Clone 9783/13 37b 33 41 0,99ns 1,11* 2,10* 50** 52
Mestiça 35c 30 40 1,33ns -0,55ns 0,78ns 64** 50
Moreninha 35c 29 39 0,89ns 1,73** 2,61** 32** 64
Tianguá 35c 30 38 0,77ns -0,88ns -0,10* 93** 19
Lagoão 34c 22 43 2,06** -1,09* 0,97ns 17** 88
Caravela 34c 29 37 0,91ns -0,28ns 0,63ns 8* 70
BRS Verdinha 34c 26 40 1,30ns -0,21ns 1,09ns 14** 77
Palmeira Preta 33c 27 37 0,96ns 0,08ns 1,04ns 19** 62
BRS Jarina 30d 23 35 0,99ns -1,71** -0,72** 38** 47
Aramaris 29d 27 31 0,60* -0,32ns 0,28ns 43** 22
Amansa Burro 25e 20 30 0,99ns -0,56ns 0,43ns 6ns 75
** e* Significativos, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade, pelo teste t de Student, respectivamente 
para b1, b2 e b1+ b2. * e ** Significativos a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F para s2

d.  As médias 
seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Tabela 2. Estimativas dos parâmetros de adaptabilidade e estabilidade de 16 cultivares de mandioca, quanto 
ao rendimento de amido, em 9 ambientes do Nordeste brasileiro, na safra 2009/2010. CV(%)= 14,7;  
média=10 ton/ha.  

Cultivares Médias de grãos (kg/ha) b1 b2 b1+b2 s2
d

R2 

(%)Geral Desfavorável Favorável
BRS Caipira 13a 10 15 1,15ns 1,68** 2,83** 7,03** 55
BRS Tapioqueira 12b 10 14 1,14ns -0,06ns 1,07ns 3,38** 64
Clone 9783/13 11b 9 13 1,19ns -0,28ns 0,90ns 2,81** 69
Irará 11c 9 13 0,82ns 1,18ns 2,00ns 0,85* 75
Kiriris 11c 10 13 0,64* -1,36* -0,71** 1,52** 51
Lagoão 11c 8 14 1,91** -0,45ns 1,45ns 1,66** 89
Mestiça 11c 9 13 1,27ns 0,68ns 1,96ns 5,13** 63
BRS Poti Branca 11c 10 12 0,58** -1,11ns -0,53* 1,37** 48
Caravela 10d 9 11 0,69* 1,35* 2,05ns 0,00ns 84
Moreninha 10d 9 12 0,69* 1,04ns 1,73ns 1,58** 60
BRS Verdinha 10d 8 13 1,34* 0,03ns 1,37ns 1,16* 84
Palmeira Preta 9e 7 11 1,02ns 0,15ns 1,18ns 1,41** 74
Tianguá 9e 8 11 1,10ns -2,88** -1,78** 8,64** 44
Aramaris 8f 8 9 0,23** 1,16ns 1,39ns 2,62** 21
BRS Jarina 8f 7 11 0,97ns -1,09ns -0,11ns 1,92** 66
Amansa Burro 7g 5 10 1,23ns -0,03ns 1,20ns 0,70ns 86
** e* Significativos, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade, pelo teste t de Student, respectivamente 
para b1, b2 e b1+ b2. * e ** Significativos a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F para s2

d.  As médias 
seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
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Assim, foram consideradas como cultivares com potencial de recomendação os que evidenciaram: 

produtividade média de amido superior à média geral dos ambientes (b0), nos ambientes desfavoráveis e 

favoráveis, bem como baixa sensibilidade a ambientes desfavoráveis (b1≤1), responsividade à melhoria 

ambiental (b1+b2≥1); além do máximo de previsibilidade com desvios da regressão (s2d) não significativos 

e/ou R2>80%. Portanto as cultivares que mais se aproximaram desses critérios foram as BRS Caipira, BRS 

Tapioqueira, clone 9783/13, as quais associaram esse alto potencial para a produtividade de amido elevadas 

produtividades d raízes, maximizando o rendimento do produto final por unidade de área cultivada. 

Conclusões

As cultivares avaliadas evidenciam comportamento diferenciado nas condições de ambientes 

desfavoráveis quanto aos rendimentos de raízes tuberosas e amido; 

As cultivares BRS Caipira, BRS Tapioqueira, Kiriris, BRS Poti Branca, Irará e o clone 9783/13 

associam altas produtividades de raízes a elevados rendimentos de amido, maximizando o produto final por 

unidade de área.  
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Introdução 

Tendo em vista que qualquer programa de melhoramento fundamenta-se na seleção de genótipos 

superiores, a introdução de genótipos, seguida de avaliação e seleção, elevam as chances de se efetuar uma 

recomendação segura, além de constituir-se em um método de melhoramento menos oneroso (FUKUDA, 

1999). Vidigal Filho et al. (2000) obtiveram aumentos significativos com a introdução e avaliação de novas 

cultivares, em diversas localidades do Estado do Paraná. Carvalho et al. (2009) obtiveram aumentos 

expressivos de raízes tuberosas em relação à média regional, em ensaios realizados no Estado de Sergipe, 

na safra 2005/2006, atingindo patamares de 50 ton/ha com as cultivares BRS Poti Branca, BRS Jarina e 

Lagoão. 

Desta forma, desenvolveu-se o presente trabalho visando verificar a performance produtiva de 

diversas cultivares de mandioca, em diferentes épocas de colheita, para fins de recomendação daquelas 

superiores para a produção de farinha e fécula. 

Material e Métodos 

Os trabalhos foram realizados nos municípios de Cruz das Almas/BA, São Domingos/SE e 

Umbaúba/SE, com colheitas realizadas aos 12 e 15 meses após o plantio, em cada local, totalizando seis 

ambientes. 

Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, com três repetições dos 29  

tratamentos. As parcelas constaram de 4 fileiras de 6,0 m de comprimento, espaçadas de 1,0 m entre fileiras 

e 0,6 m entre plantas dentro de cada fileira. As ramas foram cortadas em segmentos de 0,20 m, as quais 

foram plantadas na posição horizontal a uma profundidade de 0,10 m. A parcela útil foi formada pelas duas 

fileiras centrais, de forma integral, correspondendo a uma área útil de 12,0 m2. As adubações realizadas 

nesses ensaios seguiram os resultados das análises de solo de cada área experimental. 

Foram avaliadas as produtividades de raízes tuberosas e amido, as quais foram submetidas a analise 

de variância por época de colheita e conjunta, observando-se a homogeneidade dos quadrados médios 

residuais (GOMES, 1990). Os parâmetros de adaptabilidade e estabilidade foram estimados conforme Cruz 

et al., (1989).  
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Resultados e Discussão 

As análises de variância conjuntas indicaram diferenças significativas para os efeitos de cultivares, 

épocas de colheitas e interação cultivares x épocas de colheita evidenciando a existência de variabilidade 

genética entre as cultivares e comportamento inconsistente dessas cultivares na média dos ambientes, 

quanto á produtividades de raízes tuberosas e amido, justificando o estudo da adaptabilidade e estabilidade, 

com vistas à recomendação das cultivares em estudo. Os coeficientes de variação encontrados conferiram 

confiabilidade aos ensaios (LÚCIO et al., 1999). 

Os parâmetros de adaptabilidade e estabilidade referentes à produtividade de raízes tuberosas estão 

na Tabela 1, verificando-se que as produtividades médias oscilaram de 24 ton/ha a 56 ton/ha, com média 

geral de 42 ton/ha, evidenciando o alto potencial para a produtividade do conjunto avaliado e superando em 

mais de 400 % a média regional (10 ton/ha). 

A cultivar ideal preconizada pelo modelo bissegmentado (b0 alto, b1 < 1, b1 + b2 > 1 e desvios de 

regressão igual a zero) não foi encontrada no presente trabalho, quanto ao peso de raízes (Tabela 1). Da 

mesma forma, não foi encontrada qualquer cultivar que atendesse a todos os requisitos necessários para 

adaptação aos ambientes desfavoráveis (b0 alto, b1 e b1 + b2 < 1 e s2
d = 0). Mesmo assim, as cultivares 

Sergipe e Caravela por  serem pouco exigentes nas condições desfavoráveis (b1<> 1), sugere a possibilidade 

de serem utilizados nesses ambientes. Da mesma forma, não foi encontrada qualquer cultivar que atendesse 

a todos os requisitos necessários de adaptação aos ambientes favoráveis, pois teria que exibir estimativa de 

b0 alta, b1 e b1 + b2 >1 e s2
d = 0. Mesmo assim, o Clone 9783/13 e as  variedades BRS Tapioqueira, Kiriris e 

Tianguá, por estarem no grupo de cultivares de melhor adaptação (b0 > média geral) e serem exigentes nas 

condições desfavoráveis (b1 > 1) justificam suas recomendações para essas condições de ambiente. As 

variedades Irará, BRS Caipira, BRS Poti Branca, Preta do Sul,  Mucuri, Verdinha, entre outras,  que 

apresentaram estimativas de b0 > média geral e b1 = 1, evidenciaram adaptabilidade ampla, justificando sua 

recomendação para a Região Nordeste do Brasil, destacando-se entre elas os DAS 8480, 2 C 599 e SHS 

4080. 

No que se refere ao peso de amido (Tabela 2), as produtividades médias variaram de 7 ton/ha a 18 

ton/ha, com média de 12 ton/ha, destacando-se a cultivar BRS Caipira com o melhor rendimento, seguida 

das Clone 9783/13, Preta do Sul e BRS Tapioqueira. 

Verificando-se o comportamento dos materiais de melhor adaptação (b0>média geral), observa-se 

que as estimativas de b, revelaram que cinco variedades desse grupo mostraram ser muito exigentes nessas 

condições (b>1) e que apenas uma variedade mostrou ser pouco exigentes nessa mesma condição de 

ambiente (b<1) (Tabela 2). As variedades que apresentaram estimativas de b0 > média geral e b1 = 1, 

evidenciaram adaptabilidade ampla.  

Observando-se os esses resultados infere-se que a variedade BRS Caipira se destaca por apresentar 

melhores rendimentos de raízes e amido e exibir adaptabilidade ampla, consubstanciando-se em uma 

excelente alternativa para exploração comercial na região. A variedade Irará, também se destaca para 
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exploração comercial, por se tratar de material de alta produtividade de amido e raízes e adaptabilidade 

ampla. Outras variedades como a BRS Tapioqueira, BRS Poti Branca, Preta do Sul, Clone 9783/13 também 

associaram altas produtividades de raízes a elevados rendimentos de amido, constituindo-se também em 

ótimas opções de cultivo para a região. 

Tabela 1. Estimativas de parâmetros de adaptabilidade e estabilidade de 29 cultivares de mandioca em 6 
ambientes, quanto ao rendiemnto de raízes, no decorrer do ano agricola 2010/2011. Sergipe. CV(%)=10,1 e 
média= 42 ton/ha.  

Cultivares Médias de grãos (kg/ha) b1 b2 b1+b2 s2
d

R2 

(%)Geral Desfavorável Favorável
BRS Caipira 56a 47 64 0,93ns 1,73** 2,66** 93,36** 71
Irará 53b 44 61 1,04ns 1,00** 2,04** 3,76ns 96
Clone 9783/13 53b 38 67 1,77** -0,36ns 1,41ns 18,95** 95
BRS Tapioqueira 52c 39 65 1,57** -0,85* 0,71ns -2,72ns 99
BRS Poti Brana 51c 41 61 1,14ns -1,19** -0,05** 21,51** 87
Preta do Sul 51c 42 59 0,95ns 1,98** 2,93** 13,00* 93
Kiriris 49c 36 61 1,52** -0,93* 0,58ns 0,17ns 98
Mucuri 48d 40 55 0,96ns 0,92* 1,88* 3,66ns 95
BRS Verdinha 47d 38 56 1,08ns 0,34ns 1,43ns 76,23** 71
Lagoão 46d 38 55 1,04ns 0,31ns 1,35ns 3,41ns 95
Sergipe 46d 43 49 0,45** 1,58** 2,04** 112,60** 46
Mestiça 46d 37 55 1,21ns -0,69ns 0,52ns 20,95** 88
Palmeira Preta 45d 35 55 1,19ns 0,59ns 1,79* 11,04* 94
Caravela 45d 39 51 0,73* 0,93* 1,67ns 17,53* 84
Valença 45d 37 53 1,00ns -0,31ns 0,69ns -6,16ns 100
Tianguá 44d 28 61 1,97** -0,89* 1,08ns 19,73** 96
Cria Menino 44d 36 52 1,00ns 0,70ns 1,69* 18,02** 89
Platina 42e 33 49 1,04ns -0,49ns 0,55ns 12,70* 89
Jalé 41e 36 46 0,54** 0,56ns 1,10ns 7,54ns 82
Mané Miúdo 41e 29 52 1,46** -1,95** -0,49** 16,43* 93
Amansa Burro 39f 31 46 0,94ns 1,93** 2,87** 2,04ns 97
Mani Branca 39f 32 45 0,83ns -1,73** -0,90** 49,73** 66
BRS Jarina 38f 29 47 1,09ns -0,71ns 0,37ns -3,20ns 98
Mulatinha 34g 27 42 0,92ns -0,26ns 0,67ns 3,61ns 93
Aramaris 34g 29 39 0,61** 1,12** 1,72* 5,79ns 90
Uiapichuma 29h 27 31 0,26** -0,44ns -0,18** 6,98ns 43
Guaíra 28h 23 33 0,67** -1,14** -0,47** 33,13** 63
Prata 25i 20 30 0,54** -1,04** -0,50** -0,82ns 89
Iara 24i 20 28 0,53** -0,70ns -0,17** 7,00ns 75

** e* Significativos, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade, pelo teste t de Student, respectivamente para b1, b2 

e b1+ b2. * e ** Significativos a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F para s2
d.  As médias seguidas pelas mesmas 

letras não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Tabela 2. Estimativas de parâmetros de adaptabilidade e estabilidade de 29 cultivares de mandioca em 6 
ambientes, quanto ao peso de amido,no decorrer do ano agricola 2010/2011. Sergipe. CV(%)= 13,5 e 
média=12 ton/ha.  

Cultivares Médias de grãos (kg/ha) b1 b2 b1+b2 s2
d

R2 

(%)Geral Desfavorável Favorável
BRS Caipira 18a 14 22 1,10ns 1,45** 2,55** 10,79** 77
Clone 9783/13 16b 10 22 1,76** -0,38ns 1,38ns 1,64* 97
Preta do Sul 16b 13 19 0,95ns 2,29** 3,24** 2,28* 92
BRS Tapioqueira 16b 10 21 1,74** -1,38** 0,36ns -0,17ns 99
Irará 15c 11 18 1,06ns 1,09* 2,15* -0,20ns 98
Mucuri 15c 13 16 0,49** 1,28* 1,77ns -0,85ns 99
BRS Poti Branca 15c 12 19 0,92ns -0,91ns 0,02* 2,29* 87
Lagoão 14d 10 17 1,09ns 1,08* 2,17* 1,31ns 94
Sergipe 14d 11 16 0,97ns 0,91ns 1,88ns 12,49** 68
BRS Verdinha 14d 10 19 1,30** 0,38ns 1,69ns 5,94** 87
Caravela 13d 10 16 0,96ns 0,51ns 1,46ns 1,87* 90
Kiriris 13d 7 19 1,77** -2,13** -0,36** -0,02ns 99
Mestiça 13d 10 17 1,30** -0,59ns 0,71ns 3,60** 90
Valença 13d 10 15 0,86ns 0,20ns 1,07ns -0,89ns 100
Amansa Burro 12e 9 15 0,94ns 2,22** 3,17** 0,65ns 96
Cria Menino 12e 8 15 1,23* 0,87ns 2,10* 0,02ns 98
Jalé 12e 10 14 0,55** 0,53ns 1,08ns 0,08ns 90
Mani Branco 12e 9 15 1,06ns -2,25** -1,19** 12,37** 69
Mulatinha 12e 9 14 0,70** -0,01ns 0,68ns 1,61* 84
Palmeira Preta 12e 8 17 1,31** 0,83ns 2,14* 2,09* 94
Platina 12e 8 15 1,22ns -1,61** -0,40** 3,59** 89
Tianguá 12e 5 18 1,83** -1,13* 0,71ns 0,98ns 98
Mané Miúdo 11e 7 15 1,15ns -1,91** -0,76** 1,10ns 94
Aramaris 10f 8 12 0,64** 1,80** 2,45** -0,08ns 95
BRS Jarina 10f 7 14 1,03ns -0,70ns 0,34ns -0,63ns 99
Prata 9g 8 9 0,13** -0,47ns -0,34** 0,26ns 32
Guaíra 8g 7 10 0,56** -0,59ns -0,03* 4,24** 60
Iara 8g 8 8 0,09** -0,43ns -0,34** 1,65* 12
Uiapichuma 7h 6 8 0,29** -0,98ns -0,69** 0,89ns 60
** e* Significativos, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade, pelo teste t de Student, respectivamente 
para b1, b2 e b1+ b2. * e ** Significativos a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F para s2

d.  As médias 
seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Conclusões

As variedades comportam-se diferentemente nas condições desfavoráveis de ambientes, quanto ao 

peso de raízes e amido. 

A variedade BRS Caipira mostra melhor desempenho produtivo para raízes e amido, além de exibir 

adaptabilidade ampla, o que a torna de grande interesse para a agricultura regional. 
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Tabela 2. Estimativas de parâmetros de adaptabilidade e estabilidade de 29 cultivares de mandioca em 6 
ambientes, quanto ao peso de amido,no decorrer do ano agricola 2010/2011. Sergipe. CV(%)= 13,5 e 
média=12 ton/ha.  

Cultivares Médias de grãos (kg/ha) b1 b2 b1+b2 s2
d

R2 

(%)Geral Desfavorável Favorável
BRS Caipira 18a 14 22 1,10ns 1,45** 2,55** 10,79** 77
Clone 9783/13 16b 10 22 1,76** -0,38ns 1,38ns 1,64* 97
Preta do Sul 16b 13 19 0,95ns 2,29** 3,24** 2,28* 92
BRS Tapioqueira 16b 10 21 1,74** -1,38** 0,36ns -0,17ns 99
Irará 15c 11 18 1,06ns 1,09* 2,15* -0,20ns 98
Mucuri 15c 13 16 0,49** 1,28* 1,77ns -0,85ns 99
BRS Poti Branca 15c 12 19 0,92ns -0,91ns 0,02* 2,29* 87
Lagoão 14d 10 17 1,09ns 1,08* 2,17* 1,31ns 94
Sergipe 14d 11 16 0,97ns 0,91ns 1,88ns 12,49** 68
BRS Verdinha 14d 10 19 1,30** 0,38ns 1,69ns 5,94** 87
Caravela 13d 10 16 0,96ns 0,51ns 1,46ns 1,87* 90
Kiriris 13d 7 19 1,77** -2,13** -0,36** -0,02ns 99
Mestiça 13d 10 17 1,30** -0,59ns 0,71ns 3,60** 90
Valença 13d 10 15 0,86ns 0,20ns 1,07ns -0,89ns 100
Amansa Burro 12e 9 15 0,94ns 2,22** 3,17** 0,65ns 96
Cria Menino 12e 8 15 1,23* 0,87ns 2,10* 0,02ns 98
Jalé 12e 10 14 0,55** 0,53ns 1,08ns 0,08ns 90
Mani Branco 12e 9 15 1,06ns -2,25** -1,19** 12,37** 69
Mulatinha 12e 9 14 0,70** -0,01ns 0,68ns 1,61* 84
Palmeira Preta 12e 8 17 1,31** 0,83ns 2,14* 2,09* 94
Platina 12e 8 15 1,22ns -1,61** -0,40** 3,59** 89
Tianguá 12e 5 18 1,83** -1,13* 0,71ns 0,98ns 98
Mané Miúdo 11e 7 15 1,15ns -1,91** -0,76** 1,10ns 94
Aramaris 10f 8 12 0,64** 1,80** 2,45** -0,08ns 95
BRS Jarina 10f 7 14 1,03ns -0,70ns 0,34ns -0,63ns 99
Prata 9g 8 9 0,13** -0,47ns -0,34** 0,26ns 32
Guaíra 8g 7 10 0,56** -0,59ns -0,03* 4,24** 60
Iara 8g 8 8 0,09** -0,43ns -0,34** 1,65* 12
Uiapichuma 7h 6 8 0,29** -0,98ns -0,69** 0,89ns 60
** e* Significativos, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade, pelo teste t de Student, respectivamente 
para b1, b2 e b1+ b2. * e ** Significativos a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F para s2

d.  As médias 
seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Conclusões

As variedades comportam-se diferentemente nas condições desfavoráveis de ambientes, quanto ao 

peso de raízes e amido. 

A variedade BRS Caipira mostra melhor desempenho produtivo para raízes e amido, além de exibir 

adaptabilidade ampla, o que a torna de grande interesse para a agricultura regional. 
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Introdução 

Atualmente a área cultivada com a mandioca no Nordeste brasileiro é de 816 mil hectares, com uma 

produção de 8 milhões de toneladas de raízes tuberosas e produtividade de 9,87 ton/ha (IBGE, 2010). No

Estado Sergipe essa cultura ocupa área de 33 mil hectares, respectivamente, apresentando produtividade 

média de 14,88 ton/ha de raízes tuberosas (IBGE, 2010). Essa produtividade está aquém do potencial 

produtivo da espécie, principalmente, devido às práticas agrícolas ineficientes e cultivares geneticamente 

inferiores (RIMOLDI et al., 2003). Para Cock & Lynam (1982), esse problema poderia ser minimizado 

mediante a utilização de germoplasma geneticamente superior. Carvalho et al. (2009) obtiveram aumentos 

expressivos de raízes tuberosas em relação à média regional, em ensaios realizados no Estado de Sergipe, na 

safra 2005/2006, atingindo patamares de 50 ton/ha com as cultivares BRS Poti Branca, BRS Jarina e Lagoão. 

O teor de matéria seca é, normalmente, a característica que determina o maior ou menor valor pago 

pelas indústrias aos produtores no momento da comercialização, uma vez que está diretamente relacionada 

ao rendimento industrial dos diversos produtos derivados da mandioca (SARMENTO, 1997). Conceição 

(1987) ressalta que o ideal é que as cultivares de mandioca apresentem teores de amido superiores a 30%.  

O objetivo deste trabalho foi averiguar a adaptabilidade e a estabilidade de cultivares de mandioca 

quanto à produção e amido em diversos ambientes do Estado de Sergipe. 

Material e Métodos

Foram utilizados dados de produtividades de raízes e amido dos ensaios de avaliação de cultivares de 

mandioca, coordenados pela Embrapa Tabuleiros Costeiros e Embrapa Mandioca e Fruticultura, realizados 

no decorrer do ano agrícola de 2007/2008 nos municípios de Lagarto (colheitas aos 15 e 18 meses), Nossa 

Senhora das Dores (colheitas aos 16, 19 e 22 meses), São Domingos (colheita aos 16 meses) e Umbaúba 

(colheitas aos 12, 15 e 18 meses). 

Portanto, cada ensaio foi considerado como um ambiente, uma vez que foram realizados em 

diferentes locais, épocas de colheita e sob diferentes condições edafoclimáticas, resultando em 9 ambientes. 

 Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, com três repetições dos 17 

tratamentos. Cada parcela foi formada por quatro fileiras de 6,0 m de comprimento, espaçadas de 1,0 m e, 

com 0,6 m entre covas dentro das fileiras. As ramas foram cortadas em segmentos de 0,20m, as quais foram 
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plantadas na posição horizontal a uma profundidade de 0,10m. a parcela útil foi formada pelas duas fileiras 

centrais de forma integral, correspondendo a uma área útil de 12 m2 . As adubações realizadas nesses ensaios 

seguiram os resultados das análises de solo de cada área experimental. 

Foram avaliadas as produtividades de raízes e amido, sendo submetidas à análise de variância por 

ambiente e a uma análise de variância conjunta, contemplando, essa última, os 9 ambientes, uma vez que, a 

razão entre o maior e o menor quadrado médio residual não foi superior a sete (CRUZ e REGAZZI, 1997). 

Os parâmetros de adaptabilidade e de estabilidade foram estimados utilizando-se a metodologia 

proposta por Cruz et al. (1989). 

Resultados e Discussão 

Constatada a homogeneidade das variâncias residuais, realizaram-se as análises de variância 

conjuntas dos ensaios. Pelo teste F foi possível verificar efeito significativo de ambientes, cultivares e 

interação cultivares x ambientes, indicando diferenças entre os ambientes e as variedades e mostrando que as 

variedades apresentaram respostas diferenciadas para os caracteres produtividades de raízes e  amido na 

média dos ambientes.  

Os parâmetros de adaptabilidade e estabilidade referentes ao peso de raízes constam na Tabela 1, 

verificando-se que as produtividades médias (b0) variaram de 29 ton/ha a 45 ton/ha, com média geral de 37 

ton/ha, destacando-se com melhor adaptação àquelas variedades com rendimentos médios de raízes acima da 

média geral.  

Considerando-se os resultados apresentados na Tabela 1 infere-se que as variedades que expressaram 

adaptabilidade ampla (b0>média geral e b1=1) mostraram-se altamente promissoras para exploração 

comercial na região, merecendo destaque as variedades Lagoão, BRS Tapioqueira e Caravela. Para as 

condições desfavoráveis de ambiente, destacaram-se as variedades BRS Caipira, BRS Jarina, BRS Mestiça e 

Tianguá, por serem pouco nessa condição de ambiente (b1<1), enquanto que, as variedades BRS Poti Branca 

e BRS Verdinha justificaram suas recomendações para as condições favoráveis de ambiente, por serem 

exigentes nas condições desfavoráveis (b1>1) 

Os parâmetros de adaptabilidade e estabilidade referentes ao peso de amido estão na Tabela 2. 

Considerando-se esses resultados, infere-se que as variedades que expressaram adaptabilidade ampla 

(b0>média geral e b1=1) mostraram-se altamente promissoras para exploração comercial em áreas do estado 

de Sergipe, a exemplo das Lagoão, BRS Tapioqueira, BRS Poti Branca e Mestiça. Para as condições 

desfavoráveis de ambiente recomenda-se a cultivar BRS Caipira, por ser exigente nas condições 

desfavoráveis (estimativa de b1<1), justificando também sua recomendação para as condições favoráveis de 

ambiente, por ser responsiva à melhoria ambiental (b1+ b2 >1) e exibir média alta nas duas condições de 

ambiente (b0>média geral). Para as condições favoráveis de ambiente destacou-se a cultivar BRS Verdinha, 

por ser exigente nas condições desfavoráveis (b1>1) e apresentar bom desempenho produtivo (b0>média 

geral). 
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Tabela 1. Estimativas de parâmetros de adaptabilidade e estabilidade de 17 cultivares de mandioca em 9 
ambientes, no ano agrícola 2007/2008, pelo método de  Cruz et al (1989). Sergipe. CV(%)= 14,4  e média= 
37kg/ha.  

Cultivares Médias de grãos (kg/ha) b1 b2 b1+b2 s2
d

R2 

(%)Geral Desfavorável Favorável
BRS Caipira 45a 46 45 0,14** -0,07ns -0,21** 83,2** 1
Lagoão 44a 40 47 0,92ns -0,18ns 0,74ns 1,9ns 68
BRS Tapioqueira 42a 39 45 1,04ns -0,35ns 0,69ns 12,8* 56
BRS Poti Branca 40b 33 45 1,65* -0,60ns 1,05ns 96,3** 39
BRS Jarina 40b 39 40 0,08** 0,90ns 0,98ns 10,0* 30
Mestiça 39b 38 39 0,39* -0,84ns -0,45** -0,9ns 39
Tianguá 39b 38 39 0,24** 1,94** 2,18** 5,1ns 74
Caravela 38b 34 41 0,64ns 1,23* 1,88* 30,9** 49
BRS Verdinha 37b 31 43 1,75** -1,78** -0,03* 1,9ns 86
Kiriris 36c 32 39 1,15ns 0,07ns 1,22ns 30,8** 51
Mucuri 35c 28 42 1,88** -0,98ns 0,96ns 0,6ns 90
Olho Roxo 35c 33 37 0,36* 0,25ns 0,61ns 8,3ns 26
Jalé 34c 28 38 1,37ns -0,33ns 1,04ns 4,6ns 79
Unha 34c 25 41 2,22** -0,97* 1,24ns -1,0ns 94
Palmeira Preta 34c 32 36 0,83ns 0,72ns 1,54ns 10,5* 64
Mulatinha 33c 27 38 1,63* 1,43** 3,06** 40,9** 73
Aramaris 29d 26 32 0,98ns -0,51ns 0,47ns 0,6ns 71
** e* Significativos, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade, pelo teste t de Student, respectivamente 
para b1, b2 e b1+ b2. * e ** Significativos a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F para s2

d.  As médias 
seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Tabela 2. Estimativas dos parâmetros de adaptabilidade e estabilidade de 17 cultivares de mandioca, em 9 
ambientes do Estado de Sergipe, na safra 2007/2008, quanto ao rendimento de amido. CV(%)= 16,7  e 
média=12 ton/ha.  

Cultivares Rendimento de Amido (ton/ha) b1 b2 b1+b2 s2
d

R2 

(%)Geral Desfavorável Favorável
BRS Caipira 15 15 15 0,25** 4,10** 4,35** 8,78** 37
Lagoão 14 14 15 0,82ns 0,42ns 1,25ns 0,99ns 55 
BRS Tapioqueira 14 12 15 1,16ns -0,57ns 0,59ns 2,04* 59 
BRS Poti Branca 12 10 14 1,44ns -4,84** -3,40** 3,44** 69 
Mestiça 12 11 13 0,60ns -1,76* -1,16** -0,41ns 66 
BRS Verdinha 12 10 14 1,59* -1,28ns 0,32ns 0,85ns 81 
BRS Jarina 12 11 12 0,77ns 0,52ns 1,28ns 1,93* 44 
Caravela 11 10 12 0,66ns 0,65ns 1,32ns 3,04** 32 
Tianguá 11 11 12 0,22** 0,60ns 0,82ns 1,05ns 14 
Olho Roxo 11 10 12 0,54ns 0,72ns 1,26ns 1,06ns 39 
Unha 11 8 14 1,75** -2,22* -0,47ns 1,63* 79 
Mucuri 11 8 13 1,49* -1,39ns 0,09ns -0,04ns 86 
Mulatinha 11 8 13 1,55* 2,95** 4,50** 4,71** 71 
Jalé 10 8 12 1,24ns 0,85ns 2,10ns 0,45ns 80 
Palmeira Preta 10 9 11 0,82ns 0,92ns 1,74ns 0,43ns 66 
Kiriris 10 8 11 1,14ns 0,79ns 1,92ns 2,21* 62 
Aramaris 9 8 10 0,94ns -0,46ns 0,48ns -0,33ns 77 
** e* Significativos, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade, pelo teste t de Student, respectivamente 
para b1, b2 e b1+ b2. * e ** Significativos a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F para s2

d.  As médias 
seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
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Conclusão 

Destacam-se as variedades BRS Caipira, BRS Lagoão, BRS Tapioqueira, seguidas das BRS Poti 

Branca, BRS Jarina e Mestiça por associarem altas produtividades de raízes a altas produtividades de amido, 

constituindo-se em excelentes alternativas de cultivo para a região.  
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Introdução 

As condições edafoclimáticas dos tabuleiros costeiros nordestinos permitem o desenvolvimento da 

mandioca em toda a sua extensão. Existem áreas que têm mostrado grande aptidão para o incremento da 

lavoura, a exemplo dos tabuleiros costeiros localizados nos municípios de Lagarto e Umbaúba, no Estado de 

Sergipe, onde o rendimento de raízes tuberosas tem ultrapassado o patamar de 50 ton/ha, no âmbito 

experimental, com % de amido oscilando entre 28% a 34% (CARVALHO et al., 2009).  

Atualmente, nessa região, variedades e clones de mandioca são postos a competir em vários 

ambientes (anos, locais, épocas de colheita). Nesse caso, a classificação relativa entre eles pode não ser 

coincidente, o que dificulta a identificação de materiais efetivamente superiores. Esse fato é minimizado, 

mediante a seleção de cultivares com maior estabilidade fenotípica (RAMALHO et al., 1993). Diversos 

trabalhos ressaltam a importância e a influência da interação cultivares x ambientes, principalmente, nas 

fases do programa que envolvem a avaliação final e a recomendação de cultivares (RAMALHO et al., 1993, 

CRUZ e REGAZZI, 1997 e VIDIGAL FILHO et al., 2007).  

O objetivo deste trabalho foi averiguar a adaptabilidade e a estabilidade de cultivares de mandioca, 

quanto aos rendimentos de raízes e amido, em duas microrregiões produtoras de mandioca no Estado de 

Sergipe, para fins de recomendação. 

Material e Métodos 

Na safra 2008/2009 foram realizados ensaios de avaliação de cultivares de mandioca, coordenados 

pela Embrapa Tabuleiros Costeiros e Embrapa Mandioca e Fruticultura, nos municípios de Lagarto 

(colheitas aos 14, 18 e 21 meses após o plantio) e de Nossa Senhora das Dores (colheitas aos 14, 16 e 21 

meses). Considerou-se cada época de colheita, como um ambiente distinto, resultando em 9 ambientes. 

 Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, com três repetições dos 19 

tratamentos. Cada parcela foi formada por quatro fileiras de 6,0 m de comprimento, espaçadas de 1,0 m e, 

com 0,6 m entre covas dentro das fileiras. As ramas foram cortadas em segmentos de 0,20m, as quais foram 

plantadas na posição horizontal a uma profundidade de 0,10m. a parcela útil foi formada pelas duas fileiras 

centrais de forma integral, correspondendo a uma área útil de 12 m2 . As adubações realizadas nesses ensaios 

seguiram os resultados das análises de solo de cada área experimental. 
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Foram avaliadas as produtividades de raízes e amido, as quais foram  submetidas à análise de 

variância por ambiente e conjuntas, sendo estas últimas contemplando os 6 ambientes, uma vez que, a razão 

entre o maiores e o menores quadrados médios residuais não foram superiores a sete (CRUZ e REGAZZI, 

1997).  

Os parâmetros de adaptabilidade e de estabilidade foram estimados utilizando-se a metodologia 

proposta por Cruz et al. (1989). 

Resultados e Discussão 

Constatada a presença da interação cultivares x ambientes, nas análises de variância conjuntas, 

estimaram-se os parâmetros de adaptabilidade e estabilidade para as características rendimentos de raízes  e 

de amido.   

Os parâmetros de adaptabilidade e estabilidade referentes aos rendimentos de raízes das cultivares 

constam na Tabela 1, verificando-se que as produtividades médias de raízes variaram de 19 ton/ha a 47 

ton/ha, sobressaindo com melhor adaptação aquelas com rendimentos médios de raízes acima da média geral 

(b0>média geral).  

Tabela 1. Estimativas de parâmetros de adaptabilidade e estabilidade de 19 cultivares de mandioca em 6 
ambientes, no ano agrícola 2008/2009, pelo método de  Cruz et al (1989). Sergipe. CV(%)= 14,3  e média= 
38kg/ha.  

Cultivares Médias de grãos (kg/ha) b1 b2 b1+b2 s2
d

R2 

(%)Geral Desfavorável Favorável
BRS Caipira 47 39 71 1,34** -5,47** -4,13** -4,59ns 99 
Irará 43 36 69 1,45** 8,74** 10,19** 15,21ns 97 
Clone 9783/13 42 34 66 1,29** 3,95** 5,23** 0,79ns 98 
BRS Tapioqueira 41 36 61 1,03ns -0,21ns 0,83ns -7,99ns 99 
BRS Poti Branca 38 34 64 1,26* 1,77ns 3,03ns -8,53ns 100 
Lagoão 38 34 60 1,14ns -0,04ns 1,10ns 22,74* 92 
Mestiça 38 35 55 0,89ns 3,52** 4,41** 5,21ns 95 
Preta do Sul 37 23 76 2,13** 4,48** 6,61** 80,61** 94 
Kiriris 36 30 59 1,20ns -0,93ns 0,28ns -1,72ns 98 
BRS Jarina 35 31 46 0,66** 1,54ns 2,20ns -0,74ns 94
Caravela 34 24 57 1,36** -0,80ns 0,55ns 7,21ns 97 
Jalé 33 26 51 1,02ns -4,60** -3,58** -6,00ns 99 
Mucuri 33 27 46 0,83ns 1,37ns 2,20ns 6,38ns 93 
Tianguá 31 29 42 0,58** -1,68ns -1,10ns -4,93ns 95 
Palmeira Preta 30 30 39 0,36** -1,19ns -0,83ns 2,30ns 75 
Aramaris 29 24 48 0,97ns -4,00** -3,03** -7,10ns 99
Amansa Burro 26 27 36 0,48** -2,13ns -1,65* 35,99** 60 
Moreninha 23 24 40 0,70** 0,13ns 0,83ns 9,18ns 87 
Platina 19 24 35 0,32** -4,45** -4,13** 98,93** 37 
** e* Significativos, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade, pelo teste t de Student, respectivamente 
para b1, b2 e b1+ b2. * e ** Significativos a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F para s2

d.  As médias 
seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Observou-se que, dentre os de melhor adaptação, as BRS Caipira, Irará, Clone 9783/13e a BRS Poti 

Branca foram exigentes nas condições desfavoráveis (b1>1), sugerindo suas recomendações para essa classe 

de ambiente (Tabela 1). As demais variedades que expressaram melhor adaptação (b0>média geral) e 

estimativas de b1=1 evidenciaram adaptabilidade ampla, consolidando-se em alternativas importantes para os 

diferentes sistemas de produção de mandioca prevalecentes nessa região, a exemplo das BRS Tapioqueira, 

Lagoão e Mestiça. 

No que se refere ao rendimento de amido, as médias de produtividades nas cultivares oscilaram de 7 

ton/ha a 13 ton/ha, destacando-se com melhor adaptação as cultivares com rendimentos médios de amido 

acima da média (Tabela 2). Considerando o grupo de cultivares que mostrou melhor adaptação, as BRS 

Tapioqueira, Clone 9783/13, Lagoão, Mestiça e Kiriris apresentaram adaptabilidade ampla (b1=0), 

constituindo-se em ótimas alternativas para exploração de amido nos diferentes sistemas de produção de 

mandioca em execução na região (Tabela 2). As demais cultivares desse grupo foram exigentes nas 

condições desfavoráveis (b1>1), justificando suas recomendações para os ambientes favoráveis.  

Tabela 2. Estimativas de parâmetros de adaptabilidade e estabilidade de 19 cultivares de mandioca em 6 
ambientes, no ano agricola de 2008/2009, pelo método bissegmentado. Sergipe, 2008/2009. CV(%)= 15,6  e 
média=11kg/ha.  

Cultivares Médias de grãos (kg/ha) b1 b2 b1+b2 s2
d

R2 

(%)Geral Desfavorável Favorável
BRS Caipira 15 13 21 1,31* -2,78** -1,46** 0,09ns 97 
Irará 14 11 20 1,45** 3,91** 5,36** 1,17ns 97 
BRS Tapioqueira 14 11 19 1,21ns 0,73ns 1,95ns -0,68ns 99 
9783/13 13 11 18 1,11ns 0,84ns 1,95ns -0,57ns 98 
Lagoão 13 11 18 1,14ns 0,32ns 1,46ns 2,76* 88 
BRS Poti Branca 13 10 19 1,38** 1,54* 2,92** -0,89ns 100 
Preta do Sul 13 8 24 2,36** 1,54* 3,90** 12,77** 90
Mestiça 12 11 16 0,93ns 1,99** 2,92** 0,20ns 95 
Caravela 11 8 19 1,63** -1,14ns 0,49ns 1,86* 95 
Kiriris 11 9 15 0,93ns -0,93ns 0,00ns -0,43ns 97 
Aramaris 10 8 14 0,93ns -2,39** -1,46** -0,75ns 98 
Jalé 10 8 15 0,97ns -2,43** -1,46** -0,80ns 99 
BRS Jarina 10 9 12 0,48** 1,46* 1,95ns 0,56ns 82 
Mucuri 10 9 14 0,93ns 0,04ns 0,97ns 0,72ns 91 
Amansa Burro 9 9 11 0,48** -0,97ns -0,49* 5,12** 44
Moreninha 9 8 12 0,79ns 0,18ns 0,97ns 2,32* 80 
Palmeira Preta 9 9 11 0,31** 0,17ns 0,49ns -0,48ns 58 
Tianguá 9 8 11 0,45** -0,45ns 0,00ns 0,80ns 94 
Platina 8 7 10 0,18** -1,64* -1,46** 8,18** 19 
** e* Significativos, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade, pelo teste t de Student, respectivamente 
para b1, b2 e b1+ b2. * e ** Significativos a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F para s2

d.  As médias 
seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Observando-se os resultados apresentados, infere-se que a variedade BRS Caipira, apesar de ser 

exigente nas condições desfavoráveis (b1>1), quanto ao rendimento de raízes, apresentou alta produtividade 

nas condições desfavoráveis, justificando também sua recomendação para esse tipo de ambiente. Essa 

variedade associou esse alto rendimento de raízes tuberosas a elevada produtividade de amido, além de 

mostrar alta estabilidade nos ambientes considerados, consolidando-se em uma alternativa importante para a 
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de ambiente (Tabela 1). As demais variedades que expressaram melhor adaptação (b0>média geral) e 

estimativas de b1=1 evidenciaram adaptabilidade ampla, consolidando-se em alternativas importantes para os 

diferentes sistemas de produção de mandioca prevalecentes nessa região, a exemplo das BRS Tapioqueira, 

Lagoão e Mestiça. 

No que se refere ao rendimento de amido, as médias de produtividades nas cultivares oscilaram de 7 

ton/ha a 13 ton/ha, destacando-se com melhor adaptação as cultivares com rendimentos médios de amido 

acima da média (Tabela 2). Considerando o grupo de cultivares que mostrou melhor adaptação, as BRS 

Tapioqueira, Clone 9783/13, Lagoão, Mestiça e Kiriris apresentaram adaptabilidade ampla (b1=0), 

constituindo-se em ótimas alternativas para exploração de amido nos diferentes sistemas de produção de 

mandioca em execução na região (Tabela 2). As demais cultivares desse grupo foram exigentes nas 

condições desfavoráveis (b1>1), justificando suas recomendações para os ambientes favoráveis.  

Tabela 2. Estimativas de parâmetros de adaptabilidade e estabilidade de 19 cultivares de mandioca em 6 
ambientes, no ano agricola de 2008/2009, pelo método bissegmentado. Sergipe, 2008/2009. CV(%)= 15,6  e 
média=11kg/ha.  

Cultivares Médias de grãos (kg/ha) b1 b2 b1+b2 s2
d

R2 

(%)Geral Desfavorável Favorável
BRS Caipira 15 13 21 1,31* -2,78** -1,46** 0,09ns 97 
Irará 14 11 20 1,45** 3,91** 5,36** 1,17ns 97 
BRS Tapioqueira 14 11 19 1,21ns 0,73ns 1,95ns -0,68ns 99 
9783/13 13 11 18 1,11ns 0,84ns 1,95ns -0,57ns 98 
Lagoão 13 11 18 1,14ns 0,32ns 1,46ns 2,76* 88 
BRS Poti Branca 13 10 19 1,38** 1,54* 2,92** -0,89ns 100 
Preta do Sul 13 8 24 2,36** 1,54* 3,90** 12,77** 90
Mestiça 12 11 16 0,93ns 1,99** 2,92** 0,20ns 95 
Caravela 11 8 19 1,63** -1,14ns 0,49ns 1,86* 95 
Kiriris 11 9 15 0,93ns -0,93ns 0,00ns -0,43ns 97 
Aramaris 10 8 14 0,93ns -2,39** -1,46** -0,75ns 98 
Jalé 10 8 15 0,97ns -2,43** -1,46** -0,80ns 99 
BRS Jarina 10 9 12 0,48** 1,46* 1,95ns 0,56ns 82 
Mucuri 10 9 14 0,93ns 0,04ns 0,97ns 0,72ns 91 
Amansa Burro 9 9 11 0,48** -0,97ns -0,49* 5,12** 44
Moreninha 9 8 12 0,79ns 0,18ns 0,97ns 2,32* 80 
Palmeira Preta 9 9 11 0,31** 0,17ns 0,49ns -0,48ns 58 
Tianguá 9 8 11 0,45** -0,45ns 0,00ns 0,80ns 94 
Platina 8 7 10 0,18** -1,64* -1,46** 8,18** 19 
** e* Significativos, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade, pelo teste t de Student, respectivamente 
para b1, b2 e b1+ b2. * e ** Significativos a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F para s2

d.  As médias 
seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Observando-se os resultados apresentados, infere-se que a variedade BRS Caipira, apesar de ser 

exigente nas condições desfavoráveis (b1>1), quanto ao rendimento de raízes, apresentou alta produtividade 

nas condições desfavoráveis, justificando também sua recomendação para esse tipo de ambiente. Essa 

variedade associou esse alto rendimento de raízes tuberosas a elevada produtividade de amido, além de 

mostrar alta estabilidade nos ambientes considerados, consolidando-se em uma alternativa importante para a 
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mandiocultura regional. Também as cultivares Irará, BRS Tapioqueira, BRS Poti Branca e o Clone 9783/13, 

de alta estabilidade de produção, foram responsáveis por elevadas produtividades de raízes e amido, 

maximizando o produto final por unidade de área. 

Conclusões 

O conjunto de cultivares avaliado apresenta comportamento diferenciado nas condições 

desfavoráveis de ambiente. 

As cultivares Caipira, Irará, BRS Tapioqueira, Clone 9783/13, Lagoão, Mestiça e Kiriris são 

responsáveis pelas maiores produtividades de raízes e de amido, maximizando o produto final por unidade de 

área. 
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Introdução 

A mandioca se destaca por ser uma das culturas mais consumidas e de maior 

importância no mundo, sendo cultivada principalmente, por pequenos e médios produtores 

rurais. A produção nacional em 2011, segundo dados da FAO (2013), ultrapassou os 25,4 

milhões de toneladas, tornando-nos o segundo maior produtor da cultura, estando atrás, 

apenas da Nigéria (52,4 milhões de t). 

No país, o Estado do Bahia é o terceiro maior produtor de mandioca (2,9 milhões de 

toneladas) ficando atrás dos estados do Pará (4,6 milhões de toneladas) e Paraná (4,1 

milhões de toneladas).  Apesar de estar entre maiores produtores brasileiro de mandioca, 

conforme dados do IBGE-SIDRA da safra de 2011 (IBGE, 2013), a produção na Bahia se 

deve à grande área plantada (254,6 mil hectares), pois a produtividade das lavouras 

apresenta um rendimento de 11,65 t ha-1, inferior à média nacional que é de 14,43 t ha-1. 

Os fatores que podemos destacar como principais responsáveis do baixo rendimento 

da cultura no estado são a não adoção de manejos básicos para a mandioca, como calagem e 

adubação, a incidência de pragas e doenças, além da utilização de material vegetal de baixo 

potencial genético. Diante deste quadro, faz-se necessário a avaliação de genótipos 

potencialmente promissores para incorporação na cadeia produtiva da mandioca no estado. 

Assim, o referido trabalho, teve por objetivo avaliar agronomicamente variedades e híbridos 

de mandioca, em Cruz das Almas, 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 Solo da área experimental apresenta relevo de plano a suave-ondulado, profundo 

e foi classificado como Latossolo Amarelo distrocoeso típico, de textura média e bem 

drenado (Rodrigues et al., 2009). Na Tabela 1, são apresentados os atributos químicos do 

solo na camada de 0 – 20cm. 

Tabela 1. Atributos químicos do solo do experimento. 
MO pH P K Ca+Mg Ca Mg Al H+Al Na S CTC V 

%  mg dm-3 ------------------------------------cmolc dm-3---------------------------------- % 

1,25 5,47 6,0 37,0 1,5 1,0 0,5 0,2 2,78 0,16 1,75 4,53 38,63

Foram avaliados aos oito e 12 meses após o plantio, as variedades ‘Poti Branca’, 

‘Kiriris’, ‘Verdinha’, ‘Tapioqueira’ e ‘Caipira’ e os híbridos 9783-13, 9624-09 e 98150-06. 

O material de plantio utilizado consistiu-se de manivas com aproximadamente 10cm de 

comprimento e 2,5cm de diâmetro, contendo de 4 a 6 gemas. As adubações foram realizadas 

conforme as recomendações para a cultura e baseadas na análise de solos. 

As características avaliadas foram: altura da planta (ALT - m), área de copa 

(ACOPA - m2), massa da parte aérea (MPA - t ha-1), número médio de raízes por planta 

(NRP), número médio de raízes danificadas com sintomas de podridão (NRD), massa de 

raiz por planta (MR - kg) e produtividade de raiz por planta (PRD - t ha-1). 

O experimento foi implantado no delineamento de blocos ao acaso no esquema de 

parcela subdividida no tempo, com três repetições. Os tratamentos foram representados 

pelos oito genótipos de mandioca, e as subparcelas, pelos dois períodos de avaliação (aos 8 e 

12). Cada subparcela foi composta por 20 plantas dispostas no espaçamento de 0,60 x 

1,00m. A parcela útil foi composta por dez plantas.

Após a coleta de dados, os mesmo foram submetidos à análise de variância e as 

médias dos genótipos foram agrupadas por meio do teste de Scott-Knott, à 5% de 

probabilidade. Já as médias referentes às épocas de colheita, foram submetidas ao teste de 
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Tukey a 5% de probabilidade. Quando as interações foram significativas, procederam-se os 

desdobramentos necessários. Foi necessária a transformação em  na variável 

número de raízes danificas com sintomas de podridão por planta (NRD). As análises 

estatísticas foram realizadas com auxílio do programa estatístico SISVAR (Ferreira, 2000), 

Resultados e Discussão 

 Observou-se variabilidade entre os genótipos de mandioca para a maioria das 

características estudadas, com exceção do número médio de raízes. Houve, ainda, interação 

significativa entre as variáveis área da copa e número médio de raízes e raízes danificadas 

(Tabela 2). 

Tabela 2. Resumo do quadro da análise de variância de variedades e híbridos de mandioca 
em Cruz das Almas, Bahia. 

FV GL 
QM 

ALT  
(m) 

ACOPA 
(m2) 

MPA 
(t ha-1) 

NR 
- 

NRD 
- 

MR 
(kg) 

PRD 
(t ha-1) 

BLC 2 0,0076ns 0,6089* 57,9280** 0,1567** 0,0009ns 0,0763ns 21,3572ns

GEN 7 0,2551** 0,7686** 120,7070** 2,2426ns 0,0046** 0,3534** 97,9703**

Erro(a) 14 0,0403 0,1263 7,7670 1,7777 0,0005 0,0513 14,3022 
EPC 1 50895** 9,0220** 3105,5310** 46,0796** 0,0077** 18,4264** 5110,2577**

GEN*EPC 7 0,0105ns 0,3329* 23,0070ns 1,6953* 0,0046** 0,0957ns 26,3717ns

Erro 16 0,0223 0,1181 12,9180 0,5261 0,0005 0,0773 21,5251 
Média Geral 2,02 1,28 28,36 5,99 0,28 1,47 24,53 
CV (%) 7,38 26,78 12,67 12,1 1,14 18,89 18,91 

* e **: Significativos a 5 e 1%, respectivamente. ns: não significativo. QM – quadrado médio; ALT – 
altura de plantas; ACOPA – área de copa; MPA – massa da parte aérea; NR – número médio de 
raízes por planta; NRD – número médio de raízes danificadas com sintomas de podridão por planta; 
MR – massa de raiz por planta; PRD – produtividade de raízes. 
  

Tanto para altura da planta como área de copa foi observado um aumento das 

médias aos 12 meses após o plantio, com exceção do genótipo 9624-06. As maiores médias 

de altura foram registradas para os genótipos ‘Tapioqueira’, ‘Kiriris’, ‘Poti Branca’, 9783-

13 e 98150-06, e as maiores áreas de copa foram observados nas variedades ‘Verdinha’, 

‘Caipira’ e ‘Tapioqueira’ e no híbrido 9783-13 (Tabela 3). 

 Na massa da parte aérea, importante característica para a alimentação animal, notou-

se que os genótipos ‘Caipira’, ‘Tapioqueira’, ‘Poti Branca’, 9783-13 e 98150-06, foram 

superiores, estatisticamente, aos demais. Média de massa da parte aérea superiores, foram 

observadas aos 12 meses após o plantio (Tabela 3). 
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 O número médio de raízes por planta variou em função do genótipo e época de 

colheita.  Os genótipos ‘Verdinha’ e 9624-09 não diferiram em função do período de 

colheita, os demais apresentaram número de raízes por planta superior aos 12 meses. 

Tabela 3. Altura de plantas (ALT), área de copa (ACOPA), massa da parte aérea (MPA) e 
número médio de raízes por planta (NR) de variedades e híbridos de mandioca aos oito e 12 
meses após o plantio em Cruz das Almas, Bahia. 

Genótipos 
ALT (m) ACOPA (m2) MPA (t ha-1) NR 

8 12 média 8 12 8 12 média 8 12 

Verdinha 1,31 1,92 1,62c 0,86aB 2,06aA 18,05 27,00 22,52c 6,43aA 7,03aA 

Caipira 1,56 2,23 1,89b 1,07aB 1,88aA 20,91 41,05 30,98a 4,36aB 7,67aA 

Tapioqueira 1,76 2,28 2,02a 1,10aB 2,27aA 20,67 39,72 30,19a 5,17aB 6,76aA 

Kiriris 1,80 2,47 2,13a 0,48aB 1,09bA 14,13 28,80 21,46c 4,29aB 5,99aA 

Poti Branca 1,90 2,53 2,21a 0,51aB 1,34bA 22,19 39,21 30,70a 5,55aB 7,35aA 

9624-09 1,51 2,33 1,92b 0,92aA 1,26bA 19,85 32,30 26,08b 5,07aA 5,96aA 

9783-13 1,81 2,45 2,13a 0,86aB 2,58aA 22,77 39,24 31,01a 4,91aB 8,55aA 

98150-06 1,91 2,56 2,24a 0,93aA 1,22bA 23,98 43,93 33,95a 4,32aB 6,46aA 

Média 1,70B 2,35A - - - 20,32B 36,41A - - - 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelos testes de 
Scott-Knott e Tukey, respectivamente, a 5% de probabilidade.
  

Quanto ao número médio de raízes danificadas com sintomas de podridão, não se 

observou diferença significativa entre os genótipos na colheita aos oito meses. Já aos 12 

meses, os genótipos ‘Tapioqueira’ e 9624-09 apresentaram raízes danificadas com sintomas 

de podridão (Tabela 4). Esse efeito pode ser explicado pelo aumento de umidade do solo no 

referido período, ocasionado pelo período chuvoso. 

 Na massa de raiz por genótipo e a produtividade, verificou-se que as variedades 

‘Verdinha’, ‘Caipira’, ‘Tapioqueira’ e ‘Kiriris’, não diferiram entre si e obtiveram médias de 

massa e produtividade, respectivamente, superiores aos demais genótipos. Para ambas as 

características verificaram-se ainda, que a colheita aos 12 meses, a massa e 

consequentemente, a produtividade, obtiveram médias superiores à colheita aos oito meses 

(Tabela 4). Com exceção dos genótipos ‘Poti Branca’, 9783-13 e 98150-06 aos oito meses, 

todos os genótipos obtiveram, nas duas épocas de avaliação, rendimento em produção por 

unidade de área, superior à média nacional de 14,43 t ha-1, podendo ser colhidas a partir dos 

oito meses após o plantio. 



147

Tabela 4. Número médio de raízes danificadas com sintomas de podridão por planta (NRD), 
massa de raiz por planta (MR) e produtividade de raiz por planta (PRD) de variedades e 
híbridos de mandioca aos oito e 12 meses após o plantio em Cruz das Almas, Bahia. 

Genótipos 
NRD MR (kg) PRD (t ha-1) 

8 12 8 12 média 8 12 média 

Verdinha 0,000aA 0,000cA 1,09 2,20 1,65a 18,28 36,77 27,52a 

Caipira 0,000aA 0,000cA 0,98 2,32 1,65a 16,39 38,65 27,52a 

Tapioqueira 0,000aB 0,045bA 1,02 2,62 1,82a 17,03 43,63 30,33a 

Kiriris 0,000aA 0,000cA 0,91 2,28 1,59a 15,18 38,09 26,64a 

Poti Branca 0,000aA 0,000cA 0,58 1,90 1,24b 9,73 31,69 20,71b 

9624-09 0,000aB 0,150aA 0,91 1,75 1,33b 15,25 29,26 22,25b 

9783-13 0,000aA 0,000cA 0,67 2,05 1,36b 11,18 34,23 22,70b 

98150-06 0,000aA 0,000cA 0,64 1,58 1,11b 10,70 26,49 18,60b 

Média - - 0,85B 2,09A - 14,22B 34,85A - 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelos testes de 
Scott-Knott e Tukey, respectivamente, a 5% de probabilidade.

Conclusões 

As variedades ‘Verdinha’, ‘Caipira’, ‘Tapioqueira’ e ‘Kiriris’, apresentam produção 

superior aos demais genótipos testados, mostrando-se promissoras para recomendação.  

Os híbridos 9783-13 e 98150-06, mesmo não tendo produção superior aos genótipos 

acima citados, não apresentam sintomas de apodrecimento em suas raízes. 
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Introdução 

A mandioca é uma das culturas de maior consumo alimentar em todo Brasil. O país 

é o terceiro maior produtor mundial de mandioca, cuja produção em 2011 foi de 

aproximadamente 25 milhões de toneladas cultivada em 1,7 milhões de ha (FAOSTAT, 

2013). No Brasil, a região Nordeste se destaca entre as demais, com produção em torno de 8 

milhões de toneladas (IBGE, 2013). Além do seu uso na indústria do amido e produção de 

farinha, a mandioca também é apreciada como fonte de carboidratos, com grande 

variabilidade genética para a concentração dos nutrientes em suas raízes.  

Dentre esses nutrientes, os carotenoides, principalmente o beta-caroteno, são 

especialmente importantes por servirem como precursores da vitamina A. O teor desse 

componente pode variar de 4 a 10 µg/g de raiz fresca em algumas raízes de coloração 

creme/amarela pertencentes a acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Mandioca 

(BAG-Mandioca) da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Portanto, o objetivo do trabalho foi 

avaliar a variabilidade genética entre acessos de mandioca contrastantes para coloração de 

raízes amarela e brancas, teores de matéria seca, produtividade e resistência a pragas por 

meio de marcadores SSR (Simple Sequence Repeats) para uso no melhoramento genético 

que visa ao desenvolvimento de raízes de mandioca com altos teores de beta-caroteno, bem 

como averiguar a capacidade desses marcadores de separar os genótipos em grupos com 

base nos teores de beta-caroteno.  

Material e métodos 

Material genético 

Foram avaliados 20 acessos de mandioca contrastantes para raízes com coloração 

amarela e brancas, teores de matéria seca, produtividade e resistência a pragas e doenças, 
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pertencentes ao BAG-Mandioca da Embrapa Mandioca e Fruticultura, a citar: a) raízes 

amarelas: BGM0878, BGM1456, BGM1140, BGM0991, BGM0949, BGM0061, 

BGM1711, BGM1705, BGM1704, BGM0893; e b) raízes brancas: BGM1735, BGM0587, 

BGM0021, Formosa, Kiriris, Fécula Branca, Verdinha, 9655-02, 98150-06 e BGM1660. 

Extração e amplificação de DNA 

Foram coletadas folhas jovens de mandioca e a extração de DNA foi realizada 

segundo o protocolo descrito por Doyle e Doyle (1990), com algumas modificações. Para 

verificação da qualidade e quantidade do DNA extraído, um total de 3µl do DNA foi 

aplicado em gel de agarose 0,8%, corado com brometo de etídeo e submetido à eletroforese. 

A quantidade de DNA foi avaliada por análise comparativa com um DNA de concentração 

conhecida. Após a quantificação, a concentração das amostras foi ajustada para 2,5 ng.μL-1

por meio da diluição destas em tampão TE (Tris-EDTA), a fim de realizar as reações de 

PCR.

Amplificação de DNA 

As amplificações seguiram a metodologia do protocolo descrito por Williams et al. 

(1990). Um total de 18 primers SSRs foram testados (5 monomórficos e 13 polimórficos). 

Os 13 primers polimórficos foram utilizados em reações de PCR contendo os seguintes 

reagentes: 10 ng de DNA, 1,5 mM de MgCl2, 0,2 µM de cada dNTPs, 0,2µM de cada primer 

(F e R) e 1,0 U de Taq em tampão10x (Biosystems) em volume final de 15 μL.  

Os seguintes ciclos foram utilizados para a amplificação em termociclador 

MyCycler Thermocycler (BioRad): 94 ºC por três minutos, seguido de 30 ciclos de 94ºC por 

um minuto, x°C (dependendo da Ta de cada primer: 45 a 55º C) por 45 segundos e 72ºC por 

um minuto, com uma extensão final de 72 ºC por 7 minutos. Os fragmentos amplificados 

foram revelados em gel de agarose 3% (p/v), durante 4 horas. Utilizou-se padrão de peso 

molecular de 50 pb para análise dos fragmentos. O gel foi corado com brometo de etídio 

(0,5 mg.mL-1), visualizado em transiluminador com luz UV (UVITEC, Modelo SXT 40 M) 

e fotografado em sistema fotodocumentação (Vilber Lourmat). 

Análise fenética 

A diversidade genética dos genótipos foi determinada por meio do índice de alelos 

compartilhados utilizando-se o tamanho em pb dos alelos e o software POWERMARKER 

(Liu e Muse, 2005). O dendrograma foi obtido utilizando-se a análise de agrupamento pelo 
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método Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean (UPGMA) e o software 

package do programa STATISTICA (Statistica, 2002). 

Resultados e discussão

Um exemplo do perfil eletroforético dos genótipos de mandioca em gel de agarose 

utilizando-se o marcador SSRY103 é apresentado na Figura 1. No geral observou-se boa 

visualização dos fragmentos em géis de agarose.  

De acordo com os valores de PIC, os primers com maior poder informativo foram o 

SSRY106, SSRY34, SSRY168, EME189 e SSRY103, com valores de PIC de 0,53, 0,57, 

0,61, 0,65 e 0,72, respectivamente.   

Figura - 1: Perfil eletroforético de 20 genótipos de mandioca contrastantes para coloração de raízes (amarela e 
brancas), teores de matéria seca, produtividade e resistência a pragas  (1-20) utilizando o marcador SSRY 103. M 
= marcador de 50 pb – ladder (Invitrogen). Seta – padrão de bandeamento. 

No total foram identificados 44 alelos, que então foram utilizados para gerar o 
dendrograma (Figura 2). 

A maior distância genética entre os 20 genótipos analisados foi de 0,81 entre os 

acessos BGM0893 e BGM0949 e a menor, 0,19 entre os genótipos BGM1711 e BGM1705. 

De modo geral, não foi observada associação entre cor de raízes e distancia genética, 

considerando que os genótipos mais contrastantes possuem a mesma cor de raízes (branca). 

Estas observações indicam a necessidade de analisar um número maior de locos de 

microssatélites para que sejam observadas correlações mais fortes entre as marcas e o teor 

de carotenoides.  

M       1        2      3      4        5      6       7       8       9      10    11     12     13   14     15    16    17    18     19     20 
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Figura - 2: Dendrograma gerado por meio de 44 alelos provenientes de marcadores SSR para 20 genótipos de 
mandioca. Utilizou-se o índice de alelos compartilhados e o método de agrupamento de UPGMA.  

O trabalho conduzido por Ferreira et al. (2008), utilizando marcadores RAPD e 

diferentes variedades de mandioca, demonstrou haver diversidade genética suficiente dentro 

das mandiocas de raízes amarelo-laranja a ser explorada dentro do programa de 

melhoramento da espécie, corroborando com os resultados encontrados em nosso trabalho. 

Embora no atual trabalho os marcadores não tenham indicado alta associação com 

teor de carotenoides, as informações geradas com os marcadores testados nesse estudo 

permitem direcionar cruzamentos entre acessos contrastantes, como por exemplo, 

BGM0893 e BGM0949, que apresentaram a maior distância genética. Essas informações 

servirão de base para o cruzamento de genótipos dentro do programa de melhoramento de 

mandioca da Embrapa Mandioca e Fruticultura que visa ao desenvolvimento de variedades 

produtivas, resistentes às principais pragas e com altos teores de beta-caroteno.  

Conclusões 

Os marcadores microssatélites utilizados não são capazes de agrupar os acessos de 

mandioca com base no teor de carotenoides nas raízes, mas são importantes para identificar 

variabilidade genética, a qual é útil para uso de contrastes na realização de cruzamentos 

direcionados. 
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Introdução 

O método de propagação utilizado na cultura da mandioca é um dos gargalos para a sua produção, 

pois suas sementes são normalmente dormentes, e germinam muito lentamente, como resultado, agricultores 

praticam o método de propagação por estaquia. No entanto, este método de propagação conduz a um 

acúmulo de doenças virais e bacterianas, que reduzem a produtividade da cultura e pode causar a perda de 

genótipos superiores (NASSAR; ORTIZ, 2007). A solução deste problema pode vir através da aplicação da 

biotecnologia vegetal, que ajuda a eliminar ou minimizar essas limitações, sendo a cultura de tecidos um dos 

componentes da biotecnologia mais explorado comercialmente, principalmente para a multiplicação rápida 

(micropropagação) de genótipos selecionados de diversas espécies de plantas (RANI; RAINA, 2000). 

A micropropagação é uma técnica que envolve uma série de etapas, na qual a fase de 

estabelecimento de explantes in vitro é sempre uma das mais complexas, em razão dos altos índices de 

contaminação dos tecidos, inclusive por bactérias endógenas, as quais são difíceis de ser eliminadas. A 

desinfestação é realizada assepticamente em câmara de fluxo laminar (ALFENAS, 2004), sendo que a maior

dificuldade é a de se obter tecidos descontaminados sem conduzi-los à morte quando isolados (SOUZA; 

JUNGHANS, 2006, BRONDANI et al., 2009). 

O presente trabalho teve como objetivo testar uma concentração de hipoclorito de sódio em 

diferentes tempos de exposição na desinfestação e estabelecimento de explantes de mandioca cv. Aciolina, 

em cultivo in vitro. 

Material e Métodos 

O trabalho foi iniciado no mês de Julho de 2013 na Biofábrica (Laboratório de Cultura de Tecidos 

Vegetais e Biologia Molecular – UFRR), localizado no Campus Cauamé. O material utilizado para a 

obtenção dos explantes foi proveniente de estacas de mandioca da cultivar Aciolina por ser a mais plantada 

no Estado de Roraima e por apresentar o melhor conjunto de características desejáveis, tanto para o consumo 

in natura quanto para a indústria, justificando o seu intenso cultivo e comercialização (OLIVEIRA et al., 

2011). Esta cultivar pertence à Coleção de Germoplasma de Mandioca do Departamento de Fitotecnia do 

CCA/UFRR (ALVES et al., 2009). Essas estacas, medindo aproximadamente 10 cm de comprimento, foram 
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retiradas do terço médio de plantas com idade de 6 meses, cultivadas na área experimental do CCA/UFRR 

no Campus do Cauamé, e posteriormente, foram plantadas em casa de vegetação para a obtenção de 

brotações. As brotações obtidas das manivas (explantes), medindo 10 cm, foram removidas e conduzidas 

para o laboratório, para a eliminação de algumas folhas maiores e prévia limpeza, visando a remoção 

superficial de partículas e poeira dos tecidos, sendo, posteriormente, colocadas em frascos tampados, 

contendo água DDA (Destilada, Deionizada e Autoclavada) e levadas para a câmera de fluxo laminar. 

Em câmara de fluxo laminar, os explantes foram imersos em solução a 70% de álcool etílico (v/v) 

por 1 minuto e enxaguados por três vezes com água DDA. Em seguida, os explantes foram submetidos aos 

tratamentos assépticos: com o produto comercial Brilux® (Hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo a 

2,5% p/p), os explantes foram submersos por 0; 2,5; 5; 10 e 15 minutos, adicionando-se 3 gotas de tween® 

para quebrar a tensão superficial. Finalmente, foram enxaguados por três vezes com água DDA e inoculados 

verticalmente em tubos de ensaio contendo os sais do meio de cultura MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962), 

sem a adição de hormônios. Os tubos, com o explantes foram vedados com um filme transparente e 

conduzidos para as prateleiras da sala de cultura, sob condições de ambiente adequadas para o 

desenvolvimento da cultura, consistindo de 27 + 2 C de temperatura, 16 h d-1 de fotoperíodo, 70 μM m-2 s-1

intensidade luminosa, umidade relativa de 65 + 5% e concentração de CO2 ambiente, aproximadamente 360 

+ 50 μM mol-1. 

Os tratamentos (cinco tempos (0; 2,5; 5; 10 e 15 minutos) de imersão dos explantes no hipoclorito de 

sódio a 2,5%) foram dispostos em um delineamento inteiramente casualizados com 30 repetições. Cada 

repetição foi representada por um tubo de ensaio contendo um explante. 

Após 25 dias da instalação do experimento foram analisadas as seguintes variáveis: percentagem de 

sobrevivência de explantes, percentagem de oxidação de explantes, percentagem de contaminação em 

explantes e percentagem de estabelecimento de explantes. Os dados de percentagens foram transformados 

para uma distribuição normal para (arc-sen √x/100) + 0,5 e submetidos à análise de variância. Para as 

variáveis significativas pelo teste F a 5% de probabilidade fez-se a análise de regressão polinomial. Os 

critérios para escolha dos modelos de regressão foram o maior valor do coeficiente de determinação ajustado 

(R2) e a significância dos coeficientes da equação de regressão até 5%, pelo teste t, utilizando-se o software 

SAEG 8.0. 

Resultados e Discussão 

Observa-se na Figura 1 que à sobrevivência dos explantes aumentaram com o tempo de 

desinfestação com hipoclorito a 2,5% até atingir uma sobrevivência máxima de 97,5% aos 10,18 minutos. O 

decréscimo no percentual de sobrevivência no tempo de desinfestação acima de 10,18 minutos, deve-se ao 

fato da concentração do hipoclorito utilizado ser elevada para uma duração de tempo prolongado, 

ocasionando a necrose e morte dos tecidos. Por outro lado, a percentagem mais baixa de sobrevivência foi 

representada pelo tratamento que não sofreu a exposição dos explantes ao hipoclorito, acarretando a 

contaminação dos mesmos, levando-os a perda de sua coloração verde, que Segundo Erig e Schuch (2005) é 
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o indicativo de que a planta, in vitro, sobreviveu ao processo de desinfestação, porém pode está apta ou não 

ao estabelecimento. 

Figura 1 – Percentagem de sobrevivência e de oxidação em explantes de mandioca da cv. Aciolina em      

função de diferentes tempos de imersão em hipoclorito de sódio a 2,5%. 

A liberação de compostos fenólicos (oxidação) reduziu com o aumento do tempo de exposição dos 

explantes ao hipoclorito de sódio, chegando próximo 0% nos tratamentos que consistiam em um maior 

tempo de imersão no hipoclorito de sódio (10 e 15 minutos) (Figura 1), não sendo observado o 

escurecimento do meio de cultura e das superfícies cortadas dos explantes. Resultados contrários a estes 

foram demonstrados por Garcia  et  al.  (2008), ao testarem diferentes tempos de exposição na concentração 

de 2,5% de hipoclorito em Eugenia pyriformis, constataram que a oxidação aumentava, linearmente, com o 

aumento do tempo de exposição ao desinfestante, devido a produção do ácido hipocloroso, o qual tem como 

característica, elevado poder oxidante. 

O processo de desinfestação dos explantes de mandioca com hipoclorito de sódio a 2,5% foi 

fundamental para reduzir as contaminações provocadas por fungos e bactérias, sendo que o melhor tempo de 

imersão dos explantes nesta solução foi de 11,51 minutos, obtendo-se 37,84% de contaminações destes 

explantes (Figura 2). Estas altas percentagens de contaminação, estão de acordo com ALFENAS et  al. 

(2004),  que  indicam a etapa de desinfestação com hipoclorito de sódio, por alguns minutos, dependendo da  

espécie, para  combater  contaminações fúngicas  ou  bacterianas.  

ŷSo = 9,424 + 17,285
***

x - 0,84833***x
2 

(R
2 

= 89,45)

ŷOx = 11,379 - 0,8276
***

x (R
2 

= 53,20)
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Figura 2 – Percentagem de contaminação e de estabelecimento de explantes de mandioca da cv. Aciolina em      

função de diferentes tempos de imersão em hipoclorito de sódio a 2,5%. 

Sobre o estabelecimento dos explantes de mandioca in vitro, verifica-se na Figura 2, que existe uma 

relação inversa com a percentagem de contaminação deste explantes, até o tempo de 10 minutos, 

aproximadamente, de desinfestação e uma relação direta com a sobrevivência (Figura 1). Portanto, observa-

se que a medida que houve um acréscimo na sobrevivência obteve-se também um acréscimo no 

estabelecimento, chegando a 80% com a exposição por 9,78  minutos no hipoclorito. No entanto, Erig et al. 

(2003), trabalhando com mirtilo (Vaccinium ashei), observaram que mesmo que a percentagem de 

sobrevivência de segmentos nodais e gemas fossem altas (40,75% e 7,81%, respectivamente), a percentagem 

de estabelecimento destes explantes foi baixa (8,09% e 0,82%, respectivamente), o que não contribuiu para a 

multiplicação destes explantes, já que o principal objetivo do estabelecimento é a obtenção de explantes 

sobreviventes esterilizados, a fim de submeter as diferentes fases de propagação in vitro, como a 

multiplicação.

Conclusão 

O tempo de 10 minutos de exposição ao hipoclorito de sódio a 2,5% dos explantes de 

mandioca cv. Aciolina para multiplicação in vitro, representa o melhor tempo de desinfestação por 

apresentar um alto percentual de sobrevivência (97 %), estabelecimento (80 %) e baixa 

contaminação (37,8 %) destes explantes. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma espécie monóica, com flores 

masculinas e femininas dispostas na mesma inflorescência, porém ocorrendo o fenômeno da 

protoginia. Com isso, a estrutura reprodutiva da mandioca é tipicamente de uma espécie 

alógama, porém com taxa de cruzamento e autofecundação facilmente manejável. Assim, a 

espécie possui alta heterozigosidade, mantida por sua propagação clonal. Apesar disso, não 

há barreiras genéticas ou fisiológicas que impeçam a ocorrência de autofecundações. 

A exemplo de outras culturas, como o milho, a exploração do fenômeno da 

endogamia em mandioca poderia contribuir de forma gradual e consistente para a obtenção 

de linhagens com genes favoráveis; redução da carga genética; identificação de mutações 

naturais ou induzidas; descoberta de alelos recessivos comercialmente úteis, a exemplo do 

waxy; facilitar o uso da estratégia de retrocruzamentos em linhagens homozigóticas; 

propagação via sexual, o que facilitaria a conservação e o intercâmbio de materiais e a 

limpeza de doenças viróticas e causadas por fitoplasmas.   

Apesar das inúmeras vantagens do uso de linhagens de mandioca, os trabalhos sobre 

o tema são recentes e escassos (Rojas et al., 2009; Kawuki et al., 2011). Além disso, não 

existem trabalhos desta natureza para doenças da mandioca. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi analisar a depressão endogâmica em mandioca para doenças foliares. 

Material e Métodos 

Foram selecionados cinco cultivares de mandioca (Cascuda, BRS Formosa, Fécula 

Branca, Mani-Branca e Mulatinha) para a realização das autofecundações que ocorreram em 

2011. As sementes S1 foram germinadas em tubetes contendo substrato comercial (Vivatto, 
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Technes Agrícola Ltda.) e transplantadas para o campo experimental da Embrapa Mandioca 

e Fruticultura (Cruz das Almas, BA) em 2011. As plântulas S1, representadas por uma única 

planta, foram colhidas aos 12 meses de idade e em seguida, as progênies foram plantadas na 

área experimental da Aliança Cooperativa do Amido (Laje, BA). 

O número de plantas avaliadas por progênie (parental) variou de 13 para Fécula 

Branca a 57 para BRS Formosa. O delineamento experimental utilizado foi de blocos 

aumentados com 165 tratamentos não comuns e 5 testemunhas comuns (parentais) 

distribuídos em seis blocos e parcela com cinco plantas. O espaçamento utilizado foi de 

0,9m entre linhas e 0,80m entre plantas. Os tratos culturais foram realizados de acordo com 

recomendações da cultura (Souza et al., 2006). 

As doenças avaliadas foram mancha branca (Passalora manihotis), cuja escala de 

notas variou de 0 (sem sintomas) a 6 (desfolha completa da planta), e mancha-parda (P. 

henningsii) e queima das folhas (P. vicosae), cuja escala de notas variou de 0 (sem 

sintomas) a 5 (desfolha completa da planta).  

O método de Gardner (1965) foi utilizado para obter os componentes genéticos de 

média nas populações, com base no modelo aditivo dominante, em que as estimativas de 

médias esperadas das linhagens obtidas ao acaso na população foi 012 SS −=+αµ , onde µ

é a média geral, α é a estimativa da contribuição cumulativa dos locos em homozigose à 

média da população. A estimativa da contribuição dos locos em heterozigose (δ) foi obtida 

por )(2 10 SS −=δ . As estimativas da depressão por endogamia (DE), em porcentagem foi 

obtida utilizando-se a seguinte fórmula: 100)/)(( 010 xSSSDE −=  em que: 0S é a média da 

população original; 1S é a média da população após uma geração de autofecundação. 

Resultados e Discussão 

De modo geral, as estimativas da depressão por endogamia (DE) para as três 

doenças foliares foram semelhantes, embora sejam observadas diferenças importantes entre 

as famílias analisadas (Tabela 1). Para mancha parda a DE variou de -9,11% (BRS 

Formosa) a -15,97% (Cascuda). Por outro lado, as famílias oriundas da Mani-Branca e 

Fécula Branca apresentaram redução importante nas notas de doenças, 19,97 e 33,06%, o 

que certamente representa um avanço para seleção de clones com maior resistência à 
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mancha parda. Além disso, a estimativa de média esperada nas linhagens puras (µ+α) 

oriundas da Fécula Branca seria muito baixa (0,38) em comparação com as demais. 

Tabela 1. Médias da avaliação para mancha parda, queima das folhas e mancha branca nos 

parentais (S0) e progênies (S1), depressão por endogamia (DE) e estimativas de médias 

esperadas nas linhagens puras (µ+α) e os componentes dessas características esperadas em 

virtude dos locos em heterozigose (δ). 

Família 
Mancha parda 

S0 S1 Mínimo Máximo DE µµµµ+αααα δδδδ

Cascuda 0,83 0,97 0,33 2,00 -15,97 1,10 -0,27 

BRS Formosa 1,17 1,27 0,67 2,00 -9,11 1,38 -0,21 

Fécula Branca 1,11 0,74 0,00 1,67 33,06 0,38 0,73 

Mani-Branca 1,56 1,24 0,67 2,00 19,97 0,93 0,62 

Mulatinha 1,22 1,37 0,67 2,00 -11,70 1,51 -0,29 

Família 
Queima das folhas 

S0 S1 Mínimo Máximo DE µµµµ+αααα δδδδ

Cascuda 1,17 1,63 0,00 2,67 -39,99 2,10 -0,93 

BRS Formosa 1,50 1,69 1,00 2,00 -12,55 1,88 -0,38 

Fécula Branca 1,33 1,28 0,67 3,67 3,75 1,23 0,10 

Mani-Branca 1,95 1,93 1,00 2,00 0,68 1,92 0,03 

Mulatinha 1,50 1,57 0,67 2,00 -4,71 1,64 -0,14 

Família 
Mancha branca 

S0 S1 Mínimo Máximo DE µµµµ+αααα δδδδ

Cascuda 2,33 2,68 1,33 5,00 -14,76 3,02 -0,69 

BRS Formosa 1,22 1,50 0,00 3,67 -22,49 1,77 -0,55 

Fécula Branca 2,06 2,10 0,67 3,67 -2,26 2,15 -0,09 

Mani-Branca 3,56 3,95 2,67 5,00 -11,07 4,34 -0,79 

Mulatinha 2,17 2,88 1,00 5,00 -33,11 3,60 -1,43 

Os resultados para queima das folhas foram semelhantes aos observados para 

mancha parda, embora com diferentes magnitudes da DE. A família oriunda da variedade 

Cascuda apresentou a maior DE (-39,99%) para queima das folhas. Por outro lado, famílias 
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oriundas da Mani-Branca e Fécula Branca apresentaram ligeira redução na severidade da 

doença. Da mesma forma que na mancha parda, as estimativas de médias esperadas nas 

linhagens puras oriundas da Fécula Branca para queima das folhas tendem a apresentar a 

menor severidade (Tabela 1). 

A severidade da mancha branca foi maior em comparação com as demais doenças. 

Neste caso foram observadas DE variando de -2,26% (Fécula Branca) e -33,11% 

(Mulatinha) (Tabela 1). Entretanto, mesmo com DE de -22,49% a família oriunda da 

variedade BRS Formosa apresentou a menor severidade para mancha branca na geração S1

(1,50) e estimativa de severidade nas linhas puras de 1,77. Por outro lado, famílias derivadas 

da Mani-Branca foram as mais suscetíveis à mancha branca.  

De modo geral observou-se que a contribuição dos locos em homozigose (efeito 

aditivo) para mancha parda, queima das folhas e mancha branca foi maior do que a 

contribuição dos locos em heterozigose, à exceção da família de Fécula Branca para mancha 

parda (Tabela 1).  

Outra informação importante refere-se as estimativas das médias esperadas nas 

linhagens para as três doenças foliares estão bastante próximas aos valores dos parentais, 

possivelmente em decorrência dos baixos valores de depressão por endogamia e baixa 

variabilidade observada nestes parentais para estas características. Além disso, a rápida 

obtenção de estabilidade de médias entre populações endogâmicas e não-endogâmicas para 

mancha parda, queima das folhas e mancha branca pode ser devido à menor complexidade 

genética destas características.  

Conclusões 

A depressão por endogamia para mancha parda, queima das folhas e mancha branca 

é bastante variável entre as famílias avaliadas. 

A família da Fécula Branca mostra-se promissora para seleção de clones com maior 

resistência a mancha parda e queima das folhas, enquanto a família da BRS Formosa 

revelou-se promissora para mancha branca. 
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Introdução 

A exploração do vigor híbrido em mandioca (Manihot esculenta Crantz) pode ser 

uma alternativa viável para o desenvolvimento de novas variedades. Neste caso, a estratégia 

de melhoramento visa à obtenção de linhas puras que, quando utilizadas em combinações 

adequadas tenderão a produzir híbridos superiores aos parentais. Os esquemas de seleção de 

linhas puras enfatizam a seleção contra genes deletérios para reduzir a depressão por 

endogamia nas gerações seguintes de autofecundação destas progênies. Um exemplo 

clássico é o da população de milho Corn Belt-Southern Synthetic, em que Genter e 

Alexander (1966) obtiveram famílias S1 com produção de grãos 31,4% superior aquelas 

derivadas da população original após dois ciclos de seleção recorrente. 

Comparações teóricas entre diferentes métodos de seleção recorrente desenvolvidas 

por Wright (1980) indicaram maior eficiência no aumento da frequência dos genes 

favoráveis ao proceder a seleção com base em progênies S1, sobretudo quando existe 

dominância parcial ou completa sobre a característica em análise. Por outro lado, a 

exploração dos ganhos por seleção em progênies autofecundadas de mandioca é escasso na 

literatura, sendo restrito a poucos estudos envolvendo a análise de depressão por endogamia, 

especialmente para características produtivas (ROJAS et al., 2009; KAWUKI et al., 2011). 

Assim, este trabalho teve como objetivo predizer os ganhos genéticos para resistência a 

doenças da mandioca e selecionar os melhores clones em progênies S1. 

Material e Métodos 

Foram selecionados cinco cultivares de mandioca (Cascuda, BRS Formosa, Fécula 

Branca, Mani-Branca e Mulatinha) para a realização das autofecundações que ocorreram em 

2011. As sementes S1 foram germinadas em tubetes contendo substrato comercial (Vivatto, 
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linhas puras enfatizam a seleção contra genes deletérios para reduzir a depressão por 

endogamia nas gerações seguintes de autofecundação destas progênies. Um exemplo 

clássico é o da população de milho Corn Belt-Southern Synthetic, em que Genter e 

Alexander (1966) obtiveram famílias S1 com produção de grãos 31,4% superior aquelas 

derivadas da população original após dois ciclos de seleção recorrente. 

Comparações teóricas entre diferentes métodos de seleção recorrente desenvolvidas 

por Wright (1980) indicaram maior eficiência no aumento da frequência dos genes 

favoráveis ao proceder a seleção com base em progênies S1, sobretudo quando existe 

dominância parcial ou completa sobre a característica em análise. Por outro lado, a 

exploração dos ganhos por seleção em progênies autofecundadas de mandioca é escasso na 

literatura, sendo restrito a poucos estudos envolvendo a análise de depressão por endogamia, 

especialmente para características produtivas (ROJAS et al., 2009; KAWUKI et al., 2011). 

Assim, este trabalho teve como objetivo predizer os ganhos genéticos para resistência a 

doenças da mandioca e selecionar os melhores clones em progênies S1. 

Material e Métodos 

Foram selecionados cinco cultivares de mandioca (Cascuda, BRS Formosa, Fécula 

Branca, Mani-Branca e Mulatinha) para a realização das autofecundações que ocorreram em 

2011. As sementes S1 foram germinadas em tubetes contendo substrato comercial (Vivatto, 
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Technes Agrícola Ltda.) e transplantadas para o campo experimental da Embrapa Mandioca 

e Fruticultura (Cruz das Almas, BA) em 2011. As plântulas S1, representadas por uma única 

planta, foram colhidas aos 12 meses de idade e em seguida, as progênies foram plantadas na 

área experimental da Aliança Cooperativa do Amido (Laje, BA). 

O número de plantas avaliadas por progênie (parental) variou de 13 para Fécula 

Branca a 57 para BRS Formosa. O delineamento experimental utilizado foi de blocos 

aumentados com 165 tratamentos não comuns e 5 testemunhas comuns (parentais) 

distribuídos em seis blocos e parcela com cinco plantas. O espaçamento utilizado foi de 

0,9m entre linhas e 0,80m entre plantas. Os tratos culturais foram realizados de acordo com 

recomendações da cultura (SOUZA et al., 2006). 

As doenças avaliadas foram mancha branca (Passalora manihotis), cuja escala de 

notas variou de 0 (sem sintomas) a 6 (desfolha completa da planta), e mancha-parda 

(Cercospora henningsii) e queima das folhas (C. vicosae), cuja escala de notas variou de 0 

(sem sintomas) a 5 (desfolha completa da planta). As avaliações ocorreram aos 9 meses de 

idade. 

Para a obtenção das estimativas dos ganhos preditos considerou-se a seleção de 

cerca de 17% dos clones superiores, utilizando o índice de Mulamba e Mock (1978) que 

inicialmente hierarquiza os genótipos para cada característica, por meio da atribuição de 

valores absolutos mais elevados àqueles de melhor desempenho. Em seguida, os valores 

atribuídos a cada característica são somados, obtendo-se a soma dos ranks que representa a 

classificação dos genótipos. Foi dado o mesmo peso para as três doenças foliares. Todas as 

análises estatístico-genéticas foram feitas utilizando-se o programa Genes (CRUZ, 2006).  

Resultados e Discussão 

A maior incidência da mancha parda está associada a períodos chuvosos e com 

temperaturas elevadas, em lavouras com maior maturidade (SILVA et al., 1988; LOZANO, 

1989). Apesar disso, mesmo com as avaliações realizadas no período chuvoso (junho/julho) 

na região do Recôncavo da Bahia, de modo geral, observou-se menor severidade da mancha 

parda (variação de 0,00 a 2,00) e da queima das folhas (variação de 0,00 a 3,67) em 

comparação com a mancha branca (variação de 0,00 a 5,00). Uma possível hipótese para 

explicar esta menor severidade pode ser devido à menor temperatura nesta época do ano na 

região. 
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Em relação às progênies S1, verificaram-se ganhos negativos (redução) para as três 

doenças foliares avaliadas (Tabela 1) utilizando índice de seleção, embora com reduções 

pouco expressivas para mancha parda e queima das folhas, -0,96 e -0,93%, respectivamente. 

A principal razão para este baixo ganho genético está relacionada, sobretudo à baixa 

herdabilidade destas doenças nesta população (20,76 e 9,98% para mancha parda e queima 

das folhas). No caso da mancha branca a redução na severidade da doença foi bem maior 

(8,87%), muito em função da maior herdabilidade desta doença. 

Foram selecionadas 15 clones S1 oriundos da variedade BRS Formosa, dois clones 

da Fécula Branca, oito clones da Mulatinha e quatro clones da Mani-Branca. Nenhum clone 

S1 da variedade Cascuda foi selecionado. Isto mostra o alto potencial de geração de clones 

superiores da variedade BRS Formosa para doenças foliares da mandioca. 

Tabela 1. Ganhos estimados com a seleção dos 29 melhores clones S1 para menor 

severidade da mancha parda, queima das folhas e mancha branca da mandioca com base no 

índice de seleção de Mulamba e Mock (1978). 

Doença 
Média 

original 

Média 

selecionada 
h2 (%) 

Ganho 

seleção 

Ganho seleção 

(%) 

Mancha branca 2,54 2,11 52,62 -0,23 -8,87 

Mancha parda 1,19 1,13 20,76 -0,01 -0,96 

Queima das folhas 1,67 1,51 9,98 -0,02 -0,93 

A seleção dos melhores clones em fases iniciais de melhoramento, a exemplo de S1

é uma estratégia que precisa ser levada em consideração pelos programas de melhoramento 

da mandioca, considerando a necessidade constante de disponibilizar novas variedades que 

atendam às exigências industriais, dos consumidores e agricultores. Assim, é preciso 

estabelecer critérios de seleção que sejam eficientes em otimizar o ganho genético para 

caracteres de importância agronômica, a exemplo das doenças foliares da mandioca. 

Contudo, a seleção de genótipos na fase clonal (parcela única com 5 a 8 plantas) sem 

repetições dos tratamentos comuns, pode levar a maiores erros na estimativa dos parâmetros 

genéticos. Isto certamente influência os baixos ganhos esperados com a seleção para a 

mancha parda e queima das folhas.  Apesar disso, considerando somente a possibilidade de 

exclusão dos genótipos inferiores o mais cedo possível, por meio da seleção em gerações 
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iniciais, evita-se a manutenção dos genótipos inferiores nos ensaios de campo, contribuindo 

para reduções consideráveis de custos, área de plantio e mão-de-obra. 

O mais importante é que, de forma geral, o índice de Mulamba e Mock (1978) foi 

eficiente em selecionar genótipos com permitem a obtenção de ganhos simultâneos para 

redução da severidade da mancha parda, queima das folhas e mancha branca. Apesar das 

doenças foliares da mandioca não serem associadas a grandes danos sua ocorrência, 

geralmente em alta incidência, promove intensa desfolha das plantas que certamente reduz a 

taxa fotossintética e consequentemente a reserva energética. Alguns trabalhos comprovam a 

existência de correlação negativa e significativa entre a severidade da mancha parda 

expressa em valores da área abaixo da curva de progresso da doença e número e peso de 

raízes (SANTOS et al., 2004). Assim, medidas preventivas para o controle destas doenças, 

como a seleção de clones com maior resistência é uma estratégia importante nos programas 

de melhoramento da mandioca. 

Conclusões 

A baixa herdabilidade para resistência à severidade da mancha parda e queima das 

folhas em gerações S1 de mandioca compromete a obtenção de altos ganhos genéticos. Por 

outro lado, os ganhos genéticos para redução da severidade da mancha branca foram 

satisfatórios para esta fase de seleção. 
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Introdução 

O plantio de mandioca (Manihot esculenta Crantz.) ocorre por via vegetativa, tendo 

como principal desvantagem a redução na qualidade dos propágulos pela disseminação de 

doenças, reduzindo as taxas de multiplicação e o rendimento nos plantios. Em cultivos 

familiares, o baixo input tecnológico também contribui com a dificuldade de obtenção de 

materiais com qualidade sanitária e fisiológica. Aproximar as tecnologias dos agricultores 

através do comprometimento acadêmico com este setor é salutar para o desenvolvimento e a 

maior competitividade. Face ao exposto, técnicas de cultura de tecidos são alternativas para 

a obtenção de plantas livres de patógenos, além de propiciarem a multiplicação clonal em 

grande escala (PIZA & PINHO, 2002). Apesar de já existirem trabalhos na literatura acerca 

da propagação in vitro de mandioca (SMITH et al., 1986; OLIVEIRA et al., 2000, LIMA et 

al., 2002, FOGAÇA et al., 2010, OGERO et al., 2012), pesquisas adicionais são necessárias 

para esclarecer questionamentos em relação ao estabelecimento e multiplicação in vitro de 

cultivares adotados para plantio por agricultores tradicionais do Estado do Rio Grande do 

Sul. De acordo com Londe et al. (2012), na cultura de tecidos, há necessidade da adequação 

de composições de meio nutritivo para cada espécie. Sabe-se também que, muitas vezes, são 

necessários ajustes nos meios de cultura para diferentes cultivares, devido ao fenômeno da 

genótipo especificidade. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o estabelecimento in vitro de 

três cultivares tradicionais de mandioca cultivadas por agricultores familiares no Estado do 

Rio Grande do Sul. 
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Material e Métodos 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais in vitro

da Universidade de Cruz Alta - RS. O material vegetal foi proveniente de três cultivares 

atualmente utilizadas por agricultores familiares locais: Chorona, Ceasa e Braço de Negro. 

As fontes de explantes foram oriundas de brotações obtidas a partir da metodologia da 

propagação rápida, descrita por Fukuda e Carvalho (2006). Foram excisados brotos com 10 

cm de comprimento, os quais foram submetidos ao seguinte processo de desinfestação: 

permanência dos explantes por 10 minutos em solução do fungicida Benlate 500® a 4 g L-1 

(benomyl); imersão em álcool a 70% (v/v) por 1 minuto, seguida da imersão sob agitação 

constante por 10 minutos em solução de hipoclorito de sódio (NaOCl) a 1,5% (v/v) 

acrescido de duas gotas de detergente comercial para surfactação da tensão superficial. 

Após, em câmara de fluxo laminar asséptico, os explantes receberam um triplo enxágue em 

água destilada estéril e, na sequência, foram inoculados em frascos com capacidade para 200 

mL contendo o meio de cultura. O meio base utilizado foi o descrito por Murashige & 

Skoog (1962) com alterações em sua concentração de sais e inclusão de ácido 3-

indolbutírico (AIB), ácido α-naftalenoacético (ANA), 6-benzilaminopurina (BAP) e ácido 

giberélico (GA3) de acordo com explicações pormenorizadas no delineamento experimental. 

Conduziu-se um experimento em delineamento inteiramente casualizado utilizando-

se um esquema bifatorial 2 x 3. Os níveis do fator “A” correspondem aos dois meios de 

cultura utilizados a saber: Meio 1 - 50% dos sais do MS + 2,5 µM de AIB + 100 mg L-1 de 

mio-inositol + 30 g L-1 de sacarose; e Meio 2 - 35% dos sais do MS + 0,35 mg L-1  de 

tiamina + 35 mg L-1  de inositol + 0,05 µM  de ANA + 0,04 µM  de BAP + 0,03 µM   de GA3 

+ 20 g L-1  de sacarose. Todos os meios foram acrescidos de 7 g L-1 de ágar e tiveram o seu 

pH ajustado para 5,8 e foram autoclavados a 121ºC (1,5 atm de pressão) por 20 min. Os 

níveis do fator “B” corresponderam às três diferentes cultivares, totalizando seis tratamentos 

com 20 repetições. A unidade experimental foi composta por um frasco de vidro com 

capacidade para 200 mL, contendo 30 mL de meio de cultura e dois explantes, totalizando 

120 unidades experimentais e 240 explantes inoculados. As unidades experimentais foram 

mantidas em sala de cultivo com temperatura de 25 + 3 °C, fotoperíodo de 16 horas e 

intensidade luminosa de 30 μmol m-2 s-1. Aos 45 dias, foram avaliadas as variáveis: número 

médio de brotos e de folhas por explantes, comprimento médio dos brotos (cm), formação 

de calos e de raízes nas plantas (%). A normalidade dos erros foi avaliada pelo teste de 
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Bartlett e a homocedasticidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Os dados foram 

transformados pela função 5,0+x  e submetidos à análise de variância. Quando 

significativas, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de 

erro.  

Resultados e Discussão 

 Após 45 dias de cultivo, não houve ocorrência de interação nem efeito isolado dos 

tratamentos para a variável formação de raízes, observando-se a média geral de 84,92%. 

Todas as demais variáveis avaliadas apresentaram significância para níveis dos fatores ou 

interação, conforme Tabela 1. 

 Para a variável formação de brotos, não houve interação entre os fatores estudados, 

observando-se apenas efeito significativo dos níveis do fator meio de cultura (P=0,0000), 

sendo o Meio 1 o responsável pelo maior número de brotações (1,44) em relação ao Meio 2. 

Duas possibilidades estão atreladas a esta observação: as diferentes concentrações de 

fitorreguladores nos meios de cultura e as diferenças na concentração de sais. Em relação a 

este último fator, os resultados assemelham-se ao observado por Ogero et al. (2012), os 

quais compararam o uso de um meio de cultura convencional e de um meio de baixo custo, 

com menor concentração de sais. Embora em termos financeiros os autores tenham 

considerado possível a redução de sais do meio nutritivo, notadamente o número de 

brotações emitidas foi inferior. 

 Não houve interação entre os fatores no tocante à variável número de folhas, 

entretanto, foram significativos isoladamente os fatores Meio de Cultura (P=0,0000) e 

Cultivar (P=0,0007). O Meio 1 mostrou-se superior na emissão de folhas (3,57) ao 

comparar-se com o Meio 2 (2,35), diferindo significativamente. Em relação às cultivares, 

Braço de Negro apresentou a média de 3,64 folhas, mostrando-se superior as demais 

cultivares que, por sua vez, não diferiram entre si.  

Para a variável altura, houve interação entre os níveis dos fatores testados 

(P=0,0068).  De forma geral, o meio nutritivo 1 mostrou-se mais adequado ao cultivo in 

vitro das cultivares de mandioca Ceasa e Chorona, entretanto, o meio escolhido foi 

indiferente quando a cultivar em questão foi Braço de Negro. Pode-se inferir que este 

resultado está ligado a excelente resposta ao cultivo in vitro apresentado pela cultivar Braço 
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de Negro, já que, em ambos os meios de cultura, observou-se maior altura das brotações 

desta cultivar em relação às demais, enquanto as cultivares Ceasa e Chorona não diferiram.  

 Na formação de calos, indesejada nesta etapa de cultivo, houve efeito significativo 

para o tipo de cultivar, sendo que Ceasa mostrou menor percentual (57,14%) de calos 

formados na base do explante em relação às demais, que apresentaram índices mais 

elevados (83,72% para Chorona e 90,27% para Ceasa) e não diferiram entre si. Lima et al. 

(2002), avaliando o efeito de ANA e BAP em diferentes períodos de avaliação no cultivo in 

vitro de mandioca, observaram a ocorrência de calos a partir dos 14 dias de cultivo, sempre 

em frequência elevada, corroborando com os dados deste estudo. 

Tabela 1. Efeito dos meios nutritivos (Meio 1 e Meio 2)  das cultivares Chorona (CH), 
Ceasa (CE) e Braço de Negro (BN) em relação às variáveis número de brotos, número de 
folhas, altura (cm) e porcentagem de calos formados na base dos explantes; aos 45 dias de 
cultivo. Cruz Alta, RS, UNICRUZ, 2013. 

Nº de Brotos Nº de Folhas 
Meio 1 Meio 2 Média Meio 1 Meio 2 Média

CH 1,41 1,05 1,24 3,15 1,95 2,60 b 
CE 1,50 1,03 1,28 3,53 1,76 2,71 b 
BN 1,44 1,05 1,22 4,21 3,15 3,63 a 
Média 1,44 A* 1,05 B  3,57 A 2.35 B  
CV (%)**  12,51   19,54  
AS***  0,97   0,97(meio)

/0,92(cultivar)

 Altura (cm)   Calos (%)  
Meio 1 Meio 2 Média Meio 1 Meio 2 Média

CH 2,52 b A 0,98 b B 1,81 84,78 82,50 83,7 b 
CE 2,23 b A 1,13 b B 1,72 66,67 46,15 57,1 a 
BN 3,55 a A 2,83 a A 3,15 93,75 87,50 90,9 b 
Média 2,75 1,71  82,40 75,47  
CV (%) 20,46 15,56 
AS 0,82 0,93 
*médias seguidas por letras diferentes maiúsculas, na linha, e minúsculas, na coluna, 
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro; ** coeficiente de 
variação expresso em porcentagem; ***acurácia acurácia (AS), onde AS=  )/1(1 Fc− , em que 
“Fc” refere-se ao valor de “F calculado”. AS > 0,9 = muito alta; entre 0,7 e 0,9 = alta; entre 
0,5 e 0,7= moderada e < 0,5= baixa. 
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Conclusões 

Das cultivares avaliadas neste estudo, a melhor resposta ao cultivo in vitro foi 

observada com a cultivar Braço de Negro, independente do meio de cultura utilizado. Para 

as demais cultivares, o melhor meio de cultura é o Meio 1, composto por 50% dos sais do 

meio  MS, acrescido de 2,5 µM de AIB, 100 mg L-1 de mio-inositol,  30 g L-1 de sacarose e 

pH ajustado para 5,8. 
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Introdução 

Os recursos genéticos de mandioca (Manihot esculenta Crantz) são utilizados como 

fonte de variação genética para incorporação de genes de elevado interesse agronômico em 

novas variedades de mandioca. Muitas características importantes ainda nem foram 

descobertas neste germoplasma, mas de maneira geral a busca por novos alelos para 

características tradicionalmente importantes no sistema de produção da mandioca como 

aquelas relacionadas ao aumento de produtividade, teor e qualidade de amido, resistência à 

seca, pragas e doenças ainda continua sendo uma linha de pesquisa extremamente 

importante como uma etapa que antecede o seu uso nos programas de melhoramento.   

O conhecimento da variação fenotípica do germoplasma de mandioca permite 

conhecer a real variabilidade genética, e subsidiar a seleção de parentais geneticamente 

divergentes, que poderão ser utilizados em intercruzamentos para se obter alto efeito 

heterótico e aumentar assim aumentar a probabilidade de recuperação de segregantes 

superiores em gerações avançadas. Embora diversos métodos estejam disponíveis para 

analisar a variação fenotípica, alguns métodos não hierárquicos como o k-means tem se 

destacado no agrupamento de genótipos especialmente quando há um grande conjunto de 

dados. Assim, o objetivo deste trabalho foi definir agrupamentos homogêneos de acessos de 

germoplasma de mandioca com base em características produtivas e de qualidade da raíz. 

Material e Métodos 

O ensaio de campo foi instalado em setembro de 2011 na Cooperativa de Produtores 

de Amido (Coopamido) no município de Laje (BA). O delineamento experimental foi de 

blocos aumentados com 629 acessos de germoplasma de mandioca como tratamentos não 
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comuns e 11 testemunhas como tratamentos comuns, distribuídos em 10 blocos com parcela 

de 10 plantas. Os acessos são oriundos do Banco Ativo de Germoplasma de Mandioca 

(BAG-Mandioca) da Embrapa Mandioca e Fruticultura, localizada em Cruz das Almas 

(BA). O espaçamento utilizado foi de 0,90m entre linhas e 0,80m entre plantas e os tratos 

culturais foram realizados de acordo com recomendações da cultura (SOUZA et al., 2006). 

A colheita foi realizada aos 20 meses de plantio. 

Os dados avaliados em t.ha-1 foram peso de raízes comerciais (PRC) e não 

comerciais (PRNC); peso da parte aérea (PPA); produtividade de amido (PROD-AMD - 

considerando o teor de amido e a produtividade total de raízes). Também foram avaliados o 

índice de colheita (IC), que caracteriza a relação entre produção de raízes e a biomassa aérea 

da mandioca, mensurado em %; altura de plantas (AP), mensurada em m; renda, mensurada 

pela pesagem em balança hidrostática de 5 kg de raízes frescas submersas em água; teor de 

matéria seca (MS), em %; teor de amido (AMD), em %; severidade da bacteriose por meio 

de escala de notas (0 a 4), antracnose (0 a 4) e avaliação da capacidade de recuperação da 

planta após a infestação por bacteriose e antracnose (0 a 2). 

Os valores genéticos obtidos por meio do melhor preditor linear não viesado (Best 

Linear Unbiased Predictor – BLUP) foram utilizados para o agrupamento dos acessos 

utilizando o k-means. Neste método é realizado um agrupamento não hierárquico de forma a 

minimizar a distância dos elementos a um conjunto de k centros dado por χ={x1,x2,...,xk} de 

forma iterativa. A distância entre um ponto pi e um conjunto de clusters, dada por d(pi,χ), é 

definida como sendo a distância do ponto ao centro mais próximo dele. A função a ser 

minimizada então, é dada por: ∑=
=

n

i
ipd

n
Pd

1

2),(1),( χχ . 

Resultados e Discussão 

O número de grupos foi definido em função da estabilização da menor soma de 

quadrados dentro. Assim, de acordo com Figura 1, foram definidos 17 grupos de acessos de 

mandioca para representar a diversidade genotípica observada. A escolha deste número de 

grupo revela alta variabilidade genotípica neste conjunto de germoplasma analisado, cujos 

valores médios de cada grupo são apresentados na Tabela 1. O número de acessos por grupo 

variou de 7 (Grupo 15) a 69 (Grupo 9), com média de 37,6. 
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Figura 1. Distribuição da soma de quadrados dentro em função do número de grupos. 

Tabela 1. Distribuição acessos de mandioca, com base nos valores genotípicos obtidos pelo 

BLUP, por meio da analise de 12 características agronômicas. 

Grupo
Nº 

indiv 
Característicasa

SQdb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 27 65,6 9,1 37,2 66,0 2,4 498,4 32,8 28,1 20,4 1,4 3,1 1,3 1538,8
2 37 40,6 9,2 27,2 65,4 2,3 317,3 27,0 22,4 12,3 1,2 3,1 1,3 1589,7
3 14 41,4 9,8 43,6 55,4 2,4 488,3 32,4 27,7 14,3 1,3 3,1 1,3 1397,7
4 25 51,8 9,5 39,9 61,4 2,4 503,2 32,9 28,3 17,0 1,4 3,1 1,3 1040,4
5 59 37,4 9,0 23,8 66,8 2,2 404,3 29,9 25,2 12,1 1,3 3,1 1,3 1742,5
6 47 44,6 9,4 31,4 63,4 2,4 551,0 34,4 29,8 15,2 1,3 3,1 1,3 1367,4
7 9 74,2 9,4 44,8 65,5 2,6 532,4 33,9 29,2 23,7 1,5 3,0 1,3 661,6 
8 58 36,7 9,0 27,3 61,6 2,3 521,5 33,5 28,9 12,4 1,3 3,1 1,3 2338,3
9 69 41,3 9,3 29,7 62,9 2,3 429,2 30,5 25,9 13,3 1,3 3,1 1,3 1660,1
10 34 34,4 8,9 28,2 57,1 2,3 421,0 31,1 26,5 11,4 1,3 3,1 1,3 1878,4
11 56 48,0 9,3 30,5 65,6 2,3 467,8 31,7 27,0 15,3 1,3 3,1 1,3 1197,0
12 30 56,5 9,3 29,8 68,7 2,3 517,1 33,4 28,7 18,3 1,3 3,1 1,3 1132,3
13 34 48,2 9,4 29,3 67,1 2,3 376,1 28,5 23,9 14,5 1,2 3,1 1,3 1230,9
14 25 35,5 8,8 28,9 57,4 2,3 297,9 27,5 22,8 11,1 1,2 3,1 1,3 1281,8
15 7 58,3 9,1 36,1 64,6 2,4 314,3 26,6 21,9 15,5 1,0 3,1 1,3 215,1 
16 43 57,6 9,1 31,7 67,3 2,4 419,7 30,1 25,5 17,0 1,3 3,1 1,3 1486,5
17 65 41,8 9,3 25,7 67,7 2,2 489,4 32,4 27,8 13,9 1,2 3,1 1,3 1569,3

a: os números de 1 a 12 referem-se a PRC, PRNC, PPA, IC, AP, RENDA, MS, AMD, PROD.AMD, Bacteriose, 
Antracnose e RECPL, respectivamente, conforme descrito em Material e Métodos; b: SQd é a soma de quadrados 
dentro dos grupos. 
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O método k-means particiona os dados em k agrupamentos rnutuamente exclusivos, 

não havendo a construção de dendogramas para descrever o agrupamento dos dados. 

Contudo, é possível representar a distribuição dos indivíduos e das características avaliados 

com base na análise de componentes principais (Figura 2).  

Figura 2. Distribuição da soma de quadrados dentro em função do número de grupos. 

De modo geral, observa-se que os acessos pertencentes aos Grupos 1, 4, 7, 12, 15 e 

16 apresentam características agronômicas para uso direto no sistema de produção, ou como 

parentais em blocos de cruzamento. Por exemplo, nestes grupos a produtividade média de 

raízes comerciais e de amido foi de 60,7 t.ha-1 e 18,6 t.ha-1, que representa cerca de 26,7%  e 

22,3%, respectivamente, superior à medias dos demais agrupamentos (Tabela 1). Com 

relação à severidade das doenças, não foram identificados grandes diferenças na média dos 

grupos selecionados em relação aos demais, à exceção do Grupo 15, na qual o foco principal 

da escolha deveu-se à menor severidade da bacteriose, muito embora sejam acessos com 

menor renda de raízes e por consequência menor matéria seca e amido.  

Observou-se a partição dos grupos com padrões bastante próximos entre si e ao 

mesmo tempo distantes dos padrões dos outros agrupamentos. Isto pode ser demonstrado 

pelos reduzidos valores da soma de quadrados dentro dos grupos, que variou de 215,1 

(Grupo 15) a 2.338,3 (Grupo 8), com média de 1.372,2. Isto representa em média apenas 

1,2% da soma de quadrados total (109.754,7). O k-means é um algoritmo que minimiza a 

soma das distâncias de cada padrão ao centróide de cada agrupamento, sobre todos os 

agrupamentos, culminando com a formação de grupos bastante consistentes, como os 

observados na análise do germoplasma de mandioca. 

Conclusões 

Agrupamentos não hierárquicos como o k-means constituem um método eficiente 

para a formação de grupos com a menor variação genotípica dentro, especialmente quando 

se tem uma grande quantidade de dados, como em bancos de germoplasma de mandioca. 
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Introdução 

As estimativas de parâmetros genéticos são de fundamental importância para os 

programas de melhoramento de mandioca (Manihot esculenta Crantz), uma vez que os 

melhoristas utilizam estas informações como um indicador da pressão de seleção a ser 

utilizada em populações segregantes. De modo geral, estes programas de melhoramento têm 

como objetivo o desenvolvimento de variedades com alto potencial produtivo e alta 

qualidade de amido. Como a maioria destas características são controladas por muitos genes 

com forte efeito ambiental, convencionalmente é necessária a realização de extensivas e 

demoradas avaliações de populações segregantes em condições de campo. Portanto, 

estimações precisas dos componentes de variância são importantes para a predição de 

valores genéticos e para maximizar a acurácia da seleção.  

Um procedimento com ótimas propriedades de estimação/predição no 

melhoramento vegetal é o REML/BLUP (máxima verossimilhança restrita/melhor predição 

linear não viciada), cujos resultados são muito superiores na estimação dos componentes de 

variância e predição de valores genéticos em comparação com o método de quadrados 

mínimos e índice multi-efeitos, respectivamente, quando os dados a serem analisados estão 

desbalanceados (Resende e Fernandes, 1999). Assim, o objetivo do presente trabalho foi 

estimar os componentes de variância e herdabilidade para várias características agronômicas 

e produtivas em mandioca. 

Material e Métodos 

O ensaio de campo foi instalado em setembro de 2011 na Cooperativa de Produtores 

de Amido (Coopamido) no município de Laje (BA). O delineamento experimental foi de 

blocos aumentados com 629 acessos de germoplasma de mandioca como tratamentos não 

comuns e 11 testemunhas como tratamentos comuns, distribuídos em 10 blocos com parcela 

de 10 plantas. Os acessos são oriundos do Banco Ativo de Germoplasma de Mandioca 

(BAG-Mandioca) da Embrapa Mandioca e Fruticultura, localizada em Cruz das Almas 

(BA). O espaçamento utilizado foi de 0,90m entre linhas e 0,80m entre plantas e os tratos 

culturais foram realizados de acordo com recomendações da cultura (Souza et al., 2006). A 

colheita foi realizada aos 20 meses de plantio. 

Os dados avaliados em t.ha-1 foram peso de raízes comerciais (PRC) e não 

comerciais (PRNC); peso da parte aérea (PPA); produtividade de amido (PROD-AMD - 

considerando o teor de amido e a produtividade total de raízes). Também foram avaliados o 

índice de colheita (IC), que caracteriza a relação entre produção de raízes e a biomassa aérea 

da mandioca, mensurado em %; altura de plantas (AP), mensurada em m; renda, mensurada 

pela pesagem em balança hidrostática de 5 kg de raízes frescas submersas em água; teor de 

matéria seca, em %. 

As estimativas de componentes de variância foram obtidas utilizando o seguinte 

modelo linear misto: y = Xf + Zg + Wb + e, em que y, é o vetor de dados, f é o vetor dos 

efeitos fixos (média geral), g é o vetor dos efeitos genotípicos, b é o vetor dos efeitos 

ambientais de blocos, e e é o vetor de erros, ambos assumidos como aleatórios. X, Z e W – 

são matrizes de incidência conhecidas, as quais associam as incógnitas f, g e b ao vetor de 

dados y, respectivamente. Todas as estimativas foram obtidas procedimento REML do 

software Selegen (Resende, 2007). 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1 são apresentados os valores de deviance, cujos resultados demonstram 

a existência de diferença significativa pelo teste de Qui-quadrado a 5% de probabilidade, 

para as características analisadas indicando a existência de alta variação genética entre os 

acessos de germoplasma de mandioca. 

A produtividade média de raízes comerciais (PRC) foi de 45,03 t.ha-1 e de raízes não 

comerciais (PRNC) foi de 9,19 t.ha-1 (Tabela 2). Considerando a indústria de farinha e 

amido não consideram o formato e a regularidade das raízes para processamento, temos que 

a produtividade média dos acessos de germoplasma analisado foi de 54,23 t.ha-1. Embora a 

herdabilidade não seja uma propriedade específica do caráter, mas também função da 
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comerciais (PRNC); peso da parte aérea (PPA); produtividade de amido (PROD-AMD - 

considerando o teor de amido e a produtividade total de raízes). Também foram avaliados o 

índice de colheita (IC), que caracteriza a relação entre produção de raízes e a biomassa aérea 
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pela pesagem em balança hidrostática de 5 kg de raízes frescas submersas em água; teor de 

matéria seca, em %. 

As estimativas de componentes de variância foram obtidas utilizando o seguinte 

modelo linear misto: y = Xf + Zg + Wb + e, em que y, é o vetor de dados, f é o vetor dos 

efeitos fixos (média geral), g é o vetor dos efeitos genotípicos, b é o vetor dos efeitos 

ambientais de blocos, e e é o vetor de erros, ambos assumidos como aleatórios. X, Z e W – 

são matrizes de incidência conhecidas, as quais associam as incógnitas f, g e b ao vetor de 

dados y, respectivamente. Todas as estimativas foram obtidas procedimento REML do 

software Selegen (Resende, 2007). 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1 são apresentados os valores de deviance, cujos resultados demonstram 

a existência de diferença significativa pelo teste de Qui-quadrado a 5% de probabilidade, 

para as características analisadas indicando a existência de alta variação genética entre os 

acessos de germoplasma de mandioca. 

A produtividade média de raízes comerciais (PRC) foi de 45,03 t.ha-1 e de raízes não 

comerciais (PRNC) foi de 9,19 t.ha-1 (Tabela 2). Considerando a indústria de farinha e 

amido não consideram o formato e a regularidade das raízes para processamento, temos que 

a produtividade média dos acessos de germoplasma analisado foi de 54,23 t.ha-1. Embora a 

herdabilidade não seja uma propriedade específica do caráter, mas também função da 
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população em estudo e das condições ambientais a que estão sujeitos os indivíduos que 

compõem a mesma, comparações com outros trabalhos são inevitáveis. Assim, considerando 

tempo de colheita similar ao do presente experimento, Sagrilo et al. (2002) observaram 

produtividade média de raízes de 35,38 t.ha-1, ao avaliarem três cultivares de mandioca. 

Ainda de acordo com estes autores os valores de IC e PROD-AMD, foram de 54,00% e 

11,00 t.ha-1, respectivamente, em avaliações conduzidas aos 21 meses de avaliação no 

município de Araruna (PR). Mesmo havendo diferenças nas condições climáticas, o que 

dificulta comparações entre experimentos, elevado potencial para aumento de PRC, IC e 

PROD-AMD pôde ser encontrado na avaliação do germoplasma de mandioca.  

Tabela 1. Estimativas de deviance para nove características agronômicas e produtivas 
avaliadas em acessos de germoplasma de mandioca. 

PRC PRNC PPA 
Efeito Deviance LRT(c2) Deviance LRT(c2) Deviance LRT(c2) 

Genótipo 5518,54 85,05** 3369,53 87,59** 4760,42 213,58**
Modelo completo 5603,59 3457,12 4974 

IC AP Renda 
Deviance LRT(c2) Deviance LRT(c2) Deviance LRT(c2) 

Genótipo 4198,25 87,07** 252,21 579,58** 7625,69 155,32**
Modelo completo 4285,32 831,79 7781,01 

MS AMD PROD-AMD 
Deviance LRT(c2) Deviance LRT(c2) Deviance LRT(c2) 

Genótipo 2562,19 201,18** 2562,19 211,18** 3755,03 73,68** 
Modelo completo 2763,37 2763,37 3828,71 

As maiores 2
ah (>0,54) foram observadas para as características renda, MS e AMD. 

Por outro lado, para PRNC a 2
ah foi bastante baixa (0,09), enquanto para AP, PPA, PRC, 

PROD-AMD, IC, as 2
ah  podem ser consideradas intermediárias com estimativas de 0,19; 

0,26; 0,33; 0,33 e 0,36, respectivamente. Estas estimativas de 2
ah  evidenciam o grande efeito 

ambiental no controle da maioria das características avaliadas, o que certamente demandará 

estratégias mais elaboradas para a seleção de plantas em populações segregantes. Os desvios 

padrão para as estimativas de 2
ah  foram relativamente baixos, o que indica boa predição dos 
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valores genéticos. Por outro lado, a 2
gmh  foi superior à 2

ah para todas as características, 

indicando que a seleção com base neste critério pode ser mais efetiva.   

Tabela 2. Estimativas de componentes de variância para peso de raízes comerciais (PRC) e 
não comerciais (PRNC); peso da parte aérea (PPA); índice de colheita (IC); altura de plantas 
(AP); renda e produtividade de amido (PROD-AMD). 

PRC PRNC PPA 
2
gσ 235,679 3,700 81,706 
2
bσ 59,446 6,198 80,181 
2
eσ 429,809 30,830 152,076 
2
ah 0,325 ± 0,06 0,091 ± 0,03 0,260 ± 0,05 
2
bc 0,082 0,152 0,255 
2
gmh  0,354 0,107 0,349 

Ac 0,570 0,301 0,510 
X 45,036 9,196 29,875 

IC AP Renda 
2
gσ 44,956 0,054 8463,143 
2
bσ 14,457 0,162 1997,040 
2
eσ 66,271 0,064 4095,823 
2
ah 0,358 ± 0,06 0,193 ± 0,05 0,581 ± 0,08 
2
bc 0,115 0,579 0,137 
2
gmh  0,404 0,459 0,674 

Ac 0,598 0,440 0,763 
X 64,272 2,315 449,648 

MS AMD PROD-AMD 
2
gσ 8,720 8,720 20,952 
2
bσ 3,082 3,082 2,842 
2
eσ 4,152 4,152 39,956 
2
ah 0,547 ± 0,08 0,547 ± 0,08 0,329 ± 0,06 
2
bc  0,193 0,193 0,045 
2
gmh 0,677 0,677 0,344 

Ac 0,739 0,739 0,573 
X 31,263 26,613 14,428 

2
gσ , 2

bσ e 2
eσ : variância genotípica, ambiental entre blocos e residual, respectivamente; 2

ah : 

herdabilidade de parcelas individuais no sentido amplo, 2
bc : coeficiente de determinação de bloco, 

2
gmh : herdabilidade média de genótipo, Ac: acurácia da seleção de genótipos, X : média geral. 
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A acurácia que informa sobre o correto ordenamento dos acessos para fins de 

seleção e, também, sobre a eficácia da inferência acerca do valor genotípico dos acessos foi 

bastante relacionada com a magnitude da 2
ah sendo maior que 0,70 apenas para renda, MS e 

AMD.  

Conclusões 

As características produtivas mais importantes na cultura da mandioca como PRC e 

PROD-AMD apresentam baixa herdabilidade, assim: 1) a seleção de plantas em estágios 

iniciais de melhoramento deve ser evitada; 2) estratégias de melhoramento que levem em 

consideração a avaliação das progênies antes da seleção para o intercruzamento deve ser 

priorizada.  
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Introdução 

A mandioca se destaca por ser uma das culturas mais consumidas e de maior 

importância no mundo, sendo cultivada principalmente, por pequenos e médios produtores 

rurais. É uma das culturas agrícolas de maior expressão no Brasil, sendo cultivada em todo o 

território nacional (APLEVICZ e DEMIATE, 2007).  

Apesar de ser cultivada por pequenos produtores, a cultura da mandioca vem 

despertando interesses cada vez maiores da indústria. Dentre os subprodutos de maior 

relevância, podemos destacar  a obtenção do amido e a produção de farinha e fécula. 

Estudos recentes indicam, ainda, o potencial da cultura para a produção de etanol 

(MORALES et al., 2009). 

Mesmo sendo uma cultura bastante estudada, as informações quanto às relações 

entre os caracteres de importância para o melhoramento, são escassos. Assim, faz-se 

necessário o estudo de correlação fenotípica entre os caracteres. O estudo de correlação tem 

como propósito, mensurar a alteração em um caráter quando se altera outro. Ao determinar a 

magnitude desta alteração e a significância das associações entre as características, podem-

se descriminar quais influenciam na produção (VENCOVSKY e BARRIGA, 1992). 

Assim, este trabalho objetivou estimar a correlação fenotípica entre o teor de amido 

e os demais caracteres, em variedades e híbridos de mandioca. 

Material e Métodos 

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 
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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 Solo da área experimental apresenta relevo de plano a suave-

ondulado, profundo e foi classificado como Latossolo Amarelo distrocoeso típico, de textura 

média e bem drenado (RODRIGUES et al., 2009). Na Tabela 1, pode-se observar os 

atributos químicos do solo na camada de 0 – 20cm. 

Tabela 1. Atributos químicos do solo do experimento. 
MO pH P K Ca+Mg Ca Mg Al H+Al Na S CTC V 
%  mg dm-3 ------------------------------------cmolc dm-3---------------------- % 
1,25 5,47 6,0 37,0 1,5 1,0 0,5 0,2 2,78 0,16 1,75 4,53 38,63 

Foram avaliadas as variedades ‘Poti Branca’, ‘Kiriris’, ‘Verdinha’, ‘Tapioqueira’ e 

‘Caipira’ e os híbridos 9783-13, 9624-09 e 98150-06. O material de plantio utilizado 

consistiu-se de manivas com aproximadamente 10cm de comprimento e 2,5cm de diâmetro, 

contendo de 4 a 6 gemas. As adubações foram realizadas conforme as recomendações para a 

cultura e baseadas na análise de solos. As características avaliadas foram: altura de plantas 

(ALT – m), altura da primeira ramificação (ALTR – cm), área de copa (ACOPA – m2), 

massa da parte aérea (MPA – t ha-1), massa do terço superior (MTS – t ha-1), número médio 

de raízes por planta (NRP), massa de raiz por planta (MR – kg), comprimento da raiz 

(COMR – cm), diâmetro da raiz (DIAR – cm), produtividade de raiz (PRD – t ha-1), 

rendimento de farinha (RDF – t ha-1), índice de colheita (IC – %), matéria seca da raiz (MS 

– %) e teor de amido (AM – %). 

O experimento foi implantado no delineamento de blocos ao acaso, com três 

repetições. Cada parcela foi composta por 20 plantas, das quais dez úteis, no espaçamento 

de 0,60 x 1,00m. Realizou-se a análise da estatística descritiva para cada variável e para 

cada genótipo estimou-se o coeficientes de correlação linear, referentes às associações entre 

o teor de amido (AM) e os demais caracteres, utilizando-se o programa estatístico SAS 

versão 9.2 (SAS, 2008). 

Resultados e Discussão 

 Na Tabela 2, pode-se observar a estatística descritiva para as características 

estudadas. Nota-se que o coeficiente de variação ficou entre 3,66 % (matéria seca) e 26,78% 

(área da copa), indicando que houve variabilidade entre os genótipos estudados. 
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Tabela 2. Estatística descritiva dos caracteres em variedades e híbridos de mandioca, em 
Cruz das Almas, Bahia. 
Caráter Média Mínimo Máximo Desvio-padrão CV (%) 
ALT – m 2,06 1,30 2,67 0,389 7,38 
ALTR – m 69,22 40,00 132,67 22,834 10,31 
ACOPA – m2 1,490 0,51 3,98 0,742 26,78 
MPA – t ha-1 40,24 17,31 73,89 15,425 12,67 
MTS – t ha-1 21,54 10,26 54,00 9,361 15,03 
NRP 6,37 3,42 10,78 1,545 12,10 
MRP – kg 2,29 0,51 6,96 1,348 18,89 
PRD – t ha-1 38,57 8,50 116,00 22,518 18,91 
RDF – t ha-1 11,52 1,99 36,59 7,872 23,62 
COMR – cm 24,41 17,30 40,20 3,778 10,69 
DIAR – cm 5,45 3,47 7,96 1,105 8,26 
IC – %  46,88 23,47 61,60 9,091 9,33 
MS – % 35,32 29,71 44,32 3,390 3,66 
AM – % 30,71 25,10 39,71 3,390 4,21 

  

A associação entre o teor de amido e altura de plantas foi significativa para os 

genótipos ‘Kiriris’, ‘Verdinha’, ‘Caipira’ e 98150-06, indicando que pode haver 

dependência linear entre essas características para os referidos genótipos. Por outro lado, 

com exceção da ‘Caipira’, não se observou dependência linear entre a associação teor de 

amido e a altura da primeira ramificação (Tabela 3). 

 A relação entre o teor de amido e a área da copa, com exceção do híbrido 9783-13 e 

da variedade ‘Tapioqueira’, foi predominantemente não significativa. Já para a associação 

desta com a massa da parte aérea, nota-se a predominância de efeitos significativos. No 

entanto, a correlação linear entre o teor de amido e massa do terço superior foi não 

significativa (Tabela 3). 

 A associação entre o teor de amido e o número de raízes por planta foi significativa 

e de alta magnitude para a maioria dos genótipos, exceto para a ‘Verdinha’, o 9624-09 e o 

98150-06 (Tabela 3). Indicando a dependência linear entre essas características para a 

maioria dos genótipos. 

Tabela 3. Correlação fenotípica entre teor de amido e altura de plantas (ALT), altura da 
primeira ramificação (ALTR), área da copa (ACOPA), massa da parte aérea (MPA), massa 
do terço superior (MTS) e número de raízes por planta (NRP), em variedades e híbridos de 
mandioca em Cruz das Almas, Bahia. 
Genótipos ALT ALTR ACOPA MPA MTS NRP 
Poti Branca 0,7548ns 0,6586ns 0,5626ns 0,9829** 0,8579* 0,8430*

Kiriris 0,8408* 0,6217ns 0,4986ns 0,9210** 0,7697ns 0,8384*

Verdinha 0,9283** 0,5706ns 0,7005ns 0,7928ns 0,5207ns 0,8029ns

9783-13 0,8407* 0,7567ns 0,9285** 0,9440** 0,6526ns 0,9855**
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Tapioqueira 0,7927ns -0,2648ns 0,9181** 0,8599* 0,8509* 0,8969*

9624-09 0,6025ns 0,7669ns 0,6534ns 0,6000ns -0,0344ns 0,6507ns

Caipira 0,9881** 0,8740* 0,4398ns 0,9505** 0,9684** 0,8512*

98150-06 0,8125* 0,8110ns 0,5816ns 0,7846ns 0,6645ns 0,6945ns

** e *: significativo a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente. ns: não significativo. 

 Quanto à associação do teor de amido com a massa de raiz por planta, observou-se 

que a variedade ‘Verdinha’ e o híbrido 9624-09, não apresentaram efeitos significativos. 

Indicando que o teor de amido independe da massa de raiz nos referidos genótipos. Já nos 

demais, nota-se relação significativa, de alta magnitude e positiva. Por outro lado, a relação 

do teor de amido com o comprimento de raiz não apresentou correlação significativa para os 

genótipos testados (Tabela 4). 

 No diâmetro da raiz, quando relacionada com o teor de amido, verificou que apenas 

a ‘Tapioqueira’, a ‘Caipira’ e o 98150-06, apresentaram dependência linear para esta 

associação. Já nos caracteres produtividade e rendimento de farinha, quando relacionadas 

com o teor de amido, apenas os genótipos ‘Verdinha’ e 9624-09 não apresentaram 

associações significativas (Tabela 4).  

Por outro lado, quando o teor de amido se correlaciona com o índice de colheita, 

apenas a variedade ‘Poti Branca’ e o híbrido 9783-13 apresentaram efeitos significativos 

para esta associação, indicando em dependência linear para esta associação (Tabela 4). 

A associação entre o teor de matéria seca e o teor de amido foram todas 

significativas ao nível de 1% de probabilidade (Tabela 4). Isso se deve ao fato do amido ser 

componente da matéria seca da mandioca, assim à medida que um aumenta, o outro tende a 

aumentar em proporção igual. 

Tabela 4. Correlação fenotípica entre teor de amido e massa de raízes por planta (MRP), 
comprimento de raiz (COMR), diâmetro de raiz (DIAR), produtividade de raiz (PRD), 
rendimento de raiz (RDF), índice de colheita (IC) e matéria seca (MS), em variedades e 
híbridos de mandioca em Cruz das Almas, Bahia. 
Genótipos MRP COMR DIAR PRD RDF IC MS 
Poti Branca 0,9304** 0,5149ns 0,6736ns 0,9310** 0,9386** 0,8312* 0,9999**

Kiriris 0,8924* 0,5357ns 0,8007ns 0,8929* 0,8801* 0,5113ns 0,9999**

Verdinha 0,7530ns 0,4772ns 0,6859ns 0,7531ns 0,8157* 0,7906ns 0,9999**

9783-13 0,9162* 0,6043ns 0,6473ns 0,9161* 0,9350** 0,9206** 0,9999**

Tapioqueira 0,9828* 0,6700ns 0,8569* 0,9830** 0,9990** 0,5919ns 0,9999**

9624-09 0,6779ns 0,4023ns 0,7150ns 0,6771ns 0,7147ns 0,1956ns 0,9999**

Caipira 0,8593* 0,6108ns 0,9167* 0,8590* 0,9295** 0,4825ns 0,9999**

98150-06 0,9303** 0,4122ns 0,8343* 0,9306** 0,9645** 0,5967ns 0,9999**

** e *: significativo a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente. ns: não significativo. 

Conclusões 

Há variabilidade entre os genótipos estudados. As correlações entre o teor de amido e os 

demais caracteres variam entre os genótipos estudados. A associação entre o teor de amido e 

os caracteres de produção (massa de raízes por planta, produtividade e rendimento de 

farinha), são, predominantemente significativos ao nível de 1%, indicando que há 

dependência linear entre as características, nas condições do referido estudo. 
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Introdução 

A cultura da mandioca exerce expressiva importância econômica e social no Nordeste brasileiro, 

especialmente, na zona semiárida dessa ampla região, onde desempenha um papel social muito 

importante, auxiliando a sobrevivência das populações mais carentes ali localizadas.  

A produtividade média no Estado do Rio Grande do Norte tem se mostrado semelhante à do Nordeste 

brasileiro, a qual está em torno de 10,82 t/ha, (IBGE, 2011), considerada baixa, quando comparada com 

produtividades alcançadas no âmbito experimental (SAGRILO et al., 2002, KVITSCHAL et al., (2003) e 

CARVALHO et al., (2009). Dentre os diversos fatores que podem contribuir para o aumento da 

produtividade de uma lavoura, a utilização de cultivares de melhor adaptação é a única forma que não 

implica ônus adicional para o agricultor. 

O desenvolvimento de um programa de validação de cultivares de mandioca para o Rio Grande do Norte 

deve considerar as condições prevalecentes nos diferentes sistemas de produção adotados na região. Por 

essa razão, anualmente, vem-se realizando uma rede de ensaios composta por diversas variedades com o 

propósito de avaliar o desempenho produtivo desses materiais, em diferentes condições ambientais, a fim 

de subsidiar os agricultores na escolha daquelas variedades de melhor adaptação. 

O objetivo deste trabalho foi averiguar o desempenho produtivo de cultivares de mandioca para posterior 

utilização em áreas produtoras de mandioca do Rio Grande do Norte. 

Material e Métodos 

O ensaio foi realizado no município de Vera Cruz, no Rio Grande do Norte, na safra 2009/2010. Foram 

avaliadas 22 cultivares, em blocos ao acaso, com três repetições, em duas épocas de colheita (14 e 19 

meses após o plantio). As parcelas constaram de 4 fileiras de 6 m de comprimento, espaçadas de 1 m entre 

fileiras e 0,6 m entre covas, dentro das fileiras. As ramas foram cortadas em segmentos de 0,20cm, as 
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quais foram plantadas na posição horizontal a uma profundidade de 0,10 cm. A parcela útil foi formada 

pelas duas fileiras centrais, correspondendo a uma área útil de 12, m 2. As adubações realizadas no ensaio 

seguiram os resultados da análise de solo da área experimental. 

Os dados de produtividade de raízes tuberosas e de teores de amido foram submetidos à análise de 

variância, pelo modelo em blocos ao acaso, considerando-se aleatórios o efeito de épocas e fixo o efeito de 

cultivares, sendo realizadas conforme Vencovsky & Barriga (1992). 

Resultados e Discussão 

Houve diferenças entre as cultivares (p<0,01) evidenciando diferenças genéticas entre elas quanto ao peso 

de raízes tuberosas, na média de cada uma das épocas de colheita realizadas (Tabela 1). Nota-se que houve 

acréscimo de produtividade de 9 t/ha quando se realizou a colheita aos 19 meses após o plantio, quando 

comparada com a colheita feita aos 14 meses após o plantio, sugerindo que é mais interessante se realizar 

a colheita mais tardiamente. Acréscimos de produtividades de raízes à medida que avançam as épocas de 

colheita em diversas oportunidades em trabalhos similares de melhoramento (MENDONÇA et al., 2003 e 

CARVALHO et al., 2009). 

A análise da variância conjunta evidenciou diferenças entre as cultivares e as épocas de colheita e, 

inconsistência no desempenho dessas cultivares, na média das colheitas (Tabela1). As produtividades 

médias das cultivares na média  das colheitas oscilaram de 19 t/ha a 46 t/ha, com média geral de 33 t/ha, 

destacando-se com melhor adaptação aquelas cultivares com produtividades médias de raízes acima da 

média geral (VENCOVSKY e BARRIGA, 1992). Nesse grupo de melhor adaptação sobressaíram as 

cultivares Irará, BRS Poti Branca, Cigana, Toninha, BRS Caipira e Kiriris, as quais se constituem em 

alternativas importantes para exploração nos diferentes sistemas de produção do Estado.  

No que se refere aos teores de amido (tabela 2), detectaram-se diferenças entre as cultivares quando a 

colheita foi realizada aos 19 meses após o plantio e na média das épocas. Os valores encontrados foram de 

24% e 26%, nas colheitas realizadas aos 14 e19 meses após o plantio, sendo considerados baixos quando 

comparados com aqueles registrados por Carvalho et al., (2009), apesar de estarem  dentro do limite dos 

teores encontrados para a mandioca, o qual oscila de 21% a 33%, conforme ressalta Mendonça et al., 

(2003). Segundo Conceição (1987) o ideal é que o material apresente pelo menos 30% de amido, quando o 

mesmo é direcionado para a indústria. No presente trabalho os teores registrados não atingiram esse 

patamar. 

Conclusões 
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As cultivares mostram ótimo desempenho produtivo na região, sendo mais relevante em colheitas 

mais tardias, destacando-se com melhor adaptação as cultivares Irará, BRS Poti Branca, Cigana, Toninha, 

BRS Caipira e Kiriris, as quais se constituem em alternativas importantes para exploração nos diferentes 

sistemas de produção do Estado do rio Grande do Norte. 
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Tabela 1. Médias e resumos das análises de variância para os pesos de raízes (t/ha), obtidos em ensaios de 
competição de cultivares de mandioca, com colheitas realizadas aos 14 e 19 meses após o plantio, 
relacionadas com a conjunta. Vera Cruz/RN, 2009/2010. 

Cultivares Épocas Análise  
conjunta 14 meses 19 meses 

Kiriris 45a 46a 46a
BRS Caipira 41a 50a 46a
Toninha 43a 40a 42a
Cigana 34b 48a 41a
BRS Poti Branca 35b 48a 41a
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As cultivares mostram ótimo desempenho produtivo na região, sendo mais relevante em colheitas 

mais tardias, destacando-se com melhor adaptação as cultivares Irará, BRS Poti Branca, Cigana, Toninha, 

BRS Caipira e Kiriris, as quais se constituem em alternativas importantes para exploração nos diferentes 

sistemas de produção do Estado do rio Grande do Norte. 
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Tabela 1. Médias e resumos das análises de variância para os pesos de raízes (t/ha), obtidos em ensaios de 
competição de cultivares de mandioca, com colheitas realizadas aos 14 e 19 meses após o plantio, 
relacionadas com a conjunta. Vera Cruz/RN, 2009/2010. 

Cultivares Épocas Análise  
conjunta 14 meses 19 meses 

Kiriris 45a 46a 46a
BRS Caipira 41a 50a 46a
Toninha 43a 40a 42a
Cigana 34b 48a 41a
BRS Poti Branca 35b 48a 41a

Irará 38a 44a 41a
BRS Jarina 29b 46a 38b
Aramaris 32b 41a 36b
Jalé 26c 47a 36b
Caravela 26c 43a 35b
Mucuri 30b 40a 35b
BRS Tapioqueira 29b 39a 34b
Alandir 38a 29b 34b
Palmeira Preta 32b 30b 31c
Moreninha 35b 25b 30c
9783/13 18d 38a 28c
Lagoão 13d 40a 27c
Amansa Burro 20d 29b 25d
Tianguá 14d 34b 24d
Mestiça 16d 29b 23d
BRS Verdinha 23c 18b 21d
Crioula 17d 22b 19d
Média 29 38 33
C.V. (%) 18 18,2 18,3
F (Cultivares –C) 10,2** 5,5** 10,3**
F (Época – E) - - 67,8**
F(Interação–C x E) - - 4,1**

**  Significativo a 1% de probabilidade, pelo teste F. As medias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Scott-Knott 

Tabela 2. Médias e resumos das análises de variância para o teor de amido (%), obtidos nos ensaios de 
competição de cultivares de mandioca, com colheitas realizadas aos 14 e 19 meses após o plantio, 
relacionados com a conjunta. Vera Cruz/RN, 2009/2010. 

Cultivares Épocas Análise  
conjunta 14 meses 19 meses 

BRS Caipira 28a 27a 28a
Caravela 28a 28a 28a
Crioula 27a 29a 28a
Lagoão 25a 29a 27a
Aramaris 27a 27a 27a
Cigana 26a 28a 27a
BRS Jarina 23a 28a 25b
Toninha 24a 27a 25b
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Mucuri 24a 26a 25b
Amansa Burro 24a 26a 25b
Irará 24a 26a 25b
Moreninha 25a 24b 25b
Jalé 22a 27a 25b
BRS Verdinha 24a 25b 25b
Alandir 25a 24b 24b
BRS Poti Branca 23a 24b 24c
Palmeira Preta 23a 24b 23c
Mestiça 23a 24b 23c
Kiriris 23a 23b 23c
9783/13 21a 24b 23c
BRS Tapioqueira 17a 25b 21c
Tianguá 19a 20b 20c
Média 24 26 25
C.V. (%) 14,4 7,4 11,2
F (Cultivares –C) 1,7ns 4,3** 3,6**
F (Época – E) - - 13,5**
F(Interação–C x E) - - 0,9ns
**  Significativo a 1% de probabilidade, pelo teste F. As medias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Scott-Knott 
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Introdução 

A introdução de cultivares para uso agroindustrial em determinada região deve, 

segundo Leonel-Neto (1983), ser precedida do conhecimento do seu comportamento diante 

das condições locais, sobretudo em função da época de colheita. No caso da mandioca, o 

desconhecimento do comportamento das cultivares em relação à época de colheita pode 

levar o produtor a colher sua lavora em períodos considerados desfavoráveis. 

De acordo com Takahashi e Gonçalo (2005), a colheita de mandioca pode ser 

efetuada a partir do oitavo até o vigésimo quarto mês após o plantio, com variações na 

produtividade de raízes e do percentual de amido. Segundo os mesmos autores, a época de 

colheita é o fator que influencia no rendimento industrial.  

Conhecer e escolher de forma assertiva variedades de mandioca com finalidade de 

escalonar a produção em distintas épocas de colheita possibilitará ao agricultor uma maior 

rentabilidade para a finalidade desejada, maximizando o uso da área agrícola e minimizando 

a ocorrência de problemas fitossanitários como pragas e podridões de raízes. 

Diante disso, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de caracterizar clones 

elite de mandioca quanto à produção e teores de amido nas raízes ao longo de seis épocas de 

colheita.

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na área experimental da Epagri/Estação Experimental 

de Urussanga, localizada no município de Urussanga, região sul de Santa Catarina, à 28° 31’ 

04’’ S de latitude, 49° 19’ 15’’ W de longitude e altitude de 48 metros. O clima é do tipo 

Subtropical Úmido com Verão Quente, segundo Köeppen, cuja simbologia é Cfa. A 
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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 bem distribuída ao longo do ano.   

Utilizou-se o delineamento em blocos completos casualizados, segundo esquema de 

parcelas subdivididas, com quatro repetições, sendo dispostas nas parcelas as variedades 

(tratamentos principais) e nas subparcelas as épocas de colheita (tratamentos secundários). 

As parcelas eram constituídas de nove linhas de 14 plantas e as subparcelas eram 

compostas de cinco plantas, com bordaduras intercaladas. O experimento foi instalado a 

campo em 27/10/2010. Foram definidas seis épocas para realização da colheita: 5/06/11; 

19/07/11; 24/08/11; 26/09/11; 31/10/11 e 24/11/11. Utilizou-se quatro clones de mandioca 

para indústria: clone 118; clone 422; clone 530 e clone 849.  

Os caracteres avaliados foram produção de raízes tuberosas (t/ha), obtido pela 

pesagem das raízes de todas as plantas de cada subparcela e teor de amido nas raízes (%), 

obtido pela relação ((15.75+ (0.0564 x Mat. seca) - 4.65)). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise variância pelo programa GENES 

(CRUZ, 2001). As médias foram comparadas pelo teste de agrupamento de Scott & Knott 

(1974) para avaliar o efeito de clones, a 5% de probabilidade. Foram realizadas regressões 

de acordo com a significância das fontes de variação da ANOVA. 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1 é apresentado o resumo da análise de variância para os caracteres 

avaliados. De acordo com os resultados, o efeito cultivar foi significativo (P≤0,01) para a 

característica porcentagem de amido nas raízes e não significativo para produção de raízes.  

O coeficiente de variação para efeito de cultivares variou entre 5,7% e 35,6% para 

teor de amido e produção de raízes, respectivamente. 

Na Tabela 2 é apresentado o teste de comparação de médias entre os quatro clones 

avaliados no trabalho. O teor de amido das raízes de mandioca é uma característica 

importante, pois esta relacionada ao rendimento industrial de diversos produtos derivados da 

mesma. No presente estudo destacam-se os clones 118, 422 e 530 que apresentaram as 

maiores porcentagens de amido, não diferindo estatisticamente entre si, seguidos pelo clone 

849 com menor desempenho para esse caractere. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância dos dados referentes à produção de raízes 
tuberosas e teor de amido de quatro clones de mandioca de indústria em seis épocas de 
colheita, realizadas a partir do oitavo mês após o plantio. Urussanga (SC), safra 2010/2011. 

  Quadrados Médios (Q.M.) 

Fontes de variação G.L. Produção de raízes 
(toneladas/hectare) Amido (%) 

Blocos 3 6,03288 2,50620 
Clones (C) 3 73,47316ns 80,86844** 
Resíduo (a) 9 30,84269 2,47347 

Épocas de colheita (E) 5 116,91460* 39,63492** 
C x E 15 76,26083ns 14,13226** 

Resíduo (b) 60 44,42483 1,48203 
CV da parcela (%) 35,6 5,7 

CV da subparcela (%) 42,7 4,4 
Média geral 15,6 27,4 

* ; **: significativo ao nível de 5% e 1%, respectivamente, pelo teste de F. 
ns: não significativo ao nível de 5% pelo teste de F (P > 0,05). 

Tabela 2. Médias referentes às características produção de raízes tuberosas e teores de 
amido de quatro clones de mandioca de indústria em seis épocas de colheita, realizadas a 
partir do oitavo mês após o plantio. Urussanga (SC), safra 2010/2011.

Médias 

Clones Produção de raízes 
(toneladas/hectare) Amido (%) 

Clone 118 
Clone 422 
Clone 530 
Clone 849 

13,3 a* 
16,2 a 
17,4 a 
15,5 a 

28,7 a 
28,4 a 
27,9 a 
24,7 b 

* : médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Scott e Knott  a 
nível de 5% de probabilidade. 

O efeito épocas de colheita foi significativo (P≤0,05) para ambos os caracteres. O 

coeficiente de variação variou de 4,4% a 42,7% para porcentagem de amido e produção de 

raízes, respectivamente (Tabela 1). 

Nas várias regiões onde se cultiva mandioca, os próprios agricultores definem os 

períodos mais apropriados para efetuarem a colheita das suas lavouras. Informações 

adicionais nesse sentido contribuem para tomada de decisões, que são cruciais para que se 

consiga obter o maior rendimento do seu produto mantendo-se competitivo no mercado.  

O caráter produção de raízes ao longo de seis épocas de colheita, a partir do 

primeiro ciclo vegetativo, teve um comportamento médio conforme expressão apresentada 
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na Figura 1, com coeficiente de determinação de R2= 0,8769. Destaca-se o decréscimo 

inicial de produtividade seguido de um ligeiro aumento da mesma nos meses de outubro e 

novembro. Ou seja, com o reestabelecimento do regime de chuvas, bem como com o 

aumento da temperatura, as plantas agora com 12 meses e já no segundo ciclo vegetativo 

retomaram o crescimento, o que resultou no aumento da atividade fotossintética e, 

consequentemente, o crescimento das raízes (Figura 1). 

O comportamento médio do amido durante as épocas avaliadas é mostrado na 

Figura 2. Nota-se que o teor de amido nas raízes decresce durante os meses de setembro e 

outubro (quarta e quinta avaliação), período este que corresponde a uma fase de intenso 

processo de rebrota e crescimento vegetativo das plantas. Provavelmente isso se deve ao 

fato de que as reservas de amido das raízes tenham sido mobilizadas para produção de novas 

folhas e crescimento de novas hastes. A partir daí nota-se a tendência de iniciar novamente o 

acúmulo de amido. 

Sagrilo (2002), avaliando cultivares de mandioca em diferentes épocas de colheita 

durante dois ciclos vegetativos, constatou comportamento semelhante aos observados no 

presente trabalho. 

Figura 1. Produção média de raízes tuberosas (t/ha) 
de quatro clones de mandioca de indústria em função 
de épocas de colheita, realizada a partir do oitavo 
mês após o plantio. Urussanga, Estado de Santa 
Catarina 2010/2011. 

Figura 2. Médias de teor de amido (%) de quatro clones 
de mandioca de indústria em função de épocas de 
colheita, realizada a partir do oitavo mês após o plantio. 
Urussanga, Estado de Santa Catarina. 2010/2011.

Foi detectada interação significativa (P≤0,05) entre cultivares e épocas de colheita 

apenas para o caráter teor de amido nas raízes (Tabela 1). 

Na Figura 3 pode-se visualizar o comportamento dos quatro clones em função das 

épocas de sua colheita. 
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O clone 849, quanto à curva de amido, foi o que obteve os maiores decréscimos a 

partir da quarta avaliação. Os clones 118 e 530 foram os que sofreram menores perdas para 

o caractere amido.

Figura 3. Teores médios de amido (%) de quatro clones de mandioca de indústria (clones 118; 422; 
530 e 849) em função de épocas de colheita, realizada a partir do oitavo mês após o 
plantio. Urussanga, Estado de Santa Catarina. 2010/2011.

Conclusões 

É possível selecionar clones que apresentam características superiores para as 

diferentes épocas de colheita sugeridas; 

Os clones 118 e 530 se destacam pelas menores variações nos teores de amido 

durante todo o período de avaliação. 
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Introdução 

O sucesso de um programa de melhoramento está intimamente ligado à avaliação de 

um grande número de genótipos (PETERNELLI & BARBOSA, 2004). No caso da 

mandioca, a avaliação de genótipos nas fases iniciais torna-se difícil, pois nem sempre é 

possível implantar um experimento completo e/ou balanceado, uma vez que ocorrem 

limitações principalmente como relação à quantidade de material propagativo disponível. 

Os melhoristas têm buscado alternativas que contornem tais situações, como o uso 

de experimentos incompletos ou de delineamentos aumentados (MATSUOKA et al., 2005; 

RESENDE et al., 2006). Entre essas opções, o uso de delineamentos aumentados é atrativo, 

pois, no caso de falta de material propagativo, os tratamentos podem ser testados com 

apenas uma repetição (FEDERER, 1956). 

O presente trabalho teve com objetivo a estimação de parâmetros genéticos e 

predição de valores genotípicos para alguns caracteres agronômicos em mandioca, via 

modelos mistos. 

Material e Métodos 

O experimento foi instalado em 28/09/2012 na Epagri/Campo Experimental de 

Jaguaruna (CEJ), município de Jaguaruna, região Sul de Santa Catarina, sobre solo 

denominado Neossolo Quartzarênico, (safra 2012/2013). Foi utilizado o delineamento de 

blocos aumentado de Federer com 5 repetições, parcelas de 4 linhas de 5 plantas e área útil 

de 10 plantas, representada pelas duas linhas centrais. O espaçamento utilizado foi de 0,90 

m entre linhas e 0,60 m entre plantas. Foram amostrados e avaliados 75 genótipos 

denominados na análise de tratamentos não comuns (ou regulares), juntamente com duas 

testemunhas: cv. Vermelhinha e cv. SCS 253-Sangão, (tratamentos comuns). A colheita foi 
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realizada aos 10 meses de idade, sendo avaliada produção de raízes (t/ha) e teor de amido 

nas raízes (%).  

Os parâmetros genéticos e ambientais foram obtidos através do programa genético – 

estatístico “SELEGEN-REML/BLUP”, modelo 76 (RESENDE, 2007), expresso pela 

equação determinada por Resende (2007), , em que y é o vetor de 

dados, f é o vetor dos efeitos assumidos como fixos, g é o vetor dos efeitos genotípicos 

(assumidos como aleatórios), b é o vetor dos efeitos ambientais de blocos (aleatórios), e e é 

o vetor de erros ou resíduos (aleatórios). As letras maiúsculas (X, Z e W) representam as 

matrizes de incidência para os referidos efeitos. 

Resultados e Discussão 

Os resultados referentes às estimativas dos parâmetros genéticos e fenotípicos para 

os caracteres produção de raízes (t/ha) e teor de amido (%) estão apresentados na Tabela 1.  

Verifica-se, de maneira geral, média a alta variabilidade genética entre os genótipos 

avaliados para ambas as características coforme depreendem-se das estimativas das 

herdabilidades de parcelas individuais no sentido amplo. Apesar do caractere produção de 

raízes ter apresentado coeficientes de herdabilidade de média magnitude a nível de 

indivíduo (0,4987), existem boas possibilidades de seleção, pois conduziu a estimativa de 

herdabilidade na média de genótipos igual a 0,6417 e acurácia na seleção de progênies de 

0,7062. Os resultados corroboram com os trabalhos de Kizito et al. (2007) e Ojulong et al. 

(2008) que relataram uma herdabilidade moderada para o caráter. 

As estimativas do coeficiente de determinação dos efeitos de bloco foram baixas, 

0,22 e 0,01 para produção e teores de amido respectivamente, evidenciando que havia pouca 

ou muito pouca heterogeneidade ambiental a ser corrigida entre blocos, principalmente para 

o caráter teor de amido, indicando que o delineamento em blocos aumentados foi eficiente 

para os caracteres (Tabela 1). 

Considerando a importância de selecionar novos genótipos de mandioca que tenham 

alta produção e altos teores de amido, são apresentados nas tabelas 2 e 3 os efeitos 

genotípicos (g), valores genotípicos (u+g), ganhos genéticos e a nova média de 15 dos 75 

genótipos avaliados no presente trabalho.  
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Tabela 1. Estimativas dos componentes da variância para os caracteres produção de raízes 
(t/ha) e teor de amido nas raízes (%). 

Componentes de Variância ( REML Individual ) 
Produção (t/ha) Teor de amido (%) 

Vg = 32,1693 1,5774 
Vbloc = 14,3750 0,0329 
Ve = 17,9558 0,6973 
Vf = 64,5002 2,3077 
h2g = 0,4987 0,6835 
c2bloc = 0,2228 0,0143 
h2mgenaj = 0,6417 0,6934 
Acgen = 0,7062 0,8267 
Média geral = 27,76 31,66 

Vg: variância genotípica; Vbloc: variância de ambiente entre blocos; Ve : variância residual; Vf:
variância fenotípica individual; h2g =h2: herdabilidade de parcelas individuais no sentido amplo, ou 
seja, efeitos genotípicos totais; c2bloc = c2: coeficiente de determinação dos efeitos de bloco; 
h2mgenaj: herdabilidade ajustada da média de genótipo, assumindo sobrevivência completa; Acgen:
acurácia da seleção de genótipos, assumindo sobrevivência completa; Média geral do experimento. 

Para o caráter produção foram listados 15 genótipos com efeitos genéticos positivos, 

sendo que o ganho para a escolha destes variou de 40,1% (genótipo 27) a 22,5% (genótipo 

7). A seleção dos 10 melhores genótipos podem proporcionar ganhos superiores a 26% para 

esta variável (Tabela 2). Da mesma forma, para o caráter teor de amido foram listados os 15 

melhores genótipos com efeitos genéticos positivos. Neste caso os ganhos variaram de 6,2% 

para o genótipo 62 a 3,8% para o genótipo 68 (Tabela 3). 

Considerando ambos os caracteres avaliados simultaneamente, a seleção do 

genótipo 71 pode gerar ganhos de 31,5% e 5,0% para os caracteres produção e teor de 

amido, respectivamente. 

Conclusões 

As estimativas dos parâmetros genéticos obtidos revelam excelente potencial 

seletivo da população e variabilidade genética suficiente para o melhoramento genético da 

população em estudo. 

Ganhos genéticos consideráveis acima de 22,5% e 3,8% em relação à média do 

experimento podem ser obtidos com a seleção dos 10 melhores indivíduos para o caráter 

produção e teor de amido, respectivamente. 



201

Tabela 2. Componentes de média BLUP (g = efeito genotípico, u+g = média genotípica ou 
valores genotípicos, Ganho genético em porcentagem e nova média) para os 15 
clones melhores classificados para o caráter produção (t/ha). 

Produção (Toneladas/hectare) 
Ordem Genótipos g u + g Ganho (%) Nova Média 

1 27 11.1364 38.9022 40,1 38.9022 
2 19 8.5051 36.2709 35,4 37.5866 
3 48 7.8259 35.5917 33,0 36.9216 
4 71 7.5614 35.3272 31,5 36.523 
5 35 7.3754 35.1413 30,5 36.2466 
6 5 6.9897 34.7555 29,6 35.9981 
7 6 6.733 34.4988 28,9 35.7839 
8 64 5.7003 33.4661 27,8 35.4942 
9 21 5.553 33.3188 27,0 35.2525 
10 8 5.1285 32.8944 26,1 35.0167 
11 32 4.8084 32.5742 25,3 34.7946 
12 11 4.551 32.3168 24,6 34.5881 
13 37 4.0382 31.8041 23,8 34.374 
14 41 4.0382 31.8041 23,1 34.1904 
15 7 3.7808 31.5467 22,5 34.0142 

Tabela 3. Componentes de média BLUP (g = efeito genotípico, u+g = média genotípica ou 
valores genotípicos, Ganho genético em porcentagem e nova média) para os 15 
clones melhores classificados para o caráter teor de amido (%).

% Amido 
Ordem Genótipos g u + g Ganho (%) Nova Média 

1 62 1.9479 33.6161 6,2 33.6161 
2 36 1.5013 33.1696 5,4 33.3929 
3 12 1.486 33.1543 5,2 33.3133 
4 71 1.3931 33.0614 5,0 33.2503 
5 75 1.3931 33.0614 4,9 33.2125 
6 32 1.2933 32.9616 4,7 33.1707 
7 16 1.2534 32.9217 4,6 33.1351 
8 49 1.1452 32.8135 4,5 33.0949 
9 28 1.0454 32.7136 4,4 33.0526 
10 46 1.0065 32.6748 4,3 33.0148 
11 37 0.9466 32.6149 4,1 32.9784 
12 13 0.9313 32.5995 4,0 32.9469 
13 19 0.9067 32.5749 3,9 32.9182 
14 22 0.9067 32.5749 3,9 32.8937 
15 68 0.8384 32.5066 3,8 32.8679 
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Introdução 

As inferências sobre genótipos em experimentos de campo a fim de se elencar 

aqueles candidatos a serem lançados como cultivares não é tarefa fácil. Essas inferências 

devem ser baseadas nos verdadeiros valores genotípicos, ou seja, devem ser aferidas em 

médias genéticas e não fenotípicas, pois estas serão as médias futuras quando os cultivares 

forem plantados em cultivos comerciais (BORGES et al., 2010). 

Para tanto, o uso de modelos mistos por meio dos métodos de Máxima 

Verossimilhança Restrita (REML) e Melhor Predição Linear Não Viciada (BLUP) para a 

estimativa de parâmetros genéticos e predição de valores genéticos, livre de quaisquer 

efeitos ambientais pode ser um método importante na orientação dos programas de 

melhoramento. Resende (2002) comenta que o BLUP e REML são métodos adequados para 

a predição de valores genéticos e estimação de componentes de variância, o que os tornam 

úteis para identificar os genótipos superiores avaliados em um número restrito de ambientes.  

O objetivo deste trabalho foi utilizar o método REML/BLUP para estimar 

parâmetros genéticos e ambientais e selecionar clones de mandioca para região sul do estado 

de Santa Catarina.

Material e Métodos 

O experimento foi instalado em dois locais: Epagri/Campo Experimental de 

Jaguaruna (CEJ), município de Jaguaruna, e Epagri/Estação Experimental de Urussanga, 

localizada no município de Urussanga, ambos na região sul do estado de Santa Catarina, na 

safra 2012/2013. Utilizou-se o delineamento em blocos completos casualizados com três 

repetições, parcelas de seis linhas de seis plantas e área útil de 16 plantas. O espaçamento 

utilizado foi de 0,80 m entre linhas e 0,80 m entre plantas. 
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Foram avaliados doze clones elite do programa de melhoramento. Os caracteres 

avaliados foram altura de plantas, produção de raízes tuberosas (kg/parcela), obtido pela 

pesagem das raízes de todas as plantas da área útil de cada parcela e teor de amido nas raízes 

(%), obtido pela relação ((15.75+ (0.0564 x Mat. seca) - 4.65)). 

Os parâmetros genéticos e ambientais foram obtidos através do programa genético – 

estatístico “SELEGEN-REML/BLUP” (RESENDE, 2007), expresso pela equação 

determinada por Resende (2007), , em que y é o vetor de dados, r é 

o vetor dos efeitos de repetição (assumidos como fixos) somados a média geral, g é o vetor 

dos efeitos genotípicos (assumidos como aleatórios), i é o vetor dos efeitos da interação 

genótipos x ambientes (aleatórios), e e é o vetor de erros ou resíduos (aleatórios). As letras 

maiúsculas representam as matrizes de incidência para os referidos efeitos. 

Resultados e Discussão 

Os resultados referentes às estimativas dos parâmetros genéticos e ambientais para 

os caracteres altura de plantas, produção de raízes (t/ha) e teor de amido (%) estão 

apresentados na Tabela 1. 

Os CVe’s variaram entre 2,71 a 15,73% para os caracteres teor de amido e produção 

de raízes tuberosas, respectivamente, indicando boa precisão experimental. O coeficiente de 

variação genotípica (CVgi), que expressa em porcentagem da média geral a quantidade de 

variação genética existente, apresentou valores que variaram de 4,42%  para o caracter teor 

de amido a 12,54% para produção de raízes tuberosas (Tabela 1).  

Verifica-se, de maneira geral, bom controle genético na expressão dos caracteres 

coforme depreendem-se das estimativas das herdabilidades de parcelas individuais no 

sentido amplo. Apesar dos caracteres altura de plantas e produção de raízes terem 

apresentado coeficientes de herdabilidade de baixa magnitude a nível de indivíduo (0,2243 e 

0,3611, respectivamente), existem boas possibilidades de seleção, pois conduziu a 

estimativa de herdabilidade na média de genótipos igual a 0,6233 para altura de plantas e 

0,7354 para produção de raízes, além de acurácia seletiva das progênies de 0,7895 e 0,8576 

(Tabela 1). Segundo Resende (2002), a acurácia evidencia alta precisão das inferências das 

médias genotípicas e tem a propriedade de informar sobre o correto ordenamento dos 

genótipos para fins de seleção, além da eficácia da inferência acerca do valor genotípico dos 

genótipos, sendo uma correlação entre valores genotípicos preditos e os verdadeiros. 
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As estimativas do coeficiente de determinação dos efeitos da interação genótipos x 

ambientes foram baixas, 0,0188, 0,0704 e 0,0325 para altura de planta, produção e teores de 

amido respectivamente, evidenciando que houve baixa variância da interação genótipo x 

ambiente (Tabela 1). 

As correlações entre o desempenho nos vários ambientes (rgloc) foram altas, 

evidenciado novamente a baixa interação dos genótipos com ambientes avaliados. 

Tabela 1. Estimativas dos componentes da variância para os caracteres altura de plantas 

(m), número de raízes (unid/parcela), produção de raízes (kg/parcela) e teores de amido nas 

raízes (%). 

Componentes de Variância ( REML Individual ) 
Altura de ptas (m) Produção(kg/parc) Amido (%) 

Vg = 0.009465 8.53907 1.873376 

Vint = 0.000792 1.663598 0.086528 

Ve = 0.03194 13.441704 0.702843 

Vf = 0.042197 23.644372 2.662747 

h2g = 0.224306 +-  0.1590 0.361146 +-  0.2017 0.703550 +-  0.2816 

c2int = 0.018761 0.070359 0.032496 

h2mc = 0.623347 0.73542 0.92113 

Acclon = 0.789523 0.857566 0.959755 

rgloc = 0.922817 0.836945 0.955851 

CVgi% = 5.134445 12.540378 4.421852 

CVe% = 9.431948 15.733759 2.708451 

Média geral = 1.894824 23.302079 30.95339 
Vg: variância genotípica; Vint: variância da interação genótipo x ambiente; Ve: variância residual; Vf: variância 
fenotípica individual; h2g = h2: herdabilidade de parcelas individuais no sentido amplo, ou seja, dos efeitos 
genotípicos totais; c2int = c2: coeficiente de determinação dos efeitos da interação genótipo x ambiente; h2mc:
herdabilidade da média de genótipo, assumindo sobrevivência completa; Acclon: acurácia da seleção de 
genótipos, assumindo sobrevivência completa; rgloc: correlação genotípica entre o desempenho nos vários 
ambientes; CVgi%: coeficiente de variação genotípica; CVe%: coeficiente de variação residual; Média geral do 
experimento. 

Quando se analisam efeitos de tratamentos, tomando-os como aleatórios, os testes 

de comparações múltiplas entre médias de tratamentos não devem ser utilizados 

(RESENDE, 2004).  Valores genotípicos devem ser preferíveis pelos pesquisadores de 

melhoramento, pois são estes os verdadeiros valores a serem preditos. Valores de nova 

média são as predições feitas pelo BLUP para cultivos comerciais, ou seja, os clones 

avaliados deverão produzir tais médias em cultivos comerciais (BORGES et al., 2010). 
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Considerando a importância de selecionar novos genótipos de mandioca que tenham 

alta produção de raízes tuberosas, altos teores de amido e altura de plantas razoável para que 

haja um bom fechamento do solo e uma quantidade mínima de quatro manivas (12cm cada) 

por planta para posterior multiplicação, é apresentado na Tabela 2 os efeitos genotípicos (g), 

valores genotípicos (u+g), ganhos genéticos (%) e a nova média dos 12 clones avaliados no 

presente trabalho.  

Tabela 2. Componentes de média BLUP (g = efeito genotípico, u+g = média 

genotípica ou valores genotípicos, ganho genético em porcentagem e nova média) 

dos 12 clones avaliados para os caracteres altura de plantas (m), produção de raízes 

tuberosas (kg/parcela) e teor de amido (%). 

  Produção de raízes (kg/parcela)   Teores de amido (%)   

Ordem Clone g u + g 
Ganho 

(%) 
Nova 
Média Clone g u + g 

Ganho 
(%) 

Nova 
Média 

1 2 3.3568 26.6589 14.41 26.6589 11 2.2997 33.2531 7.43 33.2531 
2 10 2.7685 26.0706 13.14 26.3648 7 1.3325 32.2859 5.87 32.7695 
3 6 2.5356 25.8377 12.39 26.1891 8 0.5956 31.549 4.55 32.3627 
4 11 2.2047 25.5068 11.66 26.0185 10 0.3346 31.288 3.68 32.094 
5 1 1.6837 24.9858 10.77 25.812 9 0.3193 31.2727 3.15 31.9297 
6 3 -0.0015 23.3005 8.97 25.3934 12 0.2425 31.1959 2.76 31.8074 
7 4 -0.2834 23.0186 7.52 25.0541 6 0.1965 31.1498 2.46 31.7135 
8 5 -1.0924 22.2097 5.99 24.6986 5 0.1965 31.1498 2.23 31.643 
9 12 -1.4846 21.8175 4.62 24.3785 3 -0.1413 30.8121 1.93 31.5507 
10 9 -2.4529 20.8492 3.10 24.0255 1 -0.7947 30.1587 1.48 31.4115 
11 7 -3.3844 19.9177 1.50 23.6521 2 -2.1371 28.8163 0.72 31.1756 
12 8 -3.8502 19.4519 0.00 23.3021 4 -2.4441 28.5093 0.00 30.9534 

Altura de plantas (m) 

Ordem Clone g u + g 
Ganho 

(%) 
Nova 
Média 

1 7 0.0988 1.9936 5.21 1.9936 
2 5 0.0843 1.9791 4.83 1.9864 
3 8 0.0728 1.9677 4.50 1.9801 
4 2 0.0614 1.9562 4.19 1.9741 
5 1 0.0237 1.9186 3.60 1.963 
6 12 0.0074 1.9022 3.07 1.9529 
7 9 0.0032 1.8981 2.65 1.9451 
8 3 0.0032 1.8981 2.34 1.9392 
9 10 -0.0352 1.8596 1.87 1.9303 
10 4 -0.0851 1.8097 1.24 1.9183 
11 6 -0.0861 1.8087 0.71 1.9083 
12 11 -0.1485 1.7464 0.00 1.8948 

g : efeito genotípico predito; u + g : média genotípica ou valores genotípicos 
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Na avaliação do caráter altura de plantas, verificou-se pouca diferença entre os 

clones, variando de 1,89m a 1,99m de altura. Para a variável produção destaca-se os clones 

2, 10, 6, 11e 1 entre os mais produtivos e com efeito genético positivo, sua seleção 

proporciona ganhos superiores a 10% (Tabela 2) 

Com relação ao caráter teor de amido, os cinco melhores clones com efeito genético 

positivo podem proporcionar ganhos entre 3,0% e 7,4% com a seleção dos clones 9 e 11, 

respectivamente. 

Conclusões 

 - O método REML/BLUP apresenta-se eficiente na estimação dos parâmetros genéticos da 

população e na classificação dos melhores clones; 

- Considerando a importância de se capitalizar todas as características em um único 

indivíduo, os clones 11 e 10 destacam-se entre os demais avaliados. 
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Introdução 

A utilização de variedades melhoradas de mandioca é considerada um dos principais componentes 

tecnológicos do sistema produtivo dessa cultura, por contribuir com incrementos de produtividade sem 

implicar em custos adicionais, o que facilita a sua adoção, especialmente por parte dos produtores de baixa 

renda. Além disso, vários problemas de pragas e doenças podem ser solucionados pelo uso de variedades 

resistentes, sendo que em alguns casos, variedades resistentes constituem a única alternativa viável na 

solução de alguns problemas (FUKUDA et al., 2005). A região centro-oeste de Minas Gerais possui tradição 

na produção de mandioca, muito embora, trabalhos com a cultura cessaram a partir de meados da década de 

90 e a partir daí, demandas surgiram por parte dos agricultores da região, sobretudo no que se refere a 

seleção de variedade mais produtivas e resistentes à seca. Deste modo, objetivou-se com este trabalho 

implantar na Fazenda Experimental da Epamig de Felixlândia (FEFEX), Felixlândia (MG) um banco de 

genótipos de mandioca, melhoradas pelo Departamento de Fitotecnia da UFLA além de etnovariedades 

tradicionais, pré-selecionando os materiais mais produtivos, para futuros trabalhos de melhoramento da 

cultura na região. 

Material e Métodos 

O banco de variedades foi implantado em março de 2009, na FEFEX da EPAMIG, cujas 

coordenadas geográficas são 18º04'04" sul e 44º58'48" oeste, à altitude de 616 m. O clima da região é 

classificado como AW, segundo classificação de Köepen. A temperatura média anual é de 22,0º C e a 

precipitação média anual é de 1200 mm com períodos de seca e chuva bem definidos. A vegetação nativa 

dominante da área é o cerrado arbóreo-arbustivo. Previamente ao plantio foi realizado análise de solo, cujos 

valores obtidos basearam o cálculo de calagem e adubações, conforme 5ª Aproximação – CFSEMG (1999).  

Foram obtidas os seguintes materiais genéticos a partir do programa de melhoramento da 

Universidade Federal de Lavras: BAIANA, CASCA ROXA, UFLA H, UFLA 30, UFLA 90, UFLA 2, 

UFLA 33, UFLA 9, UFLA 41, FIBRA, UFLA E, LT 3, UFLA 39, IAC 15, UFLA 76, LT 2, MOCOTÓ, 
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Introdução 

A utilização de variedades melhoradas de mandioca é considerada um dos principais componentes 

tecnológicos do sistema produtivo dessa cultura, por contribuir com incrementos de produtividade sem 

implicar em custos adicionais, o que facilita a sua adoção, especialmente por parte dos produtores de baixa 

renda. Além disso, vários problemas de pragas e doenças podem ser solucionados pelo uso de variedades 

resistentes, sendo que em alguns casos, variedades resistentes constituem a única alternativa viável na 

solução de alguns problemas (FUKUDA et al., 2005). A região centro-oeste de Minas Gerais possui tradição 

na produção de mandioca, muito embora, trabalhos com a cultura cessaram a partir de meados da década de 

90 e a partir daí, demandas surgiram por parte dos agricultores da região, sobretudo no que se refere a 

seleção de variedade mais produtivas e resistentes à seca. Deste modo, objetivou-se com este trabalho 

implantar na Fazenda Experimental da Epamig de Felixlândia (FEFEX), Felixlândia (MG) um banco de 

genótipos de mandioca, melhoradas pelo Departamento de Fitotecnia da UFLA além de etnovariedades 

tradicionais, pré-selecionando os materiais mais produtivos, para futuros trabalhos de melhoramento da 

cultura na região. 

Material e Métodos 

O banco de variedades foi implantado em março de 2009, na FEFEX da EPAMIG, cujas 

coordenadas geográficas são 18º04'04" sul e 44º58'48" oeste, à altitude de 616 m. O clima da região é 

classificado como AW, segundo classificação de Köepen. A temperatura média anual é de 22,0º C e a 

precipitação média anual é de 1200 mm com períodos de seca e chuva bem definidos. A vegetação nativa 

dominante da área é o cerrado arbóreo-arbustivo. Previamente ao plantio foi realizado análise de solo, cujos 

valores obtidos basearam o cálculo de calagem e adubações, conforme 5ª Aproximação – CFSEMG (1999).  

Foram obtidas os seguintes materiais genéticos a partir do programa de melhoramento da 

Universidade Federal de Lavras: BAIANA, CASCA ROXA, UFLA H, UFLA 30, UFLA 90, UFLA 2, 

UFLA 33, UFLA 9, UFLA 41, FIBRA, UFLA E, LT 3, UFLA 39, IAC 15, UFLA 76, LT 2, MOCOTÓ, 

UFLA 23, UFLA 64, UFLA 60, PINHEIRA, UFLA 75, BAIANINHA, UFLA 15, UFLA J, UFLA 12, 

UFLA 58, UFLA 53, UFLA 77, UFLA 60, UFLA 26, UFLA 72, UFLA 29, UFLA 67, UFLA 22, UFLA 38, 

BAIANA 2, PIONEIRA, MOCOTÓ e PÃO DA CHINA. A coleta das ramas, o preparo dos toletes e o 

preparo para plantio foram realizados conforme recomendações de SOUZA & FIALHO (2003). Para garantir 

a boa germinação das manivas e o desenvolvimento das mudas das variedades de mandioca, foi instalado 

conjunto de irrigação por aspersão após o plantio. Tratos culturais foram realizados conforme comum 

recomendação para a cultura da mandioca. O banco de germoplasma não seguiu delineamento estatístico já

que não haviam manivas para instalação de repetições. A parcela foi constituída de linha única com 20 

plantas. Em novembro de 2010, realizou-se a colheita das plantas, e foram realizadas pesagens de 5 plantas 

do centro da parcela (kg/5 plantas), contagem do número de raízes das 5 plantas (nº raiz), cálculo do peso de 

raízes por plantas (kg/planta) e peso médio de raízes (kg/raiz). Foram realizadas avaliações visuais do vigor 

final das plantas, porte. 

Resultados e Discussão 

Como resultado, dentre os 40 materiais plantados, 10 materiais foram descartados e não prosseguiu-

se com os mesmos no ensaio de competição proposto para a Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Os 

materiais LT 03, UFLA 76, UFLA 23, UFLA 64, BAIANINHA, UFLA J, UFLA 58, PIONEIRA, UFLA 67, 

UFLA 22, foram excluídos por apresentarem baixa produtividade comparativa, problemas com acamamento, 

baixa produção de parte aérea, ou outro aspecto limitante para a cultura.  

Dentre estes, os materiais menos produtivos foram: UFLA 67, UFLA 76 e BAIANINHA, seguidos 

por UFLA 58, UFLA 22, UFLA J, UFLA 23, LT 03. As variedades PIONEIRA e UFLA 64, apresentaram 

visualmente menor capacidade de produção de parte aérea, sendo eliminadas também. 

Conclusões 

Os materiais plantados apresentaram boa adaptação às condições da área experimental, sendo este 

um bom indício para futuros trabalhos com os mesmos na região. Ao final do ensaio as manivas foram 

reservadas para instalação do campo de competição de variedades. 
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Tabela 1. Avaliação preliminar em viveiro, quanto aos aspectos produtivos de 5 plantas de cada material 

genético plantado na EPAMIG - Fazenda Experimental de Felixlândia (MG). FELIXLÂNDIA, 

NOVEMBRO DE 2010. 

Materiais de mandioca coletados: Kg/5 pl kg/pl nº raiz kg/raiz 
1 BAIANA 32,8 6,56 39 0,84 
3 CASCA ROXA 25,2 5,04 80 0,32 
4 UFLA H 11,8 2,36 46 0,26 
5 UFLA 30 17 3,4 37 0,46 
9 UFLA 90 13,4 2,68 61 0,22 
10 UFLA 2 14,5 2,9 75 0,19 
continua... 
13 UFLA 33 18,4 3,68 57 0,32 
18 UFLA 9 19,5 3,9 50 0,39 
20 UFLA 41 12,9 2,58 61 0,21 
22 FIBRA 14,8 2,96 31 0,48 
23 UFLA E 10 2 32 0,31 
26 LT 3 8,4 1,68 52 0,16 
28 UFLA 39 7,5 1,5 22 0,34 
31 IAC 15 23,2 4,64 50 0,46 
35 UFLA 76 3,8 0,76 28 0,14 
36 LT 2 16,8 3,36 47 0,36 
37 MOCOTÓ 16,4 3,28 59 0,28 
44 UFLA 23 7,8 1,56 37 0,21 
47 UFLA 64 9,6 1,92 55 0,17 
50 UFLA 60 12 2,4 25 0,48 
54 PINHEIRA 23 4,6 32 0,72 
55 UFLA 75 11,9 2,38 57 0,21 
59 BAIANINHA 3,8 0,76 35 0,11 
60 UFLA 15 30 6 73 0,41 
61 UFLA J 7,8 1,56 49 0,16 
66 UFLA 12 12 2,4 36 0,33 
67 UFLA 58 5 1 40 0,13 
68 PIONEIRA 9 1,8 73 0,12 
70 UFLA 53 10,8 2,16 40 0,27 
73 UFLA 77 7,1 1,42 24 0,29 
77 UFLA 60 10 2 41 0,24 
78 UFLA 26 10,2 2,04 48 0,21 
81 UFLA 72 15 3 40 0,37 
82 UFLA 29 10 2 47 0,21 
85 UFLA 67 3,2 0,64 27 0,12 
86 UFLA 22 5,6 1,12 30 0,19 
87 UFLA 38 17,4 3,48 59 0,29 
88 BAIANA 2 18,6 3,72 55 0,34 
91 MOCOTÓ 23,2 4,64 48 0,48 
92 PÃO DA CHINA 12 2,4 37 0,32 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta) é uma planta tropical que pode crescer indefinidamente, alternando 

períodos de crescimento vegetativo, armazenando carboidratos nas raízes, tendo períodos de quase 

dormência, provocada por condições climáticas severas de baixa temperatura e falta de água.  

 Daher (1993) realça que, o aumento do número de descritores pode resultar na presença de traços 

redundantes, por estarem quase sempre associados a vários caracteres. Assim, a definição de um conjunto 

mínimo de descritores reduz a necessidade de colheta de dados sem ocasionar redução da confiabilidade dos 

resultados (Pereira et al., 1992). No descarte de caracteres redundantes, pela análise de componentes 

principais tem sido indicada para a identificação de descritores com melhor capacidade para adesões 

exigentes. A eficácia da análise de componentes principais foi verificada por comparação entre os grupos 

formados por todos os descritores e as selecionadas usando vários métodos de agrupamento (Cury, 1993; 

Dias et al., 1997; Araújo et al., 2002). 

O presente estudo teve como objetivo realizar a seleção de descritores morfológicos na cultura da 

mandioca (Manihot esculenta) por meio de técnicas multivariadas. 

Material e Métodos

Foram caracterizadas por meio de 35 descritores morfológicos e agronômicos, 200 acessos do Banco 

Ativo de Germoplasma de mandioca da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Os 16 descritores quantitativos 

utilizados na caracterização foram: comprimento da raiz (cm) (CRR); diâmetro da raiz (cm) (DRR); número 

de raízes por planta (NRP); peso de raiz por planta (kg) (RRW); teor de amido da raiz (%) (TAS); teor de 

HCN na raiz (HCN); distância entre cicatrizes foliares (cm) (DCF); número de hastes a partir da maniva mãe 

(NHN); altura da primeira ramificação (m) (ARH), altura da planta (APP); peso das hastes e cepas por 

plantas (RCW); número de lóbulos (NLN); comprimento do lóbulo médio (cm) (CLL); largura do lóbulo 

médio (cm) (LLW); comprimento do pecíolo (cm) (CPL); peso da folhagem (kg/pl) (FWF). Os 19 

descritores qualitativos utilizados na caracterização foram: superfície da película da raiz (SPR); cor da 

película da raiz (CPC); destaque da película da raiz (DPR); cor da casca da raiz sem película (cor do córtex) 

(CCC); cor da polpa (CPP); forma da raiz (FRR); pedúnculo da raiz (PRP); presença de cintas na raiz (PCC); 
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facilidade de desprendimento da raiz (FDE); proeminência das cicatrizes foliares (PCF); cor do caule (CCC); 

hábito de ramificação (HRBH); cor dos ramos terminais (CRT); cor da folha adulta (CFA); cor do broto 

terminal (CBT); pubescência das folhas jovens (PFJ); forma do lóbulo (FLS); sinuosidade do lóbulo (SSL); 

cor do pecíolo (CPP); 

  Para a seleção dos descritores qualitativos foram calculadas as frequências percentuais de cada 

categoria e o nível de entropia dos caracteres por meio do coeficiente de entropia de Renyi (RENYI, 1961). 

Foram considerados como descritores descartados aquelas que apresentarem nível de entropia inferior a 0,75. 

Para os descritores quantitativos, foi realizada a identificação dos descritores redundantes, por dois 

procedimentos: 1) seleção direta, proposta por Jolliffe (1972, 1973), onde foram eliminados os caracteres que 

apresentaram maior coeficiente de ponderação em valor absoluto (autovetor), no componente principal de 

menor autovalor, partindo do último componente até aquele cujo autovalor não excedeu 0,70; 2) Seleção 

baseada no coeficiente de Singh (1981), através do programa computacional GENES (CRUZ, 2008). Porém, 

o descarte final foi realizado com base na informação obtida nos dois procedimentos, sendo indicado para 

descarte o descritor identificado simultaneamente nos dois procedimentos. 

Resultados e Discussão

 As variáveis que apresentaram baixa entropia foram cor da folha adulta (0,17), proeminência das 

cicatrizes foliares (0,33), sinuosidade do lóbulo (0,34), cor da polpa (0,39), pubescència das folhas jovens 

(0,49), superfície da película da raiz (0,56), presença de cintas na raíz (0,62), facilidade de desprendimento 

da raiz (0,65), destaque da película da raiz (0,67), pedúnculo da raiz (0,69). Baixos valores para entropia 

estão associados a uma menor quantidade da categoria fenotípica para o descritor aplicado e a uma maior 

instabilidade na proporção entre frequência dos acessos nas diferentes categorias fenotípicas. 

As variáveis que apresentaram maiores entropias foram cor do caule (1,45), forma da raiz (1,37), cor 

do pecíolo (1,30), cor do broto terminal (1,09), forma do lóbulo (1,03), hábito de ramificação (1,03), cor da 

casca da raiz sem película (0,97), cor da película da raiz (0,95), cor dos ramos terminais (0,85), uma vez que 

apresentaram elevado número de categoria e um maior equilíbrio na proporção entre a frequência dos 

acessos nas diferentes categorias fenotípicas. O que revela a variabilidade genética entre os acessos 

estudados. 

Baseando-se no coeficiente de Singh (1981), a variável comprimento do pecíolo, apresentou-se como 

o caráter de maior importância dentre as dezesseis variáveis avaliadas, apresentou também a maior 

percentagem de contribuição quanto à divergência genética (43,94%) sendo responsável pela maior 

percentagem de toda variabilidade dos dados (Tabela 1).  

Ao avaliar o descarte preliminar, para os descritores quantitativos, com o uso do método direto 

proposto por Jolliffe (1972, 1973), verificou-se que o primeiro caráter indicado foi o número de 

comprimento do pecíolo (CPL), uma vez que apresentou o maior peso no módulo com o último componente 

principal (-0,55), seguido pelos caracteres comprimento do lóbulo médio (CLL), altura da planta (APP), peso 
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da folhagem (FWF), peso das hastes e cepas por plantas (RCW), número de lóbulos (NLN), largura do 

lóbulo médio (LLW), cujos maiores valores próprios do módulo ocorreu em componentes principais CP11 

(RCW), CP12 (NLN) e CP13 (CLL), respectivamente (Tabela 2). Nesse procedimento, sete caracteres foram 

considerados redundantes, conforme a sequência de descarte: CPL, CLL, APP, FWF, RCW, NLN e LLW. É 

importante ressaltar que, esse procedimento pode ser considerado drástico, porque eliminou nove dos 

dezesseis caracteres morfológicos quantitativos utilizados como descritores de mandioca.  

Tabela 1. Contribuição relativa (S.j) dos descritores para diversidade segundo Singh (1981). 

Descritores S.j S.j (%) 

Comprimento da raiz 526.905,44 18,79 

Diâmetro da raiz 22.584,64 0,81 

Número de raízes por planta 380.733,99 13,58 

Peso de raiz por planta 11.765,91 0,42 

Teor de Amido da raiz 132.473,51 4,72 

Teor de HCN na raiz 61.231,00 2,18 

Distância entre cicatrizes foliar 172.556,96 6,15 

Número de hastes a partir da maniva mãe 19.216,00 0,69 

Altura da primeira ramificação 2.477,75 0,09 

Altura da planta 3.274,31 0,12 

Peso das hastes e cepas por plantas 7.402,27 0,26 

Número de lóbulos 46.896,00 1,67 

Comprimento do lóbulo médio 145.021,19 5,17 

Largura do lóbulo médio 24.985,75 0,89 

Comprimento do pecíolo 1.231.979,75 43,94 

Peso da folhagem 14.497,99 0,52 

No descarte feito por seleção com Jolliffe (1972, 1973), foram indicados apenas sete caracteres, na 

seguinte ordem: CPL, CLL, APP, FWF, RCW, NLN e LLW (Tabela 2). Que, ao ser comparado ao anterior, 

verifica-se que esse procedimento parece mais adequado, porém há também indícios de falhas, já que se 

indicaram para descarte todos os caracteres empregados na obtenção de boa seleção dos descritores. Com 

base na análise simultânea dos dois procedimentos, cinco caracteres foram coincidentes, porém, fizeram 

parte do descarte final os seguintes descritores: CLL, APP, FWF, RCW, NLN e LLW. Portanto, essa decisão 

atenuou a drasticidade por seleção de Singh (1981) e minimizou possíveis erros no descarte, além de ter 

permitido a redução de 37,5% dos caracteres avaliados, ocasionando redução nos custos e no trabalho de 

avaliação e caracterização de germoplasma da mandioca. 
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Tabela 2. Descritores pré-selecionadas e selecionadas baseadas nos procedimentos de Singh (1981) e Jolliffe 

(1972, 1973).

Descritores
Pré-selecionadas 

Selecionadas 
Singh (1981) Jolliffe (1972, 1973) 

CRR Sel Sel Sel 

DRR Desc (7)1 Sel Sel 

NRP Sel Sel Sel 

RRW Desc (4) Sel Sel 

TAS Desc (11) Sel Sel 

HCN Desc (10) Sel Sel 

DCF Sel Sel Sel 

NHN Desc (6) Sel Sel 

ARH Desc (1) Sel Sel 

APP Desc (2) Desc (3) Desc 

RCW Desc (3) Desc (5) Desc 

NLN Desc (9) Desc (6) Desc 

CLL Sel Desc (2) Sel 

LLW Desc (8) Desc (7) Desc 

CPL Sel Desc (1) Sel 

FWF Desc (5) Desc (4) Desc 
1Ordem de descarte. Descritores pré-selecionados: comprimento da raiz (cm) (CRR); diâmetro da raiz (cm) 
(DRR); número de raízes por planta (NRP); peso de raiz por planta (kg) (RRW); teor de amido da raiz (%) 
(TAS); teor de HCN na raiz (HCN); distância entre cicatrizes foliares (cm) (DCF); número de hastes a partir 
da maniva mãe (NHN); altura da primeira ramificação (m) (ARH), altura da planta (APP); peso das hastes e 
cepas por plantas (RCW); número de lóbulos (NLN); comprimento do lóbulo médio (cm) (CLL); largura do 
lóbulo médio (cm) (LLW); comprimento do pecíolo (cm) (CPL); peso da folhagem (kg/pl) (FWF). 

Conclusões 

Os descritores comprimento da raiz, diâmetro da raiz, número de raízes por planta, peso de raiz por 

planta, teor de amido da raiz, teor de HCN na raiz, distância entre cicatrizes foliares, número de hastes a 

partir da maniva mãe, altura da primeira ramificação, comprimento do lóbulo médio e comprimento do 

pecíolo são importantes na caracterização de germoplasma da mandioca. O descarte de 37,5% dos 

descritores não ocasiona perda de informação, minimiza custos e dinamiza o manejo de coleções de 

germoplasma da mandioca.  
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Introdução 

 O cultivo da mandioca é de grande relevância econômica por representar a principal 

fonte de carboidratos para milhões de pessoas, principalmente nos países em 

desenvolvimento como o Brasil, que é o terceiro maior produtor mundial. À mandioca 

possui uma grande importância na alimentação humana e animal, mas também em processos 

industriais para a obtenção do amido (FINEP, 2011; IBGE, 2013; FAO, 2013). 

Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca (ABAM, 

2012), cerca da metade da produção brasileira destina-se à industrialização pelas fecularias. 

O amido é constituído por duas moléculas distintas, amilose e amilopectina, ambas contendo 

apenas unidades de glicose. A amilopectina possui ligações do tipo α-1,4 e α-1,6, enquanto a 

amilose é formada por ligações α -1,4. Isto faz com que a amilose apresente essencialmente 

estruturas lineares e a amilopectina estruturas altamente ramificadas (WOLF, 2010). 

 O objetivo deste trabalho foi caracterizar os acessos de mandioca, bem como o 

amido extraído destes acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Mandioca (BAG-

Mandioca) da Embrapa Mandioca e Fruticultura com relação aos teores de compostos 

cianogênicos e matéria seca, relação amilose/amilopectina, pH e fator ácido do amido. 

Material e Métodos 

 Foram avaliados 252 acessos de mandioca aos 11 meses, colhidas nos campos 

experimentais da Embrapa Mandioca e Fruticultura no período de 13 de junho a 18 de julho 

do ano de 2012 e preparadas para análise no Laboratório de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos da Embrapa no mesmo dia da colheita. A amostragem foi realizada conforme a 

metodologia descrita por Rodriguez-Amaya & Kimura (2004) e a extração de amido 

conforme Campanha (2010). 
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 A determinação dos compostos cianogênicos foi realizada segundo Essers (1994). 

Para a liberação do cianeto glicosídico, utilizou-se a enzima linamarase, a qual foi extraída 

da entrecasca da mandioca segundo Cooke (1979). A análise de umidade foi realizada em 

estufa de circulação de ar forçada a 60 °C por 48 horas até a obtenção de peso constante. 

 O amido seco foi analisado com relação ao teor amilose/amilopectina segundo a 

norma ISO (1987). A medida do pH foi realizada através do pHmetro, agitando 25 g de 

amido em 50 mL de água. Em seguida, foi titulado o HCL 0,1 N até o pH igual a 3,0 para 

determinação do fator ácido (mL de HCl 0,1 N). 

Resultados e Discussão 

A matéria seca dos 252 acessos estudados variou entre 26,2 a 49,3%, com média de 

39,8% (Figura 1). Os acessos BGM1408, BGM1281, BGM1692 e BGM0027 apresentaram 

teores de matéria seca de 45,0; 45,5; 46,4 e 49,4% respectivamente. O teor de matéria seca 

do acesso BGM0027 (49,4%) foi superior ao descrito 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. O teor de matéria seca é, geralmente, a característica que determina o maior ou menor 

valor pago pelas indústrias aos produtores no momento da comercialização, uma vez que 

está diretamente relacionado ao rendimento industrial dos diversos produtos derivados da 

mandioca (SARMENTO, 1997). 

As variedades com concentrações de cianeto na raiz fresca acima de 100 µg g-1 de 

polpa são classificadas como bravas ou venenosas (BORGES et al., 2002). Nos genótipos 

estudados, observou-se que 251 apresentaram concentração de compostos cianogênicos 

entre 0,4 a 98,1 μg de HCN g-1 de mandioca fresca, sendo classificados como mansos e o 

acesso BGM1617, como bravo, com valor de 100,9 μg de HCN g-1 (Figura 1). 

O teor de amilose variou entre 11,7 a 23,1%, com valor médio de 17,8% (Figura 2). 

Dos acessos avaliados, 13 apresentaram concentração de amilose entre 11,7 a 13,9%; 74 

acessos com concentração entre 14,1 a 16,9%; 120 acessos entre 17,1 a 19,9% e 45 com 

concentração de 20,1 a 23,1%. Ceballos et al. (2007) avaliaram 2000 genótipos diferentes de 

mandioca do banco de germoplasma do Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT), com o valor médio de amilose de 16,6±2,3%. 
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Figura 1 - Teor de matéria seca versus compostos cianogênicos dos acessos do BAG 
mandioca da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Os acessos com maiores teores de matéria 
seca estão marcados em vermelho. 

O percentual de amilose e amilopectina do grânulo de amido influencia no 

inchamento do mesmo e formação do gel. Amidos com alto percentual de amilopectina têm 

seus grânulos aumentados e inchados, mas não formam gel, mas sim uma solução altamente 

viscosa e, ao contrário da amilose, não tem tendência à retrogradação (VACLAVIK & 

CRISTIAN, 2008). A determinação do teor de amilose e amilopectina nos grânulos de 

amido contribui para a elucidação das propriedades reológicas tanto dos géis de amido 

quanto dos inúmeros produtos nos quais é empregado (MARCON et al., 2007). 

O valor médio do pH da fécula extraída dos acessos foi de 6,68, variando entre 4,70 

a 8,56. O valor do pH de 112 acessos ficou na faixa da fécula tipo 1, pH entre 4,50 a 6,50. O 

fator ácido variou de 2,07 a 16,3 mL, com média de 5,06 mL. O fator ácido encontra-se na 

faixa da fécula tipo 1 (4,00 mL) para 74 acessos. A fécula do tipo 1 apresenta maior valor de 

mercado, por ser mais adequada para a modificação química. Os acessos BGM1617 (5,49 e 

3,75 mL), BGM1614 (5,42 e 3,75 mL), BGM1619 (5,55 e 3,85 mL), BGM1595 (6,32 e 3,95 

mL) e BGM1547 (5,74 e 4,04 mL) apresentaram os valores de pH e fator ácido da fécula 

tipo 1 (Figura 3), conforme os limites de tolerância para os produtos amiláceos derivados da 

raiz da mandioca estabelecidos na Legislação Brasileira para fécula de mandioca (BRASIL, 

2005). A concentração de amilose observada nesses acessos foi de 15,5% no genótipo 

BGM1617, 14,7% para o BGM1614, 14,2% para o BGM1619, 19,3% no BGM1595 e 

16,4% no BGM1547. 
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Figura 2 - Teor de amilose em base seca de acessos de mandioca do banco ativo de 
germoplasma da Embrapa Mandioca e Fruticultura. 
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Figura 3 - Fator ácido versus pH dos acessos do BAG mandioca da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura. Os acessos com pH e fator ácido da fécula tipo 1 estão marcados em vermelho. 

Conclusões 

 Apenas o acesso BGM1617 apresentou o teor de compostos cianogênicos acima de 

100 µg de HCN g-1 de mandioca fresca. Quatro acessos destacaram-se por apresentar 

elevado teor de matéria seca, podendo ser promissores industrialmente por apresentarem 

maior teor de amido. Os cinco acessos BGM1617, BGM1614, BGM1619, BGM1595 e 

BGM1547 apresentaram os valores de pH e fator ácido da fécula tipo 1, sendo, portanto, 

promissores para serem modificados para atender às necessidades de uma possível aplicação 

industrial. 
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Introdução 

 A mandioca possui elevada importância social para os países em desenvolvimento 

devido à sua ampla utilização. É uma das culturas mais importantes na alimentação humana, 

principalmente para a população de menor poder aquisitivo (LEONEL & CEREDA, 2002). 

Os carotenoides são importantes como fonte de vitamina A, pela sua ação 

antioxidante e por atuarem na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. A carência 

da vitamina A pode causar a morte em milhares de crianças no mundo e constitui-se como 

um dos principais problemas nutricionais de populações de países em desenvolvimento, 

incluindo o Brasil (AMANCIO & SILVA, 2012). O objetivo deste trabalho foi avaliar três 

clones de mandioca em seis épocas de colheita (6 a 11 meses), com relação aos teores de 

carotenoides totais, compostos cianogênicos, amilose e matéria seca. 

Material e Métodos 

 As raízes dos clones 0315, 1411 e da variedade BRS Jari aos 6 a 11 meses foram 

colhidas no período de 20 de março a 20 de agosto de 2012, no campo experimental da 

Embrapa Mandioca e Fruticultura, e preparadas para serem analisadas no mesmo dia. O 

experimento foi realizado no delineamento de blocos casualizados, com quatro repetições e 

parcela de 10 plantas. Os procedimentos de amostragem e preparo da amostra foram 

realizados conforme Rodriguez-Amaya & Kimura (2004) e a extração de amido conforme 

Campanha (2010). 

 A determinação dos compostos cianogênicos foi realizada segundo ESSERS (1994). 

Para a liberação do cianeto glicosídico, utilizou-se a enzima linamarase, a qual foi extraída 
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da entrecasca da mandioca segundo COOKE (1979). O teor de carotenoides totais foi 

quantificado segundo Rodriguez-Amaya & Kimura (2004). A análise de umidade foi 

realizada em estufa de circulação de ar forçada a 60 °C por 48 horas até a obtenção de peso 

constante. O amido seco foi analisado com relação ao teor amilose/amilopectina segundo a 

norma ISO (1987). 

Os dados foram submetidos à análise de variância, e as médias dos clones 

comparadas por meio do teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade para a mesma 

época de colheita e análise de regressão para o mesmo clone nas diferentes épocas, 

utilizando-se o programa SISVAR (FERREIRA, 2000). 

Resultados e Discussão 

 Os dados da análise de variância são apresentados na Tabela 1. Para todas as 

caraterísticas avaliadas houve efeito altamente significativo (P<0,01) de clones, mostrando 

haver diferenças genéticas entre eles. O mesmo observou-se com relação às épocas de 

colheita. Quanto à interação clones x épocas, só não foram observadas diferenças 

significativas no teor de matéria seca. 

Tabela 1. Análise de variância dos teores de compostos cianogênicos (CC), carotenoides 
totais (CT), matéria seca (MS) e amilose (AM) avaliados em três clones de mandioca de 
mesa em 6 épocas de colheita. 
Fontes de variação G.L. Quadrados médios 

CC (µg g-1) CT (µg g-1) MS (%) AM (%) 
Blocos 3 2,6750ns 0,4284ns 11,8188ns 1,3144ns

Clones 2 160,5741** 101,2935** 159,3389** 43,8441** 
Erro 1 6 8,6710 0,2400 11,6947 0,5089 
Épocas de colheita 5 160,0953** 28,8587** 29,8055** 65,1940** 
Clones x épocas 10 20,7164** 1,5234* 7,9247ns 2,6036* 
Erro 2 45 3,1994 0,6362 4,6645 1,2273 
G.L. graus de liberdade. **significativo a 1% de probabilidade, *significativo a 5% de probabilidade, 
nsnão significativo. 

 As médias das quatro características, agrupadas por meio do teste de Tukey a 5% de 

probabilidade, encontram-se na Tabela 2. Para os clones estudados de seis aos 11 meses de 

cultivo, observou-se a concentração de compostos cianogênicos abaixo de 21 µg de HCNg-1. 

Não houve diferença significativa para o teor desses compostos entre os clones aos seis e 11 

meses de colheita. Nos demais meses, o clone 03-15 apresentou o maior teor. O grupo de 

variedades de mandioca mansa caracteriza-se por apresentar teores de compostos 
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cianogênicos abaixo de 100 µg de HCN g-1 de polpa de raízes frescas (BORGES et al., 

2002), assim, todos os genótipos avaliados foram caracterizados como mandioca mansa. 

 Os teores de carotenoides totais variaram de 3,81 ± 0,2 a 11,6 ± 0,6 µg g-1 de 

mandioca fresca. O clone 0315 apresentou os maiores teores em todas as épocas de colheita. 

Os teores de carotenoides destes clones foram semelhantes aos valores 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 colhidos com 8,5 meses. 

Tabela 2 – Avaliação dos teores de compostos cianogênicos, carotenoides totaism, matéria 
seca e amilose em raízes de três clones de mandioca de mesa em seis épocas de colheita. 

Clones 
Época de colheita (meses) 

6 7 8 9 10 11 
Compostos cianogênicos (µg de HCN g-1 de mandioca fresca) 

0315 9,4±1,1a 13,5±1,7a 20,1±2,4a 20,8±2,4a 14,4±2,1a 6,1±1,7a 
1411 8,6±2,3a 9,4±3,6b 11,4±0,8b 10,6±1,1c 10,4±1,6b 5,4±0,6a 
Jari 10,0±3,4a 9,4±0,8b 10,9±1,4b 13,8±1,7b 11,9±2,1ab 3,6±0,5a 

Carotenoides totais (µg g-1 de mandioca fresca) 
0315 8,1±0,7a 7,7±0,9a 6,2±0,5a 8,4±0,2a 10,8±1,0a 11,6±0,6a 
1411 3,8±0,2b 4,0±1,0b 4,1±0,2b 4,5±0,3b 5,5±0,7c 7,0±1,5b 
Jari 4,5±0,3b 4,8±0,4b 4,8±1,0b 5,2±0,4b 7,9±1,2b 7,8±0,8b 

Matéria seca (%) 
0315 32,6±1,7a 32,3±0,5a 29,5±1,9a 29,8±3,0a 31,8±1,4a 34,1±1,5a 
1411 26,7±0,5b 26,1±3,3b 24,7±1,4b 25,7±1,6b 27,6±2,5b 31,4±2,0a 
Jari 30,4±4,5a 28,4±2,0b 26,1±2,3ab 26,0±2,3b 26,5±0,9b 27,3±4,8b 

 Amilose (%) 
0315 21,5±0,3a 25,5±0,8a 23,9±1,4a 18,6±1,7a 19,0±1,7a 19,7±0,8a 
1411 16,7±1,1c 22,3±0,8b 20,1±1,6b 18,2±0,9a 18,3±0,7a 17,6±0,9b 
Jari 19,3±0,5b 24,7±0,7a 23,1±1,3a 18,8±0,9a 20,1±1,6a 19,7±0,6a 

Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. 

A porcentagem de amilose no amido das raízes de mandioca não apresentou 

diferença significativa entre os clones no nono e décimo meses de colheita, bem como entre 

o clone 0315 e a variedade BRS Jari com sete, oito e 11 meses de idade. No sexto mês o 

clone 0315 apresentou maior teor de amilose. A maior porcentagem de amilose obtida foi no 

sétimo mês de colheita para o clone 0315 e a variedade BRS Jari. Com relação ao teor de 

matéria seca, o clone 0315 apresentou maior teor em todas as épocas de colheita. 
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A concentração de compostos cianogênicos aumentou do sexto para o oitavo mês, e 

decresceu posteriormente (Figura 1a). Os resultados obtidos por Sinha & Nair (1968) 

corroboram com os obtidos nesse trabalho, os quais realizaram colheitas sucessivas dos sete 

aos treze meses após o plantio e observaram variações nos teores de HCN, com aumentos do 

sétimo ao nono mês, seguido de acentuado decréscimo. Pereira et al. (1960) não observaram 

diferenças significativas nos teores de HCN de 10 variedades em quatro épocas de colheita 

(8, 9, 10 e 11 meses após o plantio). 

ŷ** = -2.04x2 + 34.38x - 124.51
R² = 0.94

ŷ** = -0.68x2 + 11.20x - 34.67
R² = 0.86

ŷ** = -0.93x2 + 15.21x - 49.38
R² = 0.65
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Figura 1 - Compostos cianogênicos (a) e carotenoides totais (b) em três clones de mandioca 
em seis épocas de colheita. Análise de regressão **significativo a 1% de probabilidade, 
*significativo a 5% de probabilidade. 

Os três clones estudados apresentaram maior aumento na concentração de 

carotenoides totais (Figura 1b) do nono para o décimo mês e decréscimo do teor de matéria 

seca do sexto para o oitavo mês de colheita, com posterior aumento (Tabela 2). O teor de 

amilose aumentou do sexto para o sétimo mês de colheita para os três clones avaliados, com 

posterior diminuição (Tabela 2). Sagrilo et al. (2002) observaram comportamento 

semelhante para o teor de amilose e produtividade de amido nas raízes de mandioca, 

observando decréscimo destas características ao final do primeiro ciclo das plantas. 

Conclusões 

 O clone 0315 apresentou os maiores teores de carotenoides totais e compostos 

cianogênicos em todas as épocas de colheita. O teor de matéria seca não apresentou 

interação significativa com a época da colheita para os três clones estudados. 
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Introdução 

O potencial de uso industrial na produção de xarope de glicose sem a hidrolização do amido, 

na produção de amido do tipo glicogênio ou do tipo “waxy”, na produção de bebidas fermentadas, na 

produção de álcool para a indústria de cosméticos, na utilização de amidos específicos na indústria 

siderúrgica e principalmente na produção de álcool combustível tem justificado o estudo das 

mandiocas conhecidas como mandiocabas ou açucaradas (CARVALHO et al. 2004). 

Apesar das mandiocabas serem em grande parte, originadas na região Norte do Brasil, tem-se 

encontrado dificuldade na identificação de acessos adaptados aos diferentes ecossistemas existentes na 

região de origem. Diante disso, há necessidade de avaliar as introduções realizadas e selecionar 

materiais adaptados ao cultivo extensivo e com características agronômicas desejáveis tanto do ponto 

de vista fitotécnico como industrial. 

As principais causas de perda de produtividade na cultura da mandioca é devido à ocorrência 

de pragas e doenças. Os ácaros são as pragas mais severas que atacam a mandioca, sendo encontrados 

em grande número na face inferior das folhas, frequentemente durante a estação seca do ano, podendo 

causar danos consideráveis. Os sintomas típicos do dano são manchas cloróticas, pontuações e 

bronzeamento no limbo, morte das gemas, deformações e queda das folhas, reduzindo a área foliar e a 

fotossíntese. Os ácaros mais importantes para a cultura da mandioca no Brasil são o ácaro verde ou 

"tanajoá" e o ácaro rajado. 

A bacteriose causada por Xanthomonas axonopodis pv. manihotis, tem-se destacado como 

uma das doenças mais destrutivas que é capaz de infectar toda a parte aérea da planta, incluindo folhas 

e hastes, em qualquer estádio do seu desenvolvimento, podendo ser limitante para a produção. As 

cercosporioses são de ocorrência bastante frequente na cultura, sendo encontrada em praticamente 

todas as regiões produtoras de mandioca do país. Na literatura a cercosporiose não é associada a 

grandes danos, porém, quando ocorre em alta incidência, pode haver significativa desfolha das plantas, 

afetando a produção. Até o momento, não há relatos de ocorrência de doenças em mandioca açucarada 

em Roraima. Diante disso, faz-se necessário o monitoramento de pragas e doenças que ocorrem na 

mandioca açucarada a fim de selecionar genótipos menos suscetíveis. 
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Atualmente, a Embrapa Roraima mantém na sua coleção acessos de mandioca açucarada 

enviados pela Embrapa Amazônia Oriental e pela Embrapa Amazônia Ocidental e acessos coletados 

pela equipe do projeto “Rede de seleção e manejo fitotécnico da mandioca açucarada para a produção 

de etanol em áreas de mata alterada no Norte da Amazônia” no interior do Estado do Pará (SOUZA & 

ARAÚJO, 2012), os quais necessitam ser avaliados em condições de campo quanto às infecções 

naturais causadas por pragas e doenças. 

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar as principais características agronômicas de 

alguns acessos pertencentes à coleção da Embrapa Roraima sob a pressão das principais pragas e 

doenças. 

Material e Métodos 

O ensaio foi instalado no Campo Experimental Serra da Prata da Embrapa Roraima (latitude 

02°23’49” N, longitude 60°58’40” W e altitude de 90 m), localizado na cidade de Mucajaí, RR. 

Foram utilizados 3 acessos de mandioca açucarada oriundos do BAG da Embrapa Amazônia 

Oriental (Mba. Lauro, Mba. Marapanim, e Mba. Castanhal) e uma cultivar de mandioca de duplo 

propósito (Kiriris), ou seja, que serve tanto para mesa como para uso industrial, oriunda do BAG da 

Embrapa Mandioca e Fruticultura. 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, com três repetições. As parcelas 

foram constituídas por 40 plantas com espaçamento de 1,0 m entre plantas e 1,0 m entre linhas, 

perfazendo uma área total de 40,0 m2 e a área útil utilizada neste experimento foi de 20,0 m2. O plantio 

foi realizado no início de junho de 2012. A adubação constou da aplicação no plantio de 400 kg/ha de 

NPK (04-28-20) e 50 kg/ha de FTE BR-12. A adubação de cobertura foi realizada aos 60 dias do 

plantio com 40 kg/ha de N na forma de Sulfato de Amônia e 40 kg/ha de K2O na forma de Cloreto de 

Potássio. Foram avaliadas as doenças e pragas que ocorreram durante o desenvolvimento da cultura no 

campo, bem como os componentes de produtividade tais como, altura de planta, produtividade de 

raízes e teor de amido. 

No período de julho de 2012 a março de 2013, avaliou-se a incidência e severidade das 

doenças que ocorreram a partir de infecção natural, em cinco plantas de cada parcela, em intervalos de 

30 dias, com auxílio de escala de notas. Com os dados da severidade, obtiveram-se curvas de 

progresso da doença e calculou-se a Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD). 

Análises descritivas para cada tratamento foram feitas com base nos dados das variáveis estudadas. 

Além disso, foi realizada uma avaliação da infestação do ácaro-verde-da-mandioca, Mononychellus 

tanajoa (Acari, Tetranychidae) na cultura. A avaliação foi realizada em março de 2013, visto que as 

plantas apresentavam infestação severa com sintomas de danos. Para a avaliação foi utilizada uma 

escala de danos, variando de 0 a 5 (BELLOTTI & GUERRERO, 1983).  
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A colheita das raízes da mandioca açucarada foi realizada no início de maio de 2013 (11 

meses). Por ocasião da colheita foi realizada a medição da altura das plantas a partir de quatro plantas 

representativas da parcela desde o colo da planta até a última folha apical. A produção de raízes foi 

obtida por pesagem de toda a parcela útil e convertidas para hectare considerando a quantidade obtida 

na área de 20 metros quadrados. O teor de matéria seca e de amido das raízes foi obtido pelo método 

da balança hidrostática (GROSSMAN & FREITAS, 1950).

Resultados e Discussão 

Como o ensaio não atendeu as pressuposições da análise de variância devido ao número de 

graus de liberdade ser baixo, não foi realizada a análise estatística dos dados, optando-se por trabalhar 

apenas com as médias obtidas das três repetições (Tabela 1). Tal fato não invalida os resultados, pois, 

precisávamos de informações das características agronômicas das mandiocas açucaradas e 

dispunhamos de pouco material vegetativo disponível inviabilizando qualquer aumento do número de 

repetições. 

Tabela 1. Altura de plantas, produtividade de raízes, teor de amido, avaliação da mancha parda e da 

bacteriose de acessos de mandioca açucarada em área de mata alterada de Roraima 

Cultivar 

Altura 
de 

Planta 
(m) 

Produtivi-
dade de 
Raízes 

(ton/ha) 

Teor 
de 

Amido 
(%) 

Mancha Parda Bacteriose 

Severidade 
final (%) AACPD Severidade 

final (%) AACPD1 

Mba. Castanhal 2.58 51.7 14.0 61 8991 23 1550 
Kiriris 2.18 28.9 28.2 40 9465 18 1375 
Mba. Lauro 2.54 28.0 15.6 60 8675 23 1538 
Mba. Marapanim 2.76 25.1 15.3 36 8903 12 1138 
Média 2.52 33.4 18.3 49.3 9008.5 19 1400 

1Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD)

A altura das plantas variou entre 2.54 m do acesso Mba. Lauro e 2.76 m do acesso Mba. 

Marapanim sendo que os três acessos tiveram altura superior a cultivar Kiriris utilizada como 

testemunha. É de se esperar que a mandioca açucarada por ser uma cultura ainda pouco estudada tenha 

esse comportamento de crescimento, o que poderá ser alterado a partir o início do processo de 

melhoramento por seleção de materiais mais adaptados ao cultivo tecnificado. A mandioca açucarada 

tende a emitir as primeiras ramificações com pouca altura aumentando com isto o número de hastes 

dificultando por um lado a utilização da mecanização porém, incrementando consideravelmente a taxa 

de multiplicação da cultura. 

A produtividade de raízes dos acessos variou entre 25.1 t/ha obtida pelo acesso Mba. 

Marapanim e 51.7 t/ha obtida pelo acesso Mba. Castanhal. As produtividades de dois acessos ficaram 

próximas da média e semelhantes a cultivar Kiriris, exceção feita ao acesso Mba. Castanhal que obteve 

uma produção acima da média o que demonstra o potencial de produtividade da mandioca açucarada. 
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O teor de amido foi de 14% para o acesso Mba. Castanhal, 15.3% para o acesso Mba. 

Marapanim e 15.6% para o acesso Mba. Lauro demonstrando que a mandioca açucarada possui além 

da glicose um teor de amido que situa-se ao redor de 15% para os acessos estudados. 

Em todos os acessos foi observada a ocorrência do ácaro M. tanajoa, presente em todas as 

fases de desenvolvimento. Em relação aos danos, os acessos Lauro, Marapanim e Castanhal 

apresentavam muitos ácaros no broto embora com poucas pontuações no broto e nas folhas apicais 

(dano 2) e a cultivar Kiriris estava com o broto afetado e folhas adjacentes com muitas pontuações 

amareladas (dano 3). A infestação de M. tanajoa pode ter sido em decorrência do período de baixas 

precipitações. Apesar de ter sido observado ponteiros secos (brotos afetados) em algumas plantas na 

avaliação, a ocorrência de chuvas provavelmente contribuiu para a recuperação dessas plantas, pois, 

30 dias após a avaliação, observaram-se brotos novos com folhas adjacentes. Na região semi-árida do 

Nordeste os ataques de M. tanajoa são severos já que a precipitação anual é de 400-600 mm com até 

oito meses secos (NORONHA, 2001). 

Foi possível realizar nove avaliações da incidência e severidade da doença mancha-parda das 

folhas (Passalora henningsii) e três avaliações da bacteriose (X. axonopodis pv. manihotis) em todos 

os acessos de mandioca açucarada. Os valores iniciais (y0) da severidade da mancha-parda 

praticamente não apresentaram variação entre os genótipos, porém, a partir de 240 dias após o plantio 

(DAP), houve uma variação. Aos 270 DAP, os acessos de mandioca açucarada Marapanim, Kiriris, 

Lauro e Castanhal apresentaram valor de severidade final da doença de 36, 40, 60 e 61% e valor da 

AACPD de 8991, 9465, 8675 e 8903 respectivamente. Os dados de AACPD demonstram que houve 

variação no progresso da doença entre os diferentes acessos, pois quanto maior o valor de AACPD 

mais rápido foi o progresso da doença durante o período de avaliação (ciclo da cultura). Os valores de 

AACPD demonstram que o desenvolvimento da mancha-parda ocorreu de forma mais intensa no 

acesso Marapanim. Tal resultado demonstra que a avaliação da severidade final da mancha-parda não 

representa o valor real da intensidade da doença ocorrida no campo, pois durante o ciclo da cultura, 

ocorreram picos da doença em níveis diferenciados entre os acessos de mandioca, os quais não 

corroboram com os valores observados de severidade final da doença. 

Quando se avaliou a bacteriose nos acessos de mandioca açucarada Lauro, Marapanim, 

Castanhal e Kiriris, estes apresentaram valor de severidade final de 23, 12, 23 e 18%, respectivamente. 

Os valores da AACPD da bacteriose foram 1538, 1138, 1550 e 1375 para os acessos Lauro, 

Marapanim, Castanhal e Kiriris, respectivamente. Com os dados de Severidade final e AACPD foi 

possível determinar que o acesso Lauro foi o que desenvolveu a doença de forma mais rápida, sendo o 

mais suscetível à doença. Isto é um fator importante, pois, demonstra que para alguns acessos o 

desenvolvimento da doença ocorre de forma mais rápida, disseminando o patógeno para outras partes 

da planta aumentando com isso a severidade da doença na planta. 



231

Os acessos de mandioca açucarada Lauro, Marapanim, Castanhal e Kiriris apresentaram 

diferenciação nos níveis de dano para Mononychellus tanajoa e valores de severidade de doença maior 

para a mancha-parda do que para a bacteriose. 

O progresso da doença ao longo do tempo, representado pelos dados de AACPD ocorreu de 

forma diferenciada entre os acessos. Quanto maior o valor de AACPD significa que o progresso da 

doença foi mais rápido durante o período de avaliação (ciclo da cultura). Isto é um fator importante, 

pois demonstra que para alguns acessos as estratégias de manejo, devem ser realizadas assim que 

surgem os sintomas da doença, visto que o desenvolvimento da doença ocorre de forma mais rápida, 

disseminando o patógeno para outras partes da planta aumentando a severidade da doença. 

Conclusões 

Os resultados obtidos no presente trabalho quanto aos caracteres agronômicos, além das 

avaliações em relação à presença e a resposta ao ataque de pragas e doenças podem contribuir para a 

utilização de tais acessos de mandioca açucarada nos programas de melhoramento visando à seleção e 

à geração de novas cultivares. 
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Introdução 

Cultivada em todas as regiões brasileiras, a mandioca constitui importante 

componente da dieta alimentar da população brasileira, principalmente na forma de farinhas 

e in natura, nas regiões Nordeste e Norte, e, na forma de fécula, na Região Sudeste. Neste 

quadro de consumo, destaca-se o aumento da demanda por mandioca tipo mesa, tanto pelo 

seu consumo como petiscos, como pelo seu aproveitamento nas indústrias de alimentos em 

substituição a outras fontes amiláceas.  

Em Alagoas a cultura que é difundida em todo o Estado, concentra-se na região 

Agreste, a qual detém, aproximadamente, 58% da produção total. (Sampaio et al. 2002) 

Nesta região, as farinheiras são responsáveis pelo maior consumo de raízes. Nos últimos 

anos a demanda crescente pela mandioca tipo mesa tem se mostrado um excelente nicho de 

negócio para pequenos produtores desta cultura. Esse segmento busca matéria prima de 

qualidade e regularidade de oferta durante todo o ano. Tal demanda foi apresentada por 

representantes do setor em reuniões do Programa de Arranjo Produtivo Local do Agreste 

Alagoano, o qual abrange 14 municípios. Em 2012, segundo o IBGE (2013), a cultura foi 

plantada em 32.135 ha, com produtividade média de 15.4 t/ha, superior à média brasileira 

que foi de 13.7 t/ha.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de 10 variedades de 

mandioca tipo mesa, cultivadas sem déficit hídrico, no município de Arapiraca, Alagoas. 

Material e Métodos 

No ano agrícola 2009-2010 foi conduzido um ensaio de mandioca tipo mesa, 

localizado no município de Arapiraca, Agreste de Alagoas (9° 4’ 09”S e 36° 3’ 48’’W), a 

264 m de altitude, em solo classificado como Latossolo Vermelho Amarelo distrófico 
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(Embrapa 1999). A região Agreste apresenta, segundo Nimer citado por Xavier e Dornellas, 

2005, precipitação entre 750 a 1.000 mm, e é caracterizada por longo período seco entre os 

meses de setembro a março.  

Os ensaios foram instalados em área de pequeno produtor rural tendo como 

tratamentos 10 genótipos de mandioca tipo mesa, incluído a cultivar mais difundida na 

região denominada “Rosinha”. Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso, com três 

repetições. 

Após preparo convencional do solo foi realizada adubação de acordo com sugestão 

da análise de solo. As manivas de 20 cm foram colocadas em sulcos com aproximadamente 

10 cm de profundidade e fornecidos tratos culturais necessários para o bom 

desenvolvimento da cultura, a exemplo de adução em cobertura e limpa de ervas daninhas. 

Foram realizadas 03 colheitas em função dos meses após o plantio das manivas (MAP): -09 

10 e 11 meses.  

Foram avaliadas as produtividades de raízes e teor de amido, além do tempo 

necessário para o cozimento das mesmas, também denominado de grau de cocção. Este 

último é definido como o tempo necessário para que pedaços de mandioca, quando 

colocados em água fervendo, amoleçam e fiquem aptos para o consumo (Vilpoux & Cereda, 

2002). O tempo de cozimento foi feito em amostras in natura e congeladas por 30 dias, 

sendo determinado em 03 pedaços, com aproximadamente 100 g cada. Estes foram 

colocados em volume de um litro de água fervendo, sendo essa quantidade suficiente para 

manter as amostras submersas. O teor de amido foi determinado pelo método da balança 

hidrostática, segundo Grossman e Freitas (1950). A caracterização descritiva das raízes 

também foi feita. 

Os dados dos componentes de produção estudados foram submetidos a análise de 

variância (Assistat) e suas médias comparadas pelo teste de Tukey. 

Resultados e Discussão 

Dos materiais estudados, somente a Dona Diva apresentou a película lisa, as demais 

são do tipo rugoso. O córtex possuía as seguintes cores: branca, para Desconhecida, Dona 

Diva, Boa Mesa Claro e Mineiro; rosa, para Rosinha, 1722, Rosa e Manteiga; e creme para a 

cultivar Saracura. Quanto à cor da polpa cozida, as raízes foram classificadas como: branca 
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(Desconhecida, Rosa, Dona Diva, Rosinha, Manteiga e Saracura); amarela (1692, 1722 e 

Mineiro) e creme o tratamento Boa Mesa Claro. 

Na tabela 1 são apresentadas as médias de produção de raízes e teor de amido. 

Observa-se que, quando a colheita ocorreu aos nove MAP, a produtividade média foi de 

23,4 Mg ha-1, sendo esta superior à média da região, que é estimada em 18,0 Mg ha-1 . 

Apesar da diferença ter sido significativa apenas para a “Rosa”, a qual apresentou menor 

produtividade, vale ressaltar que as maiores produtividades foram dos tratamentos Saracura, 

Boa Mesa Claro e Desconhecida, que obtiveram médias superiores a 25 Mg. ha-1 . Aos 10 e 

11 MAP observou-se aumento na produção em todos os tratamentos, com relação à primeira 

colheita. Os genótipos Saracura, Dona Diva, e Boa Mesa Claro chegaram a apresentar 

produtividades acima de 30 Mg ha-1, sem, contudo, diferirem estatisticamente da Rosinha, a 

qual apresentou produtividade em torno de 29,0 Mg ha-1. Ressalta-se que essas 

produtividades foram obtidas com a mandioca sendo cultivada sem déficit hídrico. Com 

respeito ao teor de amido, verificaram-se diferenças entre os tratamentos, embora nenhum 

valor tenha apresentado teores acima de 30%, o qual, segundo Conceição (1979), é 

considerado ótimo. 

Característica importante a ser considerada em se tratando de indicação de genótipos 

tipo mesa, o tempo de cozimento é considerado satisfatório se for menor que 30 minutos, 

segundo Vilpoux e Cereda (2002). Neste sentido, o genótipo Boa Mesa Claro foi o único 

que apresentou valores não adequados nas duas primeiras colheitas. Após o cozimento suas 

raízes apresentaram aspectos indesejáveis. A testemunha Rosinha, quando colhida aos 10 e 

11 MAP, apresentou o menor tempo de cozimento quando congelada (Tabela 2). 
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Tabela 1- Médias, teste F e coeficiente de variação para produção de raízes (PR) e teor de 

amido (TA) para cultivares de mandioca tipo mesa, colhidas em diferentes épocas de colheita 

(09, 10 e 11 meses após plantio (MAP)). Arapiraca, Alagoas. Ano agrícola 2009/2010. 

EC 09 MAP 10 MAP 11 MAP 
Características

PR (Mg ha -1) TA (%) PR (Mg ha -1) TA (%) PR (Mg ha -1) TA (%) 

Cultivares
1692 20.84 ab 21.63   c 23.89 ab 21.48  cd 23.34 a 24.92   c 
1722 18.47 ab 24.07 abc 20.84  b 19.83  d 25.28 a 25.11   c 
B. M. Claro 29.31 a 26.89 a 30.84 ab 26.61 ab 43.34 a 26.61 abc 
Desconhecida 25.14 ab 26.89 a 28.61 ab 24.35 abc 32.78 a 25.95  bc 
Dona Diva 22.92 ab 26.61 ab 37.50 a 26.33 ab 31.95 a 27.74 abc 
Manteiga 23.06 ab 22.85  bc 27.22 ab 23.32 bcd 25.84 a 25.86  bc 
Mineiro 28.06 ab 26.52 ab  32.23 ab 24.82 abc 28.61 a 26.42  bc 
Rosa 13.89  b 27.74 a 17.92  b 27.64 a 20.00 a 29.89 a 
Rosinha 22.23 ab 27.83 a 28.89 ab 25.39 ab 29.17 a 27.74 abc 
Saracura 29.72 a 27.74 a   38.056 a 26.80 ab 32.23 a 28.77 ab 
F  2.81 * 8.68 ** 4.69 ** 12.12 ** 1.79 ns 5.58 ** 
Média 23.36 25.87 28.59 24.66 29.25 26.90 
CV% 21.99     5.04     18.30     5.03     28.57    4.39     
ns não significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F. * significativo ao nível de 
5% de probabilidade pelo teste F. .Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não 
diferem entre si em nível de 5% pelo teste  de Tukey. 

Tabela 2. Tempo de cozimento (mim) das cultivares de mandioca tipo mesa, in natura e 

congeladas por 30 dias, nas diferentes épocas de colheita. Arapiraca. 2009-2010. 

Cultivares Tempo de cozimento (min) 
Épocas de Colheita 

 09 MAP 10 MAP 11 MAP 
 In natura Congelada In natura Congelada In natura Congelada

      
Desconhecida 23,03  25,04. 24,53  22,31  20,09  19,45  
1692 23,50  26,14  22,50  21,09  22,42  20,59  
Rosa 19,00  17,39 17,05  18,52  22,54  23,03  
Dona Diva 20,00  20,04  23,56  21,06  20,07  17,53  
Rosinha 20,06  22,50  23,02  16,38  20,15  16,55  
1722 28,50  22,17  22,13  22,16  20,52  18,49  
Boa M. Claro 35,00  35,10  36,25  22,19  25,04  23,06  
Mineiro 25,00  26,36  24,26  22,25  24,14  27,34  
Manteiga 22,22  21,54  24,43  21,36  21,41  20,23  
Saracura 19,42  22,18  18,41  21,07  20,22  20,00  
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Conclusões 

Os genótipos “Desconhecida”, “Saracura”, “Mineiro” e “Dona Diva” tem boa 

adaptabilidade em termos de produtividade de raízes, teor de amido, além de bons tempos 

de cocção. Estes materiais apresentam-se com potencial para cultivo na região Agreste de 

Alagoas, da mesma forma que a cultivar “Rosinha”. 

O tratamento Boa Mesa Claro não deve ser recomendado como material tipo mesa, 

mas sim como material para a indústria. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura de grande importância para o mundo, sendo a 

única espécie de valor comercial dentro do gênero Manihot . A sua importância social é maior nos países em 

que o índice de desnutrição é elevado. Todas as espécies do gênero Manihot são nativas das regiões tropicais 

do Novo Mundo, principalmente do Brasil e do México (Nassar, 2002), num total de 98 espécies (Rogers e 

Appan, 1973).   

O interesse pela mandioca (Manihot esculenta Crantz) está aumentando nos trópicos devido sua 

natureza rústica, mas ela é afetada por um grande número de fatores bióticos (pragas e doenças) e abióticos 

(seca e baixa fertilidade dos solos). Além disso, a mandioca possui elevada deterioração fisiológica pós-

colheita em todas as suas variedades comercialmente utilizadas, o que reduz muito a vida de prateleira das 

raízes limitando sua comercialização.  

Essas limitações que a cultura da mandioca vem enfrentando podem ser amenizadas através de 

híbridos obtidos de cruzamentos com espécies silvestres do gênero Manihot. A hibridação interespecífica é 

um dos métodos utilizados na cultura da mandioca para criar variabilidade ou transferir características de 

interesse econômico. Considerando seu grande potencial, deve ser utilizada em maior escala após completo 

conhecimento e exploração da diversidade genética da espécie e/ou para modificar características de 

interesse (Fukuda, 2006).  

Segundo Ceballos et al. (2002), dentre os principais problemas na utilização de espécies silvestres de 

Manihot em programas de melhoramento genético de mandioca, citam-se a falta de sincronia nos períodos de 

florescimento e a dificuldade de propagação e manutenção dessas espécies no campo. Nassar (1986), 

trabalhando com hibridação interespecífica entre cultivares de mandioca e espécies silvestres de Manihot,

observou incompatibilidade de várias espécies silvestres com Manihot esculenta.   

Este trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento e a cruzabilidade de híbridos 

interespecíficos entre espécies silvestres de Manihot e cultivares de mandioca (Manihot esculenta Crantz). 

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, Aw a AM, segundo classificação de Köppen, com temperaturas médias anuais de 24,5 ºC e umidade 

relativa de 80%. Os parentais utilizados foram pertencentes à Coleção de Espécies Silvestres de Manihot e ao 
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Banco Ativo de Germoplasma de Mandioca, ambos pertencentes à Embrapa Mandioca e Fruticultura. Foram 

utilizadas como parentais as cultivares de mandioca: Jari, Formosa e Equador; e as espécies silvestres: M. 

esculenta ssp. flabelifolia (Pohl) Cif. e M. esculenta ssp. peruviana, Os cruzamentos controlados foram 

realizados nos anos de 2012 a 2013. As flores femininas foram cobertas com saco de pano tipo voal, 

mediante a sua maturação. Neste mesmo período as flores masculinas foram coletadas e acondicionadas em 

frascos previamente identificados e desinfetados com álcool. As polinizações foram realizadas através do 

contato das anteras sobre o estigma da flor feminina nos horários entre 08 às 16hs. As flores polinizadas 

foram cobertas novamente e previamente identificadas com seus parentais, data de cruzamento e quantidade 

de flores cruzadas. As sementes obtidas nos cruzamento foram colocadas para germinar em bandejas com 

substrato (areia + plantimax, 1;1 v/v). Foram realizadas avaliações relativas ao número de flores cruzadas, 

número de flores fertilizadas, número de flores desenvolvidas, número de sementes obtidas e deiscência das 

sementes. Para os dados obtidos foram calculadas as frequências absoluta e relativas para cada combinação 

híbrida utilizando como genitor feminino ora as espécies silvestres de Manihot, ora as cultivares comerciais 

de mandioca. 

Resultados e Discussão 

Verificou-se que as flores femininas das espécies silvestres do gênero Manihot e a M.esculenta se 

abrem primeiramente, em relação às masculinas por apresentarem protoginia. Os cruzamentos 

interespecíficos devem ser feitos no período do dia em que a incidência solar é maior, entre o horário de 09 

às 15 horas. Esse horário está relacionado com a antese da cultura da mandioca e das espécies Silvestres de 

Manihot que ocorre em período do dia em que a temperatura é mais elevada e a umidade do ambiente 

diminui. Essa informação foi constatada por Vieira (2010) trabalhando com espécies do gênero Manihot. 

Sendo o período ideal para polinização das flores da mandioca em torno das 14 horas (CREPALDI, 1987). 

Os resultados dos cruzamentos obtidos de 2012 a março de 2013 em que se utilizou como genitores 

femininos e masculinos as espécies silvestres de Manihot e as cultivares de mandioca estão apresentados na 

Tabela 1. 

Tabela 1- Flores polinizadas, flores fertilizadas, frutos desenvolvidos, produção de sementes e deiscência 

das sementes para os cruzamentos controlados em que se utilizou como genitores femininos e masculinos as 

espécies silvestres de Manihot e as cultivares de mandioca. 
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Cruzamentos Flores 
Polinizadas 

Flores 
fertilizadas 

Frutos 
desenvolvidos 

Sementes 
produzidas 

Deiscência 
(Dias) 

Mãe Pai 

M.flabellifolia M.esculenta  
(formosa) 35 01(0,00)2 01(0,00)2 01(0,00)2 0 

M.flabellifolia M.esculenta 
(jari) 143 31(21,68) 9(29,03) 11(40,74) 72 

M.esculenta
(jari) M.flabellifolia 200 60(30,00) 18(30,00) 25(46,30) 73 

M.esculenta
(Jari) M.peruviana 67 24(35,82) 6(25,00) 9(50,00) 56 

M.esculenta  
(formosa) M.flabellifolia 459 117(25,49) 182(155,56) 377(69,05) 67 

M.esculenta  
(formosa) M.peruviana 262 167(63,74) 120(71,86) 191(53,06) 74 

M.esculenta  
(equador) M. flabellifolia 66 17(25,76) 3(17,65) 8(88,89) 76 

M.esculenta  
(equador) M.peruviana 134 65(48,51) 24(36,92) 48(66,67) 91 

M.esculenta  
(verdinha) M. flabellifolia 675 206(30,52) 131(63,59) 169(43,00) 50 

M.esculenta  
(verdinha) M.peruviana 73 47(64,38) 32(68,09) 54(56,25) 73 

Total 2114 734(34,72) 525(71,53) 892(56,63) 
1Frequência absoluta. 2Frequência percentual (%). 

Observa-se pela Tabela 1 que no período de 2012 a março de 2013 foram realizados 2114 

cruzamentos controlados, dos quais 178 quando se utilizou espécies silvestres como genitores femininos e 

1936 quando se utilizou cultivares de mandioca como genitores femininos. Do total de cruzamentos, 734 

(34,72%) produziram flores fertilizadas resultando na produção de 892 sementes. De acordo com Fukuda 

2006, o não florescimento e/ou a baixa taxa de produção de flores por parte de alguns acessos, a falta de 

sicronia entre as épocas de florescimento dos genótipos e a macho esterilidade são uns dos principais fatores 

que afetam diretamente o processo de hibridação e obtenção de sementes na cultura da mandioca. 

Geralmente, as taxas de pegamento dos cruzamentos são baixas, necessitando-se de uma grande quantidade 

de pólen viável, para que se realizem vários cruzamentos com os mesmos parentais (NASSAR et al., 1986; 

NASSAR, 2003). 

A espécie M.flabellifolia como receptora do grão de pólen quando cruzada com Formosa não obteve 

flores fertilizadas. Já o cruzamento recíproco, obteve-se um maior percentual de flores fertilizadas num total 

de 377 sementes (tabela 1). Analisando os cruzamentos com Jari, a M.flabellifolia obteve flores fertilizadas e 

um bom percentual de produção de sementes tanto com a função de mãe quanto com a função de pai (tabela 

1). Vieira (2010) avaliando a produção de pólens de 5 variedades de mandioca e 6 espécies silvestres (M. 

violaceae, M. dichotoma, M. peruviana, M. tomentosa, M. anomala e M. flabellifolia) constatou que as 

espécies silvestres produzem mais pólen e em tamanhos maiores quando comparadas com o pólen das 

variedades de mandioca. 
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Os cruzamentos realizados com as espécies M. esculenta  ssp. flabellifolia  e M. esculenta Crantz

ssp. Peruviana como doador do grão de pólen (tabela 1) apresentaram resultados promissores. Ao comparar 

os cruzamentos realizados, observa-se que a M.flabellifolia de um total de 1400 cruzamentos, houve uma 

produção de 579 sementes. Dos 536 cruzamentos realizados com a M. peruviana, houve uma produção de 

302 sementes. Isso pode ser explicado devido essas espécies serem subespécies da mandioca (Manihot 

esculenta Crantz) e provavelmente serem ancestrais da Manihot esculenta Crantz (ALLEM 1987, 1994, 

1999, 2001). Aspectos genéticos e filogênicos de M. esculenta ssp. esculenta e M. esculenta ssp. flabellifolia

foram estudados por Carvalho e Schaal (2001), confirmando sua proximidade genética. Em estudos 

realizados por Carvalho (2005), utilizando a metodologia de marcadores genéticos verificou-se que a 

mandioca foi domesticada originalmente da espécie M. esculenta ssp. flabellifolia.  

A deiscência do fruto polinizado houve uma variação de 49 a 91 dias quando as espécies silvestres 

de Manihot teve a função de pai (tabela 1) e 72 dias quando a espécie silvestre se comporta como mãe 

(tabela 1). Em relação a estes dados percebe- se que independentemente da silvestre exercer o papel de mãe 

ou de pai a taxa de deiscência das sementes variou conforme os genitores.  

Conclusão 

As espécies silvestres de Manihot são mais eficientes quando se comportam como doadores do grão 

de pólen. As espécies M. esculenta  ssp. flabellifolia  e M. esculenta Crantz ssp. peruviana por serem 

ancestrais da Manihot esculenta Crantz são eficientes para realização de cruzamentos interespecíficos. 
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Introdução 

Na Região Nordeste do Brasil a mandioca (Manihot esculenta Crantz) desempenha função de destaque 

socioeconômico, por ser uma das principais fontes de calorias para a população nordestina, sobretudo para a 

população rural, sendo ainda importante matéria prima para agroindústrias e geradora de emprego e renda, 

principalmente para pequenos agricultores (CARDOSO, 2003).  

O Brasil colheu em 2010 aproximadamente 1,8 milhão de hectares, com uma produção estimada em 

24,5 milhões de toneladas de raízes frescas colhidas (IBGE, 2010), desta forma destacando-se como um dos 

maiores produtores mundiais deste produto. A Região Nordeste do Brasil, com cerca de 816 mil hectares 

colhidos, responde por 45,6 % da área colhida no país, com uma produtividade de 9,87 ton/ha.  

A seleção de cultivares com alto potencial para a produtividade, elevada estabilidade de produção e 

alta capacidade de adaptação às condições para as quais será indicada, aliada a atributos agronômicos 

superiores, é o principal objetivo do dos programas de melhoramento genético de qualquer espécie cultivada 

(ALLARD, 1999). Para que o genótipo ideal possa ser identificado, é necessária a realização de 

experimentos em diferentes condições ambientais (local, ano, épocas de plantio e de colheita), em que vários 

genótipos são avaliados (CARGNIN et al. 2006). 

O objetivo deste trabalho foi comparar o desempenho produtivo de raízes tuberosas e estimar a 

adaptabilidade e a estabilidade de cultivares de mandioca quando submetidas a diferentes condições 

ambientais no Nordeste brasileiro.  

Material e Métodos 

Foram utilizados dados de produtividades de raízes tuberosas provenientes dos ensaios de avaliação de 

cultivares de mandioca, coordenados pela Embrapa Tabuleiros Costeiros e Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, realizados no decorrer dos anos agrícolas de 2008, 2009, 2010 e 2011, nos Estados da Bahia, 

Sergipe, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Totalizou-se 29 ambientes de avaliação. 

Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, com três repetições e 18 tratamentos. 

Cada parcela foi formada por quatro fileiras de 6,0m de comprimento, espaçadas de 1,0m e, com 0,6m entre 

covas dentro das fileiras. As ramas foram cortadas em segmentos de 0,20m, as quais foram plantadas na 

posição horizontal a uma profundidade de 0,10m. A parcela útil foi formada pelas duas fileiras centrais de 

forma integral, correspondendo a uma área útil de 12m2. 

Foi avaliada a produtividade de raízes tuberosas (PR). Foram realizadas análises de variância 

individuais e a uma análise de variância conjunta envolvendo os 29 ambientes. As análises de variância 

individuais e conjunta foram realizadas com o auxílio do software SAS versão 8.2, módulo SAS/STAT, 

procedimento GLM. Uma vez constatada a presença de interação genótipos x ambientes (G x A), procedeu-

se à análise de estabilidade utilizando o método proposto por Cruz et al. (1989), que permitiu mensurar a 

adaptação e a estabilidade produtiva das cultivares. 

O método de Cruz et. al. (1989) baseia-se na análise de regressão bissegmentada, tendo como 

parâmetros de adaptabilidade à média (b0), a resposta linear aos ambientes desfavoráveis (b1) e aos ambientes 

favoráveis (b1+b2). A estabilidade das cultivares é avaliada pelos desvios da regressão (s2d) de cada material, 

de acordo com as variações ambientais. Foi utilizado o seguinte modelo: 

( ) ijijjiJiiij ITbIbbY εσ ++++= 210

em que: : média da cultivar i no ambiente j; : índice ambiental;  = 0 se  < 0;  =  −  se 

 > 0, sendo  a média dos índices  positivos; : média geral da cultivar i; : coeficiente de regressão 

linear associado à variável ; : coeficiente de regressão linear associado à variável ; : desvio da 

regressão linear; : erro experimental médio associado à observação. 

Resultados e Discussão

Os resultados das análises de variância individuais referentes à produção de raízes tuberosas 

revelaram a existência de diferenças significativas a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F entre as 

cultivares, em todos os ambientes, exceção feita a um único ambiente, onde as cultivares não se 

diferenciaram (Tabela 1). Portanto, evidencia-se a existência de variabilidade de potencial para a 

produtividade de raízes tuberosas entre as cultivares avaliadas, nas diferentes condições ambientais do 

nordeste brasileiro. 

As médias de produtividades nos ambientes de raízes tuberosas que variaram, respectivamente, de 

61,12 ton/ha a 25,61 ton/ha são evidências das diferenças pronunciadas no potencial de produtividade da 

mandioca, nos ambientes considerados. Neste sentido, entre os 29 ambientes avaliados, 11 foram 

classificados como favoráveis (índices de ambiente positivos) e 18 como desfavoráveis (índices de ambiente 

negativos). 

Os coeficientes de variação das análises de variância individuais apresentaram valores entre 7,4 % e 

22,3 %, indicando, assim, que a precisão experimental variou de boa a muito boa nos ensaios, conforme 

critérios adotados por Lúcio et al., (1999). A relação entre o maior e o menor valor da variância do erro 

experimental foi de 6,78, o que mostra que as variâncias do erro experimental podem ser consideradas 

homogêneas, sem impedimento para a realização da análise conjunta. 
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mandioca, nos ambientes considerados. Neste sentido, entre os 29 ambientes avaliados, 11 foram 
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negativos). 

Os coeficientes de variação das análises de variância individuais apresentaram valores entre 7,4 % e 
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experimental foi de 6,78, o que mostra que as variâncias do erro experimental podem ser consideradas 

homogêneas, sem impedimento para a realização da análise conjunta. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância individual de 29 ambientes referente ao caráter produção de raízes 
tuberosas no nordeste brasileiro nos anos agrícolas 2008, 2009, 2010 e 2011. 

Ambiente 
QM 

Média CV 
Cultivar Erro 

Lagarto/15M/2008 76,4** 16,1 38 10,6 
Lagarto/18M/2008 110,9** 25,7 37 13,7 
Dores/16M/2008 245,8** 32,7 32 18 
Dores/19M/2008 80,6** 14,1 32 11,6 
Dores/22M/2008 78,7** 26,1 35 14,6 
São Domingos/16M/2008 253,9** 15,5 38 10,3 
Umbaúba/12M/2008 127,5** 12,5 37 9,6 
Umbaúba/15M/2008 124,7** 28,5 42 12,8 
Umbaúba/18M/2008 123,4** 28,1 45 11,7 
Dores/14M/2009 55,3 ns 32,6 26 22,3 
Dores/16M/2009 89,9** 10,8 29 11,5 
Dores/21M/2009 293,0** 73,3 51 16,8 
Lagarto/12M/2009 120,3** 17,6 32 13 
Lagarto/14M/2009 89,0** 27,6 36 14,5 
Lagarto/18M/2009 321,2** 46,7 54 12,6 
Dores/12M/2010 78,3** 15 35 11 
Lagarto/12M/2010 81,4** 16.9 40 10,3 
Lagarto/15M/2010 76,8** 14,8 39 9,9 
Ribeira do Pombal/15M/2010 72,3* 35,7 32 18,7 
Ribeira do Pombal/18M/2010 106,7** 13,1 38 9,5 
Glória Goita/18M/2010 246,9** 21 43 10,8 
Vera Cruz/14M/2010 254,6** 18,6 28 15,3 
Jiqui/14M/2010 257,1** 17,9 32 13,2 
Cruz das Almas/12M/2011 87,3** 14,8 39 9,9 
Cruz das Almas/15M/2011 283,4** 67,5 61 13,4 
Umbaúba/12M/2011 288,2** 26,9 48 10,7 
Umbaúba/15M/2011 223,6** 15,9 54 7,4 
São Domingos/12M/2011 106,8** 33,9 35 16,4 
São Domingos/15M/2011 161,9** 17,4 35 12,1 
** e* Significativos, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F 

Constatada a presença da interação cultivares x ambientes, procurou-se verificar as respostas de cada 

uma delas nos ambientes considerados (Tabela 2) pelo método de Cruz et al., (1989), que descreve como 

cultivar ideal aquela que expressa alta produtividade média (b0>média geral), adaptabilidade aos ambientes 

desfavoráveis (b1 o menor possível), responsividade à variância ambiental (b1 + b2 o maior possível) e, 

variância dos desvios da regressão igual a zero (alta estabilidade nos ambientes considerados). Além do 

preconizado pelo modelo proposto, considerou-se como cultivar de melhor adaptação, aquela com 

produtividade média de raízes acima da média geral.

Considerando as nove cultivares que expressaram melhor adaptação (b0>média geral), 7 

apresentaram estimativas de b1 significativamente diferentes da unidade, e 2 apresentaram estimativas de b1 
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não significativas (b1=1), o que evidencia comportamento diferenciado dessas cultivares em ambientes 

desfavoráveis. 

A cultivar ideal preconizada pelo modelo bissegmentado (b0>média geral, b1<1, b1 + b2>1 e 

desvios da regressão igual a zero) não foi encontrada no conjunto avaliado (Tabela 2). Apesar disso, as 

cultivares BRS Caipira, BRS Tapioqueira, Irará e BRS Poti Branca, por apresentarem altas médias de 

rendimento nas condições desfavoráveis, podem ser recomendados para essas condições de ambiente. As 

cultivares Mestiça e BRS Verdinha, de adaptabilidade geral (b1=1) e bom desempenho nos ambientes 

desfavoráveis, poder também ser utilizadas nas condições desfavoráveis. No grupo de cultivares de melhor 

adaptação encontraram-se cultivares que atenderam aos requisitos necessários para adaptação aos ambientes 

favoráveis (b0>média geral, b1 e b1 + b2>1), a exemplo das cultivares BRS Caipira, BRS Tapioqueira, Irará, 

BRS Poti Branca, Clone 9783/13 e Kiriris. As cultivares Mestiça e BRS Verdinha, com estimativas de 

b0>média geral e b1=1, evidenciaram adaptabilidade geral, justificando suas recomendações para as 

diferentes condições de ambientes. 

Tabela 2. Estimativas de parâmetros de adaptabilidade e estabilidade de 18 cultivares de mandioca em 29 
ambientes, no decorrer dos anos agrícolas 2008, 2009, 2010 e 2011, pelo método de Cruz et al (1989). 
CV(%) = 13 e média = 38 ton/ha.  
 Cultivares Médias de grãos (kg/ha) 

b1 b2 b1+b2 s2d 
R2 
(%) Geral Desfavorável Favorável 

Caipira 47a 41 56 1,09** 0,34** 1,43** 207,73** 62 
Tapioque 44b 38 53 1,14** 0,06 ns 1,20** 46,20** 87
Irara 43b 37 53 1,22** 0,24** 1,45** 119,63** 77 
Pbranca 42c 36 52 1,12** -0,03 ns 1,09* 132,69** 68
978313 42c 35 53 1,24** 0,49** 1,74** 80,96** 85 
Lagoão 41d 35 51 1,30** -0,42** 0,87** 89,04** 79 
Kiriris 40d 34 50 1,08** 0,07 ns 1,15** 104,97** 73
Mestiça 40d 35 47 1,03 ns -0,15** 0,88** 96,82** 70
Verdinha 38e 34 46 0,97ns -0,01 ns 0,96 ns 92,67** 70 
Mucuri 37e 32 46 1,05 ns -0,20** 0,85** 55,71** 81 
Caravela 37e 32 46 1,07** -0,02 ns 1,05 ns 90,81** 75 
Tiangua 37e 32 44 0,88** -0,09 ns 0,79** 151,15** 53 
Jarina 36f 32 41 0,73** -0,05 ns 0,68** 106,59** 53
Ppreta 35f 30 43 0,92** 0,00 ns 0,92 ns 74,28** 73 
Jale 35f 31 42 0,84** -0,08 ns 0,75** 51,33** 75 
Mulati 33g 29 40 0,82** -0,27** 0,55** 154,70** 46 
Aburro 31h 27 37 0,80** -0,01 ns 0,79** 78,88** 66 
Aramaris 31h 27 36 0,70** 0,12** 0,82** 77,47** 62 
** e* Significativos, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade, pelo teste t de Student, respectivamente para b1, b2 e b1+ b2. * e      
** Significativos a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F para s2d.  As médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si 
pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
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Conclusões 

A cultivar BRS Caipira é superior nas condições de ambientes favoráveis, seguida da cultivar BRS 

Tapioqueira, justificando suas recomendações para esse tipo de ambiente. As cultivares Mestiça e BRS 

Verdinha evidenciam adaptabilidade ampla, justificando suas recomendações para diferentes tipos de 

ambientes. 
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Introdução 

Na Região Nordeste do Brasil a mandioca (Manihot esculenta Crantz) desempenha função de destaque 

socioeconômico, por ser uma das principais fontes de calorias para a população nordestina, sobretudo para a 

população rural, sendo ainda importante matéria prima para agroindústrias e geradora de emprego e renda, 

principalmente para pequenos agricultores (CARDOSO, 2003).  

A seleção de cultivares com alto potencial para a produtividade, elevada estabilidade de produção e 

alta capacidade de adaptação às condições para as quais será indicada, aliada a atributos agronômicos 

superiores, é o principal objetivo do dos programas de melhoramento genético de qualquer espécie cultivada 

(ALLARD, 1999). Para que o genótipo ideal possa ser identificado, é necessária a realização de 

experimentos em diferentes condições ambientais (local, ano, épocas de plantio e de colheita), em que vários 

genótipos são avaliados (CARGNIN et al.; 2006). 

Atualmente, no Nordeste brasileiro, diversos testes de competição com variedades de mandioca têm 

sido realizados em vários locais. Nesse caso, a classificação relativa entre elas pode não ser coincidente, o 

que dificulta a identificação de materiais efetivamente superiores. A interação genótipos por ambientes não 

interfere apenas na recomendação de cultivares, mas também dificulta o trabalho do melhorista, que precisa 

adotar critérios diferenciados para selecionar genótipos superiores e usar médotos alternativos de 

identificação de material de alto potencial genético (CRUZ et al.; 2004). 

O objetivo deste trabalho foi comparar rendimento de amido e estimar a adaptabilidade e a 

estabilidade de cultivares de mandioca quando submetidas a diferentes condições ambientais no Nordeste 

brasileiro.  

Material e Métodos 

Foram utilizados dados de rendimento de amido proveniente dos ensaios de avaliação de cultivares de 

mandioca, coordenados pela Embrapa Tabuleiros Costeiros e Embrapa Mandioca e Fruticultura, realizados 

no decorrer dos anos agrícolas de 2008, 2009, 2010 e 2011, nos Estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco e 

Rio Grande do Norte. Totalizou-se 30 ambientes de avaliação. 

Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, com três repetições e 18 tratamentos. 

Cada parcela foi formada por quatro fileiras de 6,0m de comprimento, espaçadas de 1,0m e, com 0,6m entre 
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covas dentro das fileiras. As ramas foram cortadas em segmentos de 0,20m, as quais foram plantadas na 

posição horizontal a uma profundidade de 0,10m. A parcela útil foi formada pelas duas fileiras centrais de 

forma integral, correspondendo a uma área útil de 12m2. 

Foi avaliado o rendimento de amido, sendo que os teores de amido foram obtidos pelo método da 

balança hidrostática. Foram realizadas análises de variância individuais e a uma análise de variância conjunta 

envolvendo os 30 ambientes. As análises de variância individuais e conjunta foram realizadas com o auxílio 

do software SAS versão 8.2, módulo SAS/STAT, procedimento GLM. Uma vez constatada a presença de 

interação genótipos x ambientes (G x A), procedeu-se à análise de estabilidade utilizando o método proposto 

por Cruz et al. (1989), que permitiu mensurar a adaptação e a estabilidade do rendimento de amido das 

cultivares. 

O método de Cruz et. al. (1989) baseia-se na análise de regressão bissegmentada, tendo como 

parâmetros de adaptabilidade à média (b0), a resposta linear aos ambientes desfavoráveis (b1) e aos ambientes 

favoráveis (b1+b2). A estabilidade das cultivares é avaliada pelos desvios da regressão (s2d) de cada material, 

de acordo com as variações ambientais. Foi utilizado o seguinte modelo: 

( ) ijijjiJiiij ITbIbbY εσ ++++= 210

em que: : média da cultivar i no ambiente j; : índice ambiental;  = 0 se  < 0;  =  −  se 

 > 0, sendo  a média dos índices  positivos; : média geral da cultivar i; : coeficiente de regressão 

linear associado à variável ; : coeficiente de regressão linear associado à variável ; : desvio da 

regressão linear; : erro experimental médio associado à observação. 

Resultados e Discussão

Os resultados das análises de variância individuais referentes ao rendimento de amido revelaram a 

existência de diferenças significativas a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F entre as cultivares, em todos 

os ambientes, exceção feita a dois ambientes, onde as cultivares não se diferenciaram (Tabela 1). Portanto, 

evidencia-se a existência de variabilidade de potencial para rendimento de amido entre as cultivares 

avaliadas, nas diferentes condições ambientais do nordeste brasileiro. 

As médias de rendimento de amido nos ambientes variaram, respectivamente, de 7 ton/ha a 19 ton/ha 

são evidências das diferenças pronunciadas no potencial de produtividade da mandioca, nos ambientes 

considerados. Neste sentido, entre os 30 ambientes avaliados, 15 foram classificados como favoráveis 

(índices de ambiente positivos) e 15 como desfavoráveis (índices de ambiente negativos). 

Os coeficientes de variação das análises de variância individuais apresentaram valores entre 9,8 % e 

23,1 %, indicando, assim, que a precisão experimental variou de boa a muito boa nos ensaios, conforme 

critérios adotados por Lúcio et al., (1999). A relação entre o maior e o menor valor da variância do erro 

experimental foi de 6,9, o que mostra que as variâncias do erro experimental podem ser consideradas 

homogêneas, sem impedimento para a realização da análise conjunta. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância individual de 30 ambientes referente ao caráter rendimento de 
amido no nordeste brasileiro nos anos agrícolas 2008, 2009, 2010 e 2011. 

Ambiente 
QM 

Média CV 
Cultivar Erro 

Lagarto/15M/2008 9,5** 1,6 12 10 
Lagarto/18M/2008 16,9** 2,8 12 13,9 
Dores/16M/2008 29,5** 5,8 10 23,1 
Dores/19M/2008 12,8** 2,2 10 14,6 
Dores/22M/2008 9,4** 2,7 9 17,9 
São Domingos/16M/2008 26,8** 1,9 12 11,4 
Umbaúba/12M/2008 13,5** 2,5 12 13,6 
Umbaúba/15M/2008 18,9** 3,4 14 13,6 
Umbaúba/18M/2008 11,1 ns 6,2 13 19,3 
Dores/14M/2009 7,8 ns 2,6 7 22,3 
Dores/16M/2009 10,5** 1,2 9 11,7 
Dores/21M/2009 28,5** 6,9 14 18,3 
Lagarto/12M/2009 12,9** 1,9 10 13,9 
Lagarto/14M/2009 10,5** 3,9 12 16,9 
Lagarto/18M/2009 54,8** 4,3 16 12,8 
Dores/12M/2010 7,2** 1,8 11 12,7 
Lagarto/12M/2010 10,4** 2,2 13 11,9 
Lagarto/15M/2010 8,9** 1,4 12 9,9 
Ribeira do Pombal/15M/2010 8,9* 3,6 9 20,1 
Ribeira do Pombal/18M/2010 10,8** 1,4 9 12,6 
Glória Goita/12M/2010 16,9** 1,2 9 12,5 
Glória Goita/18M/2010 21,4** 2,2 12 12,2 
Vera Cruz/14M/2010 19,7** 1,9 7 19,9 
Jiqui/14M/2010 17,7** 2 8 16,9 
Cruz das Almas/12M/2011 11,5** 1,9 13 10,8 
Cruz das Almas/15M/2011 28,8** 8,6 19 15,5 
Umbaúba/12M/2011 32,8** 3,3 16 11,7 
Umbaúba/15M/2011 26,7** 2,7 17 9,8 
São Domingos/12M/2011 14,2** 5,5 11 21,1 
São Domingos/15M/2011 18,3** 1,9 10 13,8 
** e* Significativos, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F 

Constatada a presença da interação cultivares x ambientes, procurou-se verificar as respostas de cada 

uma delas nos ambientes considerados (Tabela 2) pelo método de Cruz et al., (1989), que descreve como 

cultivar ideal aquela que expressa alta produtividade média (b0>média geral), adaptabilidade aos ambientes 

desfavoráveis (b1 o menor possível), responsividade à variância ambiental (b1 + b2 o maior possível) e, 

variância dos desvios da regressão igual a zero (alta estabilidade nos ambientes considerados). Além do 

preconizado pelo modelo proposto, considerou-se como cultivar de melhor adaptação, aquela com 

rendimento médio de amido acima da média geral. 
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Dentro do grupo de cultivares de melhor adaptação (b0 acima da média geral), quatro mostraram 

estimativas de b1 significativamente diferentes da unidade e cinco apresentaram estimativas de b1 não 

significativas, denotando comportamento diferenciado dessas cultivares em ambientes desfavoráveis. As 

cultivares BRS Caipira, BRS Tapioqueira, Lagoão e BRS Verdinha mostraram ser muito exigentes nas 

condições desfavoráveis (b1>1). Com relação á resposta nos ambientes favoráveis, AS cultivares BRS 

Caipira, BRS Tapioqueira, Lagoão, Irará e Clone 9783/13 responderam à melhoria ambiental. 

A cultivar ideal preconizada pelo modelo bissegmentado não foi encontrada no conjunto avaliado. 

Observando-se o grupo de cultivares que expressou melhor adaptação, não foi encontrada nenhuma cultivar 

que atendesse a todos os requisitos para adaptação nos ambientes desfavoráveis. Apesar disso, as cultivares 

BRS Caipira e BRS Tapioqueira, por apresentarem médias altas nos ambientes desfavoráveis podem ser 

sugeridos para essa condição de ambiente. As cultivares com estimativas de b0>média geral e b1 =1 

evidenciaram adaptabilidade ampla, justificando suas recomendações para a região Nordeste do Brasil. 

Tabela 2. Estimativas de parâmetros de adaptabilidade e estabilidade de 18 cultivares de mandioca em 30 
ambientes, no decorrer dos anos agrícolas 2008, 2009, 2010 e 2011, pelo método de Cruz et al (1989). 
CV(%) = 15,1 e média = 12 ton/ha.  
 Cultivares Médias de grãos (kg/ha) 

b1 b2 b1+b2 s2d 
R2 
(%) Geral Desfavorável Favorável 

Caipira 15a 12 18 1,19** 0,22 ns 1,41** 22,02** 64 
Tapioqueira 14b 11 16 1,24** 0,10 ns 1,34** 6,55** 86 
Lagoão 13c 10 16 1,34** -0,68** 0,66** 10,23** 77 
Irara 13c 10 15 1,13 ns 0,30* 1,44** 10,52** 78 
Pbranca 13c 10 15 1,06 ns 0,08 ns 1,14 ns 13,13** 69 
978313 13c 10 15 1,13 ns 0,59** 1,71** 5,66** 89 
Mestiça 12d 10 14 1,09 ns -0,29 ns 0,80 ns 8,36** 76 
Verdinha 12d 9 15 1,21** -0,19 ns 1,02 ns 8,71** 79
Caravela 12e 9 14 1,03 ns 0,04 ns 1,07 ns 12,62** 68 
Mucuri 11e 9 14 0,92 ns 0,00 ns 0,92 ns 7,00** 75 
Kiriris 11e 9 14 0,93 ns 0,37** 1,30** 10,00** 74 
Jale 11f 9 12 0,78** -0,13 ns 0,65** 4,53** 75 
Tiangua 11f 9 12 0,82* 0,18 ns 1,00 ns 17,10** 53 
Ppreta 10f 9 12 0,87 ns 0,09 ns 0,96 ns 6,34** 76 
Jarina 10f 9 12 0,80** -0,15 ns 0,65** 9,20** 61 
Mulati 10f 8 12 0,88 ns -0,44** 0,45** 12,44** 55 
Aburro 10g 8 11 0,92 ns 0,00 ns 0,92 ns 8,26** 72 
Aramaris 9g 8 11 0,67** -0,11 ns 0,56** 6,91** 60 
** e* Significativos, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade, pelo teste t de Student, respectivamente 
para b1, b2 e b1+ b2. * e      ** Significativos a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F para s2d.  As médias 
seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Conclusões 

A cultivar BRS Caipira é superior nas condições de ambientes favoráveis e desfavoráveis, seguida da 

cultivar BRS Tapioqueira, justificando suas recomendações para esses tipos de ambientes. As cultivares 
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Irará, BRS Poti Branca, Clone 9783/13 e Mestiça, de adaptabilidade ampla e alto desempenho nos ambientes 

desfavoráveis, também devem ser utilizados nessas condições desfavoráveis de ambiente. 
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Introdução 

Na Região Nordeste do Brasil a mandioca (Manihot esculenta Crantz) desempenha função de destaque 

socioeconômico, por ser uma das principais fontes de calorias para a população nordestina, sobretudo para a 

população rural, sendo ainda importante matéria prima para agroindústrias e geradora de emprego e renda, 

principalmente para pequenos agricultores (CARDOSO, 2003).  

O Brasil colheu em 2010 aproximadamente 1,8 milhão de hectares, com uma produção estimada em 

24,5 milhões de toneladas de raízes frescas colhidas (IBGE, 2010), desta forma destacando-se como um dos 

maiores produtores mundiais deste produto. A Região Nordeste do Brasil, com cerca de 816 mil hectares 

colhidos, responde por 45,6 % da área colhida no país, com uma produtividade de 9,87 ton/ha.  

A seleção de cultivares com alto potencial para a produtividade, elevada estabilidade de produção e 

alta capacidade de adaptação às condições para as quais será indicada, aliada a atributos agronômicos 

superiores, é o principal objetivo do dos programas de melhoramento genético de qualquer espécie cultivada 

(ALLARD, 1999). Para que o genótipo ideal possa ser identificado, é necessária a realização de 

experimentos em diferentes condições ambientais (local, ano, épocas de plantio e de colheita), em que vários 

genótipos são avaliados (CARGNIN et al. 2006). 

O objetivo deste trabalho foi comparar o desempenho produtivo de raízes tuberosas e estimar a 

adaptabilidade e a estabilidade de híbridos de mandioca quando submetidos a diferentes condições 

ambientais no Estado de Sergipe.  

Material e Métodos 

Foram utilizados dados de produtividades de raízes tuberosas provenientes dos ensaios de avaliação de 

cultivares de mandioca, coordenados pela Embrapa Tabuleiros Costeiros e Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, realizados no decorrer do ano agrícola de 2008. Os ensaios foram instalados nos municípios de 

Lagarto (colheitas aos 12, 14, 16 e 18 meses), Nossa Senhora das Dores (colheitas aos 16, 19 e 22 meses), e 

Umbaúba (colheitas aos 12, 15 e 18 meses) no Estado de Sergipe. Cada ensaio foi considerado um ambiente, 

uma vez que foram realizados em diferentes locais, épocas de colheita e sob diferentes condições 

edafoclimáticas, totalizando, assim, 10 ambientes. 
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Introdução 

Na Região Nordeste do Brasil a mandioca (Manihot esculenta Crantz) desempenha função de destaque 

socioeconômico, por ser uma das principais fontes de calorias para a população nordestina, sobretudo para a 

população rural, sendo ainda importante matéria prima para agroindústrias e geradora de emprego e renda, 

principalmente para pequenos agricultores (CARDOSO, 2003).  

O Brasil colheu em 2010 aproximadamente 1,8 milhão de hectares, com uma produção estimada em 

24,5 milhões de toneladas de raízes frescas colhidas (IBGE, 2010), desta forma destacando-se como um dos 

maiores produtores mundiais deste produto. A Região Nordeste do Brasil, com cerca de 816 mil hectares 

colhidos, responde por 45,6 % da área colhida no país, com uma produtividade de 9,87 ton/ha.  

A seleção de cultivares com alto potencial para a produtividade, elevada estabilidade de produção e 

alta capacidade de adaptação às condições para as quais será indicada, aliada a atributos agronômicos 

superiores, é o principal objetivo do dos programas de melhoramento genético de qualquer espécie cultivada 

(ALLARD, 1999). Para que o genótipo ideal possa ser identificado, é necessária a realização de 

experimentos em diferentes condições ambientais (local, ano, épocas de plantio e de colheita), em que vários 

genótipos são avaliados (CARGNIN et al. 2006). 

O objetivo deste trabalho foi comparar o desempenho produtivo de raízes tuberosas e estimar a 

adaptabilidade e a estabilidade de híbridos de mandioca quando submetidos a diferentes condições 

ambientais no Estado de Sergipe.  

Material e Métodos 

Foram utilizados dados de produtividades de raízes tuberosas provenientes dos ensaios de avaliação de 

cultivares de mandioca, coordenados pela Embrapa Tabuleiros Costeiros e Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, realizados no decorrer do ano agrícola de 2008. Os ensaios foram instalados nos municípios de 

Lagarto (colheitas aos 12, 14, 16 e 18 meses), Nossa Senhora das Dores (colheitas aos 16, 19 e 22 meses), e 

Umbaúba (colheitas aos 12, 15 e 18 meses) no Estado de Sergipe. Cada ensaio foi considerado um ambiente, 

uma vez que foram realizados em diferentes locais, épocas de colheita e sob diferentes condições 

edafoclimáticas, totalizando, assim, 10 ambientes. 

Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, com três repetições e 18 tratamentos. 

Cada parcela foi formada por quatro fileiras de 6,0m de comprimento, espaçadas de 1,0m e, com 0,6m entre 

covas dentro das fileiras. As ramas foram cortadas em segmentos de 0,20m, as quais foram plantadas na 

posição horizontal a uma profundidade de 0,10m. A parcela útil foi formada pelas duas fileiras centrais de 

forma integral, correspondendo a uma área útil de 12m2. 

Foi avaliada a produtividade de raízes tuberosas (PR). Foram realizadas análises de variância 

individuais e a uma análise de variância conjunta envolvendo os 10 ambientes. As análises de variância 

individuais e conjunta foram realizadas com o auxílio do software SAS versão 8.2, módulo SAS/STAT, 

procedimento GLM. Uma vez constatada a presença de interação genótipos x ambientes (G x A), procedeu-

se à análise de estabilidade utilizando o método proposto por Cruz et al. (1989), que permitiu mensurar a 

adaptação e a estabilidade produtiva dos híbridos. 

O método de Cruz et. al. (1989) baseia-se na análise de regressão bissegmentada, tendo como 

parâmetros de adaptabilidade à média (b0), a resposta linear aos ambientes desfavoráveis (b1) e aos ambientes 

favoráveis (b1+b2). A estabilidade das cultivares é avaliada pelos desvios da regressão (s2d) de cada material, 

de acordo com as variações ambientais. Foi utilizado o seguinte modelo: 

( ) ijijjiJiiij ITbIbbY εσ ++++= 210

em que: : média da cultivar i no ambiente j; : índice ambiental;  se ;  se 

, sendo  a média dos índices  positivos; : média geral da cultivar i; : coeficiente de regressão 

linear associado à variável ; : coeficiente de regressão linear associado à variável ; : desvio da 

regressão linear; : erro experimental médio associado à observação. 

Resultados e Discussão

Os resultados das análises de variância individuais referentes à produção de raízes tuberosas 

revelaram a existência de diferenças significativas a 1% de probabilidade pelo teste F entre os híbridos, em 

todos os ambientes. Portanto, evidencia-se a existência de variabilidade de potencial para a produtividade de 

raízes tuberosas entre os híbridos avaliadas, no Estado de Sergipe. 

As médias de produtividades nos ambientes de raízes tuberosas que variaram de 24 ton/ha a 45 

ton/ha, são evidências das diferenças pronunciadas no potencial de produtividade dos híbridos de mandioca, 

nos ambientes considerados (Tabela 1). Os coeficientes de variação das análises de variância individuais 

apresentaram valores entre 8 % e 15,7 %, indicando, assim, que a precisão experimental variou de boa a 

muito boa nos ensaios conduzidos, conforme critérios adotados por Lúcio et al., (1999). A relação entre o 

maior e o menor valor da variância do erro experimental foi menor que sete, indicando que as variâncias do 

erro experimental podem ser consideradas homogêneas, sem impedimento para a realização da análise 

conjunta. 
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Tabela 1. Médias de produtividade de raízes tuberosas nos 10 ambientes avaliados no Estado de Sergipe. 

Cultivares 
Dores Lagarto Umbaúba 

16  19  22  12  14  16  18  12  15  18  
960707 36b 33a 37b 59a 68a 66a 63a 51a 47b 49a 
965502 49a 39a 50a 59a 56b 59a 42c 43b 59a 36b 
978313 43a 36a 44a 47b 55b 55a 45b 48ª 61a 45a 
962409 28c 26b 33b 61a 58b 60a 46b 39b 47b 45a 
kiriris 29c 31b 34b 45b 48c 47b 50b 42b 37c 44a 
9715201 32c 28b 38b 35d 34d 44b 47b 32c 48b 42a 
9814014 24c 24c 26c 43b 47d 45b 41c 44b 49b 26d 
978504 26c 26b 30c 38c 40d 39b 39c 44b 45b 40b 
960202 25c 27b 35b 35d 39d 45b 43c 36b 37c 39b 
9815401 26c 30b 33b 40c 39d 47b 45b 33c 34c 32c 
9814503 29c 23c 28c 41c 41d 45b 39c 31c 41c 26d 
9814301 27c 19d 23c 38c 37d 40b 42c 31c 41c 29c 
9813705 20c 17d 20d 40c 40d 48b 44c 35c 31c 28d 
964203 25c 21c 26c 33d 38d 37b 37c 29c 38c 37b 
9814802 26c 17d 29c 35d 36d 41b 41c 40b 30c 23d 
9714503 23c 18d 28c 39c 39d 40b 40c 27c 27c 30c 
9814809 23c 20d 26c 36d 37d 39b 31d 28c 32c 35c 
9813703 22c 17d 18d 31d 38d 42b 31d 28c 36c 39b 
979906 21c 21c 23c 29e 38d 42b 34d 19d 31c 38b 
9815006 20c 22c 27c 32d 32d 41b 39c 23d 32c 29c 
979512 23c 19d 17d 25e 29d 31b 34d 28c 30c 34c 
Média 28 24 30 40 42 45 42 35 40 36 
C.V (%) 14,5 12,5 13,6 8,0 10,2 11,3 11,3 12,2 15,7 11,2 
As médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste Scott-Knott. 

Constatada a presença da interação híbridos x ambientes, procurou-se verificar as respostas de cada 

um deles nos ambientes considerados (Tabela 2) pelo método de Cruz et al., (1989), que descreve como 

cultivar ideal aquela que expressa alta produtividade média (b0>média geral), adaptabilidade aos ambientes 

desfavoráveis (b1 o menor possível), responsividade à variância ambiental (b1 + b2 o maior possível) e, 

variância dos desvios da regressão igual a zero (alta estabilidade nos ambientes considerados). Além do 

preconizado pelo modelo proposto, considerou-se como cultivar de melhor adaptação, aquela com 

produtividade média de raízes acima da média geral.

Considerando os oito híbridos que expressaram melhor adaptação (b0>média geral), cinco 

apresentaram estimativas de b1 significativamente diferentes da unidade, e três apresentaram estimativas de 

b1 não significativas (b1=1), o que evidencia comportamento diferenciado dessas cultivares em ambientes 

desfavoráveis. 

A cultivar ideal preconizada pelo modelo bissegmentado (b0>média geral, b1<1, b1+b2>1 e desvios 

da regressão igual a zero) não foi encontrada no conjunto avaliado (Tabela 2). Apesar disso, os híbridos 

19960707 (b0>média geral, b1>1, b1+b2>1), 19965502 (b0>média geral, b1<1, b1+b2=1) e 19978313 

(b0>média geral, b1=1, b1+b2=1), por apresentarem altas médias de rendimento nas condições 

desfavoráveis, podem ser recomendados para essas condições de ambiente. No grupo de híbridos de melhor 

adaptação encontrara-se o híbrido 19960707 que atendeu aos requisitos necessários para adaptação aos 

ambientes favoráveis, assim ele demonstra ser ideal para os ambientes favoráveis. Os híbridos 19965502 e 

19978313, evidenciaram adaptabilidade ampla, justificando suas recomendações para as diferentes condições 

de ambientes. O híbrido 19962409 (b0>média geral, b1>1, b1+b2=1) demonstrou atender requisitos para sua 

recomendação em ambientes favoráveis.  

Tabela 2. Estimativas de parâmetros de adaptabilidade e estabilidade de 21 híbridos de mandioca em 10 
ambientes, quanto ao peso de raízes, no decorrer do ano agricola 2008 pelo método de  Cruz et al (1989). 
CV(%) = 12,1 e média = 36 ton/ha.  
Cultivares Médias de grãos (kg/ha) b1 b2 b1+b2 s2d R2 

(%) Geral Desfavorável Favorável 
19960707 51a 41 61 1,70** 0,93ns 2,63** 15,52** 90 
19965502 49b 43 55 0,72* -0,61ns 0,11ns 63,84** 30 
19978313 48b 43 53 0,82ns -0,65ns 0,17ns 20,73** 60
19962409 44c 34 54 1,74** -0,38ns 1,35ns 21,18** 87
Kiriris 41d 36 45 0,93ns 0,25ns 1,19ns 9,33* 78 
199715201 38e 34 42 0,67** -0,61ns 0,06ns 28,74** 43 
199814014 37e 29 45 1,35** -1,49** -0,15* 27,31** 76 
19978504 37e 33 40 0,84ns -1,35* -0,51** 12,62** 69
19960202 36e 32 40 0,75* 0,78ns 1,53ns 3,38ns 81 
199815401 36e 31 41 0,78ns 0,96ns 1,74ns 5,73ns 79 
199814503 34e 27 41 1,03ns -0,32ns 0,71ns 6,86* 83 
199814301 33f 26 40 1,14ns -1,17* -0,03ns 0,85ns 91 
199813705 32f 24 41 1,44** 0,82ns 2,26* 7,64* 91 
19964203 32f 28 37 0,87ns -0,61ns 0,26ns 0,95ns 86 
199814802 32f 27 37 0,90ns 0,61ns 1,51ns 25,88** 63 
199714503 31f 25 37 1,00ns 0,39ns 1,39ns 8,89* 81 
199814809 31f 26 35 0,83ns 0,18ns 1,01ns 1,18ns 85 
199813703 30g 25 36 1,09ns 0,47ns 1,56ns 16,61** 77 
19979906 30g 24 35 0,90ns 1,31* 2,21* 19,73** 71 
199815006 30g 24 35 0,86ns 0,61ns 1,47ns 6,73ns 81 
19979512 27h 24 30 0,64** -0,12ns 0,52ns 13,07** 56

** e* Significativos, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade, pelo teste t de Student, respectivamente para b1, b2 e b1+ b2. * e      
** Significativos a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F para s2d.  As médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si 
pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
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desfavoráveis, podem ser recomendados para essas condições de ambiente. No grupo de híbridos de melhor 

adaptação encontrara-se o híbrido 19960707 que atendeu aos requisitos necessários para adaptação aos 

ambientes favoráveis, assim ele demonstra ser ideal para os ambientes favoráveis. Os híbridos 19965502 e 

19978313, evidenciaram adaptabilidade ampla, justificando suas recomendações para as diferentes condições 

de ambientes. O híbrido 19962409 (b0>média geral, b1>1, b1+b2=1) demonstrou atender requisitos para sua 

recomendação em ambientes favoráveis.  

Tabela 2. Estimativas de parâmetros de adaptabilidade e estabilidade de 21 híbridos de mandioca em 10 
ambientes, quanto ao peso de raízes, no decorrer do ano agricola 2008 pelo método de  Cruz et al (1989). 
CV(%) = 12,1 e média = 36 ton/ha.  
Cultivares Médias de grãos (kg/ha) b1 b2 b1+b2 s2d R2 

(%) Geral Desfavorável Favorável 
19960707 51a 41 61 1,70** 0,93ns 2,63** 15,52** 90 
19965502 49b 43 55 0,72* -0,61ns 0,11ns 63,84** 30 
19978313 48b 43 53 0,82ns -0,65ns 0,17ns 20,73** 60
19962409 44c 34 54 1,74** -0,38ns 1,35ns 21,18** 87
Kiriris 41d 36 45 0,93ns 0,25ns 1,19ns 9,33* 78 
199715201 38e 34 42 0,67** -0,61ns 0,06ns 28,74** 43 
199814014 37e 29 45 1,35** -1,49** -0,15* 27,31** 76 
19978504 37e 33 40 0,84ns -1,35* -0,51** 12,62** 69
19960202 36e 32 40 0,75* 0,78ns 1,53ns 3,38ns 81 
199815401 36e 31 41 0,78ns 0,96ns 1,74ns 5,73ns 79 
199814503 34e 27 41 1,03ns -0,32ns 0,71ns 6,86* 83 
199814301 33f 26 40 1,14ns -1,17* -0,03ns 0,85ns 91 
199813705 32f 24 41 1,44** 0,82ns 2,26* 7,64* 91 
19964203 32f 28 37 0,87ns -0,61ns 0,26ns 0,95ns 86 
199814802 32f 27 37 0,90ns 0,61ns 1,51ns 25,88** 63 
199714503 31f 25 37 1,00ns 0,39ns 1,39ns 8,89* 81 
199814809 31f 26 35 0,83ns 0,18ns 1,01ns 1,18ns 85 
199813703 30g 25 36 1,09ns 0,47ns 1,56ns 16,61** 77 
19979906 30g 24 35 0,90ns 1,31* 2,21* 19,73** 71 
199815006 30g 24 35 0,86ns 0,61ns 1,47ns 6,73ns 81 
19979512 27h 24 30 0,64** -0,12ns 0,52ns 13,07** 56

** e* Significativos, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade, pelo teste t de Student, respectivamente para b1, b2 e b1+ b2. * e      
** Significativos a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F para s2d.  As médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si 
pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
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Conclusões 

Os híbridos 19960707, 19965502, 19978313 e 19962409 são superiores nas condições de ambientes 

favoráveis, justificando suas recomendações para esse tipo de ambiente. Os híbridos 19965502 e 19978313 

devem ser recomendados para os diferentes tipos de ambientes. 
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Introdução 

Na Região Nordeste do Brasil a mandioca (Manihot esculenta Crantz) desempenha função de destaque 

socioeconômico, por ser uma das principais fontes de calorias para a população nordestina, sobretudo para a 

população rural, sendo ainda importante matéria prima para agroindústrias e geradora de emprego e renda, 

principalmente para pequenos agricultores (CARDOSO, 2003).  

O Brasil colheu em 2010 aproximadamente 1,8 milhão de hectares, com uma produção estimada em 

24,5 milhões de toneladas de raízes frescas colhidas (IBGE, 2010), desta forma destacando-se como um dos 

maiores produtores mundiais deste produto. A Região Nordeste do Brasil, com cerca de 816 mil hectares 

colhidos, responde por 45,6 % da área colhida no país, com uma produtividade de 9,87 ton/ha.  

A seleção de cultivares com alto potencial para a produtividade, elevada estabilidade de produção e 

alta capacidade de adaptação às condições para as quais será indicada, aliada a atributos agronômicos 

superiores, é o principal objetivo do dos programas de melhoramento genético de qualquer espécie cultivada 

(ALLARD, 1999). Para que o genótipo ideal possa ser identificado, é necessária a realização de 

experimentos em diferentes condições ambientais (local, ano, épocas de plantio e de colheita), em que vários 

genótipos são avaliados (CARGNIN et al. 2006). 

O objetivo deste trabalho foi comparar o rendimento de produção de amido e estimar a 

adaptabilidade e a estabilidade de híbridos de mandioca quando submetidos a diferentes condições 

ambientais no Estado de Sergipe.  

Material e Métodos 

Foram utilizados dados rendimento de produção de amido provenientes dos ensaios de avaliação de 

cultivares de mandioca, coordenados pela Embrapa Tabuleiros Costeiros e Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, realizados no decorrer do ano agrícola de 2008. Os ensaios foram instalados nos municípios de 

Lagarto (colheitas aos 12, 14, 16 e 18 meses), Nossa Senhora das Dores (colheitas aos 16, 19 e 22 meses), e 

Umbaúba (colheitas aos 12, 15 e 18 meses) no Estado de Sergipe. Cada ensaio foi considerado um ambiente, 

uma vez que foram realizados em diferentes locais, épocas de colheita e sob diferentes condições 

edafoclimáticas, totalizando, assim, 10 ambientes. 
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Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, com três repetições e 18 tratamentos. 

Cada parcela foi formada por quatro fileiras de 6,0m de comprimento, espaçadas de 1,0m e, com 0,6m entre 

covas dentro das fileiras. As ramas foram cortadas em segmentos de 0,20m, as quais foram plantadas na 

posição horizontal a uma profundidade de 0,10m. A parcela útil foi formada pelas duas fileiras centrais de 

forma integral, correspondendo a uma área útil de 12m2. 

Foi avaliado o rendimento de amido, sendo que os teores de amido foram obtidos pelo método da 

balança hidrostática. Foram realizadas análises de variância individuais e a uma análise de variância conjunta 

envolvendo os 10 ambientes. As análises de variância individuais e conjunta foram realizadas com o auxílio 

do software SAS versão 8.2, módulo SAS/STAT, procedimento GLM. Uma vez constatada a presença de 

interação genótipos x ambientes (G x A), procedeu-se à análise de estabilidade utilizando o método proposto 

por Cruz et al. (1989), que permitiu mensurar a adaptação e a estabilidade de rendimento de produção de 

amido nos híbridos. 

O método de Cruz et. al. (1989) baseia-se na análise de regressão bissegmentada, tendo como 

parâmetros de adaptabilidade à média (b0), a resposta linear aos ambientes desfavoráveis (b1) e aos ambientes 

favoráveis (b1+b2). A estabilidade dos híbridos é avaliada pelos desvios da regressão (s2d) de cada material, 

de acordo com as variações ambientais. Foi utilizado o seguinte modelo: 

( ) ijijjiJiiij ITbIbbY εσ ++++= 210

em que: : média do híbrido i no ambiente j; : índice ambiental;  = 0 se  < 0;  =  −  se 

 > 0, sendo  a média dos índices  positivos; : média geral do híbrido i; : coeficiente de regressão 

linear associado à variável ; : coeficiente de regressão linear associado à variável ; : desvio da 

regressão linear; : erro experimental médio associado à observação. 

Resultados e Discussão

Os resultados das análises de variância individuais referentes ao rendimento de amido revelaram a 

existência de diferenças significativas a 1% de probabilidade pelo teste F entre os híbridos, em todos os 

ambientes. Portanto, evidencia-se a existência de variabilidade de potencial para rendimento de amido entre 

os híbridos, no Estado de Sergipe. 

As médias de rendimento de amido que variaram de 8 ton/ha a 15 ton/ha, são evidências das 

diferenças pronunciadas no potencial de rendimento dos híbridos de mandioca, nos ambientes considerados 

(Tabela 1). Os coeficientes de variação das análises de variância individuais apresentaram valores entre 8,8% 

e 20,3%, indicando, assim, que a precisão experimental variou de boa a muito boa nos ensaios conduzidos, 

conforme critérios adotados por Lúcio et al., (1999). A relação entre o maior e o menor valor da variância do 

erro experimental foi menor que sete, indicando que as variâncias do erro experimental podem ser 

consideradas homogêneas, sem impedimento para a realização da análise conjunta. 

Tabela 1. Médias de rendimento de amido nos 10 ambientes avaliados no Estado de Sergipe. 

Hibridos 

Dores Lagarto Umbaúba 
Análise 

conj. 
16 

Mes
es 

19 
Meses 

22 
Meses 

12 
Meses 

14 
Meses 

16 
Meses 

18 
Meses 

12 
Meses 

15 
Meses 

18 
Meses 

19960707 12c 10b 10b 20a 23a 21a 22a 17a 16b 15a 17a 
19965502 17a 13a 14a 20a 20a 21a 15c 15b 22a 10b 17a 
19978313 14b 10b 11b 16b 19a 18a 16c 15a 21a 12a 15b 
19962409 9d 8c 7c 19a 19a 19a 17b 13b 17b 13a 14c 
19978504 9d 8b 8c 13c 14b 14b 14c 14b 16b 12a 12d 
199715201 11d 9b 10b 11d 11b 14b 17b 10c 16b 13a 12d 
19960202 8d 9b 9b 12d 13b 16b 15c 12c 14c 12a 12d 
Kiriris 8d 8b 8c 14c 11b 15b 17b 13b 12c 11a 12d 
199814014 8e 8c 7c 13c 14b 14b 14c 14b 17b 9b 12d 
199815401 9d 10b 9c 12d 12b 15b 14c 11c 12c 9b 11d 
199814503 9d 8c 7c 13c 14b 15b 15c 10c 14c 7b 11d 
19964203 8d 6c 7c 11d 12b 13b 12d 10c 13c 12a 10e 
199814802 9d 5c 8c 11d 11b 13b 14c 13b 10c 7b 10e 
199714503 8d 6c 8c 12d 11b 14b 14c 9c 10c 9b 10e 
199814301 9d 6c 6d 11d 9b 13b 14c 10c 13c 9b 10e 
199814809 8d 6c 7c 12d 13b 13b 10d 9c 11c 11a 10e 
199813705 7e 5c 5d 12d 12b 16b 14c 11c 10c 7b 10e 
19979906 7e 7c 6d 10e 14b 14b 12d 6d 11c 11a 10e 
199815006 7e 7c 7c 11d 10b 13b 14c 7d 11c 9b 10e 
19979512 8d 6c 5d 9e 10b 11b 13c 9c 11c 9b 9f 
199813703 6e 5c 5d 9e 12b 13b 11d 9c 12c 10b 9f 
Média 9 8 8 13 14 15 14 11 14 10 12 
C.V (%) 11,8 15,2 17,4 8,8 20,3 13,3 10,7 13,2 17,9 14,5 15,0 

As médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste Scott-Knott. 

Constatada a presença da interação híbridos x ambientes, procurou-se verificar as respostas de cada 

um deles nos ambientes considerados (Tabela 2) pelo método de Cruz et al., (1989), que descreve como 

cultivar ideal aquela que expressa alta produtividade média (b0>média geral), adaptabilidade aos ambientes 

desfavoráveis (b1 o menor possível), responsividade à variância ambiental (b1 + b2 o maior possível) e, 

variância dos desvios da regressão igual a zero (alta estabilidade nos ambientes considerados). Além do 

preconizado pelo modelo proposto, considerou-se como cultivar de melhor adaptação, aquela com 

produtividade média de raízes acima da média geral.

Considerando os quatro híbridos que expressaram melhor adaptação (b0>média geral), dois 

apresentaram estimativas de b1 significativamente diferentes da unidade, e dois apresentaram estimativas de 

b1 não significativas (b1=1), o que evidencia comportamento diferenciado dessas cultivares em ambientes 

desfavoráveis. 

A cultivar ideal preconizada pelo modelo bissegmentado (b0>média geral, b1<1, b1+b2>1 e desvios 

da regressão igual a zero) não foi encontrada no conjunto avaliado (Tabela 2). Apesar disso, os híbridos 

19960707 (b0>média geral, b1>1, b1+b2=1), 19965502 (b0>média geral, b1=1, b1+b2<1) e 19978313 

(b0>média geral, b1=1, b1+b2=1), por apresentarem altas médias de rendimento nas condições 
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Tabela 1. Médias de rendimento de amido nos 10 ambientes avaliados no Estado de Sergipe. 

Hibridos 

Dores Lagarto Umbaúba 
Análise 

conj. 
16 

Mes
es 

19 
Meses 

22 
Meses 

12 
Meses 

14 
Meses 

16 
Meses 

18 
Meses 

12 
Meses 

15 
Meses 

18 
Meses 

19960707 12c 10b 10b 20a 23a 21a 22a 17a 16b 15a 17a 
19965502 17a 13a 14a 20a 20a 21a 15c 15b 22a 10b 17a 
19978313 14b 10b 11b 16b 19a 18a 16c 15a 21a 12a 15b 
19962409 9d 8c 7c 19a 19a 19a 17b 13b 17b 13a 14c 
19978504 9d 8b 8c 13c 14b 14b 14c 14b 16b 12a 12d 
199715201 11d 9b 10b 11d 11b 14b 17b 10c 16b 13a 12d 
19960202 8d 9b 9b 12d 13b 16b 15c 12c 14c 12a 12d 
Kiriris 8d 8b 8c 14c 11b 15b 17b 13b 12c 11a 12d 
199814014 8e 8c 7c 13c 14b 14b 14c 14b 17b 9b 12d 
199815401 9d 10b 9c 12d 12b 15b 14c 11c 12c 9b 11d 
199814503 9d 8c 7c 13c 14b 15b 15c 10c 14c 7b 11d 
19964203 8d 6c 7c 11d 12b 13b 12d 10c 13c 12a 10e 
199814802 9d 5c 8c 11d 11b 13b 14c 13b 10c 7b 10e 
199714503 8d 6c 8c 12d 11b 14b 14c 9c 10c 9b 10e 
199814301 9d 6c 6d 11d 9b 13b 14c 10c 13c 9b 10e 
199814809 8d 6c 7c 12d 13b 13b 10d 9c 11c 11a 10e 
199813705 7e 5c 5d 12d 12b 16b 14c 11c 10c 7b 10e 
19979906 7e 7c 6d 10e 14b 14b 12d 6d 11c 11a 10e 
199815006 7e 7c 7c 11d 10b 13b 14c 7d 11c 9b 10e 
19979512 8d 6c 5d 9e 10b 11b 13c 9c 11c 9b 9f 
199813703 6e 5c 5d 9e 12b 13b 11d 9c 12c 10b 9f 
Média 9 8 8 13 14 15 14 11 14 10 12 
C.V (%) 11,8 15,2 17,4 8,8 20,3 13,3 10,7 13,2 17,9 14,5 15,0 

As médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste Scott-Knott. 

Constatada a presença da interação híbridos x ambientes, procurou-se verificar as respostas de cada 

um deles nos ambientes considerados (Tabela 2) pelo método de Cruz et al., (1989), que descreve como 

cultivar ideal aquela que expressa alta produtividade média (b0>média geral), adaptabilidade aos ambientes 

desfavoráveis (b1 o menor possível), responsividade à variância ambiental (b1 + b2 o maior possível) e, 

variância dos desvios da regressão igual a zero (alta estabilidade nos ambientes considerados). Além do 

preconizado pelo modelo proposto, considerou-se como cultivar de melhor adaptação, aquela com 

produtividade média de raízes acima da média geral.

Considerando os quatro híbridos que expressaram melhor adaptação (b0>média geral), dois 

apresentaram estimativas de b1 significativamente diferentes da unidade, e dois apresentaram estimativas de 

b1 não significativas (b1=1), o que evidencia comportamento diferenciado dessas cultivares em ambientes 

desfavoráveis. 

A cultivar ideal preconizada pelo modelo bissegmentado (b0>média geral, b1<1, b1+b2>1 e desvios 

da regressão igual a zero) não foi encontrada no conjunto avaliado (Tabela 2). Apesar disso, os híbridos 

19960707 (b0>média geral, b1>1, b1+b2=1), 19965502 (b0>média geral, b1=1, b1+b2<1) e 19978313 

(b0>média geral, b1=1, b1+b2=1), por apresentarem altas médias de rendimento nas condições 



260

desfavoráveis, podem ser recomendados para essas condições de ambiente. No grupo de híbridos de melhor 

adaptação encontram-se os híbridos 19960707 e 19965502 que demonstraram ser ideais para os ambientes 

favoráveis. Os híbridos 19965502 e 19978313, evidenciaram adaptabilidade ampla, justificando suas 

recomendações para as diferentes condições de ambientes. O híbrido 19962409 (b0>média geral, b1>1, 

b1+b2=1) demonstrou atender requisitos para sua recomendação em ambientes favoráveis.  

Tabela 2. Estimativas de parâmetros de adaptabilidade e estabilidade de 21 híbridos de mandioca em 10 
ambientes,quanto ao rendiemnto de amido, no decorrer do ano agricola 2008 pelo método de  Cruz et al 
(1989). CV(%) = 15,0 e média = 12 ton/ha.  
Cultivares Médias de grãos (kg/ha) 

b1 b2 b1+b2 s2
d

R2 

(%) Geral Desfavorável Favorável 

19960707 17a 13 20 1,67** -1,07ns 0,60ns 3,23** 86 
19965502 17a 14 20 1,03ns -1,77** -0,74** 8,97** 50
19978313 15b 12 18 1,17ns -1,15ns 0,18ns 2,47** 79 
19962409 14c 10 18 1,74** -2,01** -0,28* 0,08ns 96 
19978504 12d 10 14 0,97ns -0,72ns 0,26ns 0,63ns 84 
199715201 12d 11 14 0,65** 1,44* 2,08ns 2,77** 60 
19960202 12d 10 14 0,87ns 1,05ns 1,91ns -0,28ns 92 
Kiriris 12d 10 14 0,96ns 0,62ns 1,59ns 1,94** 77 
19984014 12d 9 14 1,16ns -0,97ns 0,19ns 1,73** 82 
199815401 11d 10 13 0,65** 0,94ns 1,59ns -0,20ns 86 
199814503 11d 8 14 1,14ns -0,16ns 0,98ns 0,61ns 89 
19964203 10e 9 12 0,85ns -0,13ns 0,72ns 0,41ns 83 
199814802 10e 8 12 0,82ns 0,64ns 1,46ns 2,54** 67 
199714503 10e 8 12 0,85ns 0,62ns 1,48ns 0,35ns 85 
199814301 10e 8 12 0,89ns 0,69ns 1,58ns 0,64ns 84 
199814809 10e 8 12 0,80ns -0,90ns -0,10ns 0,72ns 78 
199813705 10e 7 13 1,26* 0,86ns 2,12ns 0,82ns 90 
19979906 10e 7 12 0,92ns 0,40ns 1,32ns 2,92** 69 
199815006 10e 7 12 0,82ns 0,73ns 1,55ns 0,62ns 82 
19979512 9f 7 11 0,77ns 0,55ns 1,32ns -0,00ns 86 
199813703 9f 7 11 1,00ns 0,34ns 1,34ns 0,34ns 88 

** e* Significativos, respectivamente, a 1% e 5% de probabilidade, pelo teste t de Student, respectivamente 
para b1, b2 e b1+ b2. * e      ** Significativos a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F para s2

d.  As médias 
seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Conclusões 

Os híbridos 19960707 e 19965502 são superiores nas condições de ambientes favoráveis, 

justificando suas recomendações para esse tipo de ambiente. Os híbridos 19965502 e 19978313 apresentam 

adaptabilidade ampla e devem ser recomendados para os diferentes tipos de ambientes. 

Referências 

ALLARD, R. W.  Principles of plant breeding. 2nd Ed. New York : John Wiley & Sons, 1999. 254p.

CARDOSO, C. E. L. Competitividade e inovação tecnológica na cadeia industrial de fécula de 
mandioca no Brasil. 2003. 188p. Tese (Doutorado) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 
Piracicaba. 

CARGNIN, A.; SOUZA, M . A. de.; CARNEIRO, P. C. S.; SOFIATTI, V. Interação entre genótipos e 
ambientes e implicações em ganhos com a seleção em trigo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 41, p. 
987-993, 2006. 

CRUZ, C. D.; TORRES, R. A. de A.; VENCOVSKY, R. An alternative approach to the stability analysis 
proposed by Silva and Barreto. Revista Brasileira de Genética, Ribeirão Preto, v.12, n.3, p.567-80, 1989. 

IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listab1.asp?z+t&o=11&i=P&c+1612. Acesso em 2010 

LÚCIO, A.D.; STORCK, L.; BANZATTO, D. A. Classificação dos experimentos de competição de 
cultivares quanto à sua precisão. Pesquisa Agropecuária Gaúcha, v. 5, p.99-103, 1999. 



261

Referências 

ALLARD, R. W.  Principles of plant breeding. 2nd Ed. New York : John Wiley & Sons, 1999. 254p.

CARDOSO, C. E. L. Competitividade e inovação tecnológica na cadeia industrial de fécula de 
mandioca no Brasil. 2003. 188p. Tese (Doutorado) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 
Piracicaba. 

CARGNIN, A.; SOUZA, M . A. de.; CARNEIRO, P. C. S.; SOFIATTI, V. Interação entre genótipos e 
ambientes e implicações em ganhos com a seleção em trigo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 41, p. 
987-993, 2006. 

CRUZ, C. D.; TORRES, R. A. de A.; VENCOVSKY, R. An alternative approach to the stability analysis 
proposed by Silva and Barreto. Revista Brasileira de Genética, Ribeirão Preto, v.12, n.3, p.567-80, 1989. 

IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listab1.asp?z+t&o=11&i=P&c+1612. Acesso em 2010 

LÚCIO, A.D.; STORCK, L.; BANZATTO, D. A. Classificação dos experimentos de competição de 
cultivares quanto à sua precisão. Pesquisa Agropecuária Gaúcha, v. 5, p.99-103, 1999. 



262

RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DE GENÓTIPOS DE 
MANDIOCA (Manihot esculenta Crantz) SUBMETIDOS À 

DEFICIÊNCIA HÍDRICA

Juliana da Silva Alves1, Carlos Alberto da Silva Ledo2, Alfredo Augusto Cunha 
Alves2, Maurício Antônio Coelho Filho2, Sara de Jesus Duarte 3 
1 Professora do Instituto Federal Baiano, Rua do Rouxinol, 115, 41720-052, Salvador 
, BA. E-mail: juliana.alves@ifbaiano.edu.br 
2Pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Caixa Postal 007, 44380-000, 
Cruz das Almas, BA. E-mail: carlos.ledo@.embrapa.br; alfredo.alves@.embrapa.br; 
mauricio-antonio.coelho@ embrapa.br
3 Estudante de Mestrado da Esalq, e-mail: saraduarteufrb@gmail.com 

 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura perene nativa da 

América Tropical e tem como centro de origem o Brasil Central (ALLEN, 2002). E 

como a maioria da diversidade biológica do gênero Manihot ocorre próximo ao estado 

de Goiás, acredita-se que o progenitor selvagem de mandioca e espécies afins 

evoluíram nas florestas do Cerrado do Brasil Central (EL-SHARKAWY, 2004). 

 Durante o período de crescimento e desenvolvimento, as plantas são 

frequentemente submetidas a condições externas adversas, o que resulta em estresses, 

e estes podem afetam de maneira desfavorável a produtividade das plantas. Tais 

estresses podem ser bióticos (resultante da ação de microorganismos) e abióticos 

(resultantes do excesso ou falta de algum fator físico ou químico do meio ambiente), e 

estes podem ocorrer de forma isolada ou conjunta (GONÇALVES, 2008). A 

salinidade, o estresse hídrico (deficiência ou excesso), nutrientes minerais (deficiência 

ou excesso) se destacam como estresses abióticos ( BARBOSA, 2010). 

 O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o crescimento inicial de seis 

genótipos mandioca, sob condições de deficiência hídrica. 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido entre o período de dezembro de 2010 e fevereiro de 

2011, em casa de vegetação, na Embrapa Mandioca e Fruticultura, no município de 

Cruz das Almas, Bahia. O material vegetal utilizado no trabalho foi um grupo de seis 
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genótipos considerados contrastantes quanto ao desempenho em condições de 

deficiência hídrica, sendo 3 consideradas como tolerantes à seca (Do Céu, Engana 

Ladrão e Sacaí) e 3 não tolerantes (Paulo Rosa, Jaboti e Cachimbo).

 Do plantio até os 60 dias após o plantio (60 DAP), todos os vasos receberam 

água na mesma quantidade a fim de proporcionar bom desenvolvimento a todas as 

plantas. Aos 64 DAP iniciaram-se os tratamentos, baseados em dois regimes hídricos: 

T1 - controle com irrigações periódicas mantendo o solo próximo a sua capacidade 

máxima de armazenamento de água; T2 - deficiência hídrica, imposta pela suspensão 

da irrigação.

 As variáveis analisadas foram as seguintes: condutância estomática, teor de 

clorofila total , potencial turgor e fluorescência da clorofila. 

Os dados foram submetidos à análise de variância considerando o 

delineamento inteiramente casualizado em esquema de parcela subdividida no tempo. 

Na parcela considerou-se o fatorial 6 x 2, (seis genótipos e dois regimes hídricos) e na 

subparcela considerou-se o dia de avalição e suas respectivas interações com os 

fatores da parcela, com 6 repetições. As médias dos genótipos foram agrupadas pelo 

teste de Scott Knott e as médias dos regimes hídricos foram comparadas pelo teste F, 

ambos a 5% de significância. As análises foram realizadas com auxílio do programa 

estatístico SISVAR (FERREIRA, 2003).

 

Resultados e Discussão 

 No tratamento sem deficiência hídrica, a variável condutância estomática 

(Tabela 1), não apresentou diferença estatística entre os genótipos, o que já era de se 

esperar já que todos os genótipos estavam em condições controladas, pois o 

experimento foi conduzido em casa de vegetação, e a variável em questão é bastante 

sensível aos efeitos de fatores ambientais como umidade do ar e do solo. Entretanto 

no tratamento com deficiência hídrica houve diferença entre os genótipos, e a menor 

média foi obtida pelo genótipo Cachimbo, observando a maior redução (66%) quando 

comparada com o tratamento controle.
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O teor de clorofila da folha (TCT) no tratamento controle apresentou 

diferença estatística entre os genótipos e as maiores médias foram obtidas por Do 

Céu, Engana Ladrão e Sacai (Tabela 1). Na condição de deficiência hídrica houve a 

formação de quatro grupos, mostrando grande viabilidade para a variável em questão. 

Os genótipos Do Céu e Sacaí foram os que apresentaram as maiores médias. Na 

comparação entre os tratamentos, apenas o Jaboti se diferenciaram estatisticamente do 

controle. Como se pode observar não houve uma diferença tão acentuada entre os 

tratamentos para esta variável. 

Tabela 1. Valores médios de condutância estomática (gs), em mmol.cm
-2

 .s
-1

, teor de 

clorofila total (TCT), em % de seis genótipos de mandioca sob deficiência hídrica. Cruz das 

Almas, Bahia, 2012.

Genótipos
gs TCT 

*SD **CD Red. (%) SD CD Red. (%)
Paulo Rosa 319,28 aA 184,89 aB 42,0 38,26 bA 37,19 cA 3,0
Do céu 314,48 aA 195,64 aB 38,0 41,24 aA 41,22 aA 0,04
Jaboti 317,81 aA 187,00 aB 41,0 36,63 bA 34,99 dB 4,5
E. Ladrão 316,94 aA 177,74 aB 44,0 40,75 aA 39,43 bA 3,0
Cachimbo 317,31 aA 110,65 bB 65,0 37,29 bA 35,98 dA 3,5
Sacaí 306,17 aA 174,53 aB 43,0 41,19 aA 40,80 aA 1,0

1
 Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scoot-Knott 

a 5% de significância e letras maiúsculas nas linhas não diferem estatisticamente entre si pelo teste de F a 5% de 
significância. * SD – sem deficiência hídrica ** CD – com deficiência hídrica, Red – redução do tratamento com 
deficiência hídrica em relação ao controle 
  

No tratamento controle, para a variável potencial turgor (Tabela 2), houve 

diferença entre os genótipos. O Cachimbo apresentou a maior média, já no tratamento 

com deficiência hídrica não houve diferença entre os genótipos, entretanto pode-se 

observar que houve redução para todos os genótipos, e isso é comprovada pela 

diferença estatística entre os tratamentos, entretanto a maior redução foi obtida pelo 

genótipo Cachimbo (36%).

Para a relação Fv/Fm (Tabela 2), no tratamento sem deficiência hídrica não 

houve diferença entre os genótipos. Entretanto no tratamento com deficiência hídrica 

os genótipos apresentaram diferenças significativas. Os genótipos que se destacaram 

com as maiores médias foram Sacaí e Do Céu. Na comparação nos dois tratamentos 

(sem e com deficiência hídrica) observou-se diferença. Sacaí e Do céu no tratamento 
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com deficiência hídrica apresentaram comportamento semelhante no tratamento 

controle.

 Os baixos valores da relação Fv/Fm, observados caracterizam danos que 

podem estar relacionados: à redução da concentração intercelular de CO2, em razão 

do fechamento estomático (BAKER,1993); aumento na peroxidação lipídica em 

decorrência do desvio do fluxo de elétrons da assimilação de CO2 para a redução de 

O2 (LEMOS FILHO, 2000) e queda na atividade fotossintética (SMIRNOFF, 1993). 

Tabela 2. Valores médios de potencial turgor, em KPa e fluorescência da clorofila (Fv/Fm), 

de seis genótipos de mandioca sob deficiência hídrica, Cruz das Almas, Bahia, 2012. 

Genótipos   Turgor  Fv/Fm 
*SD **CD Red. (%) SD CD Red. (%) 

Paulo Rosa 349,61 bA 259,08 aB 26,0 0,78 aA 0,66 bB 15,0 
Do céu 327,60 bA 254,80 aB 22,0 0,75 aA 0,73 aA 3,0 
Jaboti 351,18 bA 263,36 aB 25,0 0,74 aA 0,66 bA 11,0 
E. Ladrão 355,44 bA 250,51 aB 29,0 0,73 aA 0,63 bA 14,0 
Cachimbo 389,70 aA 250,80 aB 36,0 0,73 aA 0,65 bB 11,0 
Sacaí 341,86 bA 256,93 aB 25,0 0,74 aA 0,73 aA 1,0 
1

 Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scoot-Knott 
a 5% de significância e letras maiúsculas nas linhas não diferem estatisticamente entre si pelo teste de F a 5% de 
significância. * SD – sem deficiência hídrica  ** CD – com deficiência hídrica, Red – redução do tratamento estresse 
em relação ao controle 

Conclusões

 As variedades Do Céu e Sacaí apresentam maior resistência biológica à 

deficiência hídrica, o que ratifica suas classificações como tolerantes à seca.

 As variedades Cachimbo e Jaboti são as que apresentam as maiores reduções 

na maioria dos parâmetros avaliados  
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Introdução 

A mandioca é cultivada de Norte ao Sul do País principalmente por pequenos agricultores que 

a utiliza como fonte de alimento e renda. Além de uso alimentar, estende sua utilização na indústria 

têxtil, indústria de papel, confecção de álcoois finos e as folhas podem ser utilizadas na alimentação 

animal e silagens (SIQUEIRA, 2008). 

Sob restrição de água no solo a mandioca acumula grande quantidade de ácido abscísico 

(ABA) nas folhas (ALVES e SETTER, 2004). Esse acúmulo de ABA ocorre simultaneamente com a 

redução do crescimento foliar, da taxa de transpiração, e com o fechamento dos estômatos (El-

SHARKAWY et al.,1992; DUQUE, 2006). Quanto ao estádio fenológico, o período critico para a 

cultura da mandioca fica compreendido entre o primeiro e o quinto mês após o plantio, fase em que a 

planta inicia o desenvolvimento da parte área e seu aparato fotossintético (PEIXOTO et al., 1999) e 

também inicia-se o processo de tuberização. Nesta fase, a produção de raízes tuberosas pode reduzir 

entre 32 e 60% (CONNOR et al, 1981; ALVES, 2002). 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de genótipos de mandioca em 

condições de deficiência hídrica com vistas a selecionar genótipos de mandioca com características de 

tolerância à seca. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi implantado em agosto de 2011, no campo experimental da Embrapa 

Mandioca e Fruticultura, no município de Cruz das Almas, Bahia, situado a 12°40’19’’ de Latitude Sul 

e 39°06’22’’ de Longitude Oeste de Greenwich e com altitude média de 220 m.  

 Aos 120 dias após o plantio (DAP) a irrigação de uma das faixas (no tratamento sem irrigação) 

de cada um dos seis blocos foi suspensa. As avaliações foram realizadas em três épocas: 180; 240 e 

300 DAP. As características avaliadas foram: massa frasca da parte aérea e massa fresca das raízes 

tuberosas (produção). 
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 O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso em esquema de parcela 

subdividida no tempo. Na parcela considerou-se o fatorial 6 x 2, (seis genótipos e dois regimes 

hídricos) e na subparcela considerou-se o dia de avaliação e suas respectivas interações com os fatores 

da parcela, com 6 repetições. Em cada bloco, os genótipos foram plantados em três fileiras (1 m x 0,80 

m) de seis plantas, totalizando 18 plantas por parcela, e cada bloco foi composto por duas faixas: uma 

irrigada e a outra não irrigada. Os genótipos utilizados foram os seguintes, no grupo dos tolerantes Do 

céu, Engana Ladrão e Sacaí e no grupos dos  não tolerantes Cacau, Cachimbo e Paulo Rosa. 

Os dados foram submetidos à análise de variância, considerando o delineamento em blocos ao 

acaso, em esquema de parcela subdividida no tempo. As médias dos genótipos foram agrupadas pelo 

teste de Scott-Knott, e as médias dos regimes hídricos foram comparados pelo teste F, ambos a 5% de 

significância. As análises foram realizadas com o auxílio do programa estatístico SISVAR 

FERREIRA, 2003). 

 

Resultados e Discussão 

 Nas diferentes épocas de colheita (180, 240 e 300 dias após o plantio - DAP) para a variável 

massa fresca da parte aérea, houve efeito significativo do estresse hídrico nos genótipos testados, com 

exceção do Sacaí que não apresentou efeito significativo do estresse hídrico aos 300 dias. A maior 

redução (%) em relação ao controle (irrigado) foi apresentada aos 180 DAP onde se verificou redução 

na ordem de 41 a 61%; seguida de 17 a 52% aos 240 DAP e de 2 a 38% aos 300 DAP (Tabela 1). Tal 

fato reforça o efeito prejudicial que a falta de água causa na morfologia e desenvolvimento das 

plantas. 

No tratamento sem irrigação para a variável massa fresca da parte aérea, aos 180 DAP (variou 

de 0,52 a 0,86 Kg planta-1) com destaque para Sacaí e Do Céu com 0,86 e 0,79 Kg planta-1, 

respectivamente. No entanto, aos 240 DAP (variou de 0,83 a 1,49 Kg planta-1) os genótipos se 

comportaram de forma similar pela análise estatística. Tal comportamento manteve-se também aos 

300 DAP com exceção do genótipo Cacau que apresentou a menor média de 1,26 Kg.planta-1 (Tabela 

1). Para todas as avaliações (DAP), com estresse, destacaram os genótipos Sacaí e Do Céu 

demonstrando dessa forma serem genótipos tolerantes à seca, já o genótipo Cacau foi o que obteve 

maior redução quando comparada com o tratamento controle, com redução de até 61%, sendo 

considerada um genótipo não tolerante. 
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Tabela 1 : Médias de  massa fresca da parte aérea (Kg.planta-1) nos períodos de colheita (180, 240 e 

300 DAP) de seis genótipos de mandioca sob deficiência hídrica em Cruz das Almas - BA, 2012. 

Genótipos Dias após o plantio (DAP)1

1802 240 300 
SE  CE SE CE SE CE 

Sacaí 1,45 aA 0,86 aB (41%) 2,44 aA 1,18 aB (52%) 2,09 bA 2,05 aA (2%) 
Paulo Rosa  1,27 aA 0,61 bB (52%) 2,33 aA 1,15 aB (51%) 2,69 aA 1,98 aB (26%) 
E. Ladrão 1,28 aA 0,56 bB (56%) 2,27 aA 1,49 aB (34%) 2,35 bA 1,63 aB (31%) 
Do Céu 1,47 aA 0,79 aB (46%) 1,64 bA 1,36 aB (17%) 2,54 aA 1,78 aB (30%) 
Cacau 1,33 aA 0,52 bB (61%) 1,28 bA 0,83 aB (35%) 1,99 bA 1,26 bB (37%) 
Cachimbo 1,43 aA 0,60 bB (58%) 2,16 aA 1,09 aB (50%) 2,76 aA 1,71 aB (38%) 

1 Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott-
Knott  e médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas nas linhas não diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de F a 5% de significância, 2 SE – sem estresse, CE – com estresse 

A deficiência hídrica afeta praticamente todos os processos que se desenvolvem no interior da 

planta. Como o desenvolvimento do estresse hídrico é gradual, os processos mais sensíveis são 

afetados primeiramente; como a expansão e divisão celular, estas alterações por sua vez, causam 

efeitos secundários e terciários que ocorrem com o agravamento da baixa disponibilidade de água no 

solo e nos tecidos da planta. Diante disso, a paralisação do crescimento da parte aérea é uma resposta 

primária ao déficit hídrico, de forma que folhas novas deixam de ser emitidas e há um aumento na 

abscisão foliar, estas estratégias resultam em economia hídrica por diminuir a superfície de 

transpiração (DAMATTA et al., 2003).  

A variável massa fresca das raízes tuberosas (Tabela 2) apresentou reduções drásticas aos 180 

DAP variando de 40 a 75% e aos 240 DAP variou de 35% a 72%. A variável massa fresca das raízes 

na primeira colheita (180 DAP), no tratamento com irrigação (controle), houve diferença estatística 

entre os genótipos e as maiores médias foram obtidas por Cacau, Sacaí e Cachimbo, com valores de 

1,28, 1,28, 1,21 Kg planta-1, respectivamente, já no tratamento sem irrigação os genótipos não se 

diferenciaram estatisticamente, entretanto as maiores reduções foram observadas pelos genótipos 

Cachimbo e Cacau, com redução de 74 e 75%, respectivamente. Na segunda colheita (240 DAP), no 

tratamento controle, houve a formação de 3 grupos, e os maiores valores foram obtidos pelo genótipos 

Paulo Rosa e Engana Ladrão com 2,88 e 2, 53 Kg planta-1 , respectivamente, já no tratamento sem 

irrigação houve a formação de 2 grupos, e os maiores valores de média foram obtidos pelos genótipos 

Do Céu e Engana Ladrão,  com 1,33 e 1,11 Kg planta-1 , respectivamente. E na comparação dos dois 

tratamentos a maior redução foi observada pelo genótipo Paulo Rosa, que reduziu 72% na massa 

fresca da raiz. Na última colheita (300 DAP), no tratamento com irrigação, observou-se diferença 

estatística entre os genótipos e as maiores médias foram obtidas por Paulo Rosa, Do Céu e Cachimbo, 

com valores de 3,51, 3,01 e 2,90 Kg planta-1 , respectivamente, já no tratamento sem irrigação não 

verificou-se diferença estatística entre os genótipos estudados, entretanto a maior redução foi 

observada pelo Cachimbo com 44% e a menor redução pelo Sacaí com 19%.  
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Tabela 2 : Médias de  massa fresca das raízes tuberosas (Kg planta-1) nos diferentes  períodos de 
colheita (180, 240 e 300 DAP) de seis genótipos de mandioca sob deficiência hídrica em Cruz das 
Almas - BA, 2012. 
Genótipos Dias após o plantio (DAP)1

1802 240 300 
SE CE SE CE SE CE 

Sacaí 1,28 aA 0,48 aB (63%) 2,14 bA 1,23 aB (43%) 2,44 bA 1,97 aA (19%) 
Paulo Rosa  0,95 bA 0,29 aB (69%) 2,88 aA 0,80 bB (72%) 3,51 aA 2,23 aB (36%) 
E. Ladrão 0,89 bA 0,35 aB (61%) 2,53 aA 1,19 aB (53%) 2,65 bA 1,80 aB (32%) 
Do Céu 0,86 bA 0,52 aB (40%) 1,28 cA 1,33 aA (0%) 3,01 aA 1,81 aB (40%) 
Cacau 1,28 aA 0,33 aB (74%) 1,15 cA 0,75 bB (35%) 2,48 bA 1,50 aB (40% 
Cachimbo 1,23 aA 0,31 aB (75%) 2,19 bA 0,93 bB (58%) 2,90 aA 1,63 aB (44%) 
1 Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott-
Knott  e médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas nas linhas não diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de F a 5% de significância, 2 SE – sem estresse, CE – com estresse 

Conclusões

 As plantas de mandioca, sob deficiência hídrica, apresentam reduções na massa fresca da parte 

aérea e massa fresca da raiz, sendo estas mais pronunciadas nos genótipos Cachimbo, Cacau e Paulo 

Rosa, que demonstram serem menos tolerantes ao estresse imposto.
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Introdução 

O conhecimento da biologia reprodutiva da mandioca é essencial para o desenvolvimento de 

programas de melhoramento genético e compreensão do processo de domesticação.  Segundo 

Albuquerque et al.  (2009) o florescimento associado à produção de sementes viáveis em alguns clones 

de mandioca que vegetam na região amazônica é o fenômeno que mais contribui para geração de 

variabilidade genética.  

As inflorescências são formadas por panículas e racemos nas extremidades superiores das 

hastes, sempre onde se ocorre uma ramificação. As flores são desprovidas de cálice e corola, 

apresentando uma estrutura indefinida denominada de perianto, composta por cinco tépalos.  As flores 

femininas têm o pedicelo recurvado, longo e de maior diâmetro que as femininas, possuem cinco 

tétalas separadas até a base apresentando ovário é esférico, formado por três locos, cada um 

produzindo uma semente. Já as flores masculinas têm pedicelo reto, curto e fino, possuem dez anteras, 

aderidas a filamentos distribuídos em dois níveis, um com cinco anteras pequenas sobre os filamentos 

curtos e cinco maiores sobre os filamentos mais longos, podendo ocorrer a macho-esterilidade, comum 

na espécie (FUKUDA, 2006). 

Os frutos são esquizocarpáceo, com mais de 1,5 cm de comprimento, apresentando dorso 

alado, coluna central robusta, não partida. As sementes apresentam cerca de 10 mm de comprimento e 

em média de 5 mm de largura, onde em seu ápice se encontra a carúncula, branca e carnosa,  podendo 

estas serem caracterizadas como pseudo-sementes (cotilédones e endosperma mal formados) e 

sementes verdadeiras (cotilédones e endospermas formados) (FUKUDA; SILVA, 2003).   

Na Amazônia e, em especial, no estado de Roraima, há grande carência de informações sobre 

a cultura da mandioca, necessitando, portanto, da realização de estudos visando a caracterização 

morfoagronômica, bem como a biologia floral da diversidade genética da mandioca cultivada para 

obtenção de novas variedades com características agronômicas favoráveis. Dentre os clones de 

mandioca utilizados no Estado, destaca-se a cv. Aciolina que, de acordo com Oliveira et al. (2011),  

apresenta o melhor conjunto de características desejáveis, tanto para o consumo in natura quanto para 

a indústria, contudo não há estudos visando o conhecimento de sua biologia floral.  
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O objetivo deste trabalho foi caracterizar a biologia floral da cultivar Aciolina cultivada em 

savana no estado de Roraima. 

Material e Métodos 

A pesquisa foi conduzida em um plantio de mandioca realizado no mês de novembro de 2012 

da cv. Aciolina na área experimental do Centro de Ciências Agrárias/Universidade Federal de Roraima 

– CCA/UFRR, no município de Boa Vista, Estado de Roraima – Brasil (Latitude de 2o52´20,7”N, 

Longitude 60o 42´44,2” W e Altitude de 90 m, 87,7 m Altitude), com irrigação complementar, por 

aspersão. 

O solo da área experimental é classificado como LATOSSOLO AMARELO Distrocoeso 

típico (PAdx), de textura Franco-Argilo-Arenosa e relevo suave ondulado. Estes solos são profundos, 

bem drenados, com sinais de erosão laminar, ausência de pedregosidade e rochosidade, cuja vegetação 

dominante é do tipo savana parque (BENEDETTI et al., 2011).  

Este plantio foi feito em fileiras simples, obedecendo ao espaçamento de 0,8 x 0,8 m, 

totalizando 15.625 plantas por hectare em uma área total de 1324 m². Neste plantio foram utilizadas 

manivas (estacas), medindo 20 cm, colocadas na posição horizontal em covas abertas manualmente, 

por meio de enxada, numa profundidade de 10 cm, aproximadamente, sendo esta área subdividida em 

cinco subáreas conforme as doses de potássio (0, 30, 60, 120, e 240 kg ha-1 de K2O). 

As análises da biologia floral foram realizadas no mês de julho de 2013 aos oito meses após o 

plantio. O florescimento teve início no mês de maio (seis meses após o plantio). As flores, os frutos 

verdes maduro e as sementes foram analisados no laboratório de microscopia do CCA-UFRR para 

descrição morfológica das seguintes características de acordo com Fukuda e Guevara (1998): 

descritores complementares (Flores, frutos e sementes): 1- cor das tépalas (masculina e feminina); 2- 

cor do disco (masculina e feminina); 3- cor do estigma; 4- cor do ovário; 5- cor das anteras; 6- 

comprimento da tépala: medida tomada em mm (masculina e feminina); 7- largura das sépalas: medida 

tomada em milímetro (masculina e feminina); 8- flores femininas sem estames; 9- pólen; 10- frutos; 

11- comprimento das cápsulas dos frutos, medida tomada em milímetro; 12- exocarpo do fruto; 13- 

comprimento das sementes, medida tomada em milímetro; 14- diâmetro das sementes, medida tomada 

em milímetro; 15- cor principal das sementes; 16- cor secundária das sementes; 17- cor da carúncula 

das sementes. 

Resultados e Discussão 

Nas inflorescências da cv. Aciolina foram identificadas apenas flores masculinas e femininas, 

não havendo a ocorrência de flores hermafroditas, encontrando-se uma relação de 28 flores masculinas 

para 4 femininas. Silva et al. (2001) constataram em 456 etnovariedades analisadas que a mandioca é 

uma planta monóica, portanto apresentando flores masculinas e femininas na mesma planta. Contudo 
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na etnovariedade DG - 55, originada de Anará, estado de Roraima, verificou-se que a cada 4 flores 

femininas uma era hermafrodita. 

As flores da cv. Aciolina apresentaram tépalas de cor verde claro com estrias vermelhas tanto 

para flores masculinas quanto para femininas, assim como o comprimento das tépalas com 7 mm e 

largura com 3 mm também para ambas. A cor do disco foi laranja para flores masculinas e femininas. 

O estigma mostrou-se com coloração branca e o ovário de cor roxo. As anteras apresentaram cor 

amarela. As flores femininas sem estames foram ausentes e as masculinas com pólen, presentes. 

Albuquerque et al. (2009) verificaram que os clones estudados diferiram morfologicamente entre si e 

que os  clones MX-002 e MX-009 foram os únicos que floresceram durante o período do ensaio. Os 

frutos são presentes nesta cultivar, apresentando comprimento capsular de 2,1 cm e exocarpo liso. As 

sementes possuem comprimento de 7 mm e diâmetro de 4 mm, onde a cor principal é marrom e a 

secundária é preta, com carúncula branca ou creme. 

Conclusão 

A cultivar Aciolina cultivada na savana de Roraima apresenta floração a partir de seis meses 

após o plantio com presença de flores masculinas e femininas estruturalmente completas e formação 

de frutos e sementes morfologicamente viáveis.  
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Introdução 

As estimativas de parâmetros genéticos são de grande importância no melhoramento 

genético da mandioca (Manihot esculenta Crantz), porque direcionam a experimentação, o 

processo seletivo e definição dos métodos de melhoramento a serem utilizados.  

A utilização da estimativa de parâmetros genéticos para identificar e selecionar 

cultivares com características superiores é rotineiramente utilizado em programas de 

melhoramento genético. Características como produtividade são controladas por muitos 

genes com forte efeito ambiental, no entanto estimações precisas dos componentes de 

variância são importantes para a predição de valores genéticos e para maximizar a acurácia 

seletiva. Assim, o objetivo do presente trabalho foi estimar os parâmetros genéticos para 

diversas características agronômicas e produtivas em progênies de mandioca em ensaios 

clonais. 

Material e Métodos 

Foram avaliadas 230 progênies oriundas de 21 populações segregantes F1 na fase 

clonal na área experimental da Aliança Cooperativa do Amido (Laje, BA). Como se trata de 

geração inicial de melhoramento em que a quantidade de material propagativo é bastante 

limitada, o experimento foi implantado utilizando parcela com cinco plantas no 

delineamento em blocos aumentados com dez repetições, sendo 230 tratamentos não 

comuns e 14 tratamentos comuns (3 clones (9602-02, 9655-02 e 9824-09; 5 variedades 
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locais: Cascuda, Cigana, Eucalipto, Fécula-Branca e Mani-Branca; e 6 variedades BRS 

Dourada, BRS Formosa, BRS Gema-Ovo, IAC-90, BRS Jari e BRS Kiriris). O espaçamento 

utilizado foi de 0,90 x 0,80 m e os tratos culturais realizados de acordo com recomendações 

da cultura (Souza et al., 2006). A colheita foi realizada aos 9 meses após o plantio. 

Os dados avaliados em t.ha-1 foram produtividade de raízes (PROD); peso da parte 

aérea (PPA); produtividade de amido (PROD-AMD - considerando o teor de amido e a 

produtividade total de raízes). Também foram avaliados o índice de colheita (IC), que 

caracteriza a relação entre produção de raízes e a biomassa aérea da mandioca, mensurado 

em %; altura de plantas (AP), mensurada em m; renda, mensurada pela pesagem em balança 

hidrostática de 5 kg de raízes frescas submersas em água; teor de matéria seca, em %; teor 

de matéria seca (MS), em %; teor de amido (AMD), em %. A característica vigor foi 

avaliada utilizando escala de nota que variou de 1 (desenvolvimento fraco) a 4 (ótimo 

desenvolvimento). 

As doenças avaliadas foram mancha branca (Passalora manihotis - PM), cuja escala 

de notas variou de 0 (sem sintomas) a 6 (desfolha completa da planta), e mancha-parda (P. 

henningsii - PH) e queima das folhas (P. vicosae - PV), cuja escala de notas variou de 0 

(sem sintomas) a 5 (desfolha completa da planta).  

As estimativas de componentes de variância foram obtidas utilizando o seguinte 

modelo linear misto: y = Xf + Zg + Wb + e, em que y, é o vetor de dados, f é o vetor dos 

efeitos fixos (média geral), g é o vetor dos efeitos genotípicos, b é o vetor dos efeitos 

ambientais de blocos, e e é o vetor de erros, ambos assumidos como aleatórios. X, Z e W – 

são matrizes de incidência conhecidas, as quais associam as incógnitas f, g e b ao vetor de 

dados y, respectivamente. Todas as estimativas foram obtidas procedimento REML do 

software Selegen (Resende, 2007). 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1 são apresentados os valores de deviance, cujos resultados demonstram 

a existência de diferença significativa pelo teste de Qui-quadrado a 5% de probabilidade, 

para as características analisadas indicando a existência de diferença genética entre as 

progênies avaliadas. 
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A média da produtividade de raízes das progênies (PROD) foi de 20,02 t.ha-1

(Tabela 2). Esta produtividade supera em muito a média nacional de 14,61 t.ha-1 (IBGE 

2011), principalmente considerando que a colheita foi realizada de forma precoce (9 meses).  

Tabela 1. Estimativas de deviance para doze características agronômicas e produtivas 

avaliadas em progênies de mandioca. 

  PROD   PPA IC 

Efeito Deviance LRT(c2)   Deviance LRT(c2)  Deviance LRT(c2) 
Genótipo 1961,49 78,65** 2106,90 115,98** 2108,25 147,48**

Modelo completo 2040,14 2222,88 2255,73 
  RENDA MS AMD 

  Deviance LRT(c2) Deviance LRT(c2) Deviance LRT(c2) 
Genótipo 3387,35 183,69** 888,49 183,57** 888,49 183,57**

Modelo completo 3571,04 1072,06 1072,06 
  PROD-AMD VIGOR PM 

  Deviance LRT(c2) Deviance LRT(c2) Deviance LRT(c2) 
Genótipo 1032,49 88,63** -113,99 63,99** 444,85 130,39**

Modelo completo 1121,12 -50,00 575,24 
  PH PV AP 

Deviance LRT(c2) Deviance LRT(c2) Deviance LRT(c2) 
Genótipo -154,80 77,48** -376,53 46,03** -425,87 173,46**

Modelo completo -77,32 -330,50 -252,41 
 ** altamente significativo a 5 % de probabilidade pelo teste Qui-quadrado. LRT(c2): teste de razão 
de verossimilhança .

Estimativas intermediárias de herdabilidade individual ( 2
ah  > 0,40) foram 

observadas para as características PROD, IC, renda, MS, AMD, PM e AP o que evidencia 

variabilidade passível de seleção nestas progênies para essas características. Por outro lado, 

baixas estimativas de 2
ah  para as características PPA, PROD-AMD, vigor, PH e PV, 

evidenciam o grande efeito ambiental no seu controle, o que certamente demandará 

estratégias mais elaboradas para a seleção de plantas em populações segregantes. 
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Tabela 2. Estimativas de componentes de variância para características produtivas e de 

resistência a doenças em progênies de mandioca. 

PROD   PPA   IC 
 

RENDA 
2
gσ 34,69    36,92    66,89   

 
2381,11   

2
bσ 4,01    21,13    37,93   

 
1091,69   

2
eσ 46,84    75,76    57,74   

 
1737,42   

2
ah 0,40 ± 0,09  0,28 ± 0,08  0,41 ± 0,09

 
0,46 ± 0,10

2
bc 0,05    0,16    0,04   

 
0,21   

2
gmh 0,43    0,33    0,53   

 
0,69   

Ac 0,64    0,53    0,64   
 

0,68   
X 20,02      23,63      46,05    

 
485,50    

MS   AMD 
 

PROD-AMD   VIGOR 
2
gσ  2,73    2,73   

 
2,67    0,09   

2
bσ 1,25    1,25   

 
0,53    0,04   

2
eσ 1,99    1,99   

 
3,81    0,18   

2
ah 0,46 ± 0,10  0,46 ± 0,10

 
0,38 ± 0,09  0,30 ± 0,08

2
bc 0,21    0,21   

 
0,08    0,13   

2
gmh  0,58    0,58   

 
0,41    0,34   

Ac 0,68    0,68   
 

0,62    0,54   
X 32,18      27,53    

 
5,52      2,23    

PM 
 

PH   PV   AP 
2
gσ 0,84   

 
0,10    0,04    0,07   

2
bσ 0,16   

 
0,05    0,01    0,04   

2
eσ 0,61   

 
0,16    0,10    0,06   

2
ah 0,52 ± 0,11

 
0,33 ± 0,08  0,25 ± 0,07  0,43 ± 0,10

2
bc 0,10   

 
0,16    0,07    0,24   

2
gmh  0,58   

 
0,39    0,27    0,56   

Ac 0,72   
 

0,57    0,50    0,65   
X 2,53    

 
1,33      1,81      1,74    

2
gσ , 2

bσ e 2
eσ : variância genotípica, variância ambiental entre blocos e variância residual, 

respectivamente; 2
ah : herdabilidade de parcelas individuais no sentido amplo, 2

bc : coeficiente de 

determinação de bloco, 2
gmh : herdabilidade média de genótipo, Ac: acurácia da seleção de genótipos, 

X : média geral. 
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Os desvios padrão para as estimativas de 2
ah  foram relativamente baixos, o que 

indica boa predição dos valores genéticos. Além disso, as herdabilidade em nível de média 

de genótipos foi ( 2
gmh ) foi ligeiramente maior do que 2

ah  para todas as características. 

A acurácia seletiva variou de 0,50 (PV) a 0,72 (PM), indicando que a predição dos 

valores genéticos para algumas características em mandioca pode apresentar algum viés. 

Contudo, nas fases iniciais de seleção é esperado que a acurácia seja baixa da qualidade 

experimental que é prejudicada em função do baixo número de repetições. Como a acurácia 

depende da proporção entre as variações de natureza genética e residual associadas ao 

caráter em avaliação e do número de repetições, alterações nestes componentes podem 

contribuir para melhorar suas estimativas. 

Conclusões 

As características PROD, IC, renda, MS, AMD, PM e AP apresentam 

herdabilidade e acurácias intermediária nas progênies avaliadas e, portanto podem 

ser alvo de seleção nas fases iniciais dos programas de melhoramento de mandioca, 

sobretudo para descarte dos genótipos de pior performance. 
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Introdução 

A cultura de meristemas constitui uma técnica de alta eficiência no processo de 

micropropagação, já que oferece importantes vantagens em uma espécie de propagação 

vegetativa como a mandioca, pois permite a eliminação de agentes patogênicos em regiões 

infestadas, além de rejuvenescer o material de plantio, resultando em rendimentos mais 

elevados e disponibiliza em um curto espaço de tempo grande quantidade de mudas (Roca 

& Mroginski, l991; Mabanza et al., 1994). No entanto, além da eliminação de micro-

organismos fitopatogênicos, também são eliminados organismos que podem favorecer o 

estabelecimento das mudas micropropagadas e seu crescimento após o transplantio (Granger 

et al., 1983).  

Nesse sentido, a produção de mudas micropropagadas, aliada à inoculação com 

bactérias promotoras de crescimento em plantas (BPCP’s) constitui em uma ferramenta 

biotecnológica que exerce funções importantes para a sobrevivência, crescimento e 

desenvolvimento de plantas. Desta forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da 

inoculação com (BPCP’s) no processo de aclimatação de plântulas de mandioca 

micropropagadas. 

Material e Métodos 

As plantas foram obtidas através de cultura de meristemas in vitro, estabelecidas e 

multiplicadas conforme protocolo de Souza et al. (2009). O estabelecimento e multiplicação 
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foram realizados em meio MS (Murashige & Skoog (1962), suplementado com tiamina-HCl 

(1mg/L) e inositol (100 mg/L). As estirpes bacterianas utilizadas foram multiplicadas e 

semeadas em duplicatas em frascos Erlenmeyers de 250 mL contendo 50 mL dos meios 

específicos para cada bactéria, a 200 rpm e 29°C.  

O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Instituto Agronômico de 

Pernambuco (IPA) e o delineamento utilizado foi blocos ao acaso, em um fatorial de (8 x 2),  

com 3 repetições, sendo a unidade experimental constituída por 3 réplicas. O primeiro fator 

foi inoculação (Testemunha (sem inoculação) e inoculação com 7 estirpes de bactérias: 

Azospirillum amazonense (BR 11140), Herbaspirillum seropedicae (BR 11175), 

Paenibacillus brasiliensis (24), Paenibacillus graminis (MC 04.21), Paenibacillus durus (V 

22.32), Gluconacetobacter diazotrophicus (BR 11284) e Streptomyces (S30)) e o segundo 

fator foi as variedades de mandioca (BRS Poti Branca e BRA Pretinha III)  

A inoculação das plântulas com BPCP’s foi realizada, conforme metodologia de 

Reis et al. (1999). Cada planta foi inoculada com 2 mL da suspensão de bactérias crescidas 

em meio específico apresentando uma densidade bacteriana de ~108 células mL-1. Na (TA) 

não foi acrescido suspensão de bactérias.

As plantas foram mantidas 10 dias à 26±1°C sob luz artificial (1948 lux) com um 

fotoperíodo de 16 horas. Depois foram lavadas com água destilada autoclavada e 

transplantadas para copos descartáveis de 0,5 L que continham uma mistura de solo + 

substrato autoclavados na proporção 1:1. A colheita foi efetuada 42 dias após o plantio 

(DAP) e foram avaliadas as seguintes variáveis: sobrevivência, altura de plantas (AP), 

matéria seca total (MST), nitrogênio acumulado (Nac) na parte aérea.  

Para a variável MST, os dados foram transformados (x+1)1/2 e submetidos à análise 

de variância com teste F, sendo as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey, 

a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico Sisvar 5.1 (Ferreita, 2008). 

Resultados e Discussão 

A taxa de sobrevivência para a variedade Poti Branca de mandioca (Manihot 

esculenta Crantz) variou aproximadamente de 54% MC 04.21 (Paenibacillus graminis) a 

100% para a testemunha (TA) enquanto que a variedade Pretinha III (de mandioca)  de 50% 

(MC 04.21 e V 22.32 (Paenibacillus durus)) a 96% (S30 (Streptomyces sp)). Esse resultado 

mostra a influência positiva e negativa das diversos estipes no crescimento e 
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desenvolvimento das plantas. Segundo Araújo (2008), o modo de ação e a própria 

ocorrência do benefício de BPCP’s variam com a espécie de planta e/ou bactéria. 

Com relação à altura da planta (AP), observou-se que houve diferença significativa 

pelo teste de Tukey (P<0,05) quanto aos efeitos dos tratamentos em cada variedade. Para a 

variedade Poti Branca o maior valor observado foi para o tratamento BR 11284 

(Gluconacetobacter diazotrophicus), que apresentou incremento de aproximadamente 33%, 

32% e 20% em relação aos tratamentos 24 (Paenibacillus brasilensis), MC 04.21 e a TA, 

respectivamente. Essas duas estirpes de Paenibacillus proporcionaram um efeito inibitório

de 10% e 9% respectivamente, no desenvolvimento da parte aérea. Quanto à resposta da 

variedade Pretinha III à inoculação dos tratamentos, verificou-se que o melhor tratamento 

foi a BR 11175 (Herbaspirillum seropedicae), proporcionando um aumento de 54%, 33% e 

66% em relação aos tratamentos MC 04.21, V 22.32 e TA, respectivamente (Tabela 1).  

As variedades se comportaram de forma diferente quando inoculadas com as 

estirpes do gênero Paenibacillus. Os tratamentos V 22.32 e MC 04.21 proporcionaram um 

incremento de 20% e 22% na variedade Poti Branca em relação à Pretinha III, enquanto que 

o tratamento com a estirpe 24 favoreceu em 20% a variedade Pretinha III (Tabela 1). 

Oliveira et al. (2010), ao estudar o potencial de rizobactérias na aclimatação de Zingiber 

spectabile, observou, que a inoculação de Bacillus thuringiensis trouxe prejuízo 

significativo ao desenvolvimento vegetal.  

Com relação ao nitrogênio acumulado na parte aérea (Nac), observou-se que houve 

diferença significativa quanto aos efeitos dos tratamentos em cada variedade. Para a 

variedade Poti Branca o maior valor foi para o tratamento BR 11284, o qual apresentou um 

incremento de aproximadamente 62%, 78% e 114% em relação aos tratamentos 24, V 22.32 

e a TA, respectivamente (Tabela 1). Urquiaga et al., (1992), verificaram que em algumas 

variedades de cana,  a  contribuição da fixação biológica de nitrogênio (FBN) pela estirpe 

Gluconacetobacter diazotrophicus  pode ser de até 60%. 

 Quanto à resposta da variedade Pretinha III à inoculação dos tratamentos, verificou-

se que o melhor tratamento foi a BR 11175, que favoreceu um acúmulo de N em 66%, 

103% e 215% em relação aos tratamentos V 22.32, MC 04.21, e TA, respectivamente 

(Tabela 1). Kennedy et al. (2004), estudando a mesma bactéria no arroz, verificou que 

dependendo da estirpe e da variedade de arroz, essa planta pode fixar de 19 a 54% do 

nitrogênio requerido. As variedades comportaram-se de forma diferenciada quando 
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inoculadas com as estirpes do gênero Azospirillum (BR 11140) e Paenibacillus (MC 04.21). 

A BR 11140 (Azospirillum amazonense) proporcionou um incremento de 38% e 54% na 

Poti Branca em relação à Pretinha III, enquanto que o tratamento da estirpe 24 favoreceu em 

39% a variedade Pretinha III (Tabela 1).  

Tabela 1. Altura da planta (AP), matéria seca da parte aérea (MSPA), matéria seca total (MST) e 

nitrogênio acumulado na parte aérea (Nac) da mandioca aos 42 DAP1 em função da inoculação de 

BPCP’s e duas variedades de mandioca. Médias de nove repetições. 

Estirpes AP (cm) MST (g) Nac (mgN/planta)

P. Branca Pretinha  P.Branca Pretinha  P. Branca Pretinha  
BR112842

13,17 aA 11,83 abA 0,52 aA 0,40 abB 13,42 aA 12,05 aA 
S303

12,33 abA 11,78 abA 0,41 abA 0,43 aA 11,57 abA 11,01 abA 
BR111754

12,11 abA 12,61 aA 0,34 bcA 0,39 abA 10,64 abA 12,25 aA 
BR111405

11,28 abA 11,17 abA 0,34 bcA 0,25 bcA 11,44 abA 8,27 abcB 
V22326

11,28 abA 9,44 bcB 0,22 cA 0,21 cA 7,52 bcA 7,36 bcdA 
TA7

11,00 abA 7,56 cB 0,21 cA 0,13 cA 6,26 cA 3,88 dA 
MC04218

10,00 bA 8,17 cB 0,26 bcA 0,16 cB 9,29 abcA 6,03 cdB 
249

9,89 bB 11,83 abA 0,28 bcB 0,41abA 8,26 bcB 11,51 abA 
CV (%) 16,00 4,26 16,65 
*Médias (±EP) seguidas pela mesma letra minúscula entre os tratamentos dentro da mesma coluna e maiúscula entre as 
variedades dentro da mesma linha para cada variável, não diferem entre si, pelo teste de Tukey (P<0,05); 1dias após plantio, 
2Gluconacetobacter diazotrophicus; 3Streptomyces; 4Herbaspirillum seropedicae;5 Azospirillum amazonense; 6Paenibacillus 
durus; 7Testemunha; 8Paenibacillus graminis e 9Paenibacillus brasiliensis.

Com relação à matéria seca total (MST), observou-se que houve diferença 

significativa quanto aos efeitos dos tratamentos em cada variedade. Para a variedade Poti 

Branca o maior valor observado foi para o tratamento BR 11284, o qual não diferiu 

significativamente do tratamento S30 (Streptomyces sp). A BR 11284 adicionou um 

incremento na matéria seca total de aproximadamente 133%, 53% e 148% em relação aos 

tratamentos V 22.32, BR 11175 e a TA, respectivamente.  Quanto à resposta dos 

tratamentos na variedade Pretinha III, verificou-se que o maior valor de média observado foi 

para o tratamento S30, o qual proporcionou aproximadamente um aumento em 69%, 107%, 

172% e 240% na matéria seca total da planta em relação aos tratamentos BR 11140, V 

22.32, MC 04.21 e TA, respectivamente (Tabela1).   

As variedades se comportaram de forma diferente quando inoculadas com as 

estirpes dos gêneros Gluconacetobacter e Paenibacillus. Os tratamentos BR 11284 e MC 

04.21 proporcionaram um incremento de 30% e 65% na Poti Branca em relação à Pretinha 
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III, enquanto que o tratamento da estirpe 24 favoreceu em aumento de matéria seca total em 

46% na variedade Pretinha III (Tabela 1). Balota et al.(1997), ao avaliar o efeito da 

inoculação de BPCP’ de forma isolada, em plântulas micropropagadas de mandioca, 

verificaram que as mesmas não proporcionaram diferenças significativas no crescimento das 

plantas, nesse experimento, a absorção de nitrogênio através do processo de FBN estimulou 

o aumento de  matéria seca total. 

Conclusões 

As variedades BRS Poti Branca e Pretinha III de mandioca (Manihot esculenta

Crantz) responderam significativamente a inoculação com a estirpe BR 11284 

(Gluconacetobacter diazotrophicus) (Poti Branca), e com a estirpes BR 11175 

(Herbaspirillum seropédica) e a S30 (Streptomyces sp) (Pretinha III). As bactérias 

promotoras de crescimento de plantas (BPCP’s) proporcionaram uma melhor performance à 

variedade Pretinha III. 
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Introdução 

O amido possui inúmeras aplicações nas indústrias de papel e celulose, petrolífera, mineração, de 

alimentos, farmacêutica, e outras (CARDOSO & SOUZA, 2002). A indústria modifica o amido, dando-lhe 

diferentes aplicações. Existe também a possibilidade de a própria planta produzir amido diferenciado. Um 

exemplo é o amido ceroso ou “waxy”, descoberto em mandioca em uma planta resultante de autofecundação 

(CEBALLOS et al., 2007). 

O amido ceroso distingue-se do comum (nativo) por ter no máximo 5% de amilose, enquanto o 

amido comum de mandioca tem em torno de 20% de amilose e 80% de amilopectina. Amidos com baixos 

teores de amilose são importantes, por exemplo, na indústria alimentícia, por não sofrerem retrogradação, 

isto é, perda de água no processo de aquecimento e resfriamento, e assim, o alimento não endurece, 

aumentando sua vida de prateleira (MUNHOZ et al., 2004). 

A mandioca é uma espécie alógama, e por essa razão, espera-se que as plantas sejam heterozigóticas 

na maioria dos locos. Dessa forma, acredita-se que muitos alelos recessivos responsáveis por características 

importantes em mandioca estejam em heterozigose, e portanto, sem expressão fenotípica. O amido ceroso, 

por exemplo, é uma característica controlada por um alelo recessivo (wx), o qual foi exposto à homozigose 

(wxwx) por meio de uma autofecundação, realizada no Centro Internacional de Agricultura Tropical-CIAT 

(CEBALLOS et al., 2007).  

O tamanho dos grânulos de amido é outra característica que influencia suas propriedades físico-

químicas, bem como os processos do refinamento (LINDEBOOM et al., 2004). Ceballos et al. (2008) 

relatam a obtenção de plantas com grânulos pequenos de amido, as quais foram provenientes de irradiação 

com raios gama, seguida de autofecundação. O objetivo desse trabalho foi testar se a autofecundação pode 

alterar o tamanho e formato dos grânulos de amido de mandioca. 

 

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado na Embrapa Mandioca e Fruticultura. As plantas avaliadas foram 

provenientes da autofecundação de três clones, BRS Formosa, Mani Branca e Fécula Branca. 
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As sementes obtidas da autofecundação desses três clones foram germinadas em sementeira, sendo 

as plantas S1 resultantes transplantadas para o campo aos 30 dias após a semeadura. 

Aos 12 meses após a semeadura, as plantas foram colhidas individualmente, e as raízes de cada 

planta levadas ao laboratório, para avaliação do amido. No laboratório, as raízes foram inicialmente lavadas, 

descascadas e trituradas, sendo a amostra filtrada em tecido “voil”. Em um bequer com 1,8 mL de solução de 

iodo a 2% adicionou-se 0,2 mL da solução filtrada. Essa solução de cada amostra com o iodo foi colocada 

em câmara de Neubauer e observada num microscópio óptico acoplado a uma máquina fotográfica. Cada 

amostra foi fotografada 10 vezes, e posteriormente as fotos foram analisadas com o auxílio do software 

ASSESS (LAMARI, 2002). 

As variáveis medidas foram o número de grânulos, o perímetro (µm), a área (µm2) e a circularidade 

(medida adimensional) dos grânulos de amido, obtida por meio da equação: 

áreax4
perímetroadecircularid

2

  (LAMARI, 2002), 

sendo o grânulo mais arredondado quanto mais próximo de 1,0 for esse valor. 

  

Resultados e Discussão 

Foram avaliados grânulos de amido de 16 plantas provenientes da autofecundação da BRS Formosa, 

nove da Mani Branca e cinco da Fécula Branca. Na Tabela 1 são apresentados os dados da área dos grânulos 

(µm2) e da circularidade, nos três clones citados e em suas progênies S1. 

Tabela 1. Dados da área (µm2) e circularidade de grânulos de amido de três clones de mandioca e suas 

progênies S1. 

Clone/progênie 

Área (µm2) Circularidade 
Número de grânulos 

amplitude amplitude 

BRS Formosa 1,09-356,26 0,31-1,35 183 

Progênie S1 (média de 16 plantas) 1,08-362,99 0,34-1,36 7601 

Progênie S1 (amplitude) 0,83-540,24 0,19-1,62 - 

Fécula Branca 1,06-391,67 0,14-1,07 843 

Progênie S1 (média de 5 plantas) 1,21-272,67 0,55-1,65 2404 

Progênie S1 (amplitude) 0,61-324,3 0,41-2,04 - 

Mani Branca 0,86-409,77 0,20-1,44 957 

Progênie S1 (média de 9 plantas) 0,87-409,79 0,37-1,67 5014 

Progênie S1 (amplitude) 0,61-524,38 0,28-2,24 - 

 

Observa-se nessa Tabela que, quanto à área dos grânulos, as médias das progênies S1 dos clones 

Formosa e Mani Branca apresentam amplitudes de variação bastante semelhantes à dos respectivos parentais, 

o que sugere que a autofecundação não resultou em nenhuma mudança na área dos grânulos de amido, no 
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Observa-se nessa Tabela que, quanto à área dos grânulos, as médias das progênies S1 dos clones 

Formosa e Mani Branca apresentam amplitudes de variação bastante semelhantes à dos respectivos parentais, 

o que sugere que a autofecundação não resultou em nenhuma mudança na área dos grânulos de amido, no 

caso desses dois clones. Entretanto, quando se considera a amplitude, isto é, os valores mínimos e máximos 

observados, vê-se que, nos três casos, a amplitude de variação dos indivíduos S1 foi maior que a do clone 

parental. Tomando como exemplo a BRS Formosa, a sua amplitude de variação quanto ao tamanho dos 

grânulos de amido foi de 1,09 a 356,26 µm2, e na média das 16 plantas resultantes da sua autofecundação 

(S1), a amplitude foi de 1,08 a 362,99 µm2, isto é, valores bastante próximos. Entretanto, quando se 

consideram o menor e o maior valores observados nesses 16 indivíduos, independentemente de eles 

pertencerem ou não a uma mesma planta, a variação (0,83 a 540,24 µm2) é maior que nos outros dois casos. 

A mesma tendência ocorre quando se observa a circularidade, isto é, a amplitude de valores da BRS 

Formosa e da Mani Branca são bastante próximas à média das respectivas progênies S1, enquanto a diferença 

entre o maior e o menor valor, dessas duas progênies e da progênie da Fécula Branca, é maior. 

Assim, para investigar um pouco mais se a autofecundação pode ou não provocar mudanças no 

tamanho e forma dos grânulos de amido de mandioca, os grânulos foram agrupados em classes, quanto ao 

tamanho e à circularidade. 

Em relação à área, os grânulos foram subdivididos nas classes de 0-50, 50-100 e >100 µm2, e quanto 

à circularidade, as classes foram as seguintes: 0-0,90, 0,90-1,10 e >1,10. Os dados são apresentados na 

Tabela 2. Vê-se que houve um aumento da frequência de grânulos maiores, nas progênies S1 da BRS 

Formosa e da Mani Branca. No caso da BRS Formosa, 63% dos grânulos apresentaram áreas entre 0 e 50 

µm2, enquanto na progênie S1 correspondente, apenas 43% dos grânulos tiveram áreas nessa faixa. Essa 

diminuição, nas plantas S1, do percentual de grânulos menores correspondeu a um aumento do percentual nas 

duas outras classes; 26% dos grânulos das plantas S1 da BRS Formosa enquadraram-se na classe de 50 a 100 

µm2, enquanto no parental esse percentual foi de 19%. Na classe acima de 100 µm2, esses percentuais foram 

de 31 e 18%, respectivamente. 

No caso da Mani Branca, o percentual de grânulos na classe de 50 a 100 µm2 foi exatamente o 

mesmo (20%) no clone parental (Mani Branca) e na média das nove plantas S1. Por essa razão, a diminuição 

de 12% (63% na Mani Branca contra 51% nas plantas S1) no percentual de grânulos com área de 0 a 50 µm2 

correspondeu a um aumento igual (12%) de grânulos com tamanhos acima de 100 µm2, nas plantas S1. 

Tabela 2. Distribuição percentual dos grânulos de amido de três clones de mandioca e suas progênies S1 em 

classes quanto à área e circularidade. 

 Área (µm2)  Circularidade 

 0-50  50-100 > 100  0-0,90 0,90-1,10 >1,10 

BRS Formosa 63 19 18  21 74 5 

Média dos S1 43 26 31  19 64 17 

Fécula Branca 30 23 47  71 29 0 

Média dos S1 48 26 26  9 58 33 

Mani Branca 63 20 17  33 59 7 

Média dos S1 51 20 29  14 66 20 
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Na Fécula Branca, observa-se que a autofecundação provocou, sobre a área dos grânulos, um efeito 

oposto ao observado na BRS Formosa e Mani Branca, isto é, observou-se aumento da frequência de grânulos 

menores, nas plantas provenientes de autofecundação. Enquanto na Fécula Branca, o percentual de grânulos 

com áreas acima de 100 µm2 foi de 47%, na progênie S1 foi de 26%. Nas outras duas classes, as plantas S1 

apresentaram maiores percentuais de grânulos que o clone parental (26% contra 23% na classe de 50 a 100 

µm2, e 48% contra 30% na classe de 0 a 50 µm2). Ceballos et al. (2008) obtiveram grânulos de amido 

menores em plantas de mandioca submetidas à autofecundação e irradiação. 

Com relação à circularidade, as plantas resultantes da autofecundação dos três clones avaliados 

apresentaram, em relação a seus parentais, menor percentual de grânulos na classe de 0 a 0,90, sendo essa 

diferença muito grande no caso da Fécula Branca (71%) em relação aos seus descendentes S1(9%). No caso 

da BRS Formosa, essa diminuição ocorreu também na classe de 0,90 a 1,10, enquanto para os outros dois 

clones, as plantas S1 apresentaram aumento do percentual de grânulos nas classes de 0,90 a 1,10 e >1,10. 

 

Conclusões 

A autofecundação resulta em alteração no tamanho (área) e formato (circularidade) dos grânulos de 

amido de mandioca. 
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Introdução

O melhoramento genético pode ser auxiliado por ferramentas moleculares tornando-o mais preciso, 

rápido e contornando problemas inerentes à seleção fenotípica. O uso de marcadores moleculares permite, 

entre outros, eliminar genótipos redundantes e quando associados a uma característica, selecionar genótipos 

que a expressam. Com o sequenciamento da mandioca (Manihot esculenta Crantz) (PROCHNIK et al., 2012) 

aliado ao uso de ferramentas da bioinformática é possível o desenvolvimento de novas ferramentas 

moleculares ainda limitadas para essa cultura. 

Sequências repetitivas de DNA são abundantes no genoma dos eucariotos presentes em regiões de 

heterocromatina com raros exemplos em regiões gênicas ou de regulação. Os minissatélites são sequências 

de 6 a 100 nucleotídeos cujo polimorfismo é baseado nas diferenças em número de sequências repetitivas. 

Atualmente com o sequenciamento de várias espécies de plantas, a exemplo da mandioca, é possível a 

mineração de sequências com repetições minissatélites, o desenho de iniciadores e sua utilização via PCR 

trazendo maior praticidade a técnica. 

Os minissatélites possuem vantagens similares aos microssatélites como seu caráter multialélico, 

codominância e alto polimorfismo, adicionado à possibilidade de revelação em gel de agarose. São 

amplamente utilizados em estudos do genoma humano na detecção de locus impermutáveis e não há relatos 

de uso na cultura da mandioca. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi a identificação regiões 

minissatélites via mineração de dados no genoma de mandioca.

Material e Métodos

Um total de 12.977 sequências foram obtidas via projeto Phytozome (GOODSTEIN et al., 2012) 

(http://www.phytozome.net) em formato FASTA e analisadas pelo programa Tandem Repeats Finder – TRF 

(BENSON, 1999). Como critérios para seleção dos minissatélites foram utilizados a presença de no mínimo 

seis e máximo 100 bases no motivo do minissatélite, pelo menos seis repetições de cada motivo.  

Resultados e Discussão

Foram localizados 9.893 locus de minissatélites, distribuídos em 3.198 scaffolds; o que corresponde 

a 24,6% de sequências contendo minissatélites. No entanto, as dificuldades inerentes na montagem de 

sequências repetitivas, fazem com que muitas sejam anotadas com uma marcação de nucleotídeo 
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desconhecido (N). Desta forma, o preenchimento destes gaps, após o completo sequenciamento da mandioca 

poderá revelar novos locus minissatélites. Trabalhos relacionados à mineração de microssatélites anteriores 

ao sequenciamento do genoma da mandioca identificaram 1,889 microssatélites encontradas em 35.992 EST 

(Expressed Sequence Tags) (ZOU et al., 2011) e 836 microssatélites em 18.177 ESTs (RAJI et al, 2009). 

Segundo Morgante et al (2002), repetições microssatélites são mais abundantes em ESTs do que em DNA 

genômico, o que evidência a importância da utilização destas repetições como marcadores de DNA. Assim, 

estudos posteriores mais detalhados nas sequências analisadas no presente trabalho poderão identificar

marcadores gene-alvo de minissatélites. 

No geral, motivos minissatélites de maiores tamanhos são raros em mandioca. Foram encontrados 

motivos com uma alta variação de tamanho (6pb à 99 pb), com maior abundância entre motivos menores 

(Figura 1). Minissatélites com motivos variando de 6pb à 10pb representaram 43,16% do total. Em outros 

trabalhos de mineração de microssatélites, foi observada maior abundância de motivos de menor tamanho, a 

exemplo de dinucleotídeos (RAJI et al., 2009) e trinucleotídeos (ZOU et al., 2011).  

Figura 1: Número de sequências com minissatélites em função do tamanho dos motivos. 

O mesmo padrão pode ser observado para o número de cópias dos motivos minissatélites (Figura 2), 

onde 92,18% são repetidas de 5 à 10 vezes no genoma e na mineração de microssatélites realizadas por Raji 

et al. (2009) e Zou et al. (2011). 

Figura 2: Número de sequências com minissatélites em função do número de repetições. 
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Os dados revelaram que não há correlação entre o tamanho do motivo minissatélite e a quantidade de 

repetições (Figura 3). Evidências na origem de repetições discutidas por Wolff et al. (1989) apontam o 

crossing-over desigual, as deleções/inserções de unidades repetidas e o splicing da polimerase como 

responsáveis pelo surgimento de novos locus minissatélites. Assim, não há indício que o tamanho do motivo 

influencie nos processos de geração de minissatélites explicando a inexistência de correlação.  

Figura 3: Correlação entre o número de cópias (azul) e o tamanho do motivo (vermelho) minissatélite. 

Sequências minissatélites encontrados neste trabalho poderão ser utilizadas na estimativa da 

diversidade e para fingerprint em variedades de mandioca com ampla cobertura do genoma. Além disso, a 

mineração de sequências gênicas minissatélites, poderá revelar marcadores para identificação de QTLs 

(Quantitative Trait Loci) e mapeamento genético.

Conclusões 

A mineração de dados se mostra eficiente na detecção de locus minissatélites em mandioca em 

diferentes scaffolds, o que certamente será útil no melhoramento da mandioca por permitir a detecção de 

polimorfismos com maior cobertura genômica.
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Introdução

O uso de marcadores moleculares constitui-se em uma técnica rápida que elimina a interferência dos 

fatores ambientais inerentes aos marcadores morfo-agronômicos na caracterização da diversidade e na busca 

por genes de interesse em diversas espécies. A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) apesar de 

diversos trabalhos de caracterização molecular, ainda necessita de maiores informações sobre sua expressão 

gênica e marcadores associados.

O marcador TRAP é uma técnica baseada em PCR, que utiliza informações de ESTs (Expressed 

Sequence Tags) para gerar marcadores polimórficos relacionados a genes candidatos (HU e VICK, 2003). 

Alguns marcadores moleculares foram desenvolvidos para mandioca a partir de ESTs, a exemplo de 

microssatélites (ZOU et al, 2011). No entanto, a técnica TRAP traz como vantagem, além da amplificação de 

genes candidatos, a capacidade de produzir perfil de amplificação com muitas bandas por gel, o que diminui 

o custo por informação de polimorfismo. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de 

detecção de polimorfismo em regiões gênicas na cultura da mandioca com uso de marcadores do tipo TRAP.

Material e Métodos

Foram desenhados 99 iniciadores a partir de sequências EST (Expressed Sequence Tags) 

relacionadas à M. esculenta obtidas no banco de dados NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov) com auxílio do 

programa Primer3 versão 0.4.0 (ROZEN E SKALETSKY, 2000), onde apenas o iniciador forward foi 

utilizado. Como reverso, foram desenhados quatro iniciadores arbitrários conforme Hu e Vick (2003). 

Com intuito de analisar o padrão de amplificação destes iniciadores, testes iniciais de otimização da 

PCR foram realizados por Oliveira et al. (2011). Das 396 combinações de iniciadores TRAP avaliadas, 

foram selecionadas combinações de iniciadores fixos e arbitrários com maior nível de polimorfismo para as 

análises moleculares em 46 acessos de germoplasma do Banco Ativo de Germoplasma de Mandioca da 

Embrapa Mandioca e Fruticultura.

A extração do DNA genômico, as condições de amplificação e eletroforese foram realizadas 

conforme Oliveira et al (2011). Os produtos amplificados foram registrados em código binário (“1” presença; 

“0” ausência). Marcas monomórficas, pouco legíveis e/ou amplificados com mais de 10% de dados perdidos 
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foram retiradas da análise. Foram analisados: a porcentagem de polimorfismo; o poder de resolução do 

marcador (PREVOST e WILKINSON, 1999); diversidade genética de Nei (heterozigosidade esperada – He); 

Conteúdo de Informação Polimórfica – PIC, com auxílio do programa GenAlEx (6.4) (PEAKALL e 

SMOUSE, 2006). 

Resultados e Discussão

Das combinações selecionadas por Oliveira et al (2011), 69 foram incluídas nas análises (Tabela 1). 

No total, 13.318 bandas nítidas foram obtidas, das quais 85% foram polimórficas. Dentre as combinações 

analisadas, merecem destaque a combinação Trap89+Arb3 com 399 bandas amplificadas todas polimórficas 

e a combinação Trap98+Arb3 que apresentou a maior quantidade de bandas (417), porém com apenas 45% 

de polimorfismo. 

Por iniciador, em média, foram encontradas 164 bandas polimórficas. Das combinações analisadas, 

40 combinações apresentaram 100% de polimorfismo, correspondendo a 58% do total. Níveis semelhantes 

de polimorfismo foram encontrados em Vicia faba L. (KWON et al. 2010) utilizando a mesma técnica. Por 

outro lado, ao utilizarem marcadores do tipo RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) em mandioca, 

Mühlen et al. (2000) e Vieira et al. (2010) encontraram em média níveis de polimorfismo inferiores (55,8% e 

62% respectivamente) aos encontrados neste trabalho (83,4%). Da mesma forma, utilizando marcadores 

AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism) Mühlen et al. (2000), encontraram abaixo de 70% de 

marcadores polimorficos. Portanto, essa técnica se mostra mais eficiente para encontrar polimorfismos em 

mandioca em comparação a outros marcadores dominantes.

O número de alelos que efetivamente contribuíram para a diversidade genética foi em média 1,47. A 

probabilidade de indivíduos heterozigotos variou de 0,5 a 0,1 (Tabela 1).

Em relação ao PIC, quanto mais próximo de um, maior o poder discriminatório na detecção de 

polimorfismo do marcador. No entanto, valores de PIC para marcadores dominantes são menores, devido ao 

seu caráter bialélico (ausência ou presença da banda). Os valores médios encontrados no presente trabalho 

(0,23), são similares aos por Vieira et al. (2010) em mandioca. Maiores valores de PIC foram encontrados na 

combinação Trap24+Arb2 (0,38) e, portanto uma combinação mais informativa. 

O parâmetro Rp indica a informatividade do marcador (PREVOST e WILKINSON, 1999). Maiores 

valores de Rp foram encontrados nas combinações Trap81+Arb3 e Trap27+Arb3 (6,3). A combinação 

Trap91+Arb1 se mostrou a menos informativa com Rp de 0,3 e menor PIC de 0,1 sendo, portanto não 

recomendada para futuras análises em mandioca. 

Marcadores polimorfismos gene-alvo encontrados neste trabalho podem ser utilizados ainda na 

identificação de QTls (Quantitative Trait Loci) para mapeamento genético, fingerprinting de varieddades e 

na estimativa da diversidade genética em mandioca. Além disso, a possibilidade de desenho de iniciadores 

TRAP em diversas rotas metabólicas potencializa sua utilização como marcadores funcionais (associados a 

um fenótipo de interesse agronômico) utilizados na seleção assistida. 
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Tabela 1. Relação das combinações de TRAP utilizados e respectivas análises. 

TRAP Arb Forward (5’– 3’)
N.º de bandas

%Poli Ne He PIC Rp 
Total Poli 

Trap6 

1 
– 

G
A

C
TG

C
G

TA
C

G
A

A
TT

A
A

T 

CTGATCAGAGCAAAGCAA 168 168 100,0 1,4 0,3 0,2 4,0 
Trap10 GTAAGGGGCCAATAGATG 105 59 56,2 1,4 0,2 0,2 2,0 
Trap20 TGGCTACTGCTGAGGTAA 196 196 100,0 1,4 0,3 0,2 5,5 
Trap32 ATCTTGAGTGTCCCTTGTG 212 167 78,8 1,5 0,3 0,2 5,3 
Trap34 CAGGACTTGGAGGATTTC 265 219 82,6 1,4 0,2 0,2 3,5 
Trap60 GCTCCTTTCATTGACCTTA 56 10 17,9 1,3 0,2 0,2 4,9 
Trap66 TTTTGAAGCTGGTATTTCC 141 141 100,0 1,4 0,3 0,2 4,3 
Trap68 ACACCCAGACCCTCTTC 134 134 100,0 1,4 0,3 0,2 4,5 
Trap84 ATGAACGGTCTTCCAATC 116 116 100,0 1,4 0,2 0,2 1,5 
Trap85 GGGAAGATTGACAAATTCA 158 26 16,5 1,7 0,4 0,3 3,0 
Trap86 AGGAGGAGAAGCAGAAGAT 264 172 65,2 1,5 0,3 0,2 1,4 
Trap88 CCTGAATGGCTTGTTTTAT 107 66 61,7 1,8 0,4 0,3 3,5 
Trap91 ATCATCCAAAAACAGAGGA 155 109 70,3 1,1 0,1 0,1 0,3 
Trap92 ATTTTTCTGATGCCACACT 180 180 100,0 1,5 0,3 0,3 1,8 
Trap97 TGATATTGCCTGATGATGA 327 327 100,0 1,5 0,3 0,3 2,2 
Trap2 

2 
- G

A
C

TG
C

G
TA

C
G

A
A

TT
TG

C
 

CCAAACTGACATGATTGC 91 91 100,0 1,6 0,3 0,3 3,8 
Trap7 AGAGAAGGTCCGTTTGAG 157 157 100,0 1,5 0,3 0,3 4,3 
Trap8 TGCCCTTTTCTTCAGATAG 275 275 100,0 1,4 0,2 0,2 3,1 
Trap9 CTGGTCTGGAGAAGCAGT 113 113 100,0 1,3 0,2 0,2 2,6 

Trap13 GGCTTTATCACTGGGAAG 310 218 70,3 1,6 0,3 0,3 4,0 
Trap16 GATGGGATACCTTTGGAA 183 183 100,0 1,1 0,1 0,1 0,9 
Trap24 GGCTTTCATTTCTCACATC 81 81 100,0 2,0 0,5 0,4 0,5 
Trap35 GTCTTCCATTGGCTCTTC 178 178 100,0 1,5 0,3 0,3 4,2 
Trap36 AAATGTCGTGGAGTTCCT 168 122 72,6 1,6 0,3 0,3 2,5 
Trap39 TGACGACTGGAAAGAGATT 160 160 100,0 1,5 0,3 0,2 3,7 
Trap46 GCTTCAATTGGGAAACTC 336 290 86,3 1,4 0,3 0,2 2,2 
Trap57 TGTTTTACATCCACAACCA 118 118 100,0 1,4 0,3 0,2 1,7 
Trap58 AGGTCTGTCTGAGGCTTCT 183 183 100,0 1,1 0,1 0,1 0,4 
Trap59 GAAGGAATCAACAAGATCG 171 127 74,3 1,6 0,4 0,3 4,0 
Trap69 AATGTTATCACGGCTGATT 102 63 61,8 1,6 0,3 0,3 4,2 
Trap70 GATCATGGGTTGATGATTT 208 122 58,7 1,5 0,3 0,3 1,8 
Trap77 AAGGTGGTATGCCTGAAT 186 186 100,0 1,2 0,1 0,1 1,2 
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Tabela 1. Cont... 

Fixo Arb Forward (5’– 3’) N.º de bandas %Poli Ne He PIC Rp 
Trap5 

3 
– 

G
A

C
TG

C
G

TA
C

G
A

A
TT

G
A

C
 

CCATATGGGAAATGAACC 117 117 100,0 1,7 0,4 0,3 3,9 
Trap11 TGGTTCTTATGGGTGGTT 70 70 100,0 1,5 0,3 0,3 4,1 
Trap17 AATGGGAACTCACCACAT 112 20 17,9 1,4 0,3 0,2 3,5 
Trap18 AACCTAACAAGATACCCCAAG 264 264 100,0 1,6 0,3 0,3 4,8 
Trap19 AGGTATCCCAAGAAATCG 214 214 100,0 1,4 0,3 0,2 2,6 
Trap20 TGGCTACTGCTGAGGTAA 195 151 77,4 1,5 0,3 0,3 5,3 
Trap21 GGCAGAGAAAGGAGTGAC 375 375 100,0 1,3 0,2 0,2 1,6 
Trap26 GAGGGAAAGAAATTGTGC 123 33 26,8 1,6 0,3 0,3 5,4 
Trap27 GTTCCTTGAGAGGTGGAG 188 188 100,0 1,6 0,4 0,3 3,2 
Trap28 GGGGAAGACAACAATGAT 197 197 100,0 1,5 0,3 0,2 6,3 
Trap40 CCCGTTGTATGCTCACTAT 190 190 100,0 1,5 0,3 0,3 3,3 
Trap42 ACATTCCATCACCTTGTTC 125 125 100,0 1,4 0,3 0,2 2,6 
Trap45 GGTGGAAAAGGTGAGAATA 77 31 40,3 1,5 0,3 0,2 4,7 
Trap47 GTGAAGAAAGGGAGATGG 163 163 100,0 1,5 0,3 0,3 5,1 
Trap48 CAAATCCCAAGATTCCTC 134 134 100,0 1,5 0,3 0,2 4,9 
Trap52 ATTTGGACCGATCAAGAC 254 254 100,0 1,4 0,2 0,2 2,7 
Trap61 TATCAGGTGCACACACACT 153 153 100,0 1,4 0,2 0,2 4,3 
Trap71 AGCATCCCACTACAAGGTA 349 257 73,6 1,4 0,2 0,2 0,8 
Trap75 TAACTCCATCCATGACCA 374 328 87,7 1,6 0,4 0,3 1,2 
Trap76 TCAGGTGAAACGTCTGAA 214 171 79,9 1,5 0,3 0,3 1,5 
Trap81 GATTCGAAGTGAGGTGTTT 261 261 100,0 1,5 0,3 0,2 6,3 
Trap89 ACAATCCATGTCTTCGACT 399 399 100,0 1,5 0,3 0,3 5,1 
Trap93 CCCAAAATATTGGAGCTTA 170 170 100,0 1,7 0,4 0,3 3,8 
Trap95 TTGGATAGGCTTTTTCAAC 160 160 100,0 1,7 0,4 0,3 3,7 
Trap98 TTTTGGGATTTTACGAGAG 417 187 44,8 1,5 0,3 0,2 3,0 
Trap22

4 
- G

A
C

TG
C

G
TA

C
G

A
A

TT
TG

A
 TCAGATAATGCAGGATGC 265 133 50,2 1,4 0,2 0,2 2,0 

Trap29 GCTTCTTCCACTCCTACAA 246 246 100,0 1,4 0,3 0,2 4,9 
Trap31 TGGAAGGACGACTAAGGTA 184 138 75,0 1,4 0,3 0,2 3,5 
Trap33 AAATCTCCACTCCACCAC 161 161 100,0 1,5 0,3 0,2 4,2 
Trap38 GGAGAGGAGATCACTCCA 180 136 75,6 1,3 0,2 0,2 5,8 
Trap41 TCTGGTAGAAGCCTTTCAG 292 208 71,2 1,4 0,3 0,2 2,5 
Trap43 CAGAGAAGGTCCATTTGAG 152 152 100,0 1,5 0,3 0,2 1,0 
Trap79 GAGACAAACAAGCAAGCA 278 241 86,7 1,6 0,4 0,3 2,3 
Trap82 GGGAGGGACTAGTGAAGAC 243 243 100,0 1,6 0,3 0,3 1,4 
Trap90 CTATGTTTGGGGTTTGGT 209 119 56,9 1,5 0,3 0,3 3,3 
Trap99 TTGGTTTAATTGCTGTTGA 54 8 14,8 1,6 0,3 0,3 4,2 
      Média 83,4 1,5 0,3 0,2 3,2 
Arb=Iniciador arbitrário (reverso); Poli = polimorfismo; % Poli = Porcentagem de polimorfismo; He = Heterozigose 
Esperada; PIC = Conteúdo de Informação Polimórfica; Rp = Poder de resolução do marcador.
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Conclusões

O grande número de fragmentos amplificados por iniciador TRAP possibilitou o acesso a um maior 

volume de informação em uma mesma reação de PCR. Portanto, TRAP é uma técnica bastante prática e 

informativa na geração de marcas associadas a características de interesse em mandioca. 
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Introdução 

Apesar da importância da mandioca (Manihot esculenta Crantz) como cultura alimentar no Brasil, as 

pesquisas realizadas ainda não foram suficientes para o aumento significativo de sua produtividade 

(CARDOSO JÚNIOR et al., 2005). 

Ainda que em M. esculenta possam ser encontradas fontes de resistência, é reconhecido que as 

espécies silvestres do gênero Manihot representam uma considerável reserva genética que pode ser utilizada 

em programas de melhoramento com a cultura da mandioca, podendo contribuir para a solução de vários 

problemas desta cultura.  

As barreiras de isolamento reprodutivo em espécies de Manihot são fracas, permitindo a ocorrência 

de hibridação interespecífica natural e artificial entre M. esculenta e espécies silvestres (NASSAR et al., 

1995). Contudo, os programas de melhoramento com a cultura da mandioca raramente utilizam espécies 

silvestres, limitando-se a cruzamentos intra-específicos (ALLEM e GOEDERT, 1991).  

Alguns desses híbridos são férteis e constituem uma via promissora na transferência, para a espécie 

cultivada, de alelos desejáveis encontrados nos parentes silvestres, como aqueles que condicionam a 

tolerância a pragas e fitopatógenos, redução do conteúdo de ácido cianídrico, tolerância à seca e incremento 

no teor de proteína (JENNINGS, 1976). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as características produtivas de híbridos interespecíficos de M. 

esculenta com espécies silvestres de Manihot, oriundos do Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT).   

Material e métodos 

O trabalho foi desenvolvido no campo experimental da Embrapa Mandioca e Fruticultura, no 

município de Cruz das Almas, Estado da Bahia.  

Foram utilizados 16 híbridos interespecíficos de M. esculenta com espécies silvestres de Manihot

(CW442-07, CW444-29, CW445-08, CW449-06, CW450-12, CW452-01, CW482-15, CW485-07, CW485-
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13, CW486-02, CW564-03, AR9-18, AR 37-38, AR 16-16, AR 42-4, AR 12-37), oriundos do Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).   

O experimento foi instalado em blocos casualizados, com duas repetições e parcela experimental 

constituída de cinco plantas úteis, circundada por bordadura externa.  

Os híbridos interespecíficos foram avaliados por meio de 5 variáveis quantitativas, sendo eles: 

Comprimento da raiz (COMPR), diâmetro da raiz (DIAR), número de raízes (NUMR), peso total das raízes 

(PMR) e porcentagem de matéria Seca nas raízes (MSR).  

As avaliações agronômicas foram realizadas na ocasião da colheita, aos 11 meses após o plantio, 

conforme metodologia proposta por Fukuda e Guevara (1998), com ajuste para algumas características 

específicas das espécies silvestres.  

Foram calculadas as seguintes estatísticas descritivas: média, desvio padrão, valores mínimos e 

máximos e coeficiente de variação, por meio do programa SAS (SAS INSTITUTE INC., 2006). Estes dados 

também foram submetidos a analise de variância, e ao teste de médias de Scott Knott (SCOTT & KNOTT, 

1974) a 5 % de probabilidade, por meio do programa SISVAR (FERREIRA, 2000).  

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1 estão apresentadas as estatísticas descritivas dos parâmetros utilizados na avaliação dos 

híbridos interespecíficos. Nesta pode-se observar a amplitude dos valores apresentados para as variáveis 

estudadas.   

Tabela 1. Estatísticas descritivas para as variáveis utilizadas na avaliação dos híbridos interespecíficos de M. 
esculenta com espécies silvestres de Manihot. Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas (BA), 
2010. 

Variáveis Média 
Desvio 

padrão 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Coeficiente de 

variação (%) 

Comprimento da Raiz (cm) 33,45 18,73 2,00 117,00 56,00 

Diâmetro da Raiz (mm) 45,42 26,64 13,00 333,00 58,65 

Número de raízes 7,41 3,13 1,00 18,00 42,24 

Peso total das raízes (g) 2910,84 1610,02 90,00 9000,00 55,31 

% de matéria Seca nas raízes  30,74 6,16 16,86 46,90 20,04 

A amplitude dos coeficientes de variação foi de 20,04% a 58,65%, respectivamente, para as variáveis 

% de matéria Seca nas raízes e Diâmetro da Raiz (mm). Estes valores podem ser considerados médios, 

quando comparados com os obtidos em outros trabalhos com mandioca (RAMOS, 2007; GOMES, 2007; 

VIEIRA et al., 2008).  

As maiores variações, dentre as variáveis observadas, foram para o peso total das raízes (90 a 9000 

g.planta-1), com média de 2.910,84 g.planta-1; diâmetro das raízes (13 a 333 mm), com média de 45,42 mm; e 

comprimento da raiz (2 a 117 cm), com média de 33,45 cm.  As menores variações ocorreram para as 

variáveis número de raízes (1 a 18), com média de 7,41 raízes; e % de matéria Seca nas raízes (16,86 a 

46,90), com média de 30,74%. 

Verifica-se na Tabela 2 a existência de diferenças significativas entre os híbridos, a 5% de 

probabilidade pelo teste F, para variável COMPR. Para as demais características avaliadas houve diferença 

significativa a 1% de probabilidade também pelo teste F, exceto para as características DIAR que não 

apresentaram diferenças significativas pelo teste F. 

Tabela 2. Análise de variância para as variáveis utilizadas na avaliação dos híbridos interespecíficos de M. 

esculenta com espécies silvestres de Manihot. Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas (BA), 

2010.

FV GL Quadrados Médios 
COMPR DIAR NUMR PMR MSR 

Bloco 1 2,43 412,30 9,58 15713448,93 857,71 
Genótipo 15 500,32* 1064,91ns 29,31** 8927233,49** 102,15** 

Erro 130 336,75 671,97 7,59 1796957,61 24,59 
Média  33,45 45,41 7,41 2910,83 30,73 
CV%  54,85 57,08 37,17 46,05 16,13 

COMPR= Comprimento da raiz (cm); DIAR= Diâmetro da raiz; NUMR= Número de raízes; PMR= Peso 
médio das raízes (g); MSR= Porcentagem de matéria seca nas raízes (%). 
** e * significativo em 1 e 5% de probabilidade pelo teste de F. ns não significativo. 

Na Tabela 3, está apresentado o agrupamento de médias por meio do teste de Scott Knott a 5 % de 

probabilidade. 

Sendo a raiz o principal produto da mandioca, o peso total das raízes é a principal característica de 

interesse econômico. Nesse sentido, o híbrido interespecífico CW 482-15 destacou-se por apresentar um 

peso total de raízes significativamente maior, dentre os demais.  

O comprimento e o diâmetro das raízes são importantes componentes da produção. Em estudo 

realizado com 100 clones de mandioca, Gomes (2007), encontrou comprimento e diâmetro médio de 22,5 e 

3,45 cm, respectivamente. No presente estudo, os híbridos interespecíficos que apresentaram um 

comprimento significativamente mais elevado foram: CW 444-29, CW 482-15, CW 486-02, CW 442-07, AR 

3738, AR 1616, CW 485-07 e CW 452-01. Com relação ao diâmetro de raízes, os híbridos interespecíficos 

estudados não apresentaram diferenças significativas.  

O teor de matéria seca é de grande importância em mandioca, pois é a característica que determina o 

maior ou menor valor pago pelas indústrias aos produtores no momento da comercialização, sendo, portanto, 

desejável que as cultivares mais produtivas sejam também aquelas que apresentem os maiores teores de 

matéria seca, maximizando assim o rendimento (SARMENTO, 1997).  

Os híbridos interespecíficos em estudo apresentaram um teor de matéria seca relativamente elevado. 

Quando comparados individualmente estes valores variam de 16,86 a 46,90%, com média de 30,74% 

(Tabela 2). Contudo, no teste de médias os híbridos que se destacaram por apresentar médias 
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comprimento da raiz (2 a 117 cm), com média de 33,45 cm.  As menores variações ocorreram para as 

variáveis número de raízes (1 a 18), com média de 7,41 raízes; e % de matéria Seca nas raízes (16,86 a 

46,90), com média de 30,74%. 

Verifica-se na Tabela 2 a existência de diferenças significativas entre os híbridos, a 5% de 

probabilidade pelo teste F, para variável COMPR. Para as demais características avaliadas houve diferença 

significativa a 1% de probabilidade também pelo teste F, exceto para as características DIAR que não 

apresentaram diferenças significativas pelo teste F. 

Tabela 2. Análise de variância para as variáveis utilizadas na avaliação dos híbridos interespecíficos de M. 

esculenta com espécies silvestres de Manihot. Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas (BA), 

2010.

FV GL Quadrados Médios 
COMPR DIAR NUMR PMR MSR 

Bloco 1 2,43 412,30 9,58 15713448,93 857,71 
Genótipo 15 500,32* 1064,91ns 29,31** 8927233,49** 102,15** 

Erro 130 336,75 671,97 7,59 1796957,61 24,59 
Média  33,45 45,41 7,41 2910,83 30,73 
CV%  54,85 57,08 37,17 46,05 16,13 

COMPR= Comprimento da raiz (cm); DIAR= Diâmetro da raiz; NUMR= Número de raízes; PMR= Peso 
médio das raízes (g); MSR= Porcentagem de matéria seca nas raízes (%). 
** e * significativo em 1 e 5% de probabilidade pelo teste de F. ns não significativo. 

Na Tabela 3, está apresentado o agrupamento de médias por meio do teste de Scott Knott a 5 % de 

probabilidade. 

Sendo a raiz o principal produto da mandioca, o peso total das raízes é a principal característica de 

interesse econômico. Nesse sentido, o híbrido interespecífico CW 482-15 destacou-se por apresentar um 

peso total de raízes significativamente maior, dentre os demais.  

O comprimento e o diâmetro das raízes são importantes componentes da produção. Em estudo 

realizado com 100 clones de mandioca, Gomes (2007), encontrou comprimento e diâmetro médio de 22,5 e 

3,45 cm, respectivamente. No presente estudo, os híbridos interespecíficos que apresentaram um 

comprimento significativamente mais elevado foram: CW 444-29, CW 482-15, CW 486-02, CW 442-07, AR 

3738, AR 1616, CW 485-07 e CW 452-01. Com relação ao diâmetro de raízes, os híbridos interespecíficos 

estudados não apresentaram diferenças significativas.  

O teor de matéria seca é de grande importância em mandioca, pois é a característica que determina o 

maior ou menor valor pago pelas indústrias aos produtores no momento da comercialização, sendo, portanto, 

desejável que as cultivares mais produtivas sejam também aquelas que apresentem os maiores teores de 

matéria seca, maximizando assim o rendimento (SARMENTO, 1997).  

Os híbridos interespecíficos em estudo apresentaram um teor de matéria seca relativamente elevado. 

Quando comparados individualmente estes valores variam de 16,86 a 46,90%, com média de 30,74% 

(Tabela 2). Contudo, no teste de médias os híbridos que se destacaram por apresentar médias 
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significativamente mais elevadas foram: AR 3738, AR 1616, AR 424, CW 485-07, CW 485-13, CW 450-12, 

CW 449-06, CW 445-08 e CW 564-03 (Tabela 4). As nove cultivares de mandioca avaliadas por Ramos 

(2007), apresentaram uma média de 33,30% de matéria seca. Em estudo realizado com acessos de mandioca, 

Vieira et al. (2008) obtiveram média de 21,31%, inferior à obtida no presente trabalho. 

Tabela 3. Valores médios para características produtivas de dezesseis híbridos interespecíficos de Manihot 

esculenta e espécies silvestres de Manihot. Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas (BA), 2010. 

GENÓTIPO COMPR (cm) NUMR PMR (g) MSR (%) 
CW48215 43,50 a 9,60 a 5421,30 a 27,18 b 
CW48602 40,78 a 8,00 a 3073,33 b 27,16 b 
CW44207 39,78 a 5,89 b 2855,00 c 35,35 a 
AR3738 39,70 a 7,20 b 3155,50 b 35,95 a 
AR424 29,30 b 9,20 a 3682,00 b 33,42 a 
AR 918 29,40 b 7,10 b 3900,50 b 28,38 b 
AR1237 25,70 b 6,30 b 3277,00 b 27,67 b 
AR1616 39,43 a 6,55 b 1925,00 c 33,70 a 

CW44429 45,25 a 5,11 b 2760,00 c 27,24 b 
CW56403 22,70 b 5,67 b 1969,50 c 30,52 a 
CW45201 35,22 a 10,55 a 3572,22 b 24,84 b 
CW44508 25,70 b 9,10 a 2160,50 c 30,62 a 
CW48507 39,10 a 4,50 b 2521,00 c 33,15 a 
CW48513 26,20 b 6,50 b 1766,00 c 32,72 a 
CW45012 29,12 b 9,00 a 2463,12 c 32,19 a 
CW44906 29,20 b 8,40 a 1945,00 c 31,36 a 

Média 33,45 7,41 2910,83 30,74 
CV(%) 54,85 37,17 46,05 16,13 

COMPR= Comprimento da raiz (cm); NUMR= Número de raízes; PMR= Peso médio das raízes (g); MSR= 
Porcentagem de matéria seca nas raízes (%). Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, pertencem ao 
mesmo grupo pelo teste de agrupamento de Scott e Knott a 5 % de probabilidade. 

Conclusões 

Os híbridos interespecíficos em estudo apresentaram características produtivas relativamente 

satisfatórias. Contudo, no teste de médias os híbridos que se destacaram por apresentar médias 

significativamente mais elevadas para teor de matéria seca foram: AR 3738, AR 1616, AR 424, CW 485-07, 

CW 485-13, CW 450-12, CW 449-06, CW 445-08 e CW 564-03; para peso total de raízes foi o CW 482-15; 

e para comprimento da raiz foram: CW 444-29, CW 482-15, CW 486-02, CW 442-07, AR 3738, AR 1616, 

CW 485-07 e CW 452-01.  
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) desempenha um importante papel na dieta alimentar 

mundial, tanto humana como animal, por seu alto teor energético. Contudo, segundo Cardoso Júnior et al. 

(2005), as pesquisas realizadas ainda não foram suficientes para o aumento significativo de sua 

produtividade. Assim, uma das estratégias para solucionar este problema é a obtenção e/ou seleção de novos 

genótipos, resistentes ou tolerantes à estresses bióticos e abióticos, e que apresentem boas características 

agronômicas, o que vem a ser o objetivo dos programas de melhoramento. 

O conhecimento das relações entre os caracteres torna-se ferramenta de grande importância quando 

utilizado pelos melhoristas na escolha do método mais eficaz a ser utilizado em programas de melhoramento, 

pois a seleção com base na resposta correlacionada pode ser mais rápida que a seleção direta do caráter 

desejado, economizando assim tempo e mão de obra. É possível, por exemplo, confrontar caracteres 

agronômicos e fisiológicos ou, ainda, agronômicos e caracteres de qualidade de fruto ou raiz, possuindo 

assim, uma ampla aplicação no melhoramento de plantas. Segundo Cruz & Regazzi (2001), a eficiência da 

seleção de um caráter pode ser aumentada quando se detém este conhecimento, especialmente quando o 

caráter principal for de difícil seleção a possuir baixa herdabilidade. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação existente entre as características morfológicas e 

agronômicas de híbridos interespecíficos de M. esculenta com espécies silvestres de Manihot, oriundos do 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).   

Material e Métodos 

O trabalho foi desenvolvido no campo experimental da Embrapa Mandioca e Fruticultura, no 

município de Cruz das Almas, Estado da Bahia. Foram utilizados 16 híbridos interespecíficos de M. 

esculenta com espécies silvestres de Manihot (Tabela 1), oriundos do Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT). 

Tabela 1. Híbridos interespecíficos de M. esculenta com espécies silvestres de Manihot cedidos pelo Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) e utilizados no estudo.  Cruz das Almas (BA), 2010. 

Genótipo Parental Feminino Parental Masculino 
CW442-07 OW146-1 C-39 
CW444-29 OW146-1 C-127 
CW445-08 OW181-2 C-4 
CW449-06 OW181-2 C-19 
CW450-12 OW181-2 C-33 
CW452-01 OW181-2 C-127 
CW482-15 OW280-1 C-39 
CW485-07 OW280-2 C-19 
CW485-13 OW280-2 C-19 
CW486-02 OW280-2 C-39 
CW564-03 C-127 CW257-25 

AR9-18 - - 
AR 37-38 - - 
AR 16-16 - - 
AR 42-4 - - 
AR 12-37 - - 

- Informação indisponível. Os parentais dos híbridos AR9-18, AR 37-38, AR 16-16, AR 42-4, AR 12-37 não 
foram informados pelo Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).   

  O experimento foi instalado em blocos casualizados, com duas repetições e parcela experimental 

constituída de cinco plantas úteis, circundada por bordadura externa.  

Os híbridos interespecíficos foram avaliados por meio de 15 parâmetros, sendo eles: comprimento do 

lóbulo central (CLC), largura do lóbulo central (LLC), relação comprimento/largura do lóbulo central 

(CLLC), comprimento do pecíolo (COMPP), altura da primeira ramificação (APR), comprimento da haste 

sem folha (CSFL), altura da planta (APL), níveis de ramificação (NR), retenção foliar (RFL), comprimento 

da raiz (COMPR), diâmetro da raiz (DIAR), número de raízes (NUMR), peso total das raízes (PMR) e 

matéria seca nas raízes (%)(MSR).  

As avaliações morfológicas foram realizadas aos 7 mêses após o plantio, conforme metodologia 

proposta por Fukuda e Guevara (1998), com ajuste para algumas características específicas das espécies 

silvestres, enquanto que as agronômicas foram realizadas na ocasião da colheita, aos 11 meses após o 

plantio. 

Foram calculados os coeficientes de correlação de Pearson entres os caracteres avaliados e suas 

significâncias foram testadas pelo teste t de student a 5% de probabilidade. As análises estatísticas foram 

realizadas utilizando o sistema de análise estatística, SAS (SAS INSTITUTE, 1988). 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 2 estão apresentadas as estatísticas descritivas dos parâmetros utilizados na avaliação dos 

híbridos interespecíficos. Nesta pode-se observar a amplitude dos valores apresentados para as variáveis 

estudadas.   
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Tabela 1. Híbridos interespecíficos de M. esculenta com espécies silvestres de Manihot cedidos pelo Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) e utilizados no estudo.  Cruz das Almas (BA), 2010. 

Genótipo Parental Feminino Parental Masculino 
CW442-07 OW146-1 C-39 
CW444-29 OW146-1 C-127 
CW445-08 OW181-2 C-4 
CW449-06 OW181-2 C-19 
CW450-12 OW181-2 C-33 
CW452-01 OW181-2 C-127 
CW482-15 OW280-1 C-39 
CW485-07 OW280-2 C-19 
CW485-13 OW280-2 C-19 
CW486-02 OW280-2 C-39 
CW564-03 C-127 CW257-25 

AR9-18 - - 
AR 37-38 - - 
AR 16-16 - - 
AR 42-4 - - 

AR 12-37 - - 
- Informação indisponível. Os parentais dos híbridos AR9-18, AR 37-38, AR 16-16, AR 42-4, AR 12-37 não 
foram informados pelo Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).   

  O experimento foi instalado em blocos casualizados, com duas repetições e parcela experimental 

constituída de cinco plantas úteis, circundada por bordadura externa.  

Os híbridos interespecíficos foram avaliados por meio de 15 parâmetros, sendo eles: comprimento do 

lóbulo central (CLC), largura do lóbulo central (LLC), relação comprimento/largura do lóbulo central 

(CLLC), comprimento do pecíolo (COMPP), altura da primeira ramificação (APR), comprimento da haste 

sem folha (CSFL), altura da planta (APL), níveis de ramificação (NR), retenção foliar (RFL), comprimento 

da raiz (COMPR), diâmetro da raiz (DIAR), número de raízes (NUMR), peso total das raízes (PMR) e 

matéria seca nas raízes (%)(MSR).  

As avaliações morfológicas foram realizadas aos 7 mêses após o plantio, conforme metodologia 

proposta por Fukuda e Guevara (1998), com ajuste para algumas características específicas das espécies 

silvestres, enquanto que as agronômicas foram realizadas na ocasião da colheita, aos 11 meses após o 

plantio. 

Foram calculados os coeficientes de correlação de Pearson entres os caracteres avaliados e suas 

significâncias foram testadas pelo teste t de student a 5% de probabilidade. As análises estatísticas foram 

realizadas utilizando o sistema de análise estatística, SAS (SAS INSTITUTE, 1988). 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 2 estão apresentadas as estatísticas descritivas dos parâmetros utilizados na avaliação dos 

híbridos interespecíficos. Nesta pode-se observar a amplitude dos valores apresentados para as variáveis 

estudadas.   
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Tabela 2. Estatísticas descritivas para as variáveis utilizadas na avaliação dos híbridos interespecíficos de M. 
esculenta com espécies silvestres de Manihot. Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas (BA), 
2010. 

Variável Média Desvio 
padrão 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Coeficiente de 
variação (%) 

Comprimento Do lóbulo central (cm) 14,08 2,32 8,90 20,20 16.48 
Largura do lóbulo central (cm) 3,21 0,65 1,90 6,00 20,25 
Comprimento/largura do Lóbulo central (cm) 4,50 0,89 2,54 8,42 19,78 
Comprimento do Pecíolo (cm) 14,16 4,34 5,40 25,50 30,65 
Número de hastes 1,01 0,12 1,00 2,00 11,88 
Altura da 1° ramificação (cm) 18,13 13,30 2,00 58,00 73,36 
Comprimento da haste sem folha (cm) 86,53 24,62 11,00 159,00 28,45 
Altura da planta (cm) 164,58 28,51 91,00 266,00 17,32 
Níveis de ramificação 4,82 0,98 2,00 7,00 20,33 
Retenção Foliar (%) 66,90 11,88 25,00 90,00 17,76 
Comprimento da Raiz (cm) 33,45 18,73 2,00 117,00 56,00 
Diâmetro da Raiz (mm) 45,42 26,64 13,00 333,00 58,65 
Número de raízes 7,41 3,13 1,00 18,00 42,24 
Peso total das raízes (g) 2910,84 1610,02 90,00 9000,00 55,31 
Matéria Seca nas raízes (%)  30,74 6,16 16,86 46,90 20,04 

A amplitude dos coeficientes de variação foi de 11,88% a 73,36%, respectivamente, para as variáveis 

número de hastes e altura da primeira ramificação. Estes valores podem ser considerados médios, quando 

comparados com os obtidos em outros trabalhos com mandioca (Gomes, 2007; Vieira et al., 2008; Ramos, 

2007).  

As maiores variações, dentre as variáveis quantitativas observadas, foram para o peso total das raízes 

(90 a 9000 g.planta-1), com média de 2.910,84 g.planta-1; diâmetro das raízes (13 a 333 mm), com média de 

45,42 mm; altura da planta (91 a 266 cm), com média de 164,58 cm; comprimento da haste sem folha (11 a 

159 cm), com média de 86,53 cm; e comprimento da raiz (2 a 117 cm), com média de 33,45 cm.  As menores 

variações ocorreram para as variáveis número de hastes (1 a 2), com média de 1,01 haste; número de raízes 

podres (0 a 3), com média de 0,42 raízes; largura do lóbulo central (1,90 a 6,00 cm), com média de 3,21 cm; 

níveis de ramificação (2 a 7), com média de 4,82 níveis; e relação comprimento/largura do lóbulo central 

(2,54 a 8,42 cm), com média de 4,50 cm. 

Na Tabela 3 encontram-se as Estimativas dos coeficientes de correlação de Pearson, com as suas 

respectivas significâncias, entre as variáveis estudadas.  

Tabela 3. Estimativas dos coeficientes de correlação de Pearson, com as suas respectivas significâncias, 

entre as variáveis comprimento do lóbulo central (CLC), largura do lóbulo central (LLC), relação 

comprimento/largura do lóbulo central (CLLC), comprimento do pecíolo (COMPP), altura da primeira 

ramificação (APR), comprimento da haste sem folha (CSFL), altura da planta (APL), níveis de ramificação 

(NR), retenção foliar (RFL), comprimento da raiz (COMPR), diâmetro da raiz (DIAR), número de raízes 

(NUMR), peso total das raízes (PMR) e matéria Seca nas raízes (%) (MSR). 
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  LLC CLLC COMPP APR CSFL APL NR RFL COMPR DIAR NUMR PMR MSR 
CLC 0,47** 0,36** 0,73** -0,07ns 0,03ns 0,14ns -0,25** 0,04ns -0,03ns 0,07ns 0,08ns 0,26** -0,03ns

LLC   -0,62** 0,46** 0,13ns -0,15ns 0,06ns -0,10ns 0,00ns -0,11ns 0,01ns 0,31** 0,08ns -0,11ns

CLLC     0,13ns -0,17* 0,16* 0,02ns -0,12ns -0,02ns 0,11ns 0,03ns -0,26** 0,12ns 0,08ns

COMPP       0,04ns -0,09ns 0,18* -0,31** -0,03ns -0,01ns 0,24** 0,08ns 0,26** 0,00ns

APR         -0,04ns 0,09ns -0,32** -0,29** 0,10ns 0,03ns -0,16* -0,10ns -0,10ns

CSFL           0,36** 0,14ns 0,18* 0,04ns 0,01ns 0,13ns 0,33** 0,05ns

APL             0,07ns 0,33** 0,15ns 0,17* 0,28** 0,41** -0,11ns

NR               0,45** 0,00ns -0,12ns 0,07ns 0,00ns 0,06ns

RFL                 -0,06ns 0,07ns 0,28** 0,21** 0,01ns

COMPR                   0,13ns -0,13ns 0,21** 0,09ns

DIAR                     -0,03ns 0,14ns 0,10ns

NUMR                       0,46** -0,02ns

PMR                         -0,01ns

MSR                           
** Significativo a 1 % pelo teste t. * Significativo a 5 % pelo teste t. ns Não significativo. 

Observa-se que aproximadamente 67% das correlações não apresentam significância. Contudo o 

presente estudo proporcionou o conhecimento de correlações importantes, que vão contribuir para estudos 

futuros de melhoramento genético da mandioca.  

As variáveis comprimento da raiz (COMPR) e matéria seca nas raízes (%) (MSR) não apresentaram 

relação significativa com nenhuma das demais variáveis. Porém o diâmetro da raiz demonstrou relação 

proporcional com o comprimento do pedicelo e também com a altura da planta, sugerindo assim que plantas 

que apresentem maior altura e pedicelo, possivelmente apresentarão raízes com diâmetro maior.  

Para a variável número de raízes (NUMR), foram encontradas relações diretamente proporcionais 

com largura do lóbulo central (LLC), altura da planta (APL) e retenção foliar (RFL), porém inversamente 

proporcional com a relação comprimento/largura do lóbulo central.  Sendo assim, caso o melhorista pretenda 

selecionar plantas com elevado numero de raízes, poderá selecionar com base na largura do lóbulo central, 

altura da planta, retenção foliar e também na relação comprimento/largura do lóbulo central. 

Outra variável importante na produção de raízes de mandioca é o peso total das raízes (PMR), que 

por sua vez apresentou coeficiente de correlação positivo e significativo com metade das variáveis estudadas: 

comprimento do lóbulo central (CLC), comprimento do pecíolo (COMPP), comprimento da haste sem folha 

(CSFL), altura da planta (APL), retenção foliar (RFL), comprimento da raiz (COMPR) e número de raízes 

(NUMR). Isso significa que esta variável esta diretamente relacionada com as demais e pode vir a ser 

utilizada por melhoristas como parâmetro para seleção com base em respostas correlacionadas. 

Conclusões 

As variáveis comprimento da raiz e matéria seca nas raízes (%) não apresentam relação significativa 

com nenhuma das demais variáveis.  

O diâmetro das raízes se relaciona com o comprimento do pecíolo e com altura da planta. O número 
de raízes com a largura do lóbulo central, altura da planta e retenção foliar, porém é inversamente 
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proporcional a relação comprimento/largura do lóbulo central.  O peso total das raízes com comprimento do 
lóbulo central, comprimento do pecíolo, comprimento da haste sem folha, altura da planta, retenção foliar, 
comprimento da raiz e número de raízes. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma espécie que possui ampla diversidade genética, 

especialmente, na América Latina e no Caribe. Essa alta variabilidade é devido ao processo de seleção 

natural, durante a evolução da espécie na pré e pós-domesticação (FUKUDA; SILVA, 2002). Seu centro de 

origem e diversificaçãoé, provavelmente, no Brasil, no qual foi identificada diversidade genética para quase 

todos os caracteres, inclusive aqueles de natureza morfológica, agronômica e de resistência às pragas e 

doenças que comprometem a cultura no país (FUKUDA et al., 1996). 

São criadas constantemente variedades de mandioca, as quais recebem diferentes nomenclaturas 

vulgares, nas diversas regiões de cultivo (FILHO,1970). Esse aspecto, conciliado ao fato de que as 

condiçõesambientais podem também proporcionar alterações morfológicas, fazem com que uma mesma 

variedade receba denominações diferentes, de acordo com as variações fenotípicas apresentadas (ALMEIDA

et al., 1993). Essas características morfológicas são muito variadas, o que indica alto grau de hibridização 

interespecífica (ALVES, 2002). 

A diversidade morfológica é considerada uma importante ferramenta para a identificação e 

diferenciação das variedades com características semelhantes e detecção de materiais duplicados em bancos 

genéticos, que, eventualmente, recebem nomenclaturas diferentes em locais distintos (GUSMÃO; MENDES 

NETO, 2008). 

Diante do exposto, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de realizar a caracterização 

morfológica de quatro variedades de mandioca, cultivadas no município de Cândido Sales – BA. 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido na localidade de Lagoa Grande, em Cândido Sales, BA. O município está 

localizado na região Sudoeste do Estado, com altitude média de 627m, clima semiárido e, segundo a 

classificação de Köppen, é do tipo Aw, ou seja, clima tropical com estação seca. A temperatura média anual 
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é de 20,4ºC e precipitação anual de 767,4 mm com período chuvoso estabelecido entre os meses de outubro e 

março (SEI, 2013). 

O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico típico de textura 

argilosa. A análise de solo para caracterização química da área foi feita no Laboratório de Solos da UESB, 

no resultado foi constatado: pH em água (1:2,5): 5,0; P: 7,0 mg.dm-3  (Extrator Mehlich-1); K+: 0,13 

cmolc.dm-3 (Extrator Mehlich-1); Ca2+: 0,8 cmolc.dm-3 (Extrator KCl 1mol.L-1); Mg2+: 0,6 cmolc.dm-3

(Extrator KCl 1mol.L-1); Al3+: 0,5 cmolc.dm-3 (Extrator KCl 1mol.L-1); H+: 2,9 cmolc.dm-3 (Extrator Solução 

SMP, pH 7,5 a 7,6); Soma de Bases: 1,5 cmolc.dm-3; CTC efetiva: 2,0 cmolc.dm-3; CTC a pH 7,0: 4,9 

cmolc.dm-3; Saturação por bases  (V): 31 %; Saturação por alumínio (m): 25 %.   

O solo foi arado, gradeado e sulcado mecanicamente. O plantio foi efetuado manualmente, em 

outubro de 2010, com o espaçamento 1,0 m entre linhas e 0,6 m entre plantas. As variedades utilizadas 

foram: Bom Jardim, Caravela, Mestiça e Tussuma. 

Em agosto de 2011, as plantas, com 10 meses de idade, foram coletadas e, posteriormente, realizou-

se a caracterização morfológica, segundo a metodologia de Fukuda e Guevara (1998). 

Resultados e Discussão 

Observa-se, na Tabela 1, que os genótipos se igualam somente em três dos caracteres estudados, cor 

externa da raiz, cor da polpa e forma da raiz, indicando existência da variabilidade genética. Tal 

comportamento é comum entre as variedades dessa cultura, conforme relatado por Ponte (2008). 

Tabela 1. Características morfológicas de quatro variedades de mandioca. Cândido Sales – BA, 2013. 

Descritores Morfológicos Variedades 
Tussuma  Bom Jardim  Mestiça  Caravela

Presença de pedúnculos Pedunculada Pedunculada Misto Pedunculada 

Cor externa da raiz Marrom claro Marrom claro Marrom claro Marrom claro 

Cor do córtex Branco ou creme Branco ou creme Amarelo Branco ou creme 

Cor da polpa Creme Creme Creme Creme 

Textura da epiderme Rugosa Rugosa Lisa Lisa 

Constrições na raiz Média Poucas ou 

nenhuma
Média Poucas ou 

nenhuma
Forma da raiz Cônica cilíndrica Cônica cilíndrica Cônica cilíndrica Cônica cilíndrica 

Hábito de ramificação Ereto Dicotômico Ereto Dicotômico 

Nº de brotações 3 2 3 2 
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A presença de pedúnculo nas raízes foi observada em todos os genótipos. As raízes pedunculadas 

apresentam melhor conservação pós- colheita, visto que, o pedúnculo protege as raízes contra a podridão em 

virtude da menor exposição da polpa aos agentes patogênicos (PEREIRA; CARVALHO, 1979). Todos os 

genótipos apresentaram raízes com coloração marrom claro. Raízes com coloração clara tem melhor 

aceitação no mercado, pois, durante o processamento da mandioca, principalmente quando a raspagem da 

casca é realizada manualmente, alguns resíduos permanecem, podendo influenciar negativamente na 

qualidade do produto final (RAMOS, 2007).  

A coloração do córtex branca ou creme também foi observada em todos os genótipos avaliados. 

Atualmente, as cultivares selecionadas para a indústria apresentam raízes com o córtex branco (VIEIRA, 

2008). Outra característica avaliada, a cor da polpa é fator determinante na comercialização das raízes. A cor 

amarela pode estar relacionada à qualidade nutricional do produto, sendo a polpa mais rica em carotenoides 

que são precursores da vitamina A, importante para a alimentação humana e animal (FIALHO et 

al.,2001),porém, no presente trabalho,nenhuma variedade apresentou a cor da polpa da raiz amarela. Todas 

as variedades apresentaram polpa da raiz de coloração creme. 

Conclusões

Há diferença entre os genótipos avaliados para a maioria dos descritores utilizados, com exceção de 

cor da polpa, cor externa e forma da raiz. 
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Introdução 

 A mandioca apresenta ampla adaptação às diferentes condições edafoclimáticas sendo 

cultivada no Brasil desde os estados de Roraima ao Rio Grande do Sul. Em Roraima a mandioca 

juntamente com feijão-caupi são das culturas mais tradicionais, constituindo-se na alimentação 

básica de sua população, principalmente, dos indígenas (ALVES et al., 2009). 

A cultura da mandioca ocupa 6.210 ha, aproximadamente, com uma produtividade 

média de 13.308 kg ha-1 de raízes no estado de Roraima (IBGE, 2012). Sua parte mais 

importante, economicamente, são as raízes tuberosas, ricas em amido, utilizadas na alimentação 

humana e animal ou como matéria-prima para diversos derivados industriais. 

Tem importante participação na geração de emprego e de renda, especialmente para 

pequenos e médios produtores (ALBUQUERQUE et al., 2012). A produção é em grande parte 

direcionada ao fabrico da farinha, de ampla aceitação local, com predominância da farinha 

d`água (farinha amarela), de textura grossa, com um consumo estimado per capita de farinha de 

mais de 50 kg-1hab-1 ano-1 (OLIVEIRA et al., 2011; BARBOSA et al., 2007).  

De acordo com Albuquerque et al. (2009) 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 a cultura da mandioca é enorme, necessitando, portanto, da 

realização de estudos de caracterização botânico-agronômica da diversidade genética da man-

dioca.  

A necessidade de fomentar uma base de conhecimento sobre a caracterização morfológica 

dos clones de mandioca é de fundamental importância. A escassez de dados botânicos sobre as 

inúmeras “variedades” brasileiras de mandioca reforça a necessidade de reunir todo este 

material para serem avaliados em ensaios comparativos, visando à obtenção de dados 

morfológicos que sejam capazes de propiciar condições de melhor condução da cultura 

(ALBUQUERQUE et al., 2009).  
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 Faleiroet al. (2005) citam que as coleções de germoplasma de mandioca no Brasil 

consistem predominantemente de formas silvestres, etnovariedades e variedades melhoradas, as 

quais têm sido agrupadas com base, principalmente, em descritores morfológicos. 

 Objetivou-se com este trabalho avaliar agro-botanicamente 14 cultivares de mandioca 

brava em comunidade indígena no estado de Roraima. 

Material e Métodos 

 A pesquisa foi realizada na comunidade indígena do Raimundão I, situada a 15 km do 

município de Alto Alegre e a 95 km da capital de Boa Vista, estado de Roraima. O município de 

Alto Alegre, está localizado no centro-oeste do Estado deRoraima, na mesorregião Norte, 

microrregião Boa Vista, situado nas coordenadasgeográficas 61º 18' 16" de longitude Oeste e 

02º 59' 16" de latitude Norte, com umaaltitude de 72 metros em relação ao nível do mar 

(FREITAS, 1998). Sua base populacional é formado de indígenas e nordestinos, principalmente 

do Maranhão. De acordo com o SEPLAN (2010), na área rural deste município apresenta várias 

comunidades indígenas, dentre elas: Anta, Barata/Livramento, Boqueirão, Raimundão I, Truaru 

Mangueira, Pium e Sucuba. A área do Raimundão I é de 4.277 hectares e as etnias destas 

comunidades são formados por Yanomami, Macuxi e Wapixana. 

 As avaliações foram feitas durante os meses de julho e agosto de 2013. Foi realizada a 

caracterização organográficade 14cultivares de mandioca conforme a metodologia de Fukuda e 

Guevara (1998). Estas 14 cultivares são utilizadas pela comunidade para fabrico de farinha e 

extração de fécula e denominadas pelos indígenas como mandioca brava. Foram avaliadas 

características da raiz, caule e folha. Raiz: sua forma, textura, cor externa da casca e entre-casca 

(córtex), cor da polpa, cintas (destaque) e presença de pedículo. Caule: cor externa 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. 

Resultados e Discussão 

As 14 cultivares de mandioca diferiram morfologicamente entre si perante as 

características avaliadas. As formas das raízes apresentaram na sua maioria cônica/cilíndrica, 

com o percentual de 71,43%. As características textura, pedículo, cintas, cor externa e cor 

internanão foram considerados bons descritores, pois apresentaram índice de aproximadamente 

50% entre as 14 cultivares. Para a característica cor da polpa, 64,29% das cultivares 
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apresentaram a cor amarelo, que foram: Amarelona, Amazonas, Canela de Jacamim, Gema de 

Ovo, Juriti, Peito de Moça, São Miguel, Tucumã e Tuxaua (Tabela 1). 

Tabela 1. Características agro-botânica de raiz quanto a forma (For), textura (Tex), pedículo 
(Ped), cintas (Cin), cor externa (Coe), cor interna (Coi) e cor da polpa (Cop)  de 14 cultivares de 
mandioca brava (Manihot esculenta Crantz) cultivadas na maloca indígena do Raimundão I, 
município de Alto Alegre-RR, Brasil, 2013 

  For  Tex Ped Cin Coe Coi Cop 

Amarelona Irregular Rugosa Ausente Ausente M.Escuro Amarelo Amarelo 

Amazonas Cônica 

Cilíndrica 

Rugosa Presente Ausente M.Escuro Amarelo Amarelo 

Batata Roxa 

(Roxinha) 

Cilíndrica Rugosa Ausente Ausente M.Escuro Roxo Branco/Creme 

Canela de Jacamim Cônica Rugosa Ausente Presente M.Escuro Branco/Creme Amarelo 

Figueiredo Cilíndrica Rugosa Ausente Ausente M.Escuro Branco/Creme Branco/Creme 

Fruta de Jacamim 

(Fruta de Amazonas) 

Cilíndrica Lisa Ausente Ausente Branco/ 

Creme 

Branco Branco/Creme 

Gema de ovo Irregular Rugosa Ausente Ausente M.Claro Branco Amarelo 

Juriti Cônica Rugosa Presente Presente M.Escuro Branco/Creme Amarelo 

Mina Cilíndrica Lisa Ausente Ausente Branco/ 

Creme 

Branco ou 

Creme 

Branco/Creme 

Peito de Moça Cônica Lisa Ausente Ausente Branco/ 

Creme 

Branco/Creme Amarelo 

Piaba Cônica Rugosa Presente Presente M.Claro Branco Branco/Creme 

São Miguel Irregular Lisa Presente Presente Branco/ 

Creme 

Branco Amarelo 

Tucumã Irregular Rugosa Presente Presente M.Claro Rosado Amarelo 

Tuxaua Cilíndrica Rugosa Presente Ausente M.Claro Branco Amarelo 

  

Para as características de caule 42,86% das cultivares apresentaram a cor externa 

marron claro, as demais variedades diversificaram em marron escuro, dourado, laranja, cinza e 

prateado. As cores internas do caule apresentaram 50% entre os verdes escuro e claro. O 

percentual aproximado de 65% das cultivares apresentaram hábito de ramificação dicotômica e 

o número de plantas a partir da maniva mãe entre uma a duas plantas por maniva (Tabela 2). 

 Aproximadamente 80% das cultivares apresentaram a cor da folha adulta verde 

escuro. O percentual de 85,71% das cultivares apresentou ausência de pêlos nas folhas mais 

jovens, as cultivares que apresentaram pilosidade nas folhas mais jovens foram apenas a 

amarelona e amazonas. As características forma do lóbulo central, sua sinuosidade, cor do 

pecíoloe número de lóbulosnão foram considerados bons descritores entre as cultivares (Tabela 

3). 
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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 14 cultivares de mandioca brava (Manihot esculenta Crantz) cultivadas 
na maloca indígena do Raimundão I, município de Alto Alegre-RR, Brasil, 2013 

 Cec Cic Hab Npm 

Amarelona Marron Claro Verde Escuro Tricotômica 02 

Amazonas Marron Claro Verde Claro Reto 02 

Batata Roxa (Roxinha) Marron Claro Verde Claro Dicotômica 01 

Canela de Jacamim Marron Claro Verde Claro Tetracotômica 01 

Figueiredo Marron Escuro Verde Escuro Dicotômica 01 

Fruta de Jacamim (Fruta de Amazonas) Dourado Verde Escuro Dicotômica 01 

Gema de ovo Marron Claro Verde Escuro Dicotômica 02 

Juriti Laranja Verde Claro Dicotômica 01 

Mina Dourado Verde Claro Dicotômica 01 

Peito de Moça Cinza Verde Escuro Dicotômica 01 

Piaba Cinza Verde Claro Dicotômica 01 

São Miguel Dourado Verde Escuro Tricotômica 02 

Tucumã Prateado Verde Escuro Reto 01 

Tuxaua Marron Claro Verde Escuro Dicotômica 02 

  

Tabela 3. Características agro-botânica de folha quanto a cor da folha adulta (cfa), presença de 
pêlos nas folhas jovens (ppf), forma do lóbulo central (flc), sinuosidade do lóbulo central (slc), 
cor do pecíolo (cdp) e número de lóbulos (ndl) de 14 cultivares de mandioca brava (Manihot 
esculenta Crantz) cultivadas na maloca indígena do Raimundão I, município de Alto Alegre-
RR, Brasil, 2013 

 Cfa ppf flc Slc cdp ndl 

Amarelona Verde Escuro Presente Larga Média Verde Amarelado 03 

Amazonas Verde Claro Presente Larga Lisa Verde Amarelado 07 

Batata Roxa (Roxinha) Verde Escuro Ausência Fina Média Verde Avermelhado 07 

Canela de Jacamim Verde Escuro Ausência Larga Média Roxo 07 

Figueiredo Verde Escuro Ausência Média Média Verde 05 

Fruta de Jacamim (Fruta de Amazonas) Verde Escuro Ausência Larga Lisa Roxo 09 

Gema de ovo Verde Claro Ausência Fina Lisa Vermelho  

Juriti Verde Escuro Ausência Larga Média Vermelho 05 

Mina Verde Claro Ausência Média Média Verde Avermelhado 07 

Peito de moça Verde Escuro Ausência Fina Lisa Roxo 07 

Piaba Verde Escuro Ausência Fina Lisa Roxo 07 

São Miguel Verde Escuro Ausência Fina Lisa Verde Esverdeado 07 

Tucumã Verde Escuro Ausência Larga Lisa Roxo 07 

Tuxaua Verde Escuro Ausência Fina Lisa Roxo 07 

Conclusões 

As 14 cultivares de mandioca diferem morfologicamente entre si perante as 

características avaliadas. A maioria das cultivares estudadas apresenta a cor da polpa 

amarelo, sendo elas: Amarelona, Amazonas, Canela de Jacamim, Gema de Ovo, Juriti, 

Peito de Moça, São Miguel, Tucumã e Tuxaua. 
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Introdução 

 No processo de seleção de genótipos potencialmente úteis é comum o emprego de 

critérios morfoagronômicos, para identificação das variedades que podem apresentar grande 

diversidade fenotípica associada à diversidade genética de uma espécie cultivada (JARVIS 

et al., 2000).  

 O uso de técnicas multivariadas tem sido um dos fatores determinantes para 

o aumento nos estudos sobre diversidade genética. A análise e interpretação das 

variáveis quantitativas e qualitativas são feitas separadamente devido à falta de 

modelos matemáticos que associem as informações em uma única matriz de dados. 

Dessa maneira verificam-se várias discrepâncias em relação aos agrupamentos e às 

interferências relativas à quantificação da variabilidade genética entre os genótipos 

analisados. Com a metodologia proposta por Gower é possível a análise combinada 

de variáveis quantitativas e qualitativas (ROCHA et al., 2010). 
 No presente trabalho objetivou-se avaliar a divergência genética entre genótipos de 

mandioca com base em marcadores fenotípicos através da análise simultânea de caracteres 

quantitativos e qualitativos. 

Material e Métodos 

 O experimento foi implantado no campo experimental da Embrapa Acre, Rio 

Branco. O município está localizado a latitude de 9o 58’ 29” sul e longitude de 67o 48’ 36” 

oeste. Os solos do município são predominantemente do tipo Podzólicos Vermelhos-

Amarelos eutróficos e o clima do tipo Am de acordo com a classificação de Koppen. 

 Foram avaliados 43 acessos da coleção de mandioca da Embrapa Acre, destinados 

para o consumo como mandioca de mesa, com relação a 36 descritores morfológicos de 
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parte aérea e de raiz, quantitativos (comprimento, largura e relação comprimento /largura do 

lóbulo foliar; comprimento do pecíolo; altura da planta e da primeira ramificação; níveis de 

ramificação) e qualitativos. As avaliações foram realizadas aos 12 meses após o plantio, 

conforme sugerido por Fukuda & Guevara (1998). O material de propagação consistiu-se de 

manivas contendo de 4 a 6 gemas e com aproximadamente 10cm de comprimento, dispostas 

em linhas de 1,0 m x 1,0 m contendo 35 plantas. Os valores registrados para cada descritor 

foram baseados na média de cinco plantas.  

 Foram estimadas as distâncias genéticas pelo algoritmo de Gower e o coeficiente de 

correlação cofenético por meio do programa R 2.6.2 (The R Foundation for Statistical 

Computing, Viena, Áustria; http://www.r-project.org). 

Resultados e Discussão 

 Um corte realizado na distância de 0,40, considerando-se o ponto de mudança 

abrupta, possibilitou a formação de 12 grupos (Figura 1). Estes dados sugerem a existência 

de materiais semelhantes morfologicamente, o que pode indicar a repetição de genótipos 

entre os acessos de mandioca de mesa da coleção da Embrapa Acre. No entanto, salienta-se 

que o valor da correlação cofenética (CCC) foi de 0,71 e, segundo Sokal e Rohlf (1962), 

valores de correlação iguais ou acima de 0,8 são considerados bons.  

Figura 1. Dendrograma de dissimilaridades genéticas entre 43 acessos de mandioca, obtido 

com base no algoritmo de Gower, a partir de caracteres qualitativos e quantitativos. 

 O valor da CCC poderá ser aumentado, avaliando-se uma maior quantidade de 

descritores quantitativos. Além disso, foi verificada a perda de dados referentes a descritores 
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de raízes em alguns acessos, devido a ocorrência de podridão radicular, o que pode ter 

contribuído negativamente com o baixo valor de CCC observado.  

Conclusões 

O método de Gower permitiu a discriminação de grupos demonstrando que a análise 

simultânea de dados qualitativos e quantitativos foi viável para diferenciar os acessos de 

mandioca de mesa, 

A formação de um pequeno número de grupos pode indicar a repetição de acessos 

dentro da coleção de mandioca da Embrapa Acre. 

Agradecimentos 

Os autores agradecem ao CNPq pela concessão da bolsa PIBIC. 

Referências 

FUKUDA, W.M.G.; GUEVARA, C.L. Descritores morfológicos e agronômicos para a 
caracterização de mandioca (Manihot esculenta Crantz), Cruz das Almas: Embrapa – 
CNPMF,1998, 38p. 

JARVIS, D.I.; MYER, L.; KLEMICH, L.; SMALE, M; BROWN, A.H.D.; 
SADIKI,M; STHAPIT, B.; HODGKIN, T. A Training Guide for In Situ 
ConservationOn-farm. IPGRI, 2000. 

ROCHA, M. C.; GONÇALVES, L. S. A.; RODRIGUES, R.; SILVA, P. R. A. da; 
CARMO, M. G. F. do; ABBOUD, A. C. de S. Uso do algoritmo de Gower na 
determinação da divergência genética entre acessos de tomateiro do grupo cereja. 
Acta Scientiarum. Agronomy, Maringá, v. 32, n. 3, p. 423-431, 2010. 

SOKAL, R. R.; ROHLF, F. J. The comparison of dendrograms by objective 
methods. Taxon, v. 11, n. 2, p. 33-40, 1962.



321

 ÍNDICE DE CLOROFILA FALKER EM PLANTAS DE MANDIOCA (Manihot 
esculenta Crantz) SUBMETIDAS À ADUBAÇÃO ORGÂNICA E MINERAL 

Rosane Mendonça do Nascimento1, Fabrício Vieira Dutra1, Anselmo Eloy Silveira Viana2, Adriana 
Dias Cardoso3, Gabriela Luz Pereira Moreira4, Patrick Rayan Gerino Teixeira5 

1Graduandos em Agronomia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Estrada do Bem Querer, 
km 04, CP 95, CEP 45083-900. Vitória da Conquista, BA E-mail: ro_brdrmn@hotmail.com; 
fabríciovieira94@hotmail.com
2Professor titular – UESB, Doutor, Departamento de Fitotecnia e Zootecnia (DFZ). Vitória da Conquista, BA 
E-mail:ae-viana@uol.com.br; 
3Pesquisadora CAPES/PNPD/UESB, Doutora em Fitotecnia, Laboratório de Melhoramento e Produção 
Vegetal. E-mail: adriuesb@yahoo.com.br 
4Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Agronomia, UESB. E-mail: glpmoreira@bol.com.br
5Mestrando do Programa de Pós Graduação em Agronomia, UESB. E-mail: patrickrayan@hotmail.com

Introdução

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura de grande importância socioeconômica, 

cultivada em todas as regiões brasileiras nas mais diversas condições edafoclimáticas, por ser planta tolerante 

a condições de seca e baixa fertilidade do solo, sendo um dos principais motivos pelos quais é cultivada por 

pequenos produtores rurais, gerando emprego e renda (CARDOSO, 2003; SAGRILO, 2002). 

A adubação orgânica é fundamental, não só como fonte dos nutrientes para a mandioca, mas também 

como condicionadora do solo, melhorando a disponibilidade dos nutrientes, estrutura, aeração e retenção de 

água. Já a adubação mineral da mandioca prevê a reposição dos principais nutrientes extraídos pela cultura, 

como cálcio, potássio, nitrogênio, fósforo e magnésio (FIALHO; VIEIRA, 2011). 

Com o uso de equipamentos simples, como os clorofilômetros, é possível predizer a real necessidade 

de adubação nitrogenada, (CAPUANI et al., 2011), desde que se conheça o nível crítico deste elemento na 

planta (BULLOCK; ANDERSON, 1998). 

Desta forma, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o índice de clorofila Falker na 

cultura da mandioca submetida à adubação mineral e orgânica, no município de Cândido Sales, Bahia. 

Material e Métodos

Este trabalho foi conduzido na localidade de Bomba, município de Cândido Sales, BA, a 15º18’13’’ 

Latitude Sul e 41º17’32’’ Longitude Oeste de Greenwich. Este município apresenta altitude média de 627m, 

clima semiárido que, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Aw, tropical com estação seca. A 

temperatura média anual é de 20,4ºC e a precipitação média anual de 767,4 mm, com período chuvoso 

estabelecido entre os meses de outubro e março (SEI, 2013).  

O solo foi preparado com aração, gradagem e sulcamento, sendo utilizado no plantio espaçamento de 

1,0 m entre linhas e 0,6 m entre plantas. Cada parcela foi constituída por quatro linhas de 9,0 m totalizando 

36,0 m² com 60 plantas. A área útil da parcela foi composta por duas linhas centrais, totalizando 16,8 m², 

com 28 plantas.  



322

A análise de solo para caracterização química da área foi realizada no Laboratório de Solos da 

UESB, cujo resultado demonstrou: pH em água (1:2,5): 4,5; P: 2,0 mg dm-3 (Extrator Mehlich-1); K+: 0,11 

cmolcdm-3 (Extrator Mehlich-1); Ca2+: 0,4 cmolcdm-3 (Extrator KCl 1mol L-1); Mg2+: 0,4 cmolcdm-3 (Extrator 

KCl 1mol L-1); Al3+: 1,0 cmolcdm-3 (Extrator KCl 1mol.L-1); H+: 5,4 cmolcdm-3 (Extrator Solução SMP, pH 

7,5 a 7,6); Soma de Bases: 0,9 cmolcdm-3; CTC efetiva: 1,9 cmolcdm-3; CTC a pH 7,0: 7,3 cmolcdm-3; 

Saturação por bases (V): 12%; Saturação por alumínio (m): 52%. 

 O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com 4 repetições. Os 

tratamentos foram arranjados segundo esquema fatorial 2 x 6, com e sem aplicação de NPK e seis dosagens 

de adubação orgânica (0; 0,3; 0,6; 0,9; 1,2 e 1,5 kg planta -1). 

 A adubação NPK foi realizada de acordo com a análise de solo, sendo aplicados 6,5 g de uréia, 2g de 

cloreto de potássio e 26,64g de superfosfato simples por planta (NOGUEIRA; GOMES, 1999). O 

superfosfato simples foi distribuído nos sulcos de plantio e recoberto com fina camada de solo para evitar o 

contato direto com as manivas de mandioca. A uréia e cloreto de potássio foram aplicados como adubação de 

cobertura após 60 dias do plantio. Para a adubação orgânica foi utilizado esterco bovino curtido, com 1,54% 

de N, aplicado durante o plantio. 

O plantio foi realizado em novembro de 2011, com manivas da variedade “Sergipe”, obtidas do terço 

médio de plantas sadias, com idade de aproximadamente 18 meses, e uniformes em diâmetro. 

Nos meses de março e julho de 2013, foi avaliado o índice de clorofila Falker, determinado em 

folhas fisiologicamente maduras na porção mediana da copa, com ClorofiLOG modelo CFL1030 da Falker. 

 A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SAEG versão 9.1 (RIBEIRO et al., 1999), 

procedendo análise de variância a 5% de probabilidade.  

Resultados e Discussão 

Não houve efeito significativo da adubação mineral e orgânica sobre o índice de clorofila Falker nos 

dois meses de avaliação (Tabelas 1 e 2). Este fato pode estar relacionado com as condições climáticas nos 

meses de avaliação, com reduzida precipitação, promovendo estresse hídrico e dificultando a absorção de 

nutrientes.  

Segundo Peterson et al. (1993), existem fatores que podem afetar leituras dos clorofilômetros como 

variedades, estádio de crescimento, condições ambientais (temperatura, estresse hídrico, luz, etc.), 

deficiência nutricional, entre outros. 

Cardoso Júnior et al. (2004), estudando o efeito do nitrogênio em plantas de mandioca, constatou que 

a utilização deste elemento não proporcionou aumento no teor de clorofila nas folhas da cultura. Entretanto, 

Manhães et al. (2012), avaliando o índice de clorofila Falker em função de doses de potássio em mandioca, 

verificaram diferença significativa para esta característica quando foram usadas doses de 160, 200 e 240 kg 

ha-1 de K2O. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância e coeficientes de variação do índice de clorofila Falker na cultura 

da mandioca. Cândido Sales – BA, 2013.  

F.V. G.L. 
QUADRADOS MÉDIOS 

Março Julho 

NPK 1   12,50ns 59,85 ns

Esterco 5   34,67 ns 54,12 ns

NPK x Esterco 5 149,98 ns 19,24 ns

Blocos 3 156,26 ns 78,71 ns

Resíduo 33   47,31 20,89 
CV (%)   13,98   9,50 

ns = não significativo, a 5% de probabilidade, pelo teste F. 

Os valores de índice de clorofila obtidos neste trabalho (Tabela 2) estão próximos daqueles relatados 

por Ponte (2008), que encontrou valor médio de 50,77, para a variedade Sergipe.  

Tabela 2. Índice de clorofila Falker de plantas de mandioca em função da adubação orgânica e mineral. 

Cândido Sales – BA, 2013.  

Tratamentos 
Meses de avaliação 

Março/2013 Julho/2013 

Sem NPK, Sem esterco 50,15 45,65 

Sem NPK, com esterco (0,3kg cova-1) 39,00 44,68 

Sem NPK, com esterco (0,6 kg cova-1) 48,78 43,40 

NPK 0, esterco (0,9 kg cova-1) 50,23 48,25 

NPK 0, esterco (1,2 kg cova-1) 53,88 51,63 

NPK 0, esterco (1,5kg cova-1) 50,15 48,38 

Com NPK, sem esterco  50,43 46,45 

Com NPK, com esterco (0,3kg cova-1) 53,10 52,33 

NPK 1, esterco (0,6kg cova-1) 52,40 46,15 

NPK 1, esterco (0,9kg cova-1) 45,85 46,80 

NPK 1, esterco (1,2kg cova-1) 43,08 52,33 

NPK 1, esterco (1,5kg cova-1) 53,45 51,33 

Conclusões

A adubação orgânica e mineral não influencia o índice de clorofila Falker na cultura da mandioca. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é considerada a principal fonte de calorias para mais de 700 

milhões de pessoas de baixa renda, em vários países tropicais e subtropicais (MARCON et al., 2007). Em 

algumas regiões do mundo, como o Nordeste brasileiro, Gana, Nigéria e em algumas ilhas da Indonésia, 

mais de 70% das calorias consumidas diariamente pela população são provenientes da mandioca. Dentre 

todas as culturas, a mandioca é apontada como a de mais alta produtividade de calorias, a de maior eficiência 

biológica como produtora de energia e a de melhor tolerância a solos deficientes em nutrientes (NASSAR, 

2006). 

A mandiocultura é uma atividade de grande importância para a região Sudoeste da Bahia. Os 

municípios de Belo Campo e Vitória da Conquista apresentam produção de 9.000 e 6.600 toneladas de raízes 

tuberosas, respectivamente. Nesta região destaca-se também o município de Cândido Sales, com uma 

produção de 88.000 toneladas, sendo um dos municípios de maior produção do Brasil (IBGE, 2011). 

A mandioca pode ser classificada em dois grandes grupos: bravas e mansas. Das bravas são 

consumidos produtos originados de algum processamento de destoxificação, como farinha e amido. As 

mansas, além de processadas, são também consumidas integralmente cozidas ou utilizadas no preparo de 

vários pratos (MEZZETE et al, 2009).  

A qualidade culinária de raízes frescas é um parâmetro importante na seleção de variedades de 

mandioca de mesa. A identificação desta qualidade envolve fatores variados e complexos, por constituir-se 

de um conjunto de características físicas, químicas e sensoriais. Alguns destes fatores são determinados de 

forma objetiva, como teores de cianeto, amido, fibra, e tempo de cocção. Outros, de forma subjetiva, como 

sabor, consistência e textura da polpa cozida (WHEATLEY, 1987). 

Esse trabalho teve por objetivo avaliar as características culinárias e o tempo de cozimento de sete 

variedades de mandioca de mesa colhidas em três municípios da região sudoeste da Bahia. 
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Material e Métodos 

Mensalmente, foram coletadas amostras de raízes de mandioca de mesa em propriedades de 

agricultores dos municípios de Cândido Sales, Belo Campo e Vitória da Conquista, no período de fevereiro 

de 2009 a janeiro de 2010. Foram considerados como período seco os meses de abril, maio, junho, julho e 

agosto e período chuvoso os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. 

As variedades avaliadas foram Cramuquém (coleta município de Cândido Sales), Cacauzinha e 

Amora (coleta município de Belo Campo), Cacau e Milagrosa (coleta município de Vitória da Conquista). 

As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Melhoramento e Produção Vegetal, da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia para avaliação das características:  

a) Descascamento de raízes, de acordo com a metodologia de Pereira et al. (1985), onde foi 

classificado em: 1) descascamento fácil: quando a casca se soltou fácil e uniformemente quando puxada com 

a mão, sendo retirada inteira, sem deixar pedaços aderidos à polpa, ou encontrando-se estes em pequena 

proporção; 2) descascamento mediano: quando a casca se soltou com alguma dificuldade, quando puxada 

com a mão, ocorrendo maior presença de fragmentos aderidos à polpa do que no descascamento fácil; 3) 

Descascamento difícil: quando a casca ficou bastante aderida à polpa, e quando puxada com a mão, quebrou-

se em pequenos pedaços, permanecendo aderida à polpa; 

 b) Tempo de cozimento, segundo a metodologia de Pereira et al. (1985). Pedaços de raízes com 100 

g foram imersos em água fervente, em um recipiente com capacidade para 800 mL. As raízes foram 

consideradas cozidas quando esses pedaços ofereceram pouca resistência à penetração do garfo, sendo 

classificadas em: cozimento ótimo – 0 a 10 minutos; cozimento bom – de 11 a 20 minutos; cozimento 

regular – de 21 a 31 minutos e cozimento ruim – acima de 30 minutos. 

c) Classificação da massa conforme o método de Pereira et al. (1985). Foi realizada tomando-se três 

pedaços de mandioca cozida, os quais 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. Em seguida, foi examinado para determinar a classificação, 

dando-se nota correspondente ao padrão, em ordem decrescente de qualidade, conforme a Tabela 1. 

Tabela 1. Classificação da massa cozida para avaliação de características culinárias de raízes de mandioca.  

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. 
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Material e Métodos 

Mensalmente, foram coletadas amostras de raízes de mandioca de mesa em propriedades de 

agricultores dos municípios de Cândido Sales, Belo Campo e Vitória da Conquista, no período de fevereiro 

de 2009 a janeiro de 2010. Foram considerados como período seco os meses de abril, maio, junho, julho e 

agosto e período chuvoso os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. 

As variedades avaliadas foram Cramuquém (coleta município de Cândido Sales), Cacauzinha e 

Amora (coleta município de Belo Campo), Cacau e Milagrosa (coleta município de Vitória da Conquista). 

As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Melhoramento e Produção Vegetal, da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia para avaliação das características:  

a) Descascamento de raízes, de acordo com a metodologia de Pereira et al. (1985), onde foi 

classificado em: 1) descascamento fácil: quando a casca se soltou fácil e uniformemente quando puxada com 

a mão, sendo retirada inteira, sem deixar pedaços aderidos à polpa, ou encontrando-se estes em pequena 

proporção; 2) descascamento mediano: quando a casca se soltou com alguma dificuldade, quando puxada 

com a mão, ocorrendo maior presença de fragmentos aderidos à polpa do que no descascamento fácil; 3) 

Descascamento difícil: quando a casca ficou bastante aderida à polpa, e quando puxada com a mão, quebrou-

se em pequenos pedaços, permanecendo aderida à polpa; 

 b) Tempo de cozimento, segundo a metodologia de Pereira et al. (1985). Pedaços de raízes com 100 

g foram imersos em água fervente, em um recipiente com capacidade para 800 mL. As raízes foram 

consideradas cozidas quando esses pedaços ofereceram pouca resistência à penetração do garfo, sendo 

classificadas em: cozimento ótimo – 0 a 10 minutos; cozimento bom – de 11 a 20 minutos; cozimento 

regular – de 21 a 31 minutos e cozimento ruim – acima de 30 minutos. 

c) Classificação da massa conforme o método de Pereira et al. (1985). Foi realizada tomando-se três 

pedaços de mandioca cozida, os quais 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. Em seguida, foi examinado para determinar a classificação, 

dando-se nota correspondente ao padrão, em ordem decrescente de qualidade, conforme a Tabela 1. 

Tabela 1. Classificação da massa cozida para avaliação de características culinárias de raízes de mandioca.  

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. 

Resultados e Discussão 

A Tabela 2 apresenta a classificação do tempo de cozimento, descascamento e qualidade da massa 

cozida de raízes de mandioca. Todas as variedades avaliadas apresentaram tempo médio de cozimento 

inferior a 30 minutos. Valores superiores ou iguais a este são considerados indesejáveis para raízes 

classificadas como “de mesa” (TALMA et al., 2013), o que demonstra a aptidão das variedades analisadas 

para o consumo in natura, segundo esse parâmetro. No período seco, as variedades apresentaram tempo 

médio de cozimento menor que no período chuvoso. A época correspondente ao período seco (abril – agosto) 

é caracterizada pelo repouso fisiológico das plantas em função das baixas temperaturas e disponibilidade de 

água no solo. Nesta condição a planta tende a acumular carboidratos, na forma de amido, nos seus órgãos de 

reserva, elevando assim o teor de matéria seca nas raízes tuberosas. O amido possui alta higroscopicidade, o 

que favorece a entrada de água na célula, alterando a resistência da parede celular com consequente redução 

de força de adesão entre as células e amaciamento dos tecidos, favorecendo a redução no tempo de 

cozimento (GREEVE et al., 1994). 

Tabela 2. Tempo de cocção (min), descascamento e classificação da massa de variedades mansas coletadas 

nos municípios de Vitória da Conquista (VC), Belo Campo (BC) e Cândido Sales (CS), no período de 

2009/2010. 

Variedades/Local 

Tempo de cocção (min.) Descascamento Classificação da massa 

Período 

Seco 

Período 

Chuvoso 

Período 

Seco 

Período 

Chuvoso 

Período 

Seco 

Período 

Chuvoso 

Milagrosa/VC 20,4 16,7 3 3 7 7 

Cacau/VC 17,6 16,0 3 3 8 9 

Cacauzinha/BC 12,6 17,4 2 3 7 7 

Amora/BC 14,2 18,5 2 1 6 6 

Cramuquém/CS 18,6 23,4 3 1 7 5 

Média 16,7 18,4 3 2 7 7 

Observa-se que as variedades de Vitória da Conquista demonstraram uma tendência de decréscimo 

no tempo de cozimento no período chuvoso, enquanto que as variedades coletadas em Belo Campo e 

Cândido Sales apresentaram tendência de aumento no tempo de cozimento das raízes. O período chuvoso é 

caracterizado pela retomada de crescimento vegetativo das plantas de mandioca na região, em detrimento das 

reservas das raízes. Entretanto, o período chuvoso no município de Vitória da Conquista ocorreu nos meses 

de abril e março e uma forte estiagem nos meses de novembro a dezembro (INMET, 2009). Esta condição 

ambiental atípica evidencia uma tendência de comportamento contrário das variedades dos outros municípios 

amostrados. Lorenzi (1994) cita que a variação entre raízes da mesma planta, entre plantas de uma mesma 
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variedade e variações em função do genótipo, do ambiente e do estado fisiológico das plantas são fatores que 

interferem na duração do tempo de cozimento e na qualidade culinária de raízes de mandioca. 

Quanto ao descascamento, a dificuldade de retirada da entrecasca é fator importante para o 

consumidor, que necessita de um produto que tenha facilidade de descascamento (OLIVEIRA et al., 2005).  

As variedades de Vitória da Conquista apresentaram entrecasca mais aderida à raiz, nos dois períodos de 

avaliação, enquanto a Amora, de Belo Campo, teve melhor comportamento ao longo do ano para esta 

característica. Houve tendência de maior dificuldade no descascamento das raízes no período seco. Esta 

condição pode estar relacionada com o baixo teor de umidade do solo nesta época do ano. Maiores teores de 

umidade no solo favorecem a entrada de água nas raízes o que tende a reduzir a aderência da casca à raiz. 

A variedade Cacau, coletada em Vitória da Conquista, apresentou melhor qualidade da massa cozida 

com característica não encaroçada, plástica e não pegajosa. Esta variedade é uma das mais cultivadas e 

consumidas do Brasil, sendo muito utilizada pelos produtores da região, com grande aceitação no mercado. 

A variedade Cramuquém, no período chuvoso, apresentou uma massa classificada como muito encaroçada, 

plástica e pegajosa (nota 5), enquanto no período seco sua nota foi 7 (não encaroçada, não plástica e não 

pegajosa ). Segundo Pereira et al. (1985), a textura, a plasticidade e a pegajosidade da massa de mandioca 

são características importantes no setor da pesquisa, pois interferem diretamente na maioria das receitas 

culinárias preparadas com mandioca. 

Conclusões 

As plantas colhidas no período seco, nos municípios de Belo Campo e Cândido Sales, apresentam 

menor tempo de cocção quando comparadas às colhidas no período chuvoso. No período chuvoso houve 

tendência de maior facilidade no descascamento, sendo que a variedade Amora, de Belo Campo e a 

variedade Cramuquém, de Cândido Sales, apresentam as melhores notas. Em média, não há grandes 

diferenças nas notas de qualidade da massa nos dois períodos. A variedade Cacau, de Vitória da Conquista, 

no período chuvoso, apresenta a melhor nota entre as variedades avaliadas. 
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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 (FUKUDA ET al., 2006). Caracteriza-se como uma das plantas mais cultivadas no mundo, 

apresentando raízes com alto teor de amido, sendo a base energética para mais de 700 milhões de pessoas de 

baixa renda, em vários países (MARCON, 2007). 

Comparativamente com as demais culturas, a mandioca é caracterizada como a de mais elevada 

produtividade de calorias e maior eficiência biológica como fonte de energia, além de apresentar adaptação a 

solos pobres em nutrientes (NASSAR, 2006). A estimativa de produção de raízes tuberosas para 2013 no 

Brasil é aproximadamente de 21,5 milhões de toneladas, com o rendimento médio de 14,1 t ha-1 (IBGE, 

2013). 

Embora seja considerada planta rústica e adaptada a diversas condições de cultivo, a produtividade 

de mandioca é inferior ao potencial de produção da espécie. O manejo inadequado da cultura e a utilização 

de material de plantio de baixa qualidade podem ser os motivos dessa baixa produtividade (CARVALHO ET 

al. 2009). 

A redução considerável do rendimento por planta na cultura da mandioca pode ser atribuída pela 

maior competição principalmente por luz, que em espaçamentos mais adensados têm sua disponibilidade 

reduzida pelo sombreamento das plantas vizinhas, afetando diretamente a radiação fotossinteticamente ativa 

e o auto- sombreamento entre plantas (AGUIAR, 2003). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a radiação fotossinteticamente ativa entre linhas e entre plantas 

em diferentes genótipos de mandioca cultivados em Cândido Sales, BA. 

Material e Métodos 
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Este trabalho foi conduzido na localidade de Lagoa Grande, município de Cândido Sales, BA. O 

município está localizado na região Sudoeste do estado, com altitude média de 627m, clima semiárido que, 

segundo a classificação de Köppen, é do tipo Aw, tropical com estação seca. A temperatura média anual é de 

20,4ºC e precipitação anual de 767,4 mm com período chuvoso estabelecido entre os meses de outubro e 

março (SEI 2013). O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico típico de 

textura argilosa. 

O solo foi preparado com aração, gradagem e, posteriormente, sulcamento. O plantio foi efetuado 

manualmente, no mês de outubro de 2010, no espaçamento de 1,0 x 0,6 m, utilizando manivas obtidas do 

terço médio de plantas sadias, e uniformes em diâmetro. Não foram realizadas calagem e adubação com 

intuito de simular o sistema de preparo do solo adotado pelos produtores de mandioca da região. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 22 tratamentos (genótipos) e 

três repetições. Os genótipos avaliados foram Sergipe, Caipira, Jalé, 9783/13, Caravela, Lagoão, 9624/09, 

Mestiça, Moreninha, Verdinha, Aramaris, Poti Branca, Palmeira Preta, Amansa Burro, Tapioqueira, Caitité, 

Mulatinha, Bom Jardim, Cigana Preta, Tussuma, Sergipana e Platinão. 

Quatorze meses após o plantio foi avaliada a radiação fotossinteticamente ativa (RFA), medida com 

um ceptômetro Decagon, modelo Accupar, no período de 11h00min as 12h30minh, entre linhas de plantio e 

entre plantas a 0,20 m do nível do solo e a pleno sol. Os valores da RFA foram obtidos a partir da fórmula: 

RFA entre linhas = (radiação entre linhas/radiação em pleno sol) x 100; RFA entre plantas = (radiação entre 

plantas/radiação em pleno sol) x 100.  

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1, observa-se que os valores menores de RFA entre linhas foram determinados nos 

genótipos 9783/13, Amansa Burro, Caipira e Tussuma. Isso pode ser devido ao hábito de crescimento destes 

(dicotômico, dicotômico, tricotômico e tricotômico, respectivamente) com maior número de galhos e, 

consequentemente maior área de dossel, promovendo auto- sombreamento entre linhas. 

Segundo Machado ET al. (1984), ao ser interceptado pelo dossel, a radiação solar pode ser absorvida 

ou refletida em diferentes proporções, tal fato dependerá do ângulo de incidência dos raios solares e das 

características estruturais das plantas, como a forma do dossel. Tais características estão intensamente 

relacionadas com a disposição espacial das folhas. 

A variedade Tussuma apresentou menores valores de RFA entre plantas (Tabela 1). Esta variedade 

segundo Barbosa (2013) apresenta hábito de crescimento tricotômico e se caracteriza como planta do tipo 

guarda chuva, favorecendo maior sombreamento e menor entrada de luz pela copa. 

As variedades Sergipe e Platinão, que são bastante cultivadas na região, obtiveram valores da RAF 

entre linhas de 81,84% e 83,22%, respectivamente. Fogaça ET al. (2011), avaliando radiação 

fotossinteticamente ativa nestas duas variedades de mandioca, obteve resultado inferior, apresentando RFA 

entre linhas para a variedade Sergipe de 61,40% e Platinão com 40,76%. 
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Tabela 1. Radiação fotossinteticamente ativa entre linhas e entre plantas de genótipos de mandioca. Cândido 

Sales-BA, 2013. 

Genótipos 
Radiação fotossinteticamente ativa (%) 

Entre linhas Entre plantas 
9624/09 84,46 a 78,89 a 
9783/13 75,70 b 76,00 a 
Amansa burro 77,97 b 76,43 a 
Aramaris 80,51 a 81,96 a 
Bom jardim 87,41 a 88,88 a 
Caipira 76,89 b 73,65 a 
Caitité 86,85 a 87,11 a 
Caravela 88,15 a 74,41 a 
Cigana preta 80,59 a 76,96 a 
Jalé 84,12 a 82,17 a 
Lagoão 84,31 a 84,07 a 
Mestiça 81,87 a 78,47 a 
Moreninha 86,13 a 81,42 a 
Mulatinha 83,13 a 81,78 a 
Palmeira preta 82,50 a 76,58 a 
Platinão 83,22 a 85,12 a 
Poti branco 89,12 a 86,10 a 
Sergipana 86,78 a 78,93 a 
Sergipe 81,84 a 74,21 a 
Tapioqueira 82,96 a 78,56 a 
Tussuma 70,27 c 69,04 b 
Verdinha 87,51 a 76,20 a 

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, pertencem ao mesmo grupo pelo teste Scott- Knott a 5% de 
probabilidade. 

Conclusões 

O genótipo Tussuma apresenta menor radiação fotossinteticamente ativa. 
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Introdução

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), dicotiledônea da família das euforbiáceas, cultivada 

mundialmente em cerca de 16 milhões de hectares, é considerada uma das culturas mais importantes para os 

trópicos, em razão da grande amplitude de aplicação para a alimentação humana e animal (El-SHARKAWY, 

2006). Esta tuberosa tem sido a base energética para mais de 700 milhões de pessoas de baixa renda, em 

vários países tropicais e subtropicais (MARCON et al., 2007). 

Atualmente, a mandioca é utilizada em todas as regiões do mundo, tanto para processamento, para 

produção de farinha, fécula, polvilho, etc., quanto para o consumo, cozida, ou na confecção de diversos 

pratos doces e salgados (CAVALCANTI; ARAÚJO, 2000; ARAÚJO et al., 2004). Esta euforbiácea é rústica 

e de simples cultivo, produzindo aproximadamente 10 a 30 t ha-1 de raízes e de 8 a 30 t ha-1 de parte área 

(NASCIMENTO, 2005). Em geral, a produtividade média é muito abaixo do potencial produtivo da cultura, 

em função do manejo inadequado e da utilização de material de plantio de baixa qualidade (CARVALHO et 

al., 2009). 

Para a avaliação da produção, a área foliar é um importante parâmetro fisiológico, uma vez que dela 

depende a produção de açúcares utilizados no desenvolvimento das plantas e armazenados nas raízes na 

forma de amido. O índice de área foliar (IAF) é representado pela relação entre a área foliar total das plantas 

e a área de solo que elas ocupam e é muito utilizado em estudos fisiológicos. O IAF é determinado pela 

quantidade de folhas das plantas, largura dos lóbulos, longevidade foliar espaçamento entre plantas 

(AGUIAR, 2003). 

A razão de crescimento (acumulação de massa no tempo) se eleva com o aumento do IAF, até certo 

nível a partir do qual decresce, sendo o IAF ideal baseado na maior razão do crescimento das raízes 

tuberosas, e situando-se entre 3,0 e 3,5 podendo variar de acordo com o genótipo (COCK et al., 1979). 

Assim, o presente trabalho foi desenvolvido como objetivo de avaliar a área foliar e o índice de área 

foliar de genótipos de mandioca em Cândido Sales-BA. 

Material e Métodos 
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O experimento foi conduzido na localidade de Lagoa Grande, município de Cândido Sales, BA. O 

município está localizado na região Sudoeste do Estado, com altitude média de 627m, clima semiárido e, 

segundo a classificação de Köppen, é do tipo Aw, ou seja, clima tropical com estação seca. A temperatura 

média anual é de 20,4ºC e precipitação anual de 767,4 mm, com período chuvoso estabelecido entre os 

meses de outubro e março (SEI, 2013). 

O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico típico de textura 

argilosa. A análise de solo para caracterização química da área foi feita no Laboratório de Solos da UESB, o 

qual apresentou o seguinte resultado: pH em água (1:2,5): 5,0; P: 7,0 mg dm-3  (Extrator Mehlich-1); K+: 

0,13 cmolc dm-3 (Extrator Mehlich-1); Ca2+: 0,8 cmolc dm-3 (Extrator KCl 1mol.L-1); Mg2+: 0,6 cmolc dm-3

(Extrator KCl 1mol L-1); Al3+: 0,5 cmolc dm-3 (Extrator KCl 1mol L-1); H+: 2,9 cmolc dm-3 (Extrator Solução 

SMP, pH 7,5 a 7,6); Soma de Bases: 1,5 cmolc dm-3; CTC efetiva: 2,0 cmolc dm-3; CTC a pH 7,0: 4,9 cmolc 

dm-3; Saturação por bases  (V): 31%; Saturação por alumínio (m): 25 %.   

O solo foi arado, gradeado e sulcado mecanicamente. O planto foi efetuado manualmente, em 

outubro de 2010, com o espaçamento 1,0 m entre linhas e 0,6 m entre plantas. Não foram realizadas calagem 

e adubação com intuito de simular o sistema de preparo do solo adotado pelos produtores de mandioca da 

região. 

Cada parcela foi constituída por quatro linhas de 11,40 m de comprimento e 4 m de largura, 

totalizando 45,6 m2. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com três repetições, 

sendo avaliados os genótipos Sergipe, Caipira, Jalé, 9783/13, Caravela, Lagoão, 9624/09, Mestiça, 

Moreninha, Verdinha, Aramaris, Poti Branca, Palmeira Preta, Amansa Burro, Tapioqueira, Caitité, 

Mulatinha, Bom Jardim, Cigana Preta, Tussuma, Sergipana e Platinão. 

Aos 24 meses após o plantio, foi avaliada a área foliar, medida da área de todas as folhas de duas 

plantas por parcela no momento da colheita, com a utilização do equipamento Área Meter, modelo LI-3100, 

fabricado pela LI-COR, e o índice de área foliar, determinado a partir da relação entre área foliar total e a 

área do solo disponível para a planta, obtida pelo espaçamento utilizado (1,0 x 0,6 m).  

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SAEG, versão 9.1 (RIBEIRO JÚNIOR, 

2004), procedendo-se Análise de Variância e, posteriormente, as médias dos tratamentos foram agrupadas 

pelo procedimento de Scott-Knott, a de 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1, observa-se que houve variação de 1,72 a 0,62 de índice de área foliar. Os genótipos 

9624/09, 9783/13, Mestiça, Mulatinha, Tussuma e Verdinha se destacaram com maior área foliar e índice de 

área foliar, porém, nenhum destes se enquadrou no índice de área foliar considerado ideal (3-4) segundo 

Homero (1997), que pode ser explicado pela influência da baixa precipitação e da idade da planta, 

proporcionando declínio da área foliar (abscisão foliar), e consequentemente, do índice de área foliar. 
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Tabela 1. Índice de Área Foliar (IAF) de plantas de mandioca, avaliadas 24 meses após o plantio. Cândido 

Sales- BA, 2013. 

Genótipos IAF    
9624/09 1,35    1,16 a 
9783/13 1,14    1,07 a  
Amansa burro 0,53    0,73 b  
Aramaris 0,55    0,74 b  
Bom jardim 0,38    0,62 b  
Caipira 0,53    0,73 b  
Caitité 0,59    0,77 b  
Caravela 0,64    0,80 b  
Cigana preta 0,64    0,80 b  
Jalé 0,69    0,83 b  
Lagoão 0,69    0,83 b  
Mestiça 0,90    0,95 a  
Moreninha 0,64    0,80 b  
Mulatinha 0,92    0,96 a  
Palmeira preta 0,28    0,53 b  
Platinão 0,71    0,84 b  
Poti branca 0,53    0,73 b  
Sergipana 0,76    0,87 b  
Sergipe 0,55    0,74 b  
Tapioqueira 0,59    0,77 b  
Tussuma 1,21    1,10 a  
Verdinha 1,72    1,31 a  

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, pertencem ao mesmo grupo pelo teste Scott- Knott a 5% de 

probabilidade. 
 

Segundo Osiru (1997), o índice de área foliar é uma característica essencial na análise do 

crescimento de uma comunidade vegetal, pois aponta a cobertura foliar sobre o terreno. A idade da planta, 

condições ambientais, práticas de manejo e sistema de cultivo podem determinar esta característica. O índice 

considerado ideal para a mandioca em condições tropicais varia de 3 a 4, aumentando com o número de 

folhas e o tamanho das mesmas; sob valores superiores a 4, ocorre auto-sombreamento e redução na taxa de 

crescimento cultural.

O processo de abscisão foliar é promovido não só por baixas temperaturas, mas também pela 

limitação de umidade no solo. (SAGRILLO et al.,2002b). Nos meses antecedentes à colheita, que foi 

realizada em Outubro de 2012, houve baixa precipitação pluvial devido ao período seco característico da 

região, proporcionando assim uma baixa umidade no solo, que, por sua vez, contribuiu para a desfolha das 

plantas, redução da área foliar e índice da área foliar.  
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Conclusões

Os genótipos 9624/09, 9783/13, Mestiça, Mulatinha, Tussuma e Verdinha apresentam maior área 

foliar e índice de área foliar nas condições edafoclimáticas de Cândido Sales, BA.
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Introdução 

A mandioca é uma planta arbustiva, perene, da família Euphorbiaceae, cultivada 

principalmente para o consumo de suas raízes. Sendo uma importante fonte de alimento para 

as regiões tropicais, em especial para o Brasil. Essa cultura se adapta a diferentes condições 

edafoclimáticas, embora desempenhe seu papel mais importante como cultura adaptada às 

condições onde outras culturas dificilmente produziriam. 

Aliada a essa característica, o uso de substâncias, que por definições são 

consideradas tóxicas, em doses muito menores que a utilizada, pode estimular o 

desenvolvimento vegetal, sendo tal efeito conhecido como “hormese” (CALABRES; 

BALDWIN,2002). O exemplo mais evidente de herbicidas que foram desenvolvidos como 

regulador de crescimento é o do produto 2,4-D, originalmente desenvolvido como auxina e 

que, em subdoses comprova a hipótese de hormese (MOUSDALE; COGGINS 1991). 

Segundo Bastos e Simoni (2010), o glyphosate (N-fosfonometilglicina) é hoje o 

herbicida mais utilizado no Brasil e no mundo. Sendo um componente fundamental da 

grande maioria dos sistemas de produção agrícola. Trata-se de um herbicida de aplicação em 

pós-emergência das plantas, pertencente ao grupo químico das glicinas substituídas, 

classificado como não-seletivo e de ação sistêmica, que atua na inibição da EPSPS. O 

glyphosate é absorvido basicamente pela região clorofilada das plantas (folhas e tecidos 

verdes) e translúcido, preferencialmente pelo floema, para os tecidos meristemáticos 

(GALLI e MONTEZUMA,2005). 
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Em muitas circunstâncias, o glyphosate pode ser benéfico para plantas cultivadas, 

desde que aplicado em subdoses. Velini et al. (2008), observaram estímulos de crescimento 

da parte aérea de soja (não transgênica e susceptível ao glyphosate), eucalipto, milho, pinus, 

milho, café e citros, para doses de glyphosate inferiores a 36 g e.a. ha-1, aplicadas em 

simulação de deriva. Entretanto, é necessário aumentar as pesquisas sobre a cultura da 

mandioca, para que se possa melhor compreender as alterações fisiológicas, pois segundo 

Silveira et al. (2013) acredita-se que uma das características fisiológicas possíveis de ser 

afetada pelo uso de herbicidas seja a taxa fotossintética e a eficiência do uso da água pela 

planta. 

Desta forma, este trabalho teve como objetivo avaliar as características fisiológicas 

da mandioca sobre o efeito de subdoses de glyphosate. 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido no Campus da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, localizado em Vitória da Conquista, região Sudoeste do Estado, nas coordenadas 

14°51’ Latitude Sul e 40°50’ Longitude Oeste, com altitude média de 941m.  

O experimento foi instalado em março de 2013 em casa de vegetação. O plantio foi 

realizado em vasos com volume de 60 litros em solo corrigido de acordo análise química. 

Utilizou-se manivas da variedade ‘Caetité’ com 20 cm de comprimento e aproximadamente 

sete gemas. Foram aplicadas subdoses de glyphosate aos 45 e 90 dias após a emergência 

com pulverizador costal pressurizado a CO2 mantidos em pressão de 200 kPa. 

Aos 75 dias após a aplicação do herbicida, foram realizadas as avaliações utilizando 

um analisador de gases no infravermelho (IRGA), LCpro, ADC Bio Scientific Ltd. UK, com 

intensidade de irradiância de 1.100 µmol fótons m-2 s-1. Sendo avaliada a fotossíntese (A), a 

temperatura foliar (Tf) e através dos valores de fotossíntese, da concentração interna de CO2

(Ci) e da transpiração (E) foi calculada a eficiência de carboxilação (A/Ci) e a eficiência do 

uso da água (A/E). O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, representado por 

cinco concentrações de glyphosate (0; 1,8; 3,6; 7,2 e 14,4 g e.a ha-1), perfazendo um total de 

5 tratamentos, com 5 repetições.  A parcela experimental foi constituída por um vaso, 

contendo uma única planta. A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa 

SAEG, versão 9.1, procedendo-se análise de variância aos resultados foi aplicado análise de 

regressão que melhor se ajustavam aos efeitos obtidos. 
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Resultados e Discussão 

Observa-se, na Figura 1A, que não houve diferença entre as taxas fotossintéticas nas 

doses estudadas. Os valores desta característica variaram de 4,24 a 6,14 μmol CO2 m-2s-1, 

relativamente baixos quando comparados com experimento realizado por Silveira et al., 

(2013), que encontrou variação de 9,74 a 17,68 μmol CO2 m-2s-1, comprovando que a 

capacidade fotossintética da mandioca é bastante elevada e provavelmente pode ser 

plenamente manifestada em ambientes quentes e úmidos, com níveis relativamente elevados 

de radiação solar. 

Figura 1. Taxa fotossintética (A – μmol m-2 s-1) (A)e eficiência do uso da água (EUA - 

μmol CO2 mol H2O-1) (B) da planta de mandioca, após aplicação de subdoses de glyphosate, 

Vitória da Conquista, Bahia, 2013. 

No que se refere à eficiência do uso da água (EUA), observa-se na Figura 1B que 

não houve efeito das doses de glyphosate estudadas. Tal efeito pode ser explicado pela 

utilização de subdoses muito baixas para a cultura da mandioca, não havendo assim efeito 

benéfico da aplicação do glyphosate. No entanto, em estudo realizado por Silveira et al. 

(2013), quando utilizou o herbicida mesotrione verificaram redução da eficiência do uso da 

água (EUA) apenas na cultivar Coqueiro, para as demais cultivares não houveram 

diferenças. Segundo o autor,essa redução possivelmente pode ter ocorrido em função da 

redução na fotossíntese da planta, causando em última instância redução no acúmulo de 

biomassa devido à intoxicação pelo herbicida. De acordo Silva et al. (2007), a EUA é 

caracterizada como a quantidade de água transpirada por uma cultura para a produção de 

certa quantidade de matéria seca. Sendo altamente influenciada pelo tipo de metabolismo do 
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carbono da espécie e por outras características morfofisiológicas, como densidade e abertura 

dos estômatos, revestimento da superfície foliar (presença de tri comas, serosidade  nas 

folhas) e posicionamento dos estômatos em relação à superfície da folha. 

Da mesma forma, verifica-se na Figura 2A, que não houve diferença para a 

eficiência de carboxilação em todas as doses analisadas. Os valores desta característica 

variaram de 0,0175 a 0,0235 (A/Ci). Barbosa (2013), avaliando essa mesma característica 

em 27 clones de mandioca verificou em média 0,0328 (A/Ci) para o período seco,enquanto 

que no período chuvoso obteve valores de 0,0661(A/Ci), segundo a autora o aumento 

verificado em A/Ci no período chuvoso, deve-se, principalmente, ao incremento na taxa 

fotossintética, associado com menores valores na concentração interna de CO2. 

Figura 2. Eficiência de carboxilação (A/Ci) (A) e temperatura da folha (TF - oC) (B)da 

planta de mandioca, após aplicação de subdoses de glyphosate, Vitória da Conquista, Bahia, 

2013. 

 Em relação à temperatura da folha (TF) não se verificou significância estatística 

para as doses avaliadas (Figura 2B). De acordo Silveira et al. (2013), pode-se supor que o 

metabolismo não foi seriamente afetado e que esse fator provavelmente possa ser excluído 

da participação na condutância estomática. O metabolismo do vegetal incrementa a TF a tal 

ponto que, via regra, é superior à temperatura do ar ao seu redor, que é dependente da taxa 

de transpiração.Assim, o aumento do metabolismo ser indiretamente aferido em função do 

gradiente entre a TF e a temperatura do ar. Normalmente essa diferença é de somente um ou 

dois graus, porém, em casos extremos, pode exceder 5ºC (ATKIN et al., 2000; TAIZ; 

ZEIGER, 2009). 

Conclusões
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A aplicação do glyphosate não causa efeito sobre as características fisiológicas 

avaliadas nas plantas de mandioca.  
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Introdução

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), é uma planta originária da América Tropical, constituindo-

se principal fonte de energia para mais de 600 milhões de pessoas no mundo, especialmente, nas regiões

tropicais em desenvolvimento (IYER et al., 2010). No Brasil, em razão da grande variabilidade de condições 

climáticas e de solos, há mais de 3000 variedades de mandioca catalogadas (GOMES et al., 2002). 

Atualmente, a importância da mandioca vem aumentando na alimentação animal, por apresentar 

importante fonte de proteína nas folhas e possuir alta concentração de nutrientes digestíveis (HUE et al., 

2010). Para esta finalidade a variedade deve apresentar alta produtividade de raízes tuberosas, de massa seca 

e de biomassa área, com boa retenção foliar e elevados teores de proteínas nas folhas, além de concentração 

de fatores antinutricionais baixa, com o objetivo de evitar a intoxicação ou decréscimo da eficiência no 

aproveitamento dos nutrientes (OTSUBO, 2004). 

Esta tuberosa é rústica e de simples cultivo, produzindo aproximadamente 10 a 30 t ha-1 de raízes e 

de 8 a 30t ha-1 de parte área (NASCIMENTO, 2005). Em geral a produtividade média é muito abaixo do 

potencial produtivo da cultura, em função do manejo inadequado e da utilização de material de plantio de 

baixa qualidade (CARVALHO et al., 2009). 

O uso de variedades melhoradas e adaptadas aos fatores edafoclimáticos locais é uma das 

alternativas para se promover melhoria considerável no sistema de produção da cultura e aumentar a 

produtividade da mandioca na região, sendo que, devido à alta interação genótipos x ambientes, a 

probabilidade de um genótipo de comportar semelhante em todas as regiões ecológicas é baixa (FUKUDA; 

SILVA, 2003). 

Assim, o presente trabalho foi desenvolvido como objetivo avaliar a produtividade de raízes, a 

produtividade de parte aérea e o índice de colheita de variedades de mandioca em Cândido Sales-BA. 

Material e Métodos
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O experimento foi instalado em Lagoa Grande, município de Cândido Sales, BA. O município está 

localizado na região Sudoeste do Estado, com altitude média de 627m, clima semiárido, segundo a 

classificação de Köppen, do tipo Aw, ou seja, clima tropical com estação seca. A temperatura média anual é 

de 20,4ºC e precipitação anual de 767,4 mm com período chuvoso estabelecido entre os meses de outubro e 

março (SEI, 2013). 

O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico típico de textura 

argilosa. A análise de solo para caracterização química da área foi feita no Laboratório de Solos da UESB, 

no resultado foi constatado: pH em água (1:2,5): 5,0; P: 7,0 mg.dm-3  (Extrator Mehlich-1); K+: 0,13 

cmolc.dm-3 (Extrator Mehlich-1); Ca2+: 0,8 cmolc.dm-3 (Extrator KCl 1mol.L-1); Mg2+: 0,6 cmolc.dm-3

(Extrator KCl 1mol.L-1); Al3+: 0,5 cmolc.dm-3 (Extrator KCl 1mol.L-1); H+: 2,9 cmolc.dm-3 (Extrator Solução 

SMP, pH 7,5 a 7,6); Soma de Bases: 1,5 cmolc.dm-3; CTC efetiva: 2,0 cmolc.dm-3; CTC a pH 7,0: 4,9 

cmolc.dm-3; Saturação por bases  (V): 31 %; Saturação por alumínio (m): 25 %.   

O solo foi arado, gradeado e sulcado mecanicamente. O plantio foi efetuado manualmente, em 

outubro de 2010, com o espaçamento 1,0 m entre linhas e 0,6 m entre plantas. Cada parcela foi constituída 

por quatro linhas de 11,40 m de comprimento e 4 m de largura, totalizando 45,6 m2. O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com três repetições, sendo avaliados os genótipos Sergipe, 

Caipira, Jalé, 9783/13, Caravela, Lagoão, 9624/09, Mestiça, Moreninha, Verdinho, Aramaris, Poti Branca, 

Palmeira Preta, Amansa Burro, Tapioqueira, Caitité, Mulatinha, Bom Jardim, Cigana Preta, Tussuma, 

Sergipana e Platinão. 

Aos 24 meses após o plantio, foi efetuada colheita manual e avaliadas a produtividade de raízes 

tuberosas, a produtividade de parte aérea e o índice de colheita. A análise estatística foi realizada utilizando-

se o programa SAEG, versão 9,1 (RIBEIRO JÚNIOR, 2004), procedendo-se Análise de Variância e, 

posteriormente, as médias dos tratamentos foram agrupadas pelo procedimento de Scott-Knott, a de 5% de 

probabilidade. 

Resultados e Discussão 

A produção de parte aérea é de extrema importância na mandiocultura, tanto como material de 

propagação como para a produção de forragem para a alimentação animal (VIDIGAL FILHO et al., 2000). 

De acordo a tabela 1, os genótipos 9624/09, 9783/13, Amansa Burro, Caitité, Caravela, Mestiça, Moreninha, 

Mulatinha, Poti Branca, Tussuma e Verdinha apresentaram produtividade de parte aérea superior aos demais. 

Segundo Sagrilo et al. (2002), o comportamento das variedades em relação à produtividade aérea pode ser 

condicionado por condições climáticas.   

Pela mesma tabela observa-se variação de produtividade de raízes tuberosas de 2,74 a 12,65 t ha-1, 

demonstrando, assim, alta variabilidade entre os genótipos avaliados. A produtividade média de raízes neste 

experimento foi de 8,52 t ha-1, abaixo da média nacional. Os genótipos 9624/09, 9783/13, Amansa Burro, 
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Aramaris, Caravela, Cigana Preta, Jalé, Lagoão, Mestiça, Moreninha, Palmeira Preta, Platinão, Tapioqueira, 

se destacaram com maior produtividade de raízes tuberosas. 

Tabela 1. Produtividade de raízes tuberosas (PRT), produtividade de parte aérea (PPA) e índice de colheita 

(IC) de plantas de vinte e duas variedades de mandioca. Cândido Sales – BA, 2013.  

Genótipos                                  PRT (t ha-1)             PPA (t ha-1)              IC (%)

9624/09 11,33a 3,85 a 44,19a 

9783/13 8,82 a 4,02 a 32,65b 

Amansa burro 12,25a 3,26a 54,45a 

Aramaris 10,83a 2,43b 64,11a 

Bom jardim 2,74b 3,00b 26,32b 

Caipira 4,84b 2,69b 39,06b 

Caitité 6,82 b 3,81a 30,50b 

Caravela 12,37a 3,66a 47,95a 

Cigana preta 8,70 a 2,08b 66,65a 

Jalé 9,38a 2,78b 53,91a 

Lagoão 11,36a 2,49b 64,62a 

Mestiça 12,65a 3,50a 50,96a 

Moreninha 9,16 a 3,35a 44,94a 

Mulatinha 6,26 b 4,03a 27,23b 

Palmeira preta 10,89a 2,50b 63,48a 

Platinão 10,89a 1,96b 73,93a 

Poti branca 6,20 b 3,83a 28,49b 

Sergipana 3,76b 1,76b 52,71a 

Sergipe 6,69 b 2,27 b 52,62a 

Tapioqueira 10,58a 2,77 b 57,42a 

Tussuma 3,27 b 3,31a 22,60b 

Verdinha 7,62 b 3,99a               30,32b 

Média               8,52               3,06               47,0 

    Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de                       

probabilidade. 

A variedade Sergipe apresentou baixa produtividade de raiz, apenas 6,69 t ha-1. Esta variedade éa 

mais cultivada na região e, plantios sucessivos, sem uso de técnicas para seleção e conservação do material 

de plantio podem ter levado a perda de vigor explicando, assim, essa baixa produtividade (FOGAÇA et al, 

2011). 



347

Além da variedade Sergipe, a variedade Platinão, outra bastante cultivada na região está entre os 

genótipos com maior índice de colheita. Soares (2011), avaliando características de variedades de mandioca 

em função de épocas de colheita, obteve resultado similar com esta variedade apresentando índice de 

colheita de 60%. Resultados semelhantes foram obtido por Lopes et al. (2010) que constataram índice de 

colheita de 56,38%, para a Platinão e de 50,68% para variedade Sergipe. 

Conclusões

Os genótipos 9624/09, Amansa Burro, Caravela, Mestiça e Moreninha apresentam os melhores 

resultados em todas as características agronômicas avaliadas. 
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Introdução 

 
A mandioca (ManihotesculentaCrantz), planta dicotiledônea, pertencente à família Euphorbiaceae, 

tem origem na América Tropical e é um dos cultivos mais importantes para os trópicos (COCK, 1989). É 

considerada uma cultura muito rústica, passível de cultivo familiar e uma excelente fonte de nutrientes 

essenciais à saúde humana, sendo utilizada também como alimento alternativo na produção animal, se 

tornando uma excelente opção de cultivo.    

Sua raiz é fonte de carboidratos e a parte aérea fornece carboidratos e proteínas e existem relatos de 

sua utilização na alimentação de animais domésticos, como bovinos, aves e suínos (CARDOSO et al., 2004; 

SOUZA & FIALHO, 2003);  

A busca por informações técnicas e material de propagação de mandioca tem aumentado, 

provavelmente pela divulgação da cultura como fonte para produção de etanol e dos múltiplos usos do 

amido, além do aproveitamento integral da planta (parte aérea e raízes), para o consumo animal e humano. 

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 cerca de 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. 

No entanto, o desenvolvimento muito exuberante da parte aérea pode ocasionar baixos rendimentos 

de raízes face à competição por assimilados durante todo o ciclo de desenvolvimento (AGUIAR et al, 2009, 

COCK et al, 1977; ENYI, 1972). Sagrili et al. (2001) encontraram uma produção de 2.250 kg de folhas/ha, 

indicando um potencial produtivo de parte aérea bastante relevante.  

Considerando a existência de grande variabilidade entre os materiais cultivados, a caracterização da 

parte aérea constitui um importante aspecto para definição dos materiais com potencial de uso múltiplo, que 
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podem atender tanto às exigências produtivas de raízes quanto a produção de parte aérea, para 

complementação da alimentação animal e, consequentemente, otimizando a utilização da cultura.     

Este trabalho objetivou a caracterização de diferentes variedades de mandioca quanto à produção de 

parte aérea na região de Bambuí-MG. 

 

Material e Métodos 

 
O experimento foi realizado no Assentamento Margarida Alves localizado no município de Bambuí, 

Centro-Oeste de Minas Gerais, com uma altitude próxima a 900 m.  

Os tratamentos foram 9 variedades de mandioca , sendo que 7 delas são materiais selecionados por 

instituições de pesquisas e utilizadas comercialmente e duas delas eram utilizadas na propriedade em que foi 

implantado o experimento. Essas variedades são identificadas por Mocotó 91, UFLA 2 UFLA H, UFLA 60, 

UFLA 9, Baiana, Baiana 2, Cacau e Seis meses. 

Antes da implantação do experimento foi realizada a amostragem e análise do solo, e à partir dos 

resultados obtidos procedeu-se a adubação conforme recomendações técnicas para a cultura. O plantio foi 

realizado em janeiro de 2012, utilizando manivas com 15 a 20 cm, com 5 a 7 gemas em um espaçamento de 

1,0 x 1,0m. Utilizou-se um delineamento experimental de blocos casualizados (DBC) com 3 repetições.  

Foram realizadas avaliações de altura das plantas e diâmetro do caule a 10 cm do solo durante o 

desenvolvimento da cultura em quatro épocas distintas: 90, 150, 300 e 365 dias após o plantio, sendo esta 

última realizada por ocasião da colheita. Para a medição da altura foi utilizado uma trena de 5m, e medição 

do diâmetro do caule um paquímetro eletrônico. 

Após a colheita avaliou-se o peso total da parte aérea e retirou-se amostras com cerca de 250 g que 

foram levadas a uma estufa com circulação forçada de ar para a determinação da umidade. Após a obtenção 

dos dados calculou-se o teor de matéria seca das plantas. 

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e comparação de médias, pelo teste de 

Scott-knott, utilizando programa Sisvar (Ferreira, 1999). 

 

Resultados e Discussão 

 
Os resultados obtidos indicaram diferenças significativas no desenvolvimento e produção de parte 

aérea entre as variedades analisadas em todas as épocas de avaliação (Tabela 1). Na primeira, realizada aos 

90 dias após o plantio, as variedades Baiana, Cacau e UFLA 9 apresentaram os maiores valores. As demais 

variedades apresentaram valores inferiores, não diferindo entre si estatisticamente. Este resultado indica um 

desenvolvimento inicial mais pronunciado para as três variedades. Porém, segundo Aguiar et al, (2009), 

Cock et al.(1977) e Enyi (1972) a maior produção de parte aérea pode significar menor produção de raízes.  
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desenvolvimento inicial mais pronunciado para as três variedades. Porém, segundo Aguiar et al, (2009), 

Cock et al.(1977) e Enyi (1972) a maior produção de parte aérea pode significar menor produção de raízes.  

Nas avaliações realizadas aos 150 dias, 300 dias, 365 dias também foram observadas diferenças 

significativas para a altura das variedades.  As variedades UFLA 2 e UFLA 9 mantiveram com os valores 

mais baixo e mais altos, respectivamente, em todas as avaliações. No entanto, observou-se que ao final das 

avaliações as diferenças nas altura diminuíram, como pode ser observado na avaliação realizada aos 365 dias 

em que apenas as variedades UFLA 2 e UFLA H apresentaram valores significativamente inferior às demais 

variedades.   

Para as avaliações do diâmetro de caule das plantas a 10 cm do solo, realizadas nas quatro épocas, 

não foram detectadas diferenças significativas entre as variedades, tendo sido observado uma média geral de 

3,72 cm para a última avaliação, realizada após 365 do plantio. 

As variedades também não diferiram estatisticamente em relação ao peso total da parte aérea e a 

matéria seca, sendo que os valores médios encontrados para estas características foram 32 t/ha e 7 t/ha, 

respectivamente. Segundo Nascimento (2005), de acordo com a tecnologia empregada, a variedade e os 

aspectos edafoclimáticos, pode-se obter de 8 a 30 t/ha de parte aérea (rama). Portanto, os valores encontrados 

no presente trabalho indicam que os materiais utilizados apresentaram boa produção de parte aérea, 

constituindo boas alternativas para aproveitamento para usos múltiplos.  

Tabela 01: Altura média de plantas de diferentes variedades de mandioca aos 90, 150, 300 e 365 dias após o 

plantio. Bambuí, MG, 2013. 

Tratamento Altura (cm) 

90 dias 150 dias 300 dias 365 dias 

UFLA 2 55,31a 62,42 a 88,00 a 168,75 a 

UFLA H 62,22a 73,57 a 114,59 a 195,25 a 

6 meses 74,00a 96,27   b 140,91   b 228,66   b 

UFLA 60 76,91a 107,61   b 137,35   b 224,58   b 

Baiana 2 77,52a 107,09   b 142,74   b 250,08   b 

Mocotó 91 83,71a 103,36   b 143,52   b 239,58   b 

Baiana 89,78   b 113,81   b 151,14   b 242,08   b 

Cacau 102,74   b 117,91   b 151,66   b 227,25   b 

UFLA 9 102,80   b 130,35   b 172,75   b 266,41   b 

CV(%) 18.51                         20.41                       16.21       11.38     

Média geral:          80.89 101.37    138.07 226.96 

* Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade. 

Conclusões 

 
 Quanto ao desenvolvimento, as variedades Baiana, Cacau e UFLA 9 apresentaram um 

desenvolvimento inicial superior às demais variedades. As variedades UFLA 2 e UFLA H apresentaram 
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menor altura na avaliação realizada na época da colheita, podendo ser consideradas variedades de menor 

porte, o que pode implicar na adoção de práticas diferenciadas de manejo, como a densidade de plantio. 

Quanto à produção de parte aérea  não foram observadas diferenças entre as variedades para peso total e 

matéria seca, não havendo nenhuma variedade produção de parte aérea superior.  
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Introdução 

Apesar de sua importância, a mandioca continua sendo uma das culturas, cujas técnicas de cultivo, 

ainda são rudimentares. Assim, a produção de mandioca está enfrentando muitos desafios, como as doenças 

bacterianas e virais, e os problemas com fatores edáficos e sócio-econômicos que levam a insuficiência de 

materiais de propagação. Isso deve-se, em partes, porque os agricultores obtêm estacas, a partir de ciclos 

anteriores de suas plantações ou de seus vizinhos, o que ocasiona movimentos constantes de material 

infectado (WASSWA, 2010). Tendo em vista estes problemas, técnicas de propagação mais eficientes têm 

sido testadas como ferramenta para a propagação em massa de plantas superiores e para o melhoramento 

genético (FILIZ et al., 2009). 

A cultura de tecidos surgiu como um dos principais componentes da biotecnologia vegetal, 

auxiliando a produção de diversas culturas, dentre elas, a mandioca. Além disso, as suas técnicas têm sido 

demonstradas, com a rápida propagação clonal, a regeneração e multiplicação de clones superiores 

geneticamente manipulados, a produção de metabólitos secundários e a conservação ex-situ de 

germoplasmas valiosos (GUPTA e IBARAKI, 2006). Na propagação in vitro, uma das utilizações da 

biotecnologia para a reprodução vegetativa, utiliza-se de tecidos específicos das plantas, tendo uma série de 

vantagens sobre os métodos tradicionais de propagação de plantas. Uma dessas vantagens é o grande número 

de plântulas que podem ser produzidas em um pequeno espaço (HOPKINS, 2007). 

O presente trabalho teve o objetivo de avaliar e adequar o processo de desinfestação e 

estabelecimento in vitro para a cultivar de mandioca Aciolina. 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido no mês de Junho de 2013 no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais 

e Biologia Molecular (Biofábrica) da Universidade Federal de Roraima, localizado no Centro de Ciências 

Agrárias, Campus Cauamé, Boa Vista - RR. O material vegetal utilizado foi proveniente de manivas de 

mandioca da cultivar Aciolina, pertencente à Coleção de Germoplasma de Mandioca do Departamento de 

Fitotecnia do CCA/UFRR. 

As manivas, medindo 20 cm de comprimento, foram coletadas do terço médio de plantas com seis 

meses de idade, sendo posteriormente, plantadas em casa de vegetação para a obtenção de brotações. Quando 

essas brotações apresentavam 10 cm de comprimento, aproximadamente, foram removidas e conduzidas para 

o laboratório, sendo imersas, durante um minuto, em uma solução de formaldeído a 1%, seguido por 

lavagem do material vegetal com água Destilada Deionizada e Autoclavada (DDA), visando a remoção 

superficial de partículas e poeira dos tecidos, sendo posteriormente colocadas em frascos tampados contendo 

água. 

Em câmara de fluxo laminar procedeu-se a excisão das brotações, que foram divididas em dez 

lotes, cada lote foi desinfestado em solução de álcool etílico a 70% por 60 segundos e enxaguados por três 

vezes com água DDA. Em seguida, as brotações foram imersas em hipoclorito de sódio conforme a 

percentagem e o tempo de cada tratamento, adicionando-se três gotas de tween 20, seguido por três lavagens 

com água DDA. Com o auxílio de pinças e bisturis procedeu-se os cortes, obtendo-se os explantes para a

inoculação no meio de cultura, que continha os sais do meio MS (MURASHIGE e SKOOG, 1962), sem a 

adição de fitohormônios, suplementado com 30 g L-1, 7 g L-1 de ágar e pH ajustado para 5,8 antes da 

autoclavagem a 120 °C com 1 kgf cm-2 de pressão, durante 20 minutos. Os tubos com os explantes foram 

vedados com filme transparente e conduzidos para a incubação, realizada em sala de crescimento com 

temperatura de 27 ± 1 °C e fotoperíodo de 16 h, fornecidos por lâmpadas de luz branca fria com 30 µmol m-2

s-1. 

O delineamento adotado foi o inteiramente casualizado com dez repetições, em esquema fatorial 3x4, 

composto por três concentrações de hipoclorito de sódio (0,5; 1,5; e 2,5 %) e quatro tempos de exposição (5, 

10, 15 e 20 minutos). Cada repetição foi representada por um tubo de ensaio contendo um explante. 

Após 20 dias da instalação do experimento foram analisadas as seguintes variáveis: percentagem de 

contaminação de explantes, percentagem de sobrevivência de explantes e percentagem de estabelecimento de 

explantes. Os dados de percentagem foram previamente transformados para uma distribuição normal em 

(√X+1) e submetidos a análise de variância. Para a comparação entre as médias dos tratamentos foi 

realizado o teste de Tukey, a 5% de probabilidade, utilizando-se o software SISVAR. 

Resultados e Discussão 

Para a variável percentagem de explantes contaminados não houve interação significativa entre os 

tratamentos. A menor percentagem de contaminação (40%), e consequentemente, a maior taxa de 

desinfestação foram obtidas quando os explantes foram imersos em solução de hipoclorito de sódio a 2,5%, 

independente do tempo de exposição em que foram submetidos, sendo que as maiores taxas de contaminação 

foram observadas na menor concentração do agente desinfestante (0,5%), chegando a 67,5% (Tabela 1). 

Resultados semelhantes foram obtidos por Souza et al. (2006), quando trabalhavam com goiabeira e 

pitangueira, em que os menores percentuais de contaminação e maiores percentagens de sobrevivência foram 

encontrados utilizando a concentração de hipoclorito de sódio entre 1,5% e 2,5% por dez minutos de 

exposição, sendo que em valores inferiores a estes, eram observadas taxas de contaminação mais elevadas. 
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Tabela 1. Percentagem de explantes de mandioca, cultivar Aciolina, contaminados após serem 

submetidos a diferentes tempos de exposição e a três concentrações de hipoclorito de sódio 

Concentrações de 

Hipoclorito de sódio 

% de contaminação em diferentes tempos (min.) 
MÉDIA 

5 10 15 20 

0,5% 90,0 30,00 70,0 80,00 67,50 b 

1,5% 60,0 60,00 40,0 30,00 47,50 ab 

2,5% 60,0 50,00 30,0 20,00 40,00 a 

MÉDIA 70,00 A 46,66 A 46,66 A 43,33 A 

CV(%)  76,02 
Médias seguidas da mesma letra minúscula, na coluna, e maiúscula, na linha, não diferem entre si a 5% de probabilidade, 
pelo Teste de Tukey. Os dados originais foram transformados em Raiz (√X+1) para efeito de análise estatística. 

Quanto a sobrevivência, a interação, assim como os efeitos simples, analisados 

separadamente, não apresentaram diferença significativa, no entanto, a média percentual total de 

explantes sobreviventes, foi relativamente baixa, chegando a 42,5%. Estes valores não costumam 

influenciar o estabelecimento, visto que, altas percentagens de sobrevivência, nem sempre podem ser usadas 

como indicativo de que haverá o estabelecimento de plantas a partir destes explantes. Resultados 

semelhantes foram relatados por Sharifkhani et al. (2011) em Aloe vera. Já Vengadesan et  al. (2003) 

encontraram percentagens de sobrevivência e estabelecimento de segmentos nodais de Acacia sinuata ao 

serem desinfestados em solução contendo  5,25% de hipoclorito de sódio durante 10 minutos. Isso demonstra 

que tanto as concentrações quanto o tempo de exposição ao hipoclorito de sódio a serem utilizados para a 

desinfestação e sobrevivência, dependem da espécie em estudo. 

 A maior percentagem de estabelecimento foi obtida quando os explantes foram expostos ao 

hipoclorito de sódio por 10 minutos, independente da concentração usada, com 43,33% de explantes vivos e 

estabelecidos (Tabela 2). Com o aumento do tempo de imersão dos explantes, após os 10 minutos, ocorreu

um decréscimo na percentagem de explantes estabelecidos, o que pode ser relacionado com a oxidação dos 

explantes nas maiores concentrações e maiores tempos de imersão, que levaram a menores percentagens de 

estabelecimento, não colaborando com a etapa seguinte da micropropagação, que seria a multiplicação dos 

explantes estabelecidos. Resultados inferiores a estes foram observados por Erig e Schuch (2003), quando 

trabalhavam com macieira, e constataram percentagens de estabelecimento extremamente baixas, com uma 

média de 2,2% aos 45 dias de cultivo in vitro, apesar da percentagem de sobrevivência de explantes terem 

sido bem superior, demonstrando mais uma vez, que mesmo havendo uma alta sobrevivência de explantes, 

isto não pode ser usado como indicativo de que haverá o estabelecimento de plantas a partir destes explantes. 
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Tabela 2. Percentagem de explantes de mandioca, cultivar Aciolina, estabelecidos após serem 

submetidos a diferentes tempos de exposição e a três concentrações de hipoclorito de sódio 

Concentrações de 

Hipoclorito de sódio 

% de estabelecimento em diferentes tempos (min.) 
MÉDIA 

5 10 15 20 

0,5% 00,0 60,00 30,0 10,00 25,00 a 

1,5% 40,0 30,00 20,0 10,00 25,00 a 

2,5% 30,0 40,00 30,0 10,00 27,50 a 

MÉDIA 23,33 AB 43,33 A 26,66 AB 10,00 B 

CV(%)  116,19 
Médias seguidas da mesma letra minúscula, na coluna, e maiúscula, na linha, não diferem entre si a 5% de probabilidade, 
pelo Teste de Tukey. Os dados originais foram transformados em Raiz (√X+1) para efeito de análise estatística. 

Conclusões 

 A  exposição ao hipoclorito de sódio na concentração de 2,5% foi a mais eficiente para a 

desinfestação de explantes, apresentando a percentagem mais baixa de contaminação (40%). A exposição ao 

hipoclorito de sódio por 10 minutos, independente da concentração, foi eficaz no estabelecimento in vitro de 

expantes de mandioca cv. Aciolina (43,33%). 
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Introdução 

 A cultura da mandioca (Manihot esculenta L.) é uma das mais importantes fontes de carboidratos 

empregadas na alimentação humana, sendo a base da dieta de mais de 500 milhões de pessoas em todo o 

mundo, especialmente nos países em desenvolvimento (FUKUDA et al., 2005). Possui grande importância e 

potencial para a diminuição da pobreza, favorecendo para segurança alimentar. 

Constitui-se um alimento rico em calorias, ocupando posição de destaque entre as culturas 

exploradas nos países tropicais e é amplamente consumida pelos brasileiros, tendo grande importância como 

cultura de subsistência principalmente nas regiões mais carentes do país (AGUIAR, 2003). 

A mandioca de mesa também conhecida com mandioca mansa, doce, aipim ou macaxeira 

(CONCEIÇAO, 1983), é um dos alimentos preferenciais na mesa do brasileiro, principalmente nas Regiões 

Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.  

Segundo dados IBGE 2011 a cultura da mandioca tem um rendimento médio no Brasil de 14,6 t/ha. 

Um dos fatores utilizado para indicação do potencial produtivo da cultura é o índice de colheita, que é a 

relação entre o peso de raízes e o peso total da planta, podendo variar em função do peso da parte aérea, da 

produção de raízes tuberosas, da finalidade de cultivo, entre outras. Valores acima de 60% são considerados 

adequados (CARDOSO JUNIOR et. al., 2005; CONCEIÇÃO, 1983). 

Este trabalho objetivou avaliar parâmetros produtivos de diferentes variedades de mandioca na 

região de Bambuí-MG. 

Material e Métodos 

O projeto foi executado no Assentamento Margarida Alves localizado no município de Bambuí, 

Centro-Oeste de Minas Gerais, com uma altitude próxima a 900 m. 

Foram utilizadas nove variedades de mandioca (tratamentos), sendo que duas delas já eram utilizadas 

na propriedade em que foi implantado o experimento. As variedades são respectivamente identificadas por  

Mocoto 91, UFLA 2, UFLA H, UFLA 60, UFLA 9, Baiana, Baiana 2, Cacau e 6 meses. 
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Foi realizada a amostragem do solo, que por meio da interpretação do resultado, segundo as 

recomendações do 5º Aproximação, concluiu-se pela necessidade de aplicação de 5,4 g de P por cova no 

plantio, na forma de superfosfato simples. O plantio foi realizado no dia 22 de janeiro de 2012, com manivas 

entre 15 a 20 cm, com 5 a 7 gemas. Foi plantada horizontalmente uma maniva por cova de 10 cm de 

profundidade e um espaçamento de 1,0 x 1,0m. Entre as linhas de plantio foi colocado 3 kg de esterco 

bovino curtido, por metro linear.  

O delineamento experimental utilizado foi em Blocos Casualizados (DBC) com 3 repetições, 

totalizando 27 parcelas. Cada parcela experimental era formada por 2 linhas com 8 covas, totalizando 16 

plantas por unidade experimental.  

A colheita foi realizada aos 12 meses após o plantio e posteriormente foram realizadas as avaliações.  

Foi determinado o peso total das raízes tuberosas, das quais retiraram-se amostras com cerca de 250 g por 

planta, que foram levadas a uma estufa com circulação forçada de ar para a determinação do teor de matéria 

seca. O índice de colheita foi obtido pela relação da produção de raízes pelo peso total de biomassa da planta. 

Foram determinados também o diâmetro da raiz (medido no ponto de maior diâmetro), o 

comprimento e a porcentagem de raízes comercializáveis. 

 Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e para as características em que 

foram detectadas diferenças significativas, aplicou-se o teste de média de Scott-Knott, utilizando o programa 

estatístico SISVAR (Ferreira, 1999). 

 

Resultados e Discussão 

Não foram observadas diferença significativa para as características peso total de raízes tuberosas, 

matéria seca raízes, diâmetro de raízes, numero de raízes e comprimento de raízes.  Os valores médios 

encontrados para estas características estão apresentados na Tabela 1 e, embora não tenham diferenças 

significativas para as variedades, podem ser utilizados como parâmetros para a cultura. Observou-se que nas 

condições empregadas no experimento as variedades apresentaram comportamento semelhante para estas 

características, sendo que a escolha deve considerar outras características.  

A produção total de raízes obtida no presente trabalho apresentou uma média de 2.2 kg por planta, o 

que corresponde a uma produtividade de 22 toneladas/ha, que foi consideravelmente superior à média 

nacional, que é de 14,6 toneladas/ha (IBGE, 2011). 

 Na avaliação de índice de colheita houve diferença significativa entre os tratamentos, sendo que 

variedades UFLA 2 e UFLA H diferiram das demais e apresentaram os maiores valores, 50,19 e 56,30 %, 

respectivamente. De acordo com Cardoso Junior et. Al., 2005; Conceição, 1983 o índice de colheita devem 

ser em torno de 60%.  
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Tabela 01: Valores médios de peso total, matéria seca, diâmetro e comprimento das raízes em variedades de 

mandioca cultivadas em Bambuí, MG, 2013.  

 
Tratamento Peso total 

(kg/planta) 
Matéria seca 
(kg/planta) 

Diâmetro raiz 
(cm) 

Comprimento 
raízes (cm) 

Nº 
raízes/planta 

Mocotó 91 1,02 a 0,39 a 3,66 a 22,90 a 6,83 a 

Cacau 1,85 a 0,72 a 3,70 a 34,70 a 10,25 a 

UFLA 9 1,88 a 0,65 a 4,33 a 29,65 a 11,58 a 

6 meses 1,93 a 0,62 a 4,50 a 26,85 a 10,75 a 

Baiana 2 2,16 a 0,72 a 4,66 a 27,76 a 9,66 a 

UFLA 60 2,36 a 0,78 a 4,98 a 27,63 a 8,00 a 

Baiana 2,71 a 0,89 a 4,63 a 30,32 a 11,66 a 

UFLA 2 2,72 a 0,85 a 5,02 a 26,23 a 9,75 a 

UFLA H 3,16 a 0,95 a 5,33 a 29,10 a 14,00 a 

Média 2,2 0,73 4,53 28,34 10,27 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna pertencem ao mesmo grupo pelo teste Scott- Knott a 5% de 
probabilidade. 
 
Tabela 2: Resultado índice de colheita, Bambui, MG, 2013. 

Tratamento  Índice de colheita % 

Mocotó 91 28,86 a 

Baiana 2 35,83 a 

UFLA 9 36,75 a 

UFLA 60 37,87 a 

Baiana 38,37 a 

6 meses 38,73 a 

cacau 42,86 a 

UFLA 2 50,19   b 

UFLA H 56,30   b 

CV  (%) = 18.45 Média Geral: 40.64 

* Médias seguidas pela mesma letra na coluna pertencem ao mesmo grupo pelo teste Scott- Knott a 5% de 

probabilidade. 

 

Conclusões 

  À partir dos resultados obtidos, observa-se que todas as variedades utilizadas possuem um bom 

potencial produtivo, com destaque para as variedades UFLA 2 e UFLA H que apresentam um índice de 

colheita superior as demais e com valores próximos ao considerado ideal. 
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Introdução 

 A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) apresenta uma ampla variabilidade genética no 

Brasil, principalmente em função da espécie ter como centro de origem e diversidade o país, e ser 

amplamente cultivada desde o período pré-colombiano. A diversidade genética em mandioca ocorre devido à 

sua importância nos usos e costumes das populações locais desde a época pré-colombiana até os dias atuais. 

Dentre as causas que contribuem para a baixa produtividade da mandioca no Brasil, pode-se citar a 

falta de variedades adaptadas às diferentes condições de cultivo (FUKUDA & CALDAS, 1985).  

A mandioca ao longo do tempo vem sendo propagada vegetativamente pela interferência humana, 

contudo manteve a reprodução sexuada ativa promovendo a amplificação da variabilidade genética e 

possibilitando aos melhoristas selecionar genótipos de maior importância agronômica (SILVA et al., 2001). 

Por descritores morfológicos entende-se toda característica que permite identificar e diferenciar 

facilmente as variedades no campo e geralmente possuem alta herdabilidade e se expressam em todos os 

ambientes. A descrição morfológica pode ser utilizada para orientação de pesquisadores e produtores sobre o 

potencial de cada genótipo e auxiliar no momento da identificação e escolha do material a ser utilizado 

(Ramos, 2007). 

O objetivo do presente trabalho foi a caracterização de descritores em diferentes variedades de 

mandioca.  

 

Material e Métodos 

O ensaio foi realizado no Assentamento Margarida Alves localizado no município de Bambuí, região 

Centro-Oeste de Minas Gerais, com uma altitude próxima a 900 m. 

Neste trabalho foram utilizadas nove variedades de mandioca: Mocoto 91, UFLA 2, UFLA H, UFLA 

60, UFLA 9, Baiana, Baiana 2, Cacau e Seis meses. 

Foi realizada a amostragem do solo que por meio da interpretação do resultado, segundo as 

recomendações do 5º Aproximação, concluiu-se pela necessidade de aplicação de 5,4 g de P por cova no 
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plantio, na forma de superfosfato simples. O plantio foi realizado no dia 22 de janeiro de 2012, com manivas 

entre 15 a 20 cm, com 5 a 7 gemas. Foi plantada horizontalmente uma maniva por cova de 10 cm de 

profundidade e um espaçamento de 1,0 x 1,0m. Entre as linhas de plantio foi colocado 3kg de esterco bovino 

curtido, por metro linear .  

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados (DBC) com 3 repetições, 

totalizando 27 parcelas. Cada parcela experimental contava com 2 linhas com 8 covas, totalizando 16 plantas 

por unidade experimental.  

Para a análise dos descritores morfológicos utilizou-se a metodologia proposta por Fukuda & 

Guevara (1998). Os descritores avaliados foram: comprimento da filotaxia medindo a distância entre 

cicatrizes de folhas que estão no mesmo lado do caule (deve ser tomado no terço médio da planta), 

comprimento do pecíolo (medido em folhas do terço médio da planta); comprimento e largura dos lóbulos 

(medido nos lóbulos centrais de folhas do terço médio da planta), número de lóbulos por folha, cor da folha 

apical, cor do córtex das raízes, cor do córtex do caule, cor externa do caule e cor externa das raízes, 

presença de pedúnculo nas raízes, presença de pubescência do broto apical e textura da epiderme da raiz. 

 

Resultados e Discussão 

 Observou-se grande variação entre as variedades analisadas, conforme pode ser observado nas 

Tabelas 1, 2, 3 e 4. As informações obtidas indicam grande variabilidade dentro desta pequena amostra de 

germoplasma utilizado neste trabalho e indicam, mais uma vez, como a cultura da mandioca possui uma 

gama de materiais cultivados no Brasil. Estes resultados indicam a necessidade de emprego de mais 

programas de melhoramento e seleção para cultura, que explorem a variabilidade existente e disponibilizem 

variedades com características agronômicas e comerciais de interesse.  

 Dentre as diferenças observadas destaca-se o comprimentos dos pecíolos, cujos valores variaram de 

16,12 cm a 31,7 cm e o comprimentos das filotaxias, com valores entre 9 cm e 18,14 cm (Tabela 01). 

 As variedades apresentam as folhas apicais com as seguintes colorações: verde claro, verde escuro, 

verde arroxeado e roxo. A cor do pecíolo observada para as diferentes variedades foram verde, verde 

amarelado, verde avermelhado, vermelho esverdeado e roxo. A cor externa do caule variou entre laranja , 

cinza, prateado, dourado e verde amarelado conforme resultados apresentados (Tabela 02). Estas 

características podem ser úteis na identificação dos materiais plantados.  

 Dentre as variedades foram observados materiais com e sem pubescência apical. Já com relação ao 

número de lóbulos por folha encontrado nas diferentes variedades foi observada pequena variação (Tabela 

03). 

 Na avaliação de cor externa da raiz foram identificadas variedades marrom claro e marrom escuro. A 

cor do córtex das raízes variou nas variedades entre amarelo, rosado e creme. A textura das raízes variaram 

entre lisas e rugosas, apresentando 7 variedades com textura rugosa e apenas 2 com a textura lisa (UFLA H e 
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verde arroxeado e roxo. A cor do pecíolo observada para as diferentes variedades foram verde, verde 
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cinza, prateado, dourado e verde amarelado conforme resultados apresentados (Tabela 02). Estas 

características podem ser úteis na identificação dos materiais plantados.  

 Dentre as variedades foram observados materiais com e sem pubescência apical. Já com relação ao 
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 Na avaliação de cor externa da raiz foram identificadas variedades marrom claro e marrom escuro. A 

cor do córtex das raízes variou nas variedades entre amarelo, rosado e creme. A textura das raízes variaram 

entre lisas e rugosas, apresentando 7 variedades com textura rugosa e apenas 2 com a textura lisa (UFLA H e 

Baiana 2). Com relação a presença ou ausência de pedúnculo nas raízes foram encontradas variedades com 

pedúnculo e sem pedúnculo, porém em algumas delas variedades apresentaram raízes com e sem pedúnculo 
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Tabela 01: Comprimento lóbulo, do pecíolo, da filotaxia e largura do lóbulo em diferentes variedades de 

mandioca. Bambuí, MG, 2013. 

Tratamento Comprimento lóbulo 
(cm) 

Largura lóbulo (cm) Comprimento 
pecíolo (cm) 

Comprimento da 
filotaxia (cm) 

UFLA 2 15,87 3,35 18,21 10,21 

Cacau 15 4 20 11,7 

Mocotó 91 14,25 3,41 31,7 16,95 

UFLA H 15,12 3,45 16,12 9 

UFLA 60 12,7 2,5 25,2 6,78 

Baiana 2 12,83 3,71 19,74 10,11 

6 meses 16 4,53 30,21 17,5 

UFLA 9 11,42 4,36 17,5 18,14 

Baiana 11,22 3 21,81 15,92 

 

Tabela 02: Cor da folha apical, do pecíolo, do caule e do córtex do caule em diferentes variedades de 

mandioca. Bambuí, MG, 2013. 

Tratamento Cor da folha apical Cor do pecíolo Cor externa do caule Cor do córtex do 
caule 

UFLA 2 verde claro verde avermelhado laranja verde claro 

Cacau verde escuro vermelho esverdeado cinza verde escuro 

Mocotó 91 verde escuro verde  prateado verde escuro 

UFLA H verde claro verde avermelhado verde amarelado amarelo 

UFLA 60 verde escuro verde amarelado dourado verde escuro 

Baiana 2 verde arroxeado verde amarelado verde amarelado verde claro 

6 meses roxo vermelho esverdeado laranja amarelo 

UFLA 9 roxo roxo prateado verde escuro 

Baiana verde claro verde amarelado verde amarelado amarelo 

 

Tabela 03: Presença de pubescencia no broto apical e número de lóbulos por folha em diferentes variedade 

de mandioca. Bambuí, MG, 2013. 

Tratamento Pubescência broto apical Número de lóbulos /folha 

UFLA 2 presente 7 

Cacau ausente 7 

Mocoto 91 presente 7 
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UFLA H ausente 7 

UFLA 60 ausente 5 

Baiana 2 presente 7 

6 meses presente 7 

UFLA 9 presente 5 

Baiana ausente 7 

    

Tabela 04: Cor externa e do córtex da raiz, textura das raízes e pedúnculo na raiz em diferentes variedades de 

mandioca. Bambui, MG, 2013. 

Tratamento Cor externa raiz Cor córtex raiz Textura raiz Pedúnculo raiz 

UFLA 2 marrom escuro amarelo rugosa ausente 

Cacau marrom claro rosado rugosa pedunculada 

Mocotó 91 marrom escuro creme rugosa pedunculada 

Ufla H marrom claro creme lisa ausente 

Ufla 60 marrom claro creme rugosa misto 

Baiana 2 marrom claro creme lisa misto 

6 meses marrom escuro amarelo rugosa ausente 

Ufla 9 marrom escuro amarelo rugosa ausente 

Baiana marrom claro amarelo rugosa misto 

 

Diversos trabalhos indicam a importância dos descritores morfológico na identificação e 

caracterização de variedades de mandioca. Para Ramos (2007) as características que mais contribuem para 

distinção entre os genótipos de mandioca são cor do pecíolo, cor do córtex, cor externa do caule, cor externa 

das raízes e textura das raizes. Porém, algumas características são muito variantes, por exemplo, as folhas 

geralmente contêm de cinco a sete lóbulos, mais ou menos estreitos e longos ou pandurados (Lorenzi & Dias, 

1993), mas de acordo com Sales Filho (1991), este número pode chegar a 11. Os lóbulos também apresentam 

elevada diversidade em forma, largura, bordos, cor e comprimento.   

O presente trabalho confirmou a grande variabilidade existente em uma pequena amostra de 

germoplasmas de mandioca, demonstrando o grande potencial da cultura a ser explorado. 

 

Conclusões 

 Entre as variedades estudadas foi apresentada grande variação nas características morfológicas.  

Embora, estas características não estejam diretamente relacionadas às características comerciais, podem 

indicar a existência de materiais com diferentes potenciais de desenvolvimento e produção.  
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Introdução 

 A mandioca (Manihot esculenta), também conhecida como aipim, mandioca mansa ou macaxeira, 

cujas raízes são utilizadas para o consumo humano, pertence à Família Euphorbiaceae e é considerada uma 

cultura de subsistência, enquadrando-se bem nos moldes produtivos de muitos agricultores familiares do 

Brasil. É uma planta possivelmente originária deste país, pois já era cultivada pelos índios na divisa entre a 

Amazônia e o Cerrado, antes do descobrimento, sendo estes responsáveis por sua domesticação e 

disseminação (LORENZI et al., 1996).  

 É considerada uma espécie que possui ampla diversidade genética e é produzida em diferentes 

condições ambientais e de sistema de cultivo (FUKUDA et al., 2003). Esta diversidade permite encontrar 

materiais com variadas características agronômicas e também de interesses comerciais, com variações na 

produtividade, coloração, tempo para cozimento, dentre outras.  

 Além da produtividade, outras características são de grande importância na valorização do produto 

comercial. A coloração das raízes é um dos aspectos mais considerados pelo consumidor. Raízes de cor 

amarela são excelentes fontes de carotenóides (CARVALHO et al., 2005) e podem combater à carência de 

vitamina A em regiões marginais ao cultivo de outras espécies. As variedades utilizadas para alimentação 

possuem como característica principal a presença de menos de 100 ppm de ácido cianídrico na polpa crua 

das raízes, diferente de algumas variedades tóxicas (LORENZI, 2003). 

 A busca por informações técnicas e material de propagação de mandioca tem aumentado, 

provavelmente pela divulgação da cultura como fonte para produção de etanol e dos múltiplos usos do 

amido, além do aproveitamento integral da planta (parte aérea e raízes), bastante empregado para o consumo 

animal e humano. 
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Introdução 

 A mandioca (Manihot esculenta), também conhecida como aipim, mandioca mansa ou macaxeira, 

cujas raízes são utilizadas para o consumo humano, pertence à Família Euphorbiaceae e é considerada uma 

cultura de subsistência, enquadrando-se bem nos moldes produtivos de muitos agricultores familiares do 

Brasil. É uma planta possivelmente originária deste país, pois já era cultivada pelos índios na divisa entre a 

Amazônia e o Cerrado, antes do descobrimento, sendo estes responsáveis por sua domesticação e 

disseminação (LORENZI et al., 1996).  

 É considerada uma espécie que possui ampla diversidade genética e é produzida em diferentes 

condições ambientais e de sistema de cultivo (FUKUDA et al., 2003). Esta diversidade permite encontrar 

materiais com variadas características agronômicas e também de interesses comerciais, com variações na 

produtividade, coloração, tempo para cozimento, dentre outras.  

 Além da produtividade, outras características são de grande importância na valorização do produto 

comercial. A coloração das raízes é um dos aspectos mais considerados pelo consumidor. Raízes de cor 

amarela são excelentes fontes de carotenóides (CARVALHO et al., 2005) e podem combater à carência de 

vitamina A em regiões marginais ao cultivo de outras espécies. As variedades utilizadas para alimentação 

possuem como característica principal a presença de menos de 100 ppm de ácido cianídrico na polpa crua 

das raízes, diferente de algumas variedades tóxicas (LORENZI, 2003). 

 A busca por informações técnicas e material de propagação de mandioca tem aumentado, 

provavelmente pela divulgação da cultura como fonte para produção de etanol e dos múltiplos usos do 

amido, além do aproveitamento integral da planta (parte aérea e raízes), bastante empregado para o consumo 

animal e humano. 

 Este trabalho objetivou avaliar características comerciais de diferentes variedades de mandioca 

cultivadas no município de Bambuí – MG. 

Material e Métodos 

Para avaliação das características comerciais de variedades de mandioca implantou-se um 

experimento no Assentamento Margarida Alves, localizado no município de Bambuí – MG. Os tratamentos 

empregados neste trabalho foram nove variedades de mandioca: Mocotó 91, UFLA 2, UFLA H, UFLA 60, 

UFLA 9, Baiana, Baiana 2, Cacau e Seis meses. 

O plantio foi realizado no mês de janeiro de 2012, com manivas entre 15 a 20 cm, com 5 a 7 gemas. 

Foi plantada horizontalmente uma maniva por cova de 10 cm de profundidade e um espaçamento de 1,0 x 

1,0 m. Previamente ao plantio, foi realizada análise de amostras de solos retiradas do local do experimento, e 

as adubações foram realizadas de acordo com recomendações técnicas da cultura. Foi também realizado o 

controle de plantas daninhas conforme a necessidade.  

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados (DBC) com 3 repetições, 

totalizando 27 parcelas. Cada parcela experimental apresentava 2 linhas com 8 covas, totalizando 16 plantas 

por unidade experimental.  

Após um ano em campo foi realizada a colheita e a avaliação das seguintes características comerciais 

das raízes tuberosas: a porcentagem de danos por podridão realizada por contagem de todas as raízes, 

facilidade de descascamento e tempo de cozimento, que são importantes na qualidade do produto final. Para 

avaliação da facilidade de descascamento utilizou-se uma metodologia proposta por Soares (2011), 

classificando em fácil, médio e difícil descascamento. O tempo de cozimento foi avaliado segundo 

metodologia utilizada por Pereira et al. (1985), citada por Ponte (2008), sendo que após a colheita retirou-se 

uma amostra aleatória de três raízes com padrões comerciais, que foram lavadas, secas e descascadas. 

Posteriormente retirou-se da porção mediana destas raízes um fragmento com 3 cm de comprimento, 

totalizando 3 fragmentos para cada tratamento experimental. Estas amostras foram colocadas imersas em 

uma panela de água fervente (1 litro), anotando-se o tempo decorrido até o cozimento. O tempo de 

cozimento foi considerado o momento em que a introdução de um garfo nos pedaços de raízes, não 

encontrou resistência à penetração, sem, contudo, haver fragmentação dos pedaços. Esta avaliação foi 

realizada imediatamente após a colheita e depois de 6 meses, sendo conservadas congeladas.  

Foi realizada uma avaliação da cor da polpa das raízes, através do corte das raízes logo após a 

colheita, avaliando e anotando as cores encontradas segundo Fukuda e Guevara, (1998). 
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Resultados e Discussão 

 Na avaliação de porcentagem de danos por podridão não foram encontradas diferenças significativas 

entre as variedades avaliadas, sendo que todas apresentaram um número insignificante de raízes com danos. 

 Na avaliação de facilidade de descascamento foram encontradas variedades de fácil, médio e difícil 

descascamento, sendo as variedades UFLA 2, Cacau, UFLA H, e UFLA 9 as que demonstraram maior 

facilidade de descascamento, enquanto as variedades Mocotó 91 e Baiana as mais difíceis de ter a casca 

retirada (Tabela 1). Com relação à cor da polpa da raiz foram encontradas variedades brancas, cremes e 

amarelas, sendo as variedades cacau, Mocotó 91 e UFLA 9 de polpa branca, as variedades UFLA 2, UFLA 

H e Baiana de polpa amarela (Tabela 01). 

 

Tabela 01: Facilidade de descascamento e cor da polpa em variedades de mandioca. Bambuí, MG, 2013. 

 

Tratamento Facilidade de descascamento Cor da polpa da raiz 

UFLA 2 fácil amarela 

Cacau fácil branca 

Mocotó 91 difícil branca 

Ufla H fácil amarela 

Ufla 60 médio creme  

Baiana 2 médio creme 

6 meses médio creme 

Ufla 9 fácil branca 

Baiana  difícil amarela 

 

 Para a avaliação de tempo de cozimento realizado logo após a colheita, foi observada grande variação 

entre as diferentes variedades (Tabela 2). A variedade Mocotó 91 apresentou o maior tempo, enquanto a 

variedade Cacau demandou o menor tempo, sendo esta uma característica desejável. Na segunda avaliação, 

realizada após os 6 meses de congelamento, também houve variação entre as variedades, sendo que 

novamente Mocotó 91 e Cacau destacaram-se com o maior e menor tempo, respectivamente. Estes 

resultados indicam uma característica boa para a variedade Cacau pela facilidade de cozimento, que é uma 

característica bastante valorizada pelos consumidores.  

 Observou-se que após o tempo de armazenamento utilizado, muitas variedades se tornaram inaptas ao 

consumo e ficaram ´´aguadas´´, apenas as variedades 6 meses e a UFLA 60 cozinharam a ponto de consumo, 

sendo as únicas que resistiram ao tempo de armazenamento congeladas. 
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Resultados e Discussão 

 Na avaliação de porcentagem de danos por podridão não foram encontradas diferenças significativas 

entre as variedades avaliadas, sendo que todas apresentaram um número insignificante de raízes com danos. 

 Na avaliação de facilidade de descascamento foram encontradas variedades de fácil, médio e difícil 

descascamento, sendo as variedades UFLA 2, Cacau, UFLA H, e UFLA 9 as que demonstraram maior 

facilidade de descascamento, enquanto as variedades Mocotó 91 e Baiana as mais difíceis de ter a casca 

retirada (Tabela 1). Com relação à cor da polpa da raiz foram encontradas variedades brancas, cremes e 

amarelas, sendo as variedades cacau, Mocotó 91 e UFLA 9 de polpa branca, as variedades UFLA 2, UFLA 

H e Baiana de polpa amarela (Tabela 01). 

 

Tabela 01: Facilidade de descascamento e cor da polpa em variedades de mandioca. Bambuí, MG, 2013. 

 

Tratamento Facilidade de descascamento Cor da polpa da raiz 

UFLA 2 fácil amarela 

Cacau fácil branca 

Mocotó 91 difícil branca 

Ufla H fácil amarela 

Ufla 60 médio creme  

Baiana 2 médio creme 

6 meses médio creme 

Ufla 9 fácil branca 

Baiana  difícil amarela 

 

 Para a avaliação de tempo de cozimento realizado logo após a colheita, foi observada grande variação 

entre as diferentes variedades (Tabela 2). A variedade Mocotó 91 apresentou o maior tempo, enquanto a 

variedade Cacau demandou o menor tempo, sendo esta uma característica desejável. Na segunda avaliação, 

realizada após os 6 meses de congelamento, também houve variação entre as variedades, sendo que 

novamente Mocotó 91 e Cacau destacaram-se com o maior e menor tempo, respectivamente. Estes 

resultados indicam uma característica boa para a variedade Cacau pela facilidade de cozimento, que é uma 

característica bastante valorizada pelos consumidores.  

 Observou-se que após o tempo de armazenamento utilizado, muitas variedades se tornaram inaptas ao 

consumo e ficaram ´´aguadas´´, apenas as variedades 6 meses e a UFLA 60 cozinharam a ponto de consumo, 

sendo as únicas que resistiram ao tempo de armazenamento congeladas. 

Tabela 02: Tempo para cozimento em diferentes variedades de mandioca. Bambuí, MG, 2013.  

 

Tratamento Tempo de cozimento após 

colheita (min) 

Tempo de cozimento 6 

meses após-colheita (min) 

Cacau 9,53 8,16 

Ufla 9 16,21 9,41 

Baiana 26,05 13,33 

Ufla H 23,76 12,50 

Baiana 2 25,58 22,58 

6 meses 15,00 19,48 

UFLA 2 14,40 11,56 

Mocotó 91 26,41 21,31 

Ufla 60 18,00 17,53 

 

Conclusões 

 A variedade Cacau destacou-se dentre as variedades analisadas por apresentar um menor tempo de 

cozimento e facilidade de descascamento, o que lhe confere boa aptidão para comercialização. 

 As variedades UFLA 2, UFLA H e Baiana também são boas opções comerciais, pois apresentaram 

raízes com a cor da polpa amarela, que são mais apreciadas pelos consumidores. 
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Introdução 

A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) apresenta ampla variabilidade 

genética.  No Acre os estudos de identificação e caracterização do germoplasma existente 

foi iniciado nos anos 90 (RITZINGER, 1991). Dezenas de etnovariedades de mandioca são 

utilizadas pelos agricultores incluindo variedades em aldeias indígenas (SIVIERO; 

SCHOTT, 2011; PANTOJA FRANCO et al., 2002)  

Segundo Emperaire (2002), a ampliação e manejo da variabilidade genética nos 

roçados de mandioca na Amazônia ocorrem por meio de diferentes mecanismos que variam 

conforme os contextos socioculturais, pressões econômicas e processos ecológicos de cada 

região. Neste contexto, é importante salientar a função das populações tradicionais e 

indígenas e do sistema de agricultura tradicional como importantes agentes para a 

conservação e ampliação da variabilidade genética na cultura da mandioca. 

Apesar de a diversidade genética de M. esculenta se manter elevada na Amazônia, 

as condições que levaram à criação e conservação da mesma estão se modificando 

drasticamente devido a expansão de modelos de agricultura que não privilegiam a 

diversidade, resultando na erosão genética das etnovariedades de mandioca. O Acre abrange 

parte do território considerado como sendo o centro de origem e domesticação da cultura, 

onde, além de economicamente importante, a cultura possui um considerável valor cultural 

associado principalmente à tradição de produzir farinha nos núcleos familiares.  

Salienta-se também, a grande diversidade de etnovariedades de mandioca 

encontradas no Acre, resultantes do processo informal de melhoramento praticado pelos 

agricultores, os quais são os grandes responsáveis pela manutenção e conservação deste 

material genético ainda pouco conhecido e aproveitado por programas de melhoramento. 
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Este trabalho teve como objetivo caracterizar em campo as principais 

etnovariedades de mandioca ocorrentes nas aldeias Formoso, Boa Vista, Novo Segredo e 

Nova Olinda pertencentes à Terra Indígena Kaxinawa de Nova Olinda. 

Material e Métodos 

As atividades desta pesquisa fazem parte do projeto agrobiodiversidade entre os 

Kaxinawa de Nova Olinda desenvolvido pela Embrapa Acre e parceiros desde 2010. O 

estudo foi realizado entre 2012 e 2013 durante expedições científicas junto aos agricultores 

familiares indígenas da Terra Indígena Kaxinawa de Nova Olinda situada em Feijó, AC às 

margens do Rio Envira.  

Foram pesquisados de cada genótipo o nome indígena Huni Kuin (ATSA), 

significado, origem e aldeia em que ocorrem as etnovariedades da Terra Indígena através de 

visita guiada a 12 roçados em companhia dos agricultores responsáveis pela área e outros 

agricultores de aldeias vizinhas. No caso das características agronômicas e de uso culinário 

da mandioca estudou-se as cores de polpa, usos e reação de campo a doenças.  

Foram avaliadas em condições naturais de infecção as doenças de parte aérea 

(manchas foliares) como;  mancha parda – Cercosporidium henningshi, mancha parda 

grande – Cercosporidium vicosae e mancha branca - Phaeoramularia manihotis. As 

avaliações de quantidade de doença seguiu-se escala diagramática desenvolvida por 

Michereff et al., (1998) para a mancha parda. Foram avaliados plantios adultos observando 

20 plantas por genótipo avaliando 12 roçados entre 2012 e 2013. 

Resultados e Discussão 

Foram caracterizadas as seguintes etnovariedades locais: Amarelinha-Paxinipá Atsa, 

Paraguá-Hushupa atsa, Arpãozinho-Yã atsa, Kampa preta-Mexu atsa, Sacaí-Sacaí atsa, 

Milagrosa-Dau atsa, Paxiubão-Pesi atsa, Caboquinha atsa,  Juriti-Dey atsa, Manteiguinha-

Muru atsa e Ararinha-Bane atsa. Segundo as Informações oito cultivares são locais, três 

obtidas da etnia Ashaninka do Rio Envira (Tabela 1). Cada roçado apresenta mais de uma 

variedade de mandioca consorciada com outras espécies agrícolas como abacaxi, cana-de- 

açúcar e outras. Detectou-se a perda de duas variedades, Branquinha e Folha Fina, nos 

últimos 20 anos caracterizando uma provável erosão genética. 



375

Tabela 1. Etnovariedades de mandioca coletadas da Terra indígena Kaxinawa Nova Olinda, 

Feijó, AC segundo a classificação local.  

Nome  Nome indígena  
Huni Kuin (ATSA) 

Significado 
próximo 

Origem aldeia 

Amarelinha Paxinipá atsa amarela local Nova Olinda 
 Paraguá Hushupa atsa Branca local Nova Olinda 

 Arpãozinho Yã atsa Lago, 
adaptada a 
lagos, rio 

Kulina 
(Madijá) 

Formoso 

  Kampa preta Mexu atsa Preta Seringal 
moleza 

Formoso 

 Sacaí Sacaí atsa Pessoa de 
nome Isaká 

Vizinho = 
branco 

Formoso 

 Milagrosa Dau atsa Veneno local Formoso 
 Paxiubão Pesi atsa É bom kulina 

(Madijá) 
Boa vista 

 Caboquinha Caboquinha atsa Caboquinha Kampa Boa vista 
 Juriti Dey atsa pássaro Roçado tio Novo segredo 

Manteiguinha Muru atsa Humberto 
=muru 

Roçado tio 
(Muru) 

Novo segredo 

Fonte: Dados da pesquisa. 
   

Tabela 2. Características agronômicas das etnovariedades de mandioca que ocorrem na 

Terra indígena Kaxinawa Nova Olinda.  

Nome Polpa - cor Uso 
Reação a doenças 

MP MPG MB 
Amarelinha amarela mesa x x x 

 Paraguá branca mesa  x  
 Arpãozinho branca mesa XX x  

  Kampa preta branca mesa  x x 
 Sacaí creme mesa e Farinha x  xxxx 

 Milagrosa amarela Farinha, 
brava 

 x  

 Paxiubão creme mesa  xx  
 Caboquinha branca mesa  xxx x 

 Juriti creme mesa e farinha x   
Manteiguinha amarela mesa x   
Doença - Patógeno - MP = mancha parda – Cercosporidium henningshi, MPG = mancha parda grande. Fonte: 
Dados da pesquisa. 

Quanto à coloração de polpa da raiz observou-se que cinco etnovariedades 

apresentam cor branca, três creme e as demais cores de raiz amarelas mais ricas em 
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carotenos. A cultivar Sacaí se mostrou altamente suscetível à mancha branca das folhas 

(Phaeoramularia manihotis) e a cultivar Caboquinha é suscetível a Cercosporidium spp. 

causadoras de manchas foliares (Tabela 2).  

Das onze etnovariedades detectadas apenas a Milagrosa é destinada para uso como 

farinha. As etnovariedades Sacaí e Juruti são de duplo uso e as demais etnovariedades são 

macaxeiras destinadas para mesa corroborando dados de Emperaire (2002). 

Uma grande circulação de etnovariedades de mandioca entre os moradores locais foi 

observada durante a pesquisa revelando a conservação genética on farm via intercambio de 

material genético entre pessoas de mesma aldeia e entre aldeias próximas e trocas com 

brancos. As variedades para farinha foram adquiridas junto as comunidades vizinhas não 

indígenas.  

O estudo sobre o manejo de etnovariedades de mandioca dos Kaxinawa do Rio 

Envira é pioneiro na aérea de recursos genéticos vegetais locais. As etnovariedades  

manejadas e conservadas on farm é um patrimônio genético deve ser convertido em recursos 

em beneficio as populações das comunidades. Os recursos devem vir de políticas publicas  

de serviços ambientais pela conservação on farm da agrobiodiversidade nas aldeias.   

Conclusões 

Ha variabilidade genética no material estudado para diversas características 

botânicas, agronômicas e quanto ao uso culinário e industrial. As etnovariedades mostraram 

resposta diferencial aos patógenos de parte aérea avaliados no campo abrindo possibilidade 

de seleção de material resistente. A pesquisa, prospecção e o desenvolvimento de variedades 

de mandiocas biofortificadas, a maioria em posse de povos indígenas e populações locais, 

deve ser incentivada no Estado. 
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Introdução 

 A mandioca, Manihot esculenta Crantz, faz parte da dieta de boa parte da população de 

baixa renda no norte e nordeste do país apresentando expressiva importância econômica, cultural e 

social para o estado de Rondônia. A mandioca é uma das culturas mais difundidas no estado de 

Rondônia sendo cultivada, notadamente, por populações de baixa renda. A parte aérea da planta 

tem amplo potencial de uso como silagem na alimentação animal. As raízes da mandioca são ricas 

em amido sendo usada na alimentação humana na forma in natura/cozida, farinha, tapioca e outros 

confeitos.  

 A mandioca apresenta alta variabilidade genética para diversos caracteres de interesse 

agronômico e uma grande diversidade de variedades locais ocorre nos plantios de mandioca da 

região norte do Brasil. O sistema de produção de mandioca na Amazônia emprega diversas 

cultivares na mesma área com grande variabilidade genética para diversos caracteres agronômicos 

cujo potencial de uso ainda é desconhecido. Os genótipos de mandioca podem ser agrupados por 

diversas características vegetativas ou reprodutivas entre elas atributos do folíolo central e do 

pecíolo. Acredita-se que plantas que apresentem maior área foliar são mais eficientes na 

fotossíntese com maior probabilidade de acumular amido nas raízes. O objetivo deste trabalho foi 

de estudar a morfologia foliar de genótipos da coleção de mandioca da Embrapa Rondônia.  

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na área experimental da Embrapa Rondônia situada no 

município de Ouro Preto do Oeste durante a safra de 2010/11. O espaçamento utilizado foi de 1,0 

m entre linhas e 1,0 m entre plantas. Foram avaliadas características morfológicas e agronômicas 

de 39 acessos pertencentes à coleção de mandioca da Embrapa Rondônia.  

A avaliação se deu através da medida do comprimento de pecíolo, comprimento do folíolo 

central e largura do folíolo central usando a metodologia descrita por Fukuda e Guevara (1998). 

Foram avaliadas 10 plantas por acesso, dispostas em delineamento inteiramente casualizado aos 11 

meses após o plantio. A análise de agrupamento foi obtida através de uma matriz contendo a 

similaridade (ou dissimilaridade) para cada par de amostras e aquelas mais similares são 

combinadas para formar um grupo único gerando dendograma pela matriz de similaridade de 
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Introdução 

 A mandioca, Manihot esculenta Crantz, faz parte da dieta de boa parte da população de 

baixa renda no norte e nordeste do país apresentando expressiva importância econômica, cultural e 

social para o estado de Rondônia. A mandioca é uma das culturas mais difundidas no estado de 

Rondônia sendo cultivada, notadamente, por populações de baixa renda. A parte aérea da planta 

tem amplo potencial de uso como silagem na alimentação animal. As raízes da mandioca são ricas 

em amido sendo usada na alimentação humana na forma in natura/cozida, farinha, tapioca e outros 

confeitos.  

 A mandioca apresenta alta variabilidade genética para diversos caracteres de interesse 

agronômico e uma grande diversidade de variedades locais ocorre nos plantios de mandioca da 

região norte do Brasil. O sistema de produção de mandioca na Amazônia emprega diversas 

cultivares na mesma área com grande variabilidade genética para diversos caracteres agronômicos 

cujo potencial de uso ainda é desconhecido. Os genótipos de mandioca podem ser agrupados por 

diversas características vegetativas ou reprodutivas entre elas atributos do folíolo central e do 

pecíolo. Acredita-se que plantas que apresentem maior área foliar são mais eficientes na 

fotossíntese com maior probabilidade de acumular amido nas raízes. O objetivo deste trabalho foi 

de estudar a morfologia foliar de genótipos da coleção de mandioca da Embrapa Rondônia.  

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na área experimental da Embrapa Rondônia situada no 

município de Ouro Preto do Oeste durante a safra de 2010/11. O espaçamento utilizado foi de 1,0 

m entre linhas e 1,0 m entre plantas. Foram avaliadas características morfológicas e agronômicas 

de 39 acessos pertencentes à coleção de mandioca da Embrapa Rondônia.  

A avaliação se deu através da medida do comprimento de pecíolo, comprimento do folíolo 

central e largura do folíolo central usando a metodologia descrita por Fukuda e Guevara (1998). 

Foram avaliadas 10 plantas por acesso, dispostas em delineamento inteiramente casualizado aos 11 

meses após o plantio. A análise de agrupamento foi obtida através de uma matriz contendo a 

similaridade (ou dissimilaridade) para cada par de amostras e aquelas mais similares são 

combinadas para formar um grupo único gerando dendograma pela matriz de similaridade de 

Jaccard adotando o método de ligação simples. Os dados de campo foram analisados pelo 

programa SAS (SAS, 2003). 

Resultados e Discussão 

A média do comprimento do pecíolo (CP) entre os genótipos variou de 9,03 a 24,4 cm para 

os genótipos 98-64-14 e 96-154-05. A média do comprimento do folíolo central (CFC) entre os 

genótipos variou de 9,07 a 15,4 cm para os genótipos 95-151-38 e EAB 451. A média da largura do 

folíolo central (LFC) entre os genótipos variou de 1,71 a 4,21 cm para os genótipos 98-148-06 e 

98-72-11. A média geral para os três caracteres avaliados CP, CFC e LFC foi: 17,092; 11,373 e 

2,856, respectivamente. Na tabela 1 estáo demonstradas as médias  dos valores de comprimento de 

pecíolo, comprimento do folíolo central e largura do folíolo central dos 39 genótipos avaliados em 

campo.  

Tabela 1- Valore medios de comprimento de pecíolo (CP), comprimento do folíolo central (CFC) e 

largura do folíolo central (LFC) de genótipos de mandioca da Embrapa Rondonia. 

Genótipo Genótipo
EAB 451 21,72 5,5 5,4 Xingú 20,21 10,41 2,44
Canarú 13,8 15,45 3,15 CNPMF-043 16,87 11,24 3,09

98-148-06 14,26 12,72 1,51 Pão do Acre 15,29 10,99 2,91
96-154-05 9,03 9,11 2,15 1668 17,38 11,38 3,28
98-103-08 16,35 11,96 3,31 96-227-04 15,38 9,49 2,43
96-220-08 17,05 13,93 3,13 1692 17,24 12,48 2,83
96-246-03 12,15 9,82 2,56 98-64-14 24,4 12,7 3,25
95-151-38 11,7 9,07 2,33 Entala gato 12,26 9,49 2,01
96-42-03 14,46 11,85 2,58 Pirarucu 11,61 9,57 1,95
COM -09 14,84 10,14 2,62 BGM 1153 21,88 12,88 3,34
COM-08 22,25 13,32 2,94 98-125-06 18,08 11,93 1,95
Acre-1 14,81 10,49 2,54 96-155-08 16,75 12,65 3,37

96-212-03 10,78 9,87 2,19 96-227-07 18,5 11,57 2,74
96-243-04 20,19 10,74 3,15 Poré 20,71 12,04 3,07
98-72-11 21,55 11,66 3,85 1721 16,83 11,76 3,3

456 19,51 13,88 2,77 97-83-13 15,43 10,12 2,77
98-64-10 23,05 14,69 2,46 96-07-07 19,5 12,5 3,5

1722 15,4 10,55 2,71 91-21-05 16,67 10,52 2,96
98-129-06 14,09 9,31 2,41 Xerém 22,6 11,85 3,1

Mamaidê 21,95 13,95 3,37

  

O resultado da análise de agrupamento (dendrograma) de genótipos de mandioca usando a 

matriz de distancia de Jaccard está representado na Figura 1.   
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Figura 1. Dendograma de similaridade para 39 genótipos de mandioca da coleção da Embrapa 

Rondônia obtido a partir da biometria de tres caracteres das folhas. 

 Analisando a Figura 1 nota-se a formação dois grandes grupos de genótipos agrupados. O 

primeiro constituído por 7 e o segundo por 32 genótipos. A maioria dos genótipos do maior grupo 

são de mandiocas  mansas e todas do menor grupo são mandiocas bravas. As mandiocas mansas 

compõem um grupo denominado de macaxeiras que são agronomicamente denominadas de 

manteiguinha. As macaxeiras do grupo manteiguinha possuem baixo teor de HCN e um maior 

número de folíolos mais finos e maiores em comprimento. 

Conclusões 

 Observa-se uma grande variabilidade entre os genótipos avaliados para as três 

características estudadas revelando bom potencial de seleção entre os genótipos de coleção de 

mandioca da Embrapa Rondônia.  
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Introdução 

O cultivo da mandioca é uma atividade agrícola de grande relevância no Brasil 

devido a sua importância alimentícia e econômica. Sua propagação é realizada 

vegetativamente por meio de estacas, que acarreta um envelhecimento fisiológico provocado 

pela constante multiplicação (SILVA et al., 2002),além do acumulo de patógenos em suas 

manivas, e da baixa e lenta taxa de propagação. Diante dessas limitações, torna-se 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 

(SOUZA et al., 2009).A propagação vegetativa in vitro, também chamada de 

micropropagação, pode ser uma alternativa considerável para contornar essas limitações, 

pois permite uma multiplicação rápida de plantas em um curto período de tempo, espaço 

físico reduzidos, e com qualidade fitossanitária. 

O processo de micropropagação pode ser influenciado por diversos fatores externos, 

tais como, temperatura, umidade relativa, fotoperíodo, intensidade luminosa e aspectos 

intrínsecos ao crescimento e desenvolvimento vegetativo, como genótipos, tipos e tamanhos 

de explantes, as condições nutricionais do meio de cultivo e aplicação de fitorreguladores 

(LEITZKE et al., 2010). 

Esse trabalho teve como objetivo estudar o efeito de cinco concentrações do 

fertilizante solúvel na micropropagação da mandioca.
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Material e Métodos 

O trabalho realizou-se no Laboratório de Cultura de Tecidos da Embrapa Mandioca 

e Fruticultura, Cruz das Almas-Bahia. Foram utilizados como material vegetal microestacas 

de aproximadamente 1 cm contendo ao menos uma gema apical ou lateral, extraídas de 

plantas do genótipo CM-305/5 (BGM 340), oriundas de plantas previamente cultivadas in 

vitro. Em câmara de fluxo laminar, cada microestaca foi inoculada em tubos de ensaio de 25 

mm x 150 mm, com 10 mL do meio de cultura 17N, contendo 1/3 MS (MURASHIGE &  

SKOOG, 1962), 1 mg.L-1 de tiamina, 100 mg.L-1 de inositol, 0,01 mg.L-1 de ANA e AG3, e 

20 mg.L-1  de sacarose(CIAT, 1982) suplementados com cinco doses diferentes de 

fertilizantes solúvel , constituído de N - 10%, P2O5 - 52%, K2O - 10%, Ca - 0,1%, Zn - 

0,02%, B - 0,02%, Fe - 0,15%, Mn - 0,1%, Cu - 0,02% e Mo - 0,05%, (0; 12,5; 25; 37,5e 50 

mg.L-1), solidificados com Phytagel® (2,4 g L-1) e com o  pH ajustado entre 5,7 e 5,8. Os 

tubos de ensaio com as microestacas foram cultivados em sala de crescimento com 

densidade de fluxo de fótons de 30 μmol m-2 s-1, fotoperíodo de 16 horas e temperatura de  

27 ± 1°C. Foram empregadas 20 repetições e as variáveis avaliadas, após um período de 90 

dias, foram: altura de planta (ALT, em cm), número de folhas vivas (NFV), número de 

folhas mortas (NFM) e número de microestacas (NM). 

Resultados e Discussão 

Houve efeito significativo das dosagens do fertilizante apenas para altura das 

plantas. Para número de folhas vivas (NFV), de folhas mortas (NFM) e de microestacas 

(NM) não houve efeito significativo para nenhum dos fatores analisados como demonstra a 

análise de variância na Tabela 1. 

Tabela 1. Análise de variância das características altura de planta (ALT, em cm), número de 

folhas vivas (NFV), número de folhas mortas (NFM) e número de microestacas (NM) do 

acesso de mandioca cultivado in vitro. 

Fontes de Graus de 
liberdade 

Quadrados médios 
ALT NFV NFM 

NM
 

Albatróz® 4 32,84* 0,14ns 0,01ns 0,14ns  
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Erro 90 11,50 0,11 0,13 0,085  
CV 24,93 14,09 20,48 12,98  

Média 13,60 5,43 2,74 4,66  
 * Significativo a 5% e ns não significativo pelo Teste de F. 

 Observou-se, mediante gráfico de regressão de segundo grau (Figura 1), que para 

altura de plantas não é necessário o acréscimo do fertilizantes solúvel. 

Figura 1. Altura de planta (cm) em função das concentrações de fertilizantes solúvel 

adicionadas ao meio de cultura 17N empregado na propagação do acesso de mandioca BGM 

540   

Na Figura 2 são apresentados os resultados relativos ao desenvolvimento das plantas 

em cada uma das variáveis analisadas, em razão das diferentes doses de fertilizantes solúve, 

onde é possível observar que as plantas submetidas ao tratamento de 50 mg.L-1 fertilizante

apresentaram os melhores resultados para todas as variáveis, exceto para altura de plantas, 

na qual a ausência de fertilizante proporcionou o melhor resultado. 
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Figura 2 – Efeito de concentração de fertilizantes solúvel na altura de planta (ALT, em cm) 

e nos números de folhas vivas (NFV), de folhas mortas (NFM) e microestacas (NM) do 

genótipo BGM 340 de mandioca.   

Conclusões 

Não há necessidade da adição do fertilizante solúvel no meio 17N. 
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Introdução 

A mandioca é nativa do continente americano, cultivada atualmente em muitos 

países, sendo o sexto produto alimentar da humanidade, em volume de produção (OTSUBO 

et al., 2001). Diante da relevância dessa cultura, a conservação in vitro de plantas 

micropropagadas constitui-se numa ferramenta importante para auxiliar na preservação de 

seus recursos genéticos, e é um procedimento que vem sendo aplicado com sucesso em 

muitas espécies de propagação vegetativa (SOUZA et al., 2009). Porém, o estabelecimento e 

a manutenção de culturas in vitro não podem ser considerados, em si, um sistema de 

conservação, pois por períodos prolongados envolve riscos que podem ser minimizados pelo 

retardamento do crescimento das culturas (TORRES et al., 2009).Tendo isso em vista, este 

trabalho teve como objetivo analisar a influência de concentrações de sacarose sobre o 

desenvolvimento das plantas dos acessos mandioca BGM 0133 e BGM 0340.  

Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Laboratório de Cultura de Tecidos da Embrapa 

Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, Bahia.  Empregou-se o delineamento inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 2 x 5 x 2, sendo dois acessos (BGM 0133 e BGM 0334),  5 

doses de sacarose (0, 5, 10, 20 e 40 g.L-1) e 2 épocas de avaliação (100 e 210 dias) e 20 

repetições por tratamento. As características avaliadas foram o número de ápices (NA), a 
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altura das plantas (ALT; cm), o número de microestacas (NM), o número de folhas vivas 

(NFV) e o número de folhas mortas (NFM). 

Utilizaram-se como explantes microestacas com tamanho médio de 1 cm, que foram 

inoculadas no meio de cultura 8S, no qual variaram as dosagens de sacarose. As 

microestacas foram inoculadas em tubos de ensaio de 25 mm x 150 mm, contendo 10 mL do 

meio de cultura 8S, solidificado com ágar (7 g.L-1), sendo o pH ajustado para 5,7.  

Resultados e Discussão 

A análise de variância é apresentada na Tabela 1. Vê-se nessa tabela que os efeitos 

de épocas de avaliação, doses de sacarose e acessos foram significativos em todas as 

variáveis analisadas. 

Tabela 1. Análise de variância das características número de ápices (NA), altura das plantas 
(ALT; cm), número de microestacas (NM), número de folhas vivas (NF) e número de folhas 
mortas (NFM) 

F.V G.L Quadrados médios

NA ALT NM NFV NFM 
Épocas           1 10,3123** 397,8071* 122,0188** 9,5823ns 161,9183** 
Doses 4 0,3846ns 435,6662** 62,7366** 39,9091** 13,4764** 
Acessos 1 1,4645* 474,4809** 483,6636** 75,8959** 132,2023** 
Épocas * Doses 4 0,7234ns 42,1420ns 13,2883ns 7,7345ns 2,2165ns 
Épocas * Acessos 1 2,7806** 149,9983** 39,3341* 39,5448** 20,7041** 
Doses * Acessos 4 1,8074** 450,0712** 43,9730** 14,4445* 17,0131** 
Épocas * Doses * 
Acessos 4 0,7427ns 70,8897** 17,9698* 21,1321** 3,8281ns 

Erro 189 0,3543 19,3443 5,9018 4,46 161,9183 
* Significativo a 5%, ** significativo a 1% e ns não significativo pelo Teste de F. 

Nas Figuras 1, 2 e 3 são apresentados os resultados relativos à comparação dos dois 

acessos em cada uma das doses de sacarose.   

  

(a) 
(b) 
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Figura 1. Número de ápices (a) e altura da plantas (b) de dois acessos de mandioca  

submetidos a cinco doses de sacarose. 

       

                                               

Figura 2. Número de microestacas (a) e número de folhas vivas (b) de dois acessos de 

mandioca submetidos a cinco doses de sacarose.  

Figura 3. Número de folhas mortas de dois acessos de mandioca submetidos a cinco doses 

de sacarose.  

Observa-se na (Figura 1a) que o acesso BGM 0133 destacou-se quanto ao número 

de ápices nas doses de 0 e 5 g.L-1, enquanto nas demais doses, o BGM 0340 apresentou 

médias superiores. Quanto à altura da planta, (Figura 1b), em que interessam plantas 

menores, o BGM 0133 apresentou menores médias em todas as cinco doses avaliadas.  

    Em relação ao número de microestacas (Figura 2a) e ao número de folhas vivas 

(Figura 2b), o BGM 0340 apresentou maiores (e portanto, melhores) médias. Em relação ao 

número de folhas mortas (Figura 3), o BGM 0133 apresentou-se superior (menor número de 

folhas mortas). 

(a) (b) 
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Conclusões 

A dose de sacarose de 20 g.L-1 apresenta a melhor média na maioria das 

características avaliadas no BGM 0340, não tendo sido possível estabelecer um padrão para 

o BGM 0133. 
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Introdução 

Amido é uma matéria-prima amplamente utilizada em certos segmentos industriais, constituída por 

polímeros de glicose, sendo os principais a amilose (Am) e amilopectina (Ap). A síntese da Am e Ap ocorre 

em processos separados, regulados por diferentes sistemas enzimáticos, e a proporção variada destes 

componentes afeta as propriedades funcionais do amido, definindo a sua aplicabilidade. A diversidade 

genética do amido dentro do germoplasma de mandioca, em comparação com outras espécies de plantas, 

ainda é pouco conhecida.  

Os métodos espectrofotométricos encontrados na literatura e mais comumente utilizados para 

determinar a relação Am/Ap, se fundamentam na ligação da Am com iodo (I2) produzindo um complexo de 

coloração azul. A habilidade da Am para formar esse complexo é devido à sua conformação estrutural, de 

forma helicoidal tridimensional. Quando cadeias helicoidais compactam-se duas a duas para formar uma 

dupla hélice, uma cavidade hidrofóbica central é formada, onde moléculas como as de iodo podem ser 

fixadas, formando uma reação de inclusão e exibindo uma forte cor azul, chamada de “valor azul”. Segundo 

JARVIS e WALKER (1993), os muitos métodos espectrofotométricos empregados para estimar a 

concentração do complexo Am-iodo não dão resultados precisos para a concentração de Am, uma vez que, 

tanto a Am como a Ap presentes no amido formam complexos com iodo e ambos os complexos absorvem na 

região de 620 a 680 nm.  

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi implementar método modificado para dosagem de Am em 

amidos de mandioca, com o propósito de se obter resultados reais, não superestimados, com perspectiva de 

encontrar, em futuras análises, genótipos com variabilidade genética diferenciada quanto ao conteúdo de Am. 

Material e Métodos 

Matéria-prima e extração do amido 

Raízes de 20 acessos de mandioca foram coletadas do Banco de Germoplasma de Mandioca do IAC, 

em Ubatuba, SP, com 12 meses, sendo submetidas aos processos de lavagem e descascamento. Em seguida, 

para a extração do amido, as raízes foram trituradas com água destilada em liquidificador industrial por 3 
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minutos. As massas obtidas foram peneiradas em malha de 250 µm, sobre bandejas plásticas. Os amidos 

brutos decantados foram lavados com água destilada, de 8 a 10 vezes, para eliminação dos açúcares, e por 

mais 3 vezes com etanol e éter de petróleo, para eliminação dos lipídeos. Os amidos puros foram secos em 

estufa ventilada, a 30-40ºC, novamente desintegrados e armazenados em potes plásticos para posterior 

dosagem de Am. 

Determinação da fração amilose 

Os métodos espectrofotométricos comumente utilizados para determinar Am proporcionam valores 

superestimados (“Am aparente”), devido à influência de absorção da Ap no comprimento de onda utilizado 

para estimar o “valor azul”. O método aplicado nesse trabalho, com modificações, fundamentou-se nos 

artigos descritos por MARTINEZ e PRODOLLIET (1996), KNUTSON (1986) e CAMPBELL et al. (2002), 

consistindo das seguintes etapas: pesou-se 80 mg de amido desengordurado em tubos de teflon previamente 

pesados, em triplicata; adicionou aos tubos 10 mL de solução de UDMSO, preparada misturando 9 volumes 

de DMSO com 1 volume de solução de uréia a 26,5%. Os tubos com o amido e a solução de UDMSO foram 

imediatamente e vigorosamente agitados por meio de um agitador de tubos, até a completa dissolução do 

amido, sendo levados ao banho-maria a 90°C, por 20 min, sob agitação constante. Em seguida foram 

transferidos para estufa a 100°C e mantidos em banho-maria por 16 horas, com aquecimento a 60oC. Os 

tubos foram retirados do banho-maria e mantidos a temperatura ambiente, sob constante agitação para 

prevenir alguma formação de grumos (gel de amido), até obter total resfriamento. A seguir, determinou-se a 

massa dos tubos com os amidos solubilizados. Retirou-se uma alíquota de 1 mL que foi transferida para um 

balão volumétrico de 100 mL, previamente tarado, determinando assim a massa da alíquota retirada. 

Adicionou ao balão volumétrico 95 mL de água destilada, 2 mL de solução de Iodo (2,0 g KI; 0,2 g I2/100 

mL de água). O volume do balão foi ajustado com água destilada e o frasco foi imediatamente agitado. As 

soluções foram mantidas em repouso por 30 minutos para o desenvolvimento completo da reação de cor. As 

leituras das absorbâncias foram realizadas contra uma solução branco (1,0 mL da solução de UDMSO, 97,0 

mL de água e 2,0 mL de solução de iodo), em espectrofotômetro Hitachi, modelo U-2000, com varredura 

realizada entre 430 a 800 nm, a intervalos de 5 nm, em celas de 1 cm de percurso óptico. 

Para superar o efeito da influência da Ap sobre a Am, derivação espectral de segunda ordem, com 

janela de 11 pontos, foi aplicada às leituras de absorbância obtidas para as amostras avaliadas, empregando o 

software Pirouette 4.0 (Infometrix, 1990-2007). Adotou-se o comprimento de onda de 595 nm para as 

leituras transformadas, que corresponde ao ponto de anulação da Ap e primeiro mínimo de absorção da Am. 

Para fins de comparação, leituras de Am aparente também foram realizadas a 645 nm. 

Fracionamento da amilose e amilopectina provenientes do amido de mandioca 

Pela indisponibilidade no mercado de padrões de Am e Ap que pudessem ser usados nos ensaios 

analíticos, amidos das variedades de mandioca IAC 12 e IAC 14 foram fracionados, com a finalidade de 

utilizar as frações isoladas como padrões na determinação quantitativa da Am. A extração e purificação da 
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Am dos amidos de mandioca foram realizadas conforme método desenvolvido por TAKEDA et al. (1986) e 

o isolamento da Ap baseou-se nos artigos descritos por TAKEDA et al. (1987) e TAKI et al. (1988). 

Curva de calibração 

Para estimar o conteúdo de Am nos acessos selecionados do Banco de Germoplasma, soluções dos 

padrões purificados foram preparadas com quantidades crescentes de Am (0; 8,0; 16,0; 20,0; 25,0; 32,0 e 

40,0 mg), acrescidas de quantidades decrescentes de Ap (40,0; 32,0; 25,0; 20,0; 16,0; 8,0 e 0 mg) em balões 

volumétricos de 5mL, completando o volume com solução de UDMSO. De cada solução foram retirados 

1mL, que foram pesados e transferidos para balões de 100 mL. Os mesmos procedimentos descritos para a 

solubilização dos amidos extraídos dos acessos (e posterior reação de cor) foram aplicados a cada solução 

padrão de trabalho. A curva de calibração de Am foi traçada a partir das 7 soluções preparadas em 

duplicatas, usando os valores transformados de absorbância (D2
595 nm).  

Resultados e Discussão 

Determinação do comprimento de onda para leituras da amilose 

Observando a Figura 1-A, percebe-se que o planejamento de um teste simples para dosar o teor de 

Am torna-se duvidoso, uma vez que a Am (com λmax a 645 nm) e a Ap (λmax a 535-540 nm) apresentam 

ampla sobreposição dos seus espectros. A maioria dos métodos realiza leituras espectrofotométricas do 

complexo formado usando apenas um comprimento de onda, entre a região de 600 a 680 nm. 

Consequentemente, medidas do valor azul para estimar a Am, inevitavelmente, incluem Ap.  

Resultados mais exatos de Am podem ser obtidos por meio de curvas de calibração com misturas de 

padrões de Am/Ap, em concentrações correspondentes às encontradas nos amidos comuns. Ao mesmo 

tempo, a aplicação do algoritmo de derivação das absorbâncias obtidas, permite eliminar a interferência da 

absorção da Ap sobre os teores de Am. Na Figura 1-B, nota-se pelos espectros transformados pela segunda 

derivada, que a partir do comprimento de onda de 590 nm as soluções de Ap demonstram valores nulos ou 

próximos de zero (ponto de anulação), proporcionando, desse modo, realizar leituras puras de absorção para 

a Am. Nesse caso, foi escolhido o comprimento de onda de 595 nm, por ser também o primeiro mínimo de 

absorção da Am. 

Avaliação dos genótipos do Banco de Germoplasma de mandioca do IAC 

 A tabela 1 traz os valores de Am determinados em alguns genótipos de mandioca. Nesse ensaio, ao 

estimar o conteúdo de Am utilizando apenas o comprimento máximo de absorção a 645 nm, os valores foram 

superestimados entre 8,2 a 41,9%, em relação aos valores determinados ao usar o método derivativo. A 

recuperação desse último método foi, em média, de 99,5%. 
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Figura 1. A- Espectros de absorção molecular de ordem zero das soluções padrões de AM (em laranja; 
λmax a 645 nm), de AP (em azul; λmax a 535 a 540 nm) e de suas misturas (preto); B- Espectros da segunda 
derivada das mesmas soluções padrão usadas para construção de curva de calibração, com λ min a 595 nm 
(ponto de anulação da AP). 

Tabela 1. Valores médios1 dos teores de amilose determinados em acessos de mandioca do Banco de 
Germoplasma do IAC, com respectivos desvios padrão e coeficientes de variação, pelos métodos de Amilose 
aparente2 e Derivada segunda3, Campinas, SP.  
Amostras Amilose aparente 

(%) 
Derivada segunda 

(%) 
Resíduo 

(%) 
Erro relativo 

(%) 
D24 18,82 + 0,29 15,17 + 0,81 3,65 24,1 
D28 20,34 + 0,14 16,58 + 0,14 3,76 22,7 
D33 19,16 + 0,13 16,36 + 0,38 2,80 17,1 
D35 19,56 + 0,26 15,51 + 0,31 4,05 26,1 
D52 19,87 + 0,74 14,88 + 0,26 4,99 33,6 
D63 18,84 + 0,37 14,68 + 0,21 4,16 28,3 
D104 20,37 + 0,57 17,75 + 0,48  2,62 14,7 
D189 19,85 + 0,14 18,06 + 0,80 1,78 9,9 
D199 17,79 + 0,46 15,93 + 0,07 1,86 11,7 
D407 17,52 + 0,29 15,66 + 0,45 1,85 11,8 
D408 20,29 + 0,01 18,50 + 0,16 1,78 9,6 
D412 19,42 + 0,21 17,59 + 0,90 1,84 10,4 
D414 19,84 + 0,26 17,89 + 0,32 1,95 10,9 
D415 18,27 + 0,26 15,56 + 0,06 2,71 17,4 
D419 17,67 + 0,60 16,13 + 0,22 1,54 9,58 
D421 17,71 + 0,30 12,48 + 0,21 5,23 41,9 
Rosa 23,62 + 0,10 20,50 + 0,01 3,12 15,2 

IAC 12 19,19 + 0,29 17,74 + 0,01 1,45 8,2 
IAC 13 19,33 + 0,41 16,92 + 0,51 2,40 14,2 

IAC 576 21,11 + 0,58 18,81 + 0,29 2,30 12,2 
Média (%) 19,43 16,64 2,8 17,5 

1Valores médios de três análises. 2Amilose aparente - leituras realizadas a 645 nm. 3D2
595 – 

leituras realizadas a 595 nm.  



395

A faixa de variação do conteúdo de Am em amidos de mandioca têm sido reportada entre 17,9 a 

23,6%, 17,0 a 25,0%, 18,0 a 25,0% ou 13,6 a 23,8%. O CIAT realizou a quantificação de amostras de clones 

da sua coleção do germoplasma, bem como de clones melhorados, encontrando um teor médio de 16,6% de 

Am em 2.000 genótipos avaliados (CEBALLOS et al, 2007).  

Ao se aplicar o método derivativo, a amplitude de variação dos valores de Am foi de 12,48 a 20,50% 

para os amidos extraídos das raízes Desse modo, os valores de Am encontrados nos genótipos de mandioca 

avaliados (Tabela 1) estão próximos aos teores registrados pela literatura científica. 

Conclusões 

A espectrofotometria derivativa possibilitou eliminar a interferência da amilopectina sobre os teores 

de amilose. 
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Introdução 

O Paraná é um importante produtor de mandioca no contexto nacional com 15,7% da produção, atrás 

somente do Pará em 2012 (SEAB/DERAL, 2013). Desta produção de 2.800.000 toneladas, 70% são 

destinadas ao processamento no maior e mais moderno parque industrial do país. 

Para atender a demanda industrial, os agricultores basicamente cultivam uma base genética restrita 

composta basicamente pelas cultivares Fécula branca, Olho junto, Baianinha, consideradas crioulas e as 

oriundas do programa de melhoramento do Instituto Agronômico de Campinas - IAC 90 e IAC 15. Destas, a 

cultivar de maior plasticidade é a Fécula branca, cultivada em variadas condições edafoclimáticas. 

Neste contexto, após vários anos de melhoramento e seleção foi lançada e registrada a cultivar do 

IAPAR – “IPR União”. O processo de obtenção desta cultivar é o objetivo deste trabalho. 

Material e Métodos 

A cultivar IPR União anteriormente denominada pelo código 92/2002 foi obtida através de bloco de 

cruzamento não controlado com coleta da semente botânica em plantas da cultivar Baianinha em Paranavaí, 

PR, em 2002. A denominação IPR é a sigla adotada pelo IAPAR para as suas cultivares. Outras cultivares 

presentes no bloco de cruzamento foram Olho junto e Fécula branca. Portanto conhece-se somente a mãe da 

IPR União que é a cultivar Baianinha, selecionados de um lote de 465 clones irmãos. Nas etapas posteriores 

de seleção, o clone se sobressaiu principalmente pelo elevado conteúdo de matéria seca, fator primordial para 

cultivares industriais, pois o preço pago ao produtor depende desse fator. Este preço é calculado através da 

medição da densidade da raiz que é correlacionada diretamente com a matéria seca. Esta densidade é 

conhecida como renda e é determinada pesando-se uma amostra de 5 kg de raízes na água. O peso obtido é 

diretamente multiplicado por um índice expresso em R$/grama de raiz mergulhada na água. 

Nos ensaios realizados, a cultivar testemunha adotada foi a Fécula branca, a mais plantada no Paraná 

e Mato Grosso do Sul. 
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O delineamento estatístico até a terceira multiplicação vegetativa foi em blocos de Federer, com a 

testemunha nas posições 3 e 8. A partir da quarta multiplicação, o delineamento foi em blocos ao acaso em 

três repetições. Nas comparações entre as médias utilizou-se o teste T a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 

A melhor adaptação nos ensaios da cultivar IPR União (Figura 1), ocorreu em solos de baixa 

fertilidade e teores de argila abaixo de 25%, característica de solos derivados do arenito na região. Em solos 

mais argilosos e de melhor fertilidade, a planta direcionou sua produção para a parte aérea em detrimento das 

raízes, com acamamento em algumas situações. Na média dos locais, IPR União foi significativamente 

superior a Fécula branca, 34,4% para a produção de raízes frescas (Tabela 1), 53,1% para as raízes secas 

(Tabela 2), 13,6% para a matéria seca (Tabela 3) e 25,6% para a renda (Tabela 4). Seguindo metodologia 

descrita por Fukuda et al (1997) o porte da cultivar foi considerado alto e a ramificação variável, mas com 

tendência a possuir somente um nível. Em plantas com 3,10 m de altura total, a primeira ramificação situou-

se a 2,62 m em média. A abertura da primeira ramificação foi de 98 graus. As raízes possuem um pequeno 

pedúnculo o que facilitou a operação de despinicamento. Devido à coloração da casca ser marrom escura que 

proporciona pontuações escuras, não é indicada para fabricação de farinha branca. Já para a fécula ou amido, 

não apresentou restrições em avaliações realizadas em escala industrial. As melhores produtividades 

ocorreram em colheitas entre 18 a 24 meses ou com dois ciclos vegetativos, de acordo com o sistema de 

produção do agricultor na região. A distância entre as gemas na rama foi considerada distante e chegou até 

2,19 cm, e caso não seja utilizado material de propagação de boa qualidade, podem ocorrer falhas na lavoura. 

Em nove avaliações realizadas, somente em uma, a renda e matéria seca da cultivar IPR União foi 

semelhante à Fécula branca (Tabela 4). 

Figura 1. Parte aérea e raízes da cultivar “IPR União” 
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Tabela 1. Raízes frescas e coeficiente de variação - CV das cultivares “IPR União” e Fécula branca em 

quatro locais. 

Local Safra “IPR União” Fécula branca CV 

 (ano) (t.ha-1) (t.ha-1) (%) 
Amaporã 2004/2006 82,59 a* 58,26 b 23,94 
Amaporã 2005/2007 47,40 a 47,43 a 13,15 
Palotina 2005/2007 35,91 a 18,89 b 18,05 
Amaporã 2006/2008 74,05 a 53,15 b 12,07 
São João do Caiuá 2006/2008 92,13 a 52,25 b 7,59 
Amaporã propriedade 1 2007/2009 94,19 a 87,28 a 12,11 
Amaporã propriedade 2 2007/2009 48,93 a 30,70 b 11,04 
Amaporã 2008/2010 32,59 a 22,08 a 25,28 
Santa Mônica 2010/2012 13,65 b 18,00 a 21,08 
Médias locais/safras  57,93 a 43,11 b 18,78 

* médias seguidas das mesmas letras nas linhas horizontais não diferem entre si pelo teste T. 

Tabela 2. Raízes secas e coeficiente de variação das cultivares “IPR União” e Fécula branca em quatro 

locais. 

Local Safra “IPR União” Fécula branca CV 

 (ano) (t.ha-1) (t.ha-1) (%) 
Amaporã 2004/2006 32,19 a* 20,10 b 24,88 
Amaporã 2005/2007 17,00 a 17,15 a 14,34 
Palotina 2005/2007 13,36 a 6,62 b 19,65 
Amaporã 2006/2008 30,17 a 17,59 b 11,63 
São João do Caiuá 2006/2008 34,54 a 16,36 b 7,52 
Amaporã propriedade 1 2007/2009 36,75 a 29,83 b 13,22 
Amaporã propriedade 2 2007/2009 18,83 a 9,90 b 11,09 
Amaporã 2008/2010 12,23 a 7,35 b 25,97 
Santa Mônica 2010/2012 05,28 a 5,99 a 21,11 
Médias locais/safras  22,26 a 14,54 b 23,19 

* médias seguidas das mesmas letras nas linhas horizontais não diferem entre si pelo teste T. 
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Tabela 3. Matéria seca das raízes secas (%) e coeficiente de variação - CV (%) das cultivares “IPR União” e 

Fécula branca em quatro locais. 

Local Safra “IPR União” Fécula branca CV 
 (ano) (%) (%) (%) 
Amaporã 2004/2006 38,97 a* 34,81 b 4,55 
Amaporã 2005/2007 35,73 a 36,11 a 5,14 
Palotina 2005/2007 37,21 a 34,27 b 4,10 
Amaporã 2006/2008 40,73 a 33,18 b 3,17 
São João do Caiuá 2006/2008 37,59 a 31,25 b 2,69 
Amaporã propriedade 1 2007/2009 38,84 a 33,98 b 1,46 
Amaporã propriedade 2 2007/2009 38,53 a 32,27 b 1,76 
Amaporã 2008/2010 37,54 a 33,33 b 2,50 
Santa Mônica 2010/2012 38,26 a 33,05 b 3,01 
Médias locais/safras  38,15 a 33,58 b 4,56 

* médias seguidas das mesmas letras nas linhas horizontais não diferem entre si pelo teste T. 

Tabela 4. Renda (g/5 kg raízes na água) e coeficiente de variação - CV (%) das cultivares IPR União e 

Fécula branca em quatro locais. 

Local Safra “IPR União” Fécula branca CV 

 (ano) (g) (g) (%) 
Amaporã 2004/2006 686,11 a* 563,33 b 4,55 
Amaporã 2005/2007 590,57 a 601,67 a 5,14 
Palotina 2005/2007 634,16 a 547,50 b 4,10 
Amaporã 2006/2008 738,33 a 515,00 b 3,17 
São João do Caiuá 2006/2008 645,46 a 458,15 b 2,69 
Amaporã propriedade 1 2007/2009 682,22 a 538,89 b 1,46 
Amaporã propriedade 2 2007/2009 673,17 a 488,33 b 1,76 
Amaporã 2008/2010 644,00 a 519,33 b 2,50 
Santa Mônica 2010/2012 665,17 a 511,33 b 3,01 
Médias locais/safras  662,13 a 527,06 b 4,56 

* médias seguidas das mesmas letras nas linhas horizontais não diferem entre si pelo teste T. 

Conclusões 

A cultivar “IPR União” é mais uma opção para o agricultor principalmente da região do arenito nas 

colheitas com dois ciclos vegetativos. 

Após a realização de ensaios em outras condições edafoclimáticas é possível estender o seu 

zoneamento, a principio restrito às condições do arenito Caiuá paranaense com 25% de argila. 

O aprimoramento fitotécnico mais refinado é necessário, para a adequação do potencial da cultivar. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), originária do continente americano é 

considerada um dos cultivos de maior importância para o Brasil, por fazer parte da base 

alimentar de praticamente todo brasileiro. O gênero Manihot é distribuída por todas as 

regiões do País, apresentando uma grande diversidade biológica. O Brasil é um dos maiores 

produtores mundiais de mandioca, com uma produção de 26,03 milhões de toneladas de 

raízes frescas em 2012 (IBGE, 2012). 

A cultura normalmente é multiplicada utilizando-se pedaços dos caules conhecidos 

por manivas. Este tipo de reprodução vegetativa apresenta uma taxa de multiplicação média 

de 10 vezes o número de plantas por ano, que é considerada muito baixa quando se compara 

com culturas reproduzidas por sementes. Além da baixa taxa de propagação da mandioca, as 

manivas são de difícil conservação e vulneráveis a pragas, doenças, exposição solar e/ou 

excesso de umidade (CAVALCANTE, 2001). 

A mandioca pode ser multiplicada por micropropagação, uma das modernas técnicas 

da cultura in vitro de tecidos vegetais. Entretanto, algumas cultivares não respondem de 

modo satisfatório à micropropagação, apresentando taxas de multiplicação mais baixas, 

causando, dessa forma, sérios problemas em trabalhos que necessitam de quantidades 

consideráveis de plantas para avaliação e posterior propagação no campo (CABRAL et al., 



402

2000). A espécie e o tipo de explante respondem de forma diferente à ação dos diversos 

tipos de reguladores de crescimento utilizados em cultivo in vitro. Um dos principais 

reguladores com efeito sobre a micropropagação é a citocinina BAP (GONZALEZ, 1998), 

tendo como fator determinante para o crescimento e multiplicação de plantas in vitro sua 

concentração no meio de cultura. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do 

regulador de crescimento BAP na micropropagação da mandioca ‘Vassourinha I’ (BGM 

520). 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da 

Embrapa Mandioca e Fruticultura. Como material vegetal foram utilizadas microestacas de 

aproximadamente 1 cm, contendo, no mínimo, uma gema lateral ou apical, oriundas de 

plantas previamente cultivadas in vitro da variedade de mandioca Vassourinha I (BGM 520. 

Os explantes foram inoculados em caixas de cultivo de 7,5 cm x 7,5 cm x 7,5 cm contendo 

40 mL dos macro, micronutrientes e vitaminas do MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962), 

acrescido de 20 g.L-1 de sacarose e suplementado com os reguladores ANA (ácido 

naftalenoacético) e AG3 (ácido giberélico) nas concentrações de 0,01 mg.L-1, e como fonte 

de variação utilizou-se no meio de cultura 0 mg.L-1; 0,01 mg.L-1; 0,02 mg.L-1; 0,03 mg.L-1; 

0,04 mg.L-1 e 0,05 mg.L-1 de BAP. O meio de cultura foi solidificado com 8 g.L-1 de ágar e 

o pH ajustado para 5,8 antes da autoclavagem. Os explantes foram incubados em sala de 

crescimento sob condições de temperatura de 27±1°C, fotoperíodo de 16 horas e densidade 

de fluxo de fótons de 30 µmol.m-2.s-1, controlados. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com nove repetições, 

onde a parcela experimental foi constituída por uma caixa de cultivo com nove 

microestacas. Após 60 dias de cultivo foram avaliadas a altura de plantas (AP) em cm, 

número de folhas vivas (NFV), número de folhas mortas (NFM) e número de microestacas 

(NM). As variáveis NFV, NFM e NM foram transformadas para  visando o 

atendimento das pressuposições da análise de variância. Os dados obtidos foram submetidos 

ao teste F da análise de variância. As análises estatísticas foram realizadas pelo programa 

SAS – Statistical Analysis System (SAS INSTITUTE, 2004). 
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Resultados e Discussão 

Por meio do teste de F da análise de variância, observou-se que as concentrações de 

BAP no meio MS não influenciaram significativamente nas variáveis estudadas em relação 

ao controle (ausência de regulador). Os coeficientes de variação (CV) variaram de 12,10% a 

27,22%, para NM e AP, respectivamente (Tabela 1). 

Tabela 1. Analise de variância das doses de BAP para cada variável analisada, AP (altura 

de planta, em cm), NFV (número de folhas vivas), NFM (número de folhas mortas) e NM 

(número de microestacas), na micropropagação da mandioca ‘Vassourinha I’ (BGM 520). 

FV       GL QM 
     AP    NFV   NFM NM 

Dose de BAP 5   9,552ns   0,039ns   0,119ns   0,039ns

Erro 47 10,845   0,096   0,172   0,077
C.V (%)  27,220 14,890 26,100 12,100
Média Geral  12,098   3,943  2,188   4,849

ns não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F 

Para a variável altura de planta pode-se observar grandes variações entre os valores 

mínimo e máximo, com amplitude de 1,5 cm e 18 cm, respectivamente, apresentando a 

maior diferença na dose de 0,02 mg.L-1 de BAP (Figura 1A). Apesar do número máximo de 

microestacas na dose de 0,05 mg.L-1 ser 10 (Figura 1B), a média desse tratamento ficou 

dentro dos padrões das demais concentrações. Com um dos parâmetros de maior 

importância para a micropropagação, a altura de planta refletirá em maior número de 

microestacas, como observado em Vidal (2009), que encontrou uma correlação fortemente 

positiva (0,71**) entre altura de planta e número de microestacas, concluindo que quanto 

maior a planta maior a quantidade de microestacas. Neste caso, o uso de doses mais 

elevadas de BAP mostrou uma tendência de reduzir a altura de planta como observado na 

(Figura 1A), refletindo em um número de microestacas que não diferiu significativamente 

da média das doses mais baixas. Os dados obtidos podem ser atribuídos ao efeito residual do 

BAP presente nos segmentos de caules devido aos subcultivos anteriores impostos a essa 

variedade de mandioca, e que podem ter interferido nos resultados alcançados. Diante dessa 

possibilidade, deve-se utilizar plantas oriundas de cultivo em total ausência de BAP e ou 

outros reguladores vegetais desde que factíveis de serem produzidos, que está de acordo 
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com ONUOCH; ONWUBIKU (2007), ao observarem que citocininas sintéticas em 

concentrações mais elevadas são inibitórios no crescimento de mandioca cultivada in vitro. 

O uso exógeno de BAP em concentrações mais elevadas induziram alguns efeitos 

nas plantas de mandioca, como maior número de folhas mortas (Figura 1D), considerando a 

média dos dados. Entretanto, na maior concentração (0,05 mg.L-1) de BAP houve uma 

redução na altura da planta para os valores máximo e média (Figura 1A), e maior número de 

folhas vivas (Figura 1C), indicando que em mandioca as citocininas sintéticas podem ser 

inibitórias em altas concentrações. Estes resultados indicam, entretanto, que a concentração 

de 0,05 mg.L-1 de BAP pode ser indicada para uso na conservação in vitro de germoplasma 

de mandioca, ampliando o intervalo entre os subcultivos e reduzindo a senescência da 

planta. 

 

 
Figura 1. Valores mínimos, máximos e médias das variáveis altura de plantas, em cm (A), 

número de microestacas (B), número de folhas vivas (C) e número de folhas mortas (D) em 

função das concentrações de BAP empregadas na micropropagação da variedade de 

mandioca Vassourinha I (BGM 520). 

Aparentemente, o uso de pequenas dosagens de reguladores de crescimento, como o 

BAP, tem grande potencial e pode oferecer resultados significativos no cultivo in vitro. 

Para a mandioca, utilizar meios com níveis baixos de reguladores de crescimento 

parece ser o método mais prático e eficaz para alcançar o máximo de desempenho in vitro 

dessa cultura (ONUOCH; ONWUBIKU, 2007). 

Conclusões 

Nessas condições, o uso de BAP acima da concentração de 0,01 mg.L-1 não 

apresenta resultados significativos para a micropropagação da mandioca ‘Vassourinha I', já 

que induziu efeitos inibitórios nas plantas desse acesso. Entretanto, tais efeitos inibitórios 

podem ser interessantes do ponto de vista da redução do crescimento de plantas conservadas 

in vitro. 
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parece ser o método mais prático e eficaz para alcançar o máximo de desempenho in vitro 

dessa cultura (ONUOCH; ONWUBIKU, 2007). 

Conclusões 

Nessas condições, o uso de BAP acima da concentração de 0,01 mg.L-1 não 

apresenta resultados significativos para a micropropagação da mandioca ‘Vassourinha I', já 

que induziu efeitos inibitórios nas plantas desse acesso. Entretanto, tais efeitos inibitórios 

podem ser interessantes do ponto de vista da redução do crescimento de plantas conservadas 
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Introdução 

A mandioca é uma cultura de grande importância nos trópicos, porque é um 

alimento de base prontamente disponível e com alto teor protéico (NASSAR et al., 2009). 

Como a mandioca convencionalmente é propagada de forma vegetativa ou 

assexuada, mediante segmentos do caule denominados de manivas-sementes ou apenas 

manivas, torna-se imprescindível que o material de plantio sofra uma rigorosa seleção, de 

forma que possa refletir na obtenção de plantas sadias, mais vigorosas e produtivas. No 

entanto, a multiplicação via manivas pode acumular pragas e patógenos, que associados a 

fatores ambientais, como clima e solo, podem afetar características como vigor, altura, teor 

de amido e produção de raízes, entre outras. 

Diante disso a produção de manivas sadias, partindo de materiais gerados pela 

micropropagação, constitui um importante procedimento na produção de materiais de 

plantio de qualidade. Mediante a micropropagação procura-se maximização da 

multiplicação de gemas, o que está estreitamente relacionado com o meio de cultura e a 

manipulação de seus componentes. 

A escolha do meio de cultura adequado é um fator relevante para a micropropagação 

devido ao importante papel que os componentes minerais desempenham no processo de 
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regeneração. Além disso, visando melhorar o desenvolvimento vegetativo e radicular das 

plantas in vitro, diversos produtos tem sido estudados na micropropagação vegetal, sejam de 

natureza orgânica, como polpa de banana e água de coco  ou mineral . 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as diferentes concentrações de um fertilizante 

solúvel comercial, adicionado a dois tipos de meio de cultura, em relação a diversas 

variáveis e ao desenvolvimento das plantas de um acesso do Banco Ativo de Germoplasma 

in vitro de mandioca, o BGM 1660 (Aipim Brasil). 

Material e Métodos 

O experimento foi instalado no Laboratório de Cultura de Tecidos, localizado na 

Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas - BA. Para o trabalho foi utilizado o 

acesso BGM 1660 (Aipim Brasil), que foi coletado no Banco Ativo de Germoplasma da 

Unidade, para introdução in vitro e posterior utilização. As condições de cultivo utilizadas 

no experimento foram controladas e se apresentaram da seguinte forma: temperatura 

ambiente de 27 ± 1ºC; densidade de fluxo de fótons de 30 µmol.m-2.s-1 e fotoperíodo de 16 

horas. Os recipientes utilizados foram tubos de ensaio de diâmetro de 25 mm e altura de 150 

mm, com 10 mL de meio. Os explantes utilizados foram microestacas com 

aproximadamente 1 cm de tamanho, sendo estes provenientes de plantas previamente 

cultivadas in vitro.  

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente ao acaso, em esquema 

fatorial 2 (meios de cultura) x 5 (doses de fertilizante solúvel comercial), com 20 repetições, 

cada repetição representada por uma microestaca cultivada em um tubo de ensaio. Os meios 

de cultura utilizados foram o MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962), suplementado com 

0,01 mg.L-1 de ácido naftalenoacético (ANA), benzilaminopurina (BAP) e ácido giberélico 

(AG3) e o 17 N (CIAT, 1982). O fertilizante solúvel possui a composição N - 10%, P2O5 - 

52%, K2O - 10%, Ca - 0,1%, Zn - 0,02%, B - 0,02%, Fe - 0,15%, Mn - 0,1%, Cu - 0,02% e 

Mo - 0,05%. As cinco doses deste utilizadas no delineamento foram 0 mg.L-1; 12,5 mg.L-1; 

25 mg.L-1; 37,5 mg.L-1 e 50 mg.L-1. Após 90 dias do início do experimento, as variáveis 

analisadas foram: altura de planta (AP) em cm, número de folhas vivas (NFV), número de 

folhas mortas (NFM) e número de microestacas (NM). O parâmetro utilizado para aplicação 

das regressões foi o coeficiente de determinação, sendo que todos os modelos com mais de 
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60% foram escolhidos para a demonstração dos resultados, pelo fato de explicar melhor os 

dados obtidos no experimento.  

Resultados e Discussão 

Os gráficos da análise de regressão em relação às diferentes dosagens do fertilizante

aplicadas no experimento mostraram diferenças significativas em relação ao comportamento 

do acesso nos dois meios de cultura. A variável AP mostrou diferentes respostas em relação 

ao meio e as doses utilizadas do fertilizante. No meio MS (Figura 1A) os pontos do gráfico 

se mostram próximos à linha de tendência, indicando que para esta variável as doses não se 

destacaram entre elas, sendo que as concentrações de 25 mg.L-1 e 37,5 mg.L-1 do fertilizante 

proporcionaram resultados discretamente mais elevados.  

         

Figura 1- Regressão da variável altura de planta do acesso de mandioca BGM 1660, em 

relação ao meio MS (A) e 17N (B). 

Já em relação ao meio 17N (Figura 1B), as doses 12,5 mg.L-1; 25 mg.L-1  e 37,5 

mg.L-1 provocaram uma diminuição na altura das plantas do acesso estudado. Na ausência 

do fertilizante obteve-se a maior altura de planta.  

Na variável NFV, a concentração de 37,5 mg.L-1 do fertilizante no meio MS (Figura 

2A) se sobressaiu em relação as demais. Uma maior quantidade de folhas vivas é de 

fundamental importância para o desenvolvimento de plantas, tendo em vista a maior 

capacidade fotossintética e também a maior produção de carboidratos que são armazenados 

principalmente nas raízes (LIMA et al., 2007), que no caso de mandioca é a principal fonte 

de interesse da cultura. Já em relação ao meio 17N (Figura 2B), o resultado foi semelhante 

ao da variável anterior. As melhores doses foram a de 50 mg.L-1 seguida pela ausência do 
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fertilizante, sendo que neste caso a diferença da segunda dose com maior expressão para as 

de 12,5 mg.L-1; 25,0 mg.L-1  e 37,5 mg.L-1 foi menor do que na primeira variável. 

       
Figura 2- Regressão da variável número de folhas vivas em relação aos meios MS (A) e 17N 

(B), empregados no cultivo in vitro do acesso BGM 1660 de mandioca, suplementados com 

doses do fertilizante solúvel comercial. 

 

Em relação a variável número de microestacas no meio MS (Figura 3A), houve uma 

tendência de aumento no número de microestacas com a elevação da dose do fertilizante até 

a concentração de 37,5 mg.L-1. Já o 17N (Figura 3B) mostrou uma tendência de redução na 

quantidade de microestacas, sendo que a concentração de 50 mg.L-1, foi superior a ausência 

do fertilizante.  

       
Figura 3. Regressão da variável número de microestacas em relação aos meios MS (A) e 

17N (B), utilizados no cultivo in vitro do acesso de mandioca BGM 1660, suplementados 

com doses do fertilizante solúvel comercial. 

Quanto ao número de folhas mortas, a análise estatística dos resultados não permitiu 

o ajuste da equação de regressão que pudesse ser utilizado como modelo de previsão. 
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Conclusões 

A dose de 37,5 mg.L-1 é a que apresenta melhores resultados em relação as 

variáveis para o acesso BGM 1660 em relação ao meio MS.  

A dose de 50 mg.L-1 é a que proporciona um melhor desenvolvimento geral para as 

plantas, principalmente em relação ao número de folhas vivas quando utilizado o meio 17N, 

devendo ser empregada de acordo com a finalidade específica do estudo. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) pertence ao gênero Manihot e é originária 

do continente Americano, sendo considerada um dos cultivos de maior importância para o 

Brasil. O gênero Manihot apresenta uma grande diversidade biológica distribuída por todas 

as regiões do País principalmente nas regiões central, norte e nordeste do Brasil. O Brasil é 

um dos maiores produtores mundiais de mandioca, com produção de 26,03 milhões 

de toneladas de raízes frescas em 2012 (IBGE, 2012). 
A mandioca tradicionalmente é propagada por via vegetativa, a partir de estacas, 

chamadas de manivas. É um método lento, produzindo a cada ano, em condições adequadas, 

estacas para o plantio de uma área aproximadamente oito vezes maior que a de sua origem 

(LOPEZ, 1995). Como alternativa para acelerar esse processo a micropropagação é uma 

ferramenta biotecnológica que vem contribuindo com diversas espécies cultivadas, 

produzindo um grande número de planta em um pequeno espaço de tempo, utilizando pouca 

mão de obra e um pequeno espaço físico, além de contribuir com a produção de material 

propagativo livre de patógeno (SOUZA et al., 2006).  

Existem diversas alternativas utilizadas para aumentar a eficiência da 

micropropagação, como adição ou substituição de algum componente do meio de cultura 

como fonte de carboidratos, reguladores vegetais e sais minerais. Assim, o objetivo deste 
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trabalho foi avaliar o efeito do fertilizante comercial na micropropagação do acesso CM 

305/5 (BGM 340) de mandioca. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da 

Embrapa Mandioca e Fruticultura. Como material vegetal foram utilizados microestacas de 

aproximadamente 1 cm, oriundas de plantas do BGM 340previamente cultivadas in vitro. 

Os explantes foram inoculados em tubos de ensaio contendo 10 mL dos macro, 

micronutrientes e vitaminas do MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962) acrescido de 20 g.L-1

de sacarose e suplementado com os reguladores ANA (ácido naftalenoacético), BAP 

(benzilaminopurina) e AG3 (ácido giberélico) nas concentrações de 0,01 mg.L-1. 

Adicionalmente, utilizou-se no meio de cultura 0; 12,5; 25; 37,5 e 50 mg.L-1 do fertilizante 

solúvel comercial, constituído de N - 10%, P2O5 - 52%, K2O - 10%, Ca - 0,1%, Zn - 0,02%, 

B - 0,02%, Fe - 0,15%, Mn - 0,1%, Cu - 0,02% e Mo - 0,05%. O meio de cultura foi 

solidificado com 8 g.L-1 de ágar, e pH ajustado para 5,8 antes da autoclavagem. Os 

explantes foram incubados em sala de crescimento sob condições de temperatura de 

27±1°C, fotoperíodo de 16 horas e densidade de fluxo de fótons de 30 µmol.m-2.s-1, 

controlados. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com vinte repetições, 

onde cada parcela experimental correspondeu a um tubo de ensaio contendo uma 

microestaca. Após 60 dias de cultivo foram avaliadas a altura de plantas (AP), número de 

folhas vivas (NFV), número de folhas mortas (NFM) e número de microestacas (NM). As 

variáveis NFV, NFM e NM foram transformadas para  visando o atendimento das 

pressuposições da análise de variância. Os dados obtidos foram submetidos ao teste F da 

análise de variância.  As análises estatísticas foram realizadas pelo programa SAS – 

Statistical Analysis System (SAS INSTITUTE, 2004). 

Resultados e Discussão 

Por meio das análises estatísticas observou-se que a concentração do fertilizante 

solúvel comercial no meio de cultura não influenciou significativamente nas variáveis 
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estudadas. Os coeficientes de variação (CV) variaram de 12,58% a 38,81%, para NFV e AP, 

respectivamente.  (Tabela 1). 

Tabela 1. Analise de variância das doses do fertilizante solúvel comercial utilizada na 
micropropagação da mandioca, para cada variável analisada, AP (altura de planta), NFV 
(número de folhas vivas), NFM (número de folhas mortas) e NME (número de microestaca). 

FV GL QM 
 AP NFV NFM NME 

Dose 4 9,018ns 0,119 ns 0,032 ns 0,221 ns

Erro 86 13,931 0,098 0,132 0,135 
C.V (%)  38,81 12,58 22,17 16,52 
Média Geral  9,618 5,791 2,308 4,593 

ns não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F 

A concentração de 25 mg.L-1 do fertilizante solúvel comercial proporcionou maior 

média em relação à altura de planta e número de folhas mortas (Tabela 2) sem, entretanto, 

haver diferenças estatísticas entre as doses. A variável AP apresentou valores com amplitude 

entre 2,3 e 17,3 cm, na ausência e presença de 25 mg.L-1 do fertilizante solúvel comercial, 

respectivamente com média geral de 9,61 cm em função das doses utilizadas. 

Tabela 2. Estatística descritiva comparando mínimo, máximo, média, desvio padrão e 
coeficiente de variação de plantas micropropagadas de mandioca nas doses de 0; 12,5; 25; 
37,5 e 50 mg L-1 do fertilizante solúvel comercial.

Altura de planta (cm) Nº de folhas vivas 

Doses Min Max Med D. Pad. CV % Doses Min Max Med D. Pad. CV % 
0,0 2,3 13,6 8,94 3,637 40,685 0,0 3 8 5,28 1,274 11,596 

12,5 2,8 15,3 9,07 3,879 42,752 12,5 3 8 5,56 1,247 10,677 
25,0 3,6 17,3 10,38 4,339 41,787 25,0 4 7 5,68 1,057 8,716 
37,5 5,5 16,0 10,34 3,055 29,529 37,5 4 11 6,39 1,852 13,110 
50,0 2,3 13,6 9,31 3,597 38,656 50,0 2 10 6,06 2,127 17,041 

Nº de folhas morta Nº de microestacas 
0,0 0 4 2,33 0,907 18,928 0,0 1 6 4,00 1,534 19,398 

12,5 0 5 2,22 1.309 28,023 12,5 1 9 4,28 1,809 19,761 
25,0 1 5 2,47 1,073 18,249 25,0 2 8 4,68 1,668 17,097 
37,5 1 4 2,17 0,857 16,590 37,5 4 7 5,11 0,900 7,892 
50,0 0 6 2,33 1,495 27,548 50,0 2 8 4,89 1,711 17,147 

Para NFV, os valores observados variaram entre 2 e 11, nas concentrações de 50 e 

37,5 mg.L-1 do fertilizante solúvel, respectivamente. Para a variável NFM, a utilização do 
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fertilizante solúvel comercial afetou negativamente, uma vez que à medida que aumentou a 

concentração do fertilizante, a quantidade de folhas mortas também aumentou, com o maior 

valor obtido (6) com a dose máxima do fertilizante solúvel comercial. Por outro lado, para 

NM não houve grande ganhos com o uso do fertilizante, uma vez que com o aumento das 

concentrações o efeito no NM foi semelhante ou, na maioria dos casos, até mesmo 

prejudicial à sua ausência. 

A diferença não significativa dos dados avaliados pode ser devido ao estresse salino 

relacionado com os efeitos adversos do excesso de sais sob homeostase iônica, balanço 

hídrico e nutrição mineral da planta (ZHU, 2001; MUNNS, 2002). A absorção de nutrientes 

minerais em plantas depende da quantidade e da forma na qual os íons estão disponíveis à 

planta e a sua interface com a fonte e a seletividade no processo de absorção. Os princípios 

básicos da absorção de nutrientes minerais aplicam-se para plantas cultivadas in vivo e in 

vitro. Entretanto, diferenças nas condições fisiológicas e ambientais entre plantas cultivadas 

nesses sistemas interferem nos processos de absorção (CORREIA, 2006).

A taxa de crescimento e aparência do vegetal está ligada a vários fatores internos e 

externos, tendo como principal deles a quantidade de sais no meio de cultura, que vai 

influenciar diretamente na pressão osmótica do meio externo e interno à planta. A 

concentração ótima de cada nutriente para alcançar taxas de crescimento máximas varia 

consideravelmente dependendo da espécie, do tipo de cultura, etc (ZAVATTIERI, 2003).  

As composições dos meios de culturas para uma determinada espécie são 

normalmente definidas de forma empírica, manipulando uma ou outra combinação de 

formulações preexistente (RAMAGE & WILLIAMS, 2002). Basicamente, a diferença entre 

os meios de cultura são as concentrações de nutrientes, as fontes e essencialidade desses 

minerais. O meio de cultura MS caracteriza-se por apresentar concentração iônica total alta; 

tendo concentrações de nitrogênio, potássio, zinco e cloro bem elevadas quando comparada 

com as concentrações de outros meios (LEIFERT et al., 1995). 

Conclusões 

Para essas condições, a suplementação do fertilizante solúvel comercial no meio 

de cultura não influencia na  micropropagação desta variedade de mandioca. 
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Introdução 

A mandioca pode ser afetada por problemas que limitam ou inviabilizam seu 

desenvolvimento. Dentre os fatores que afetam essa cultura destacam-se os bióticos, como 

as podridões de raízes, a bacteriose e os ácaros, e os abióticos, especialmente a seca. Outro 

fator que interfere de forma marcante na produção de mandioca é a falta de material de 

plantio de qualidade genética e fitossanitária, já que seu sistema de propagação vegetativo, 

além da baixa taxa que apresenta, favorece o acúmulo e a transmissão de pragas e patógenos 

entre os ciclos de cultivo. Dessa forma, é fundamental o fornecimento de mudas sadias 

visando contornar essa situação. Nesse sentido, a biotecnologia surge como uma alternativa 

por meio da multiplicação in vitro de materiais livres de patógenos, sendo necessário, para 

isso, o estabelecimento de um protocolo de micropropagação do genótipo de interesse. 

Em qualquer sistema de micropropagação, os componentes do meio nutritivo são 

fundamentais para o estabelecimento de um protocolo eficiente de produção in vitro de 

plantas. Entre esses componentes, as auxinas e citocininas são as classes de reguladores de 

crescimento mais utilizadas no cultivo in vitro (CALDAS et al., 1998). Entre as citocininas 

comercialmente disponíveis, a 6-benzilaminopurina (BAP) é a que, em geral, apresenta 

melhores resultados, em concentrações que variam em função da espécie e do tipo de 

explante (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998). Em vista dos aspectos abordados, este 
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trabalho teve por objetivo avaliar o efeito do BAP no comportamento in vitro da variedade 

Curimenzinha de mandioca (BGM 611). 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos da Embrapa 

Mandioca e Fruticultura, situado em Cruz das Almas, Bahia. Como material vegetal 

utilizou-se microestacas de aproximadamente 1 cm de tamanho do acesso Curimenzinha 

(BGM 611) do Banco Ativo de Germoplasma de Mandioca dessa Instituição, previamente 

cultivadas in vitro. 

Os explantes foram inoculados em caixas de cultivo de 7,5 cm x 7,5 cm x 7,5 cm, 

contendo 40 mL do meio de cultura composto dos sais do MS (MURASHIGE; SKOOG, 

1962), suplementado com 0,01 mg.L-1 de ANA (ácido naftalenoacético) e AG3 (ácido 

giberélico), diferentes concentrações de BAP (0 mg.L-1; 0,01 mg.L-1; 0,02 mg.L-1; 0,03 

mg.L-1; 0,04 mg.L-1 e 0,05 mg.L-1), 25 g.L-1 de sacarose, solidificado com 7 g.L-1 de ágar e 

pH ajustado em 5,8 antes da autoclavagem. As caixas com os explantes 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, durante 60 dias. 

O experimento foi instalado no delineamento inteiramente casualizado e cada 

parcela experimental foi constituída de uma caixa de cultivo contendo nove microestacas. 

Foram avaliadas as variáveis número de folhas verdes (NFV), número de folhas senescentes 

(NFS), número de microestacas (NM) e peso da matéria seca da planta (PMSP). As 

variáveis número de folhas verdes, número de folhas senescentes e número de microestacas 

foram transformadas para 0,5 +x visando o atendimento das pressuposições da análise de 

variância. Os dados obtidos foram submetidos ao teste F da análise de variância. Para as 

médias das concentrações de BAP foram ajustados modelos de regressão polinomial. As 

análises estatísticas foram realizadas pelo programa estatístico SAS – Statistical Analysis 

System (SAS INSTITUTE, 2004). 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1 pode ser observado o resumo da análise de variância. Houve efeito 

significativo do BAP para todas as variáveis (p<0,05), com exceção do NFS. Observou-se 
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uma variação de 16,80% a 47,32% nos coeficientes de variação (CV) para NM e MPS, 

respectivamente, resultado esperado em experimentos na área de cultura de tecidos, uma vez 

que, apesar do controle nas condições de cultivo (temperatura, luz e fotoperíodo), a 

distribuição dos dados de resposta não costuma seguir o pressuposto da normalidade. 

  

Tabela 1. Resumo da análise de variância do número de folhas verdes (NFV), número de 

folhas senescentes (NFS), número de microestacas (NM) e peso da matéria seca da planta 

(PMSP), em g, e o desenvolvimento in vitro da variedade de mandioca Curimenzinha (BGM 

611) sob efeito do BAP. 

FV GL QM 
NFV NFS NM MPS 

BAP 5 0,7183** 0,3165ns 1,0292** 0,0014** 
Erro 48 0,1044 0,2501 0,1208 0,0003 
CV (%)  16,86 29,11 16,80 47,32 
Média Geral  3,33 2,70 3,98 0,04 
** significativo a 1% de probabilidade, pelo teste de F. ns não significativo a 5% de probabilidade. 

No que se refere ao NFV e ao PMSP, apesar do efeito significativo das 

concentrações de BAP, não foi possível o ajuste de um modelo estatístico com alto R² e com 

significado biológico, apresentando média dos valores observados de 3,33 e 0,04 g, 

respectivamente (Figuras 1 e 2). 

Figura 1. Número de folhas verdes de plantas da variedade de mandioca Curimenzinha 

(BGM 611) micropropagadas em função das concentrações de BAP. 

  
Por outro lado, para NM foi possível o ajuste de um modelo de 2º grau, com R2 de 

69,90%. O maior NM (5,93) foi obtido na ausência e o menor com 0,042 mg.L-1 de BAP, 

sendo o  valor estimado pelo modelo de 2º grau de 3,02 microestacas (Figura 3). 
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Figura 2. Peso da matéria da planta seca (g) do genótipo de mandioca Curimenzinha (BGM 

611) em função das concentrações de BAP empregadas na sua micropropagação. 

Figura 3. Número de microestacas de plantas da variedade de mandioca Curimenzinha 

(BGM 611) micropropagadas sob concentrações de BAP.

Esses resultados indicam um efeito negativo do aumento das concentrações do BAP 

sobre o NM, havendo, portanto, a necessidade de redução das doses de BAP empregadas no 

experimento. Além disso, é interessante que sejam efetuados em mais variedades de 

mandioca, uma vez que foram encontrados resultados significativos empregando o BAP em 

outras culturas (SANTOS et al., 2008; LOPES et al., 2012; PASA et al., 2012), de forma a 

tornar possível se fazer inferências mais concretas da ação dessa citocinina na 

micropropagação da mandioca. 

Conclusões 

Na micropropagação da variedade de mandioca Curimenzinha (BGM 611) não há 

necessidade da adição de BAP no meio de cultura contendo os sais do MS e 0,01 mg.L-1 da 

ANA e AG3. 
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São necessários estudos analisando menores concentrações de BAP e a inclusão de 

outras variedades de mandioca, visto que as concentrações empregadas do regulador vegetal 

podem afetar negativamente o desenvolvimento das plantas. 
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Introdução 

A principal forma de multiplicação da mandioca se dá por meio da propagação 

vegetativa, apresentando uma taxa muito baixa, além de facilitar a disseminação de pragas. 

Dessa forma o uso da cultura de tecidos, mediante a micropropagação, torna-se uma 

alternativa para superar essa limitação. 

No cultivo in vivo é comum o uso de fertilizantes para aumentar o potencial 

produtivo das culturas. Fertilizantes solúveis disponíveis no mercado vem sendo 

empregados no cultivo de diversas espécies, entre elas a mamoneira (NOBRE et al., 2013). 

Já no cultivo in vitro, a exceção de espécies de orquídeas (SU et al., 2012), o uso de 

fertilizantes comerciais não é uma prática comum, haja vista que os meios de cultura são 

constituídos de componentes envolvendo sais minerais, vitaminas, reguladores de 

crescimento, carboidratos, cujas concentrações são ajustadas em função dos objetivos e 

genótipos estudados. Em vista do exposto, este trabalho teve por objetivo avaliar a 

influência do meio de cultura e das concentrações de um fertilizante solúvel comercial na 

micropropagação da mandioca ‘Batata’ (BGM 1660). 

Material e Métodos 
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Já no cultivo in vitro, a exceção de espécies de orquídeas (SU et al., 2012), o uso de 

fertilizantes comerciais não é uma prática comum, haja vista que os meios de cultura são 

constituídos de componentes envolvendo sais minerais, vitaminas, reguladores de 

crescimento, carboidratos, cujas concentrações são ajustadas em função dos objetivos e 

genótipos estudados. Em vista do exposto, este trabalho teve por objetivo avaliar a 

influência do meio de cultura e das concentrações de um fertilizante solúvel comercial na 

micropropagação da mandioca ‘Batata’ (BGM 1660). 

Material e Métodos 
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No experimento foram utilizadas microestacas de plantas da variedade de mandioca 

Batata (BGM 1660), oriunda do Banco Ativo de Germoplasma de Mandioca da Embrapa 

Mandioca e Fruticultura, situado na cidade de Cruz das Almas, Bahia, previamente 

cultivadas in vitro no Laboratório de Cultura de Tecidos dessa Instituição, com 

aproximadamente 1 cm de tamanho. 

Os meios de cultura utilizados para a inoculação das microestacas foram o MS 0,01, 

modificado do meio de Murashige; Skoog (1962), suplementado com 0,01 mg.L-1 de ANA 

(ácido naftalenoacético), BAP (benzilaminopurina) e AG3 (ácido giberélico), e o 17N 

(CIAT, 1982), ambos suplementados com cinco concentrações de um fertilizante solúvel (0 

mg.L-1; 12,5 mg.L-1; 25 mg.L-1; 37,5 mg.L-1 e 50 mg.L-1), constituído de N - 10%, P2O5 - 

52%, K2O - 10%, Ca - 0,1%, Zn - 0,02%, B - 0,02%, Fe - 0,15%, Mn - 0,1%, Cu - 0,02% e 

Mo - 0,05%, e adicionados  25 g.L-1 de sacarose, solidificados com 7 g.L-1 de ágar e pH 

ajustado em 5,8. Cada tubo de ensaio continha 10 mL de meio de cultura. Após a 

inoculação, 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 durante 60 

dias. 

O experimento foi instalado no delineamento inteiramente casualizado, no esquema 

fatorial 2 x 5, com 20 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 altura de planta (AP), em cm, números de folhas verdes 

(NFV), de folhas senescentes (NFS), de microestacas (NM) e peso da matéria seca da planta 

(MSP), em g. As variáveis NFV, NFS e NM foram transformadas para 0,5 +x visando o 

atendimento das pressuposições da análise de variância. Os dados obtidos foram submetidos 

ao teste F da análise de variância. As médias dos meios de cultura foram comparadas pelo 

teste F a 5% de probabilidade. Para as médias das concentrações do fertilizante solúvel 

foram ajustados modelos de regressão polinomial. As análises estatísticas foram realizadas 

pelo programa estatístico SAS – Statistical Analysis System (SAS INSTITUTE, 2004). 

Resultados e Discussão 

O efeito significativo na interação meio x fertilizante solúvel para NFV pode ser 

observado na Tabela 1. Para NFS houve significância apenas para o fator meio e para o 
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PMSP apenas o fator fertilizante solúvel foi significativo. Não houve nenhum efeito 

significativo para AP e NM. 

Tabela 1. Resumo da análise de variância da altura de planta (AP), em cm, números de 

folhas verdes (NFV), de folhas senescentes (NFS), de microestacas (NM) e peso da matéria 

seca da planta (PMSP), em g, e o desenvolvimento in vitro do acesso da mandioca ‘Batata’ 

(BGM 1660) sob efeito de meios de cultura e de concentrações do fertilizante solúvel. 

FV GL QM 
AP NFV NFS NM MPS 

Meio 1 10,9928 ns 0,0693 ns 2,0176 ** 0,1449 ns 0,0001 ns

FS(1) 4 21,3531 ns 0,3019 ns 0,3513 ns 0,4551 ns 0,0012* 
Meio x FS(1) 4 19,3969 ns 0,5513** 0,1570 ns 0,3636 ns 0,0003 ns

Erro 157 16,0939 0,1476 0,2206 0,2692 0,0004 
CV (%)  62,67 16,30 34,15 26,87 68,47 
Média Geral  6,40 5,22 1,62 3,50 0,03 
** e * significativo a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste de F. ns não significativo a 5% de 
probabilidade. 
(1)Fertilizante solúvel 

Os resultados referentes ao desdobramento da interação se encontram na Tabela 2 e 

Figura 1, sendo possível observar que o maior NFV (7,25) foi obtido quando se utilizou o 

meio de cultura MS 0,01 em combinação com a concentração de 12,5 mg.L-1 do fertilizante 

solúvel. Contudo, na ausência do fertilizante solúvel o meio 17N proporcionou resultado 

superior ao MS 0,01, não havendo diferenças significativas quando se utilizou as demais 

concentrações do fertilizante solúvel (Tabela 2).  

Tabela 2. Valores médios de número de folhas verdes (NFV) de plantas da variedade Batata 

de mandioca (BGM 1660) em função do meios de cultura e das concentrações do fertilizante 

solúvel. 

Meios de 
cultura 

Concentrações do fertilizante solúvel (mg.L-1) 
0,0 12,5 25,0 37,5 50,0 

MS 0,01 4,20 b 7,25 a 5,06 a 5,29 a 5,60 a 
17 N 5,56 a 5,10 b 4,50 a 4,83 a 5,35 a 

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem estatisticamente entre si pelo teste F a 5% de significância. 
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Figura 1. Número de folhas verdes de plantas de mandioca ‘Batata’ (BGM 1660) em função 

dos meios de cultura e das concentrações do fertilizante solúvel. 

Para NFS, observou-se que o meio MS 0,01 apresentou o melhor resultado, uma vez 

que reduziu a senescência foliar (Tabela 3) em 37%.

Tabela 3. Valores médios de número de folhas senescentes de plantas de mandioca ‘Batata’ 

(BGM 1660) em função dos meios de cultura. 

Meios de cultura Média 
MS 0,01 1,29 b 

17 N 1,90 a 
Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem estatisticamente entre si pelo teste F a 5% de significância. 

 Quanto ao peso da matéria seca da planta, apesar do efeito significativo das 

concentrações do fertilizante solúvel, não foi possível o ajuste de um modelo estatístico com 

alto R² e com significado biológico, apresentando média dos valores observados de 0,029 g 

(Figura 2). 

Figura 2. Peso da matéria seca da planta, em g, de plantas de mandioca ‘Batata’ (BGM 

1660), em função das concentrações do fertilizante solúvel. 
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 Em geral, os resultados indicam que o meio de cultura MS 0,01 associado à 

concentração de 12,5 mg.L-1 do fertilizante solúvel foi o mais eficiente na 

micropropagação da variedade de mandioca Batata (BGM 1660). O uso de fertilizantes 

também proporcionou resultados positivos no cultivo in vitro de outras espécies, conforme 

Cunha et al. (2011) e Colombo et al. (2012). 

Conclusões 

Para a micropropagação da mandioca ‘Batata’ (BGM 1660), o meio de cultura mais 

eficiente é o MS 0,01 adicionado de 12,5 mg.L-1 do fertilizante solúvel. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma das mais importantes raízes tuberosas cultivadas no 

Brasil. Com uma produção em torno de 23,4 milhões de toneladas (FAO, 2012), encontra-se em segundo 

lugar no ranking mundial. Um dos fatores limitantes para a cultura, no entanto, é a produção de material de 

plantio sadio e em números elevados (SOUZA et al., 2008). Por ser uma espécie de propagação vegetativa, a 

constante multiplicação e a infestação por doenças que são transmitidas para as gerações futuras contribuem 

para o envelhecimento fisiológico do material de plantio, resultando em baixa produtividade das variedades 

(SILVA et al., 2002). Desta forma, é fundamental a utilização de material propagativo de alta qualidade 

genética e fitossanitária que promovam a melhoria da cadeia produtiva da cultura.  

Neste contexto, a micropropagação vem sendo utilizada em um grande número de espécies de 

importância econômica, uma vez que é considerada a técnica que tem apresentado maiores aplicações entre 

todos os procedimentos que compõem a cultura de tecidos vegetais (SOUZA et al., 2009). Entretanto, um 

dos fatores limitantes no sucesso desta técnica é o fato de que para cada espécie há a necessidade de 

otimização das condições de cultivo. Normalmente, as modificações são feitas nos componentes do meio de 

cultura como sacarose, vitaminas, fitorreguladores e sais minerais. Além da necessidade de adequar os 

componentes para cada genótipo, essas modificações visam também a promoção do crescimento dos tecidos 

(LONDE et al., 2012), bem como a redução dos custos da micropropagação (SANTANA et al., 2009). Desta 

forma, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de um fertilizante solúvel na micropropagação da 

mandioca. 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos da Embrapa Mandioca e Fruticultura, 

em Cruz das Almas, BA. Como material vegetal, foram utilizados microestacas de aproximadamente 1 cm, 

extraídas de plantas pré-estabelecidas in vitro do acesso BGM 1660 (Aipim Brasil) provenientes do Banco 

Ativo de Germoplasma daquela Instituição. Os explantes foram inoculados em tubos de ensaio (25 mm x 150 
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mm) contendo 10 mL do meio de cultura MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962) acrescido de 20 g L-1 de 

sacarose e suplementado com 0,01 mg.L-1 dos reguladores ANA (ácido naftalenoacético), BAP 

(benzilaminopurina) e AG3 (ácido giberélico). Como mais uma fonte de minerais, foi adicionado ao meio 

MS um fertilizante solúvel, constituído de N - 10%, P2O5 - 52%, K2O - 10%, Ca - 0,1%, Zn - 0,02%, B - 

0,02%, Fe - 0,15%, Mn - 0,1%, Cu - 0,02% e Mo - 0,05%, nas concentrações de 0 mg.L-1; 12,5 mg.L-1; 25 

mg.L-1; 37,5 mg.L-1 e 50 mg.L-1. O meio de cultura foi solidificado com 7 g.L-1 de ágar e pH ajustado para 

5,8. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com cinco tratamentos e 20 repetições, onde 

cada repetição é constituída de uma planta por tubo. 

As culturas foram mantidas em sala de crescimento sob temperatura de 27±1°C, densidade de fluxo 

de fótons de 30 µmol.m-2.s-1 e fotoperíodo de 16 horas. Após 60 dias de cultivo foram consideradas as 

seguintes variáveis: altura de plantas (AP) em cm, número de folhas vivas (NFV), número de folhas mortas 

(NFM) e número de microestacas (NM). Os dados obtidos foram analisados mediante análise de variância 

pelo teste F. As variáveis NFV, NFM e NM tiveram dados transformadas em 0,5X + . 

Resultados e Discussão 

Não houve efeito significativo das diferentes concentrações do fertilizante solúvel em nenhuma das 

variáveis estudadas na micropropagação da mandioca (BGM 1660). Os coeficientes de variação obtidos 

nesse trabalho estiveram entre 18,99% e 63,51%, tendo a variável altura de plantas (AP) apresentado maior 

valor em relação às demais (Tabela 1).  

Tabela 1. Análise de variância para as variáveis altura de planta (AP) em cm, número de folhas vivas (NFV), 

número de folhas mortas (NFM) e número de microestaca (NM) de plantas de mandioca Aipim Brasil em 

função da utilização de diferentes concentrações de um fertilizante solúvel. 

Fonte de Variação GL Quadrados Médios 
 AP NFV NFM NM 

Dose 5 17,41ns 0,60ns 0,08ns 0,47ns

Erro 89 15,73 0,20 0,21 0,29 
C.V (%)  63,51 18,99 36,74 28,31 
Média Geral  6,24 5,49 1,30 3,50 

nsNão significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 

Apesar do uso do fertilizante solúvel não afetar significativa nas variáveis em estudo, verificou-se 

que as maiores médias para altura de plantas foram obtidas no tratamento com 50 mg.L-1 (7,6 cm). 

Entretanto, se se levar em consideração a economia com reagentes, verifica-se que o fertilizante utilizado a ¼ 

da concentração máxima (12,5 mg.L-1) promoveu uma altura média semelhante (Figura 1A).

Avaliando-se a concentração de 12,5 mg.L-1 do fertilizante solúvel, observou-se que essa 

concentração foi a mais responsiva no número de folhas vivas (Figura 1B). Contudo, em concentrações 

superiores, houve um decréscimo no número de folhas formadas. Quanto ao número de folhas mortas, pôde-
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se perceber que a presença do fertilizante parece não ter influenciado nesta variável, uma vez que a média de 

folhas mortas foi semelhante ao tratamento controle (Figura 1C). 

Assim como o número de folhas vivas, a obtenção de microestacas foi promovida em maior número 

no tratamento contendo 12,5 mg.L-1 do fertilizante, produzindo uma média de 4,5 microestacas por planta, ao 

final de 60 dias de cultivo (Figura 1D). 

Figura 1. Altura de plantas (A) em cm, número de folhas vivas (B), número de folhas mortas (C) e número 

de microestacas (D) de mandioca do acesso BGM 1660 cultivadas em meio com diferentes concentrações de 

um fertilizante solúvel. 

Nas condições em que este trabalho foi realizado não foi possível definir uma melhor concentração 

do fertilizante solúvel neste genótipo de mandioca. Provavelmente essas concentrações, associadas aos níveis 

de sais já existentes no meio de cultura MS exerceram efeito prejudicial ao desenvolvimento das plantas. 

Como a composição química do meio de cultura é um dos fatores importantes na micropropagação, uma vez 

inadequada, pode resultar em desordens fisiológicas e até mesmo a morte do tecido vegetal (NAS; READ, 

2004). 
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Conclusão 

A adição do fertilizante solúvel no meio de cultura não influencia na micropropagação do acesso 

BGM 1660. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta) é uma planta com alto teor de carboidratos e 

apresenta relevante capacidade de produção e adaptação às condições climáticas. A cultura 

proporciona inúmeras alternativas de aproveitamento, tanto dentro da propriedade rural 

quanto na indústria, para obtenção de vários produtos (NASSAR; ORTIZ, 2007), sendo a 

maior parte de sua produção utilizada para consumo humano. 

Sua propagação é feita vegetativamente, a partir de estacas. No campo, esta 

propagação se dá de forma muito lenta e, várias doenças, principalmente as sistêmicas, 

podem ser transmitidas por meio de sucessivas gerações (OLIVEIRA et al., 2000). 

O cultivo in vitro e subsequente micropropagação é uma técnica atualmente bem 

estabelecida para diversas espécies e visa a propagação clonal, eliminação de vírus, 

conservação de germoplasma, entre outros (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998). 

A mandioca pode ser multiplicada por micropropagação. Entretanto, algumas 

cultivares não respondem de modo satisfatório, apresentando taxas de multiplicação mais 

baixas, trazendo dessa forma, sérios problemas em trabalhos que necessitam de plantas para 

propagação no campo (CABRAL et al., 2000). 

Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo determinar condições adequadas 

para micropropagação de mandioca a partir da avaliação do volume do meio de cultura e do 

número de explantes que propiciem um melhor desenvolvimento das plantas in vitro. 
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Material e Métodos 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Cultura de Tecidos (LCT) da 

Embrapa Mandioca e Fruticultura. Como material vegetal, foram utilizadas microestacas 

apicais de plantas previamente cultivadas in vitro de mandioca (Manihot esculenta Crantz),

variedade Olho Roxo (BGM 0036). Os explantes foram extraídos em câmara de fluxo 

laminar, contendo aproximadamente 1,5 cm de comprimento.  

Em diferentes números por tratamento (1, 2, 3 e 4), as microestacas foram 

introduzidas em volumes de 5 mL, 10 mL e 15 mL do meio de cultura 17 N (CIAT, 1982), 

em tubo de ensaio de 25 mm x 150 mm. Os meios foram solidificados com ágar (7 g.L-1) e 

tiveram o pH ajustado para 5,7 antes da autolavagem. Em seguida, o material foi mantido 

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. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualisado, em esquema fatorial 4 x 

3 (números de explantes x volumes do meio de cultura), com cinco repetições. Após um 

período de 60 dias, foram feitas as avaliações, analisando-se as variáveis: número de ápices 

(NA), número de folhas mortas (NFM), número de folhas vivas (NFV), número de 

microestacas (NM), altura da parte aérea (APA) em cm e comprimento de raiz (CR) em cm.

As análises estatísticas foram realizadas pelo programa SAS – Statistical Analysis System 

(SAS INSTITUTE, 2004). 

Resultados e Discussão 

A variável comprimento de raiz apresentou efeito significativo a 1% de 

probabilidade para o fator número de explantes e a 5% de probabilidade com relação ao 

volume do meio de cultura, pelo teste de Tukey. As demais variáveis (NA, NFM, NFV, NM 

e APA) não apresentaram efeitos significativos para nenhum dos fatores analisados (Tabela 

1). 
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Tabela 1. Analise de variância de diferentes volumes do meio de cultura e número de explantes por 

tubo para as variáveis NA (número de ápices), NFM (número de folhas mortas), NFV (número de 

folhas vivas), NM (número de microestacas), APA (altura da parte aérea) e CR (comprimento da 

raiz), em plantas micropropagadas da mandioca ‘Olho Roxo’ 

FV GL QM 

 NA NFM NFV NM APA CR 
NEX 3 0,0102ns 0,9382ns 4,1743ns 6,1420ns   7,7126ns 16,1995*

VOL 2 0,0264ns 0,1006ns 3,1381ns 1,3623ns 26,3555ns  57,4653**

NEX x VOL 6 0,0093ns 0,6750ns 1,9056ns 4,2146ns   5,1693ns   9,0409ns

Erro 135 0,0136ns 1,9973ns 1,9678ns 2,9165ns 10,2991ns   6,1115ns

C.V (%)  3,38 49,20 27,15 19,65 75,71 44,57 
Média Geral     1,0136      0,8503      2,6395      4,3673      4,2388      5,5463 

* e ** significativo a1% e 5% de probabilidade pelo teste de Tukey respectivamente,  ns não significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey, 

 

A maior média para o comprimento da raiz foi obtida no volume de 15 mL do meio 

de cultura 17 N (Tabela 2). Os valores obtidos para os volumes de 5 mL e 10 mL, os quais 

apresentaram  médias inferiores em relação ao maior volume de meio utilizado, não 

diferiram estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Esses valores 

podem ser atribuídos à disponibilidade de macro, micronutrientes e vitaminas presentes no 

meio de 15 mL, e ao maior espaço físico proporcionado pelo maior volume de meio, que 

pode ter favorecido o desenvolvimento da raiz para esta variedade utilizada. 

Tabela 2. Comprimento da raiz (cm) em função do volume do meio de cultura (mL) utilizado na 

micropropagação da variedade de mandioca Olho Roxo 

 

Na equação de regressão de segundo grau é possível observar que o comprimento da 

raiz atinge maior tamanho no cultivo de um explante por tubo. Esse comprimento diminui 

conforme o aumento do número de explantes (Figura 1). Considerando as concentrações e 

Volume (mL) Médias 

5 4,56 b 

10 5,36 b 

15 6,69 a 

Médias seguidas das mesmas letras não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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disponibilidade de nutrientes, no sentido de satisfazer as necessidades nutricionais dos 

explantes, nos tubos com maiores números de microestacas e, consequentemente, de plantas, 

pode ter havido uma maior competição que interferiu no desenvolvimento das raízes. 

  

 

 

 

 

Figura 1. Comprimento da raiz (cm) de plantas micropropagadas de mandioca ‘Olho Roxo’ em 

função do número de explantes cultivados por tubo. 

Conclusões 

O volume de 15 mL do meio de cultura 17N e apenas um explante por tubo é o mais 

indicado para um maior desenvolvimento de raízes da variedade de mandioca Olho Roxo. 
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Introdução 

A mandioca é considerada a quarta fonte mais importante de carboidratos nos trópicos, 

portanto de grande importância na alimentação humana e animal. Propagada vegetativamente a 

partir de manivas, a multiplicação em campo, além de muito lenta, pode disseminar várias 

doenças, principalmente as sistêmicas, o que pode diminuir a qualidade do material cultivado. A 

produção de material de plantio básico sadio e em números elevados é uma das grandes 

limitações para a expansão e produção de mandioca (SOUZA et al., 2008). A partir disso, 

diversas técnicas de cultura de tecidos têm sido desenvolvidas de maneira a superar as 

limitações encontradas pelo melhoramento convencional, destacando-se entre elas a 

micropropagação para a produção de material propagativo sadio. A microproagação também 

representa o resgate de variedades de importância regional por meio de sua limpeza e a 

conservação de uma parte importante de seu germoplasma (SOUZA et al., 2006a).  

A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) apresenta grande variabilidade 

quanto à resposta morfogenética in vitro, em função do genótipo que pode ser diferenciado em 

demandas nutricionais e condições de cultivo distintas, necessitando de estudos específicos 

visando maximizar os processos de regeneração in vitro. Além disso, NAS E READ (2004) 

relatam que a composição química do meio de cultura tem um papel importante no sucesso da 

propagação de plantas in vitro. Quando a composição do meio de cultura não está adequada 

podem ocorrer desordens fisiológicas e até a morte do tecido vegetal. Diante do exposto, este 

trabalho teve como objetivo avaliar a interação de acessos de mandioca e de meios de cultura 

em um processo de micropropagação. 
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Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos da Embrapa 

Mandioca e Fruticultura, onde foram utilizados como material vegetal, microestacas com ápices 

de 1,0 cm - 1,5 cm de tamanho dos acessos BGM 298 (CM-424/10), 491 (Veada), 520 

(Vassourinha I)e 611 (Curimenzinha), previamente cultivadas in vitro. Os meios de cultura 

utilizados para condução do experimento foram o 17N (CIAT, 1982), o MS (MURASHIGE; 

SKOOG, 1962), o MS/2 e o MS/3 solidificados com 7 g.L-¹ de ágar e pH ajustado a 5,8 antes da 

autoclavagem. 

O meio 17N é composto por 1/3 dos sais minerais do MS, 1 mg. L-1 de tiamina, 100 mg. 

L-1 de inositol e 0,01 mg. L-1  de ANA e AG3. Já os meios MS, MS/2 e MS/3 são formados pelos 

sais minerais e vitaminas do MS, respectivamente na concentração normal, na metade e um 

terço dela. Esses três meios de cultura foram suplementados com 0,01 mg. L-1 de ANA, BAP e 

AG3. Os explantes foram inoculados em tubos de ensaio de 25 mm x 150 mm contendo 10 mL 

de meio de cultura, os quais foram mantidos em sala de crescimento com temperatura de 27 ± 1º 

C, densidade de fluxo de fótons de 30 μmol. m-2 e fotoperíodo de 16 horas durante 60 dias dias.  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 

(acessos de mandioca) x 4 (meios de cultura) com número de repetições variando entre 12 e 50, 

a depender do tratamento utilizado. As avaliações do experimento foram realizadas observando-

se as variáveis: comprimento da maior haste (CMH) em cm, número de microestacas apicais 

(NMA), número de microestacas laterais (NML) e número de raízes aéreas (NRA). As 

variáveis número de comprimento da maior haste, número de microestacas apicais, laterais e 

número de raízes aéreas foram transformadas por 0,5 +x para atendimento das 

pressuposições da análise de variância. As médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade e as análises estatísticas foram realizadas pelo programa 

estatístico SAS – Statistical Analysis System (Sas Institute, 2004). 

Resultados e Discussão 

A interação acessos x meio de cultura foi significativa para todas as variáveis, exceto 

para NMA, onde houve efeito significativo dos fatores isolados. Observou-se uma variação de 

18,42% a 58,69% nos CV´s para NMA e NRA, respectivamente (Tabela 1).
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Tabela 1. Resumo da análise de variância do comprimento da maior haste (CMH), em cm, 

número de microestacas apicais (NMA), número de microestacas laterais (NML) e número de 

raízes aéreas (NRA) com a interação do meio de cultura e acessos de mandioca na 

micropropagação. 

FV GL QM 
 CMH NMA NML NRA 

Genótipo 3   7,75 ** 1,84 **   2,24 ** 50,26** 
Meio  3 20,56 ** 2,34 ** 21,13 **  0,38 ns

Genótipo x Meio        9   3,38 **      0,13 ns   2,33 **    3,28 ** 
Erro 561       0,74      0,07       0,48        0,77 
C.V (%)  24,07 18,42 28,8 58,69 
Média Geral  13,12   1,77   5,9   2,80 
** significativo a 1% de probabilidade pelo teste de F e ns não significativo a 5% de probabilidade. 

Independente do acesso, valores máximos do comprimento da maior haste foram 

obtidos com a concentração normal do MS. Nesse meio de cultura o BGM 491 apresentou 

menor comprimento da maior haste (13,16 cm), diferindo estatisticamente dos demais acessos. 

Entre os acessos, para esse mesmo meio de cultura, o que mais se destacou nessa variável foi o 

BGM 520 (20,82 cm) (Tabela 2). Já o acesso BGM 298 apresentou o menor valor (8,56 cm) 

cultivado no meio 17N. 

Tabela 2. Comprimento da maior haste (cm) em função da interação de acessos de mandioca 

micropropagados em vários meios de cultura. 

Meios de cultura 
Acessos 17N MS/3 MS/2 MS 

298 8,56 b C 10,14 b BC 11,82 b B 18,25 a A 
491 10,55 ab A 9,87 b A 11,56 b A 13,16 b A 
520 11,07 ab B 14,39 a AB 19,57 a A 20,82 a A 
611 14,46 a BC 11,90 ab C 15,94 a AB 18,78 a A 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

O meio de cultura MS diferenciou-se dos demais e apresentou maior média (2,83 cm) 

do NMA, enquanto os meios de cultivo 17N e MS/3 não diferenciaram significativamente entre 

si (Tabela 3), o que pode ser explicado por possuírem as mesmas concentrações de 

macronutrientes, micronutrientes e vitaminas. 

Tabela 3. Número de microestacas apicais em função dos meios de cultura empregados na 

micropropagação de variedades de mandioca. 

Meios de cultura NMA 
17N 1,48 c 

MS/3 1,48 c 
MS/2 1,84 b 
MS 2,83 a 

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
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Ainda para número de microestacas apicais, considerando a média em função dos 

acessos utilizados, observou-se que resultados superiores foram obtidos para o BGM 611 (2,18 

cm) e BGM 298 (1,88 cm) (Tabela 4). 

Tabela 4. Número de microestacas apicais em função de acessos de mandioca multiplicadas in 

vitro em vários meios de cultura. 

Acessos NMA 
298  1,88 ab 
491                                 1,35 c 
520  1,62 bc 
611                                 2,18 a 

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

Para a variável número de microestacas laterais, o meio de cultura MS também 

apresentou comportamento superior em relação aos demais, enquanto o meio 17N mostrou os 

menores valores para essa varável (Tabela 5). O acesso que apresentou os menores números de 

microestacas laterais foi o BGM 298, exceto quando cultivado no meio MS. 

Tabela 5. Número de microestacas laterais em função dos acessos e meios de cultura utilizados 

na micropropagação da mandioca.  

 Meios de cultura 
Acessos 17N MS/3 MS/2 MS 

298 2,86 b C 3,42 b BC 4,54 b B 9,56 a A 
491  4,16 ab B  4,88 ab AB   6,20 ab A 7,16 b A 
520  4,36 ab B 6,00 a AB 7,83 a A 9,80 a A 
611   6,02 a BC       4,92 ab C    7,57 a AB   9,06 ab A 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Em relação à presença de raízes aéreas, elas surgem nas gemas mais próximas da base 

da planta, inviabilizando-as para dar origem a um novo indivíduo. Observou-se, então, que no 

acesso BGM 298 ocorreu a menor formação de raízes aéreas em todos os meios de cultura 

(Tabela 6), o que pode ser uma consequência do efeito do genótipo.  

Tabela 6. Número de raízes aéreas em função dos acessos e meios de cultura utilizados na 

micropropagação de mandioca.  

Meios de cultura 
Acessos 17N MS/3 MS/2 MS 

298 0,34 b A 0,46 c A 0,52 b A 1,20 b A 
491 1,84 b A 1,88 bc A 0,10 b B 1,34 b AB 
520 5,64 a AB 4,50 a AB 8,92 a A 4,00 b B 
611 4,75 a BC 3,56 ab C 5,95 a AB 7,97 a A 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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As diferenças entre os dados obtidos nesse trabalho, quando comparado a outros de 

mesma natureza, podem ser decorrentes da especificação dos meios de cultura para cada 

espécie, uma vez que diferentes combinações de carboidratos, sais minerais, vitaminas e 

reguladores vegetais estimulam ou não o crescimento de células, órgãos, tecidos e 

consequentemente o desenvolvimento da planta (GEORGE et al., 2008). 

Conclusões 

O meio de cultura MS em sua concentração normal é o mais indicado para a 

micropropagação dos acessos de mandioca BGM's 298, 491, 520 e 611. 
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Introdução 

A família Euphorbiaceae é representada por cerca de 2.700 espécies, distribuídas entre ervas 

daninhas, plantas ornamentais e genótipos de valor medicinal. Dentre os gêneros que compõem esta família, 

um dos mais importantes é o Manihot, que é nativo das Américas e possui a mandioca (Manihot esculenta

Crantz) com umas das espécies de grande importância econômica (GUERRA; VEJA, 2011). 

A mandioca tem inúmeras vantagens em relação a outras culturas, tais como facilidade de 

propagação, tolerância à seca, rendimentos satisfatórios em solos de baixa fertilidade, nos quais é geralmente 

cultivada, baixa exigência em insumos modernos, que normalmente encarecem os sistemas de produção de 

outras culturas, resistência ou tolerância a pragas e doenças, alto teor de amido nas raízes e de proteína nas 

folhas e possibilidades de consorciação com outras culturas (SOUZA et al., 2006). Apesar da sua 

importância, a mandioca apresenta algumas limitações, tais como produção de material de plantio básico 

sadio e baixa taxa de multiplicação, decorrentes da sua forma de propagação que é basicamente vegetativa. 

A implementação da cultura de tecidos no melhoramento genético convencional da mandioca é 

muito importante para melhorar a sua eficiência e rapidez, uma vez que apresenta diversas técnicas que 

podem ser utilizadas para produzir material de plantio de qualidade, garantindo maior produtividade da 

cultura (SANTANA et al., 2009). Dentre essas técnicas de cultura de tecidos, a micropropagação é aquela 

que mais se destaca, justamente pelas vantagens que apresenta na produção de material de plantio com 

qualidade fitossanitária em tempo e espaço físico reduzidos. 

A mandioca encontra-se entre as espécies nas quais a micropropagação já está bem estabelecida 

para a quase totalidade das variedades. A técnica possui diversas aplicações, destacando-se a eliminação de 

doenças e pragas, recuperação do vigor e da produtividade e, claro, maior rapidez na multiplicação dos 

genótipos de mandioca (SOUZA et al., 2009). No entanto, estudos que acelerem o processo da 
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micropropagação tornam-se necessários, de forma a aumentar ainda mais a taxa de multiplicação da 

mandioca. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da posição da microestaca no meio de cultura na 

taxa de multiplicação in vitro da mandioca. 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos da Embrapa Mandioca e Fruticultura, 

em Cruz das Almas – BA. Plantas previamente cultivadas in vitro dos acessos BGM 520 (Vassourinha I), 

BGM 611 (Curimenzinha) e BGM 911 (Rainha do Sol) foram utilizadas para obtenção dos explantes 

microestacas de aproximadamente 1,2 cm que foram inoculadas em caixas plásticas (7,5 cm x 7,5 cm x 7,5 

cm) contendo 70 mL do meio de cultura MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962) acrescido de 20 g.L-1 de 

sacarose e suplementado com 0,01 mg.L-1 dos reguladores ANA (ácido naftalenoacético), BAP 

(benzilaminopurina) e AG3 (ácido giberélico). O meio de cultura foi solidificado com 7 g.L-1 de ágar e o pH 

ajustado para 5,78 antes da autoclavagem. As microestacas de cada acesso foram distribuídas no meio de 

cultura em três posições: 1- vertical contendo pelo menos uma gema lateral; 2- horizontal com uma gema 

lateral; e 3- horizontal com duas gemas laterais. Os explantes foram mantidos em sala de crescimento sob 

temperatura de 27±1°C, densidade de fluxo de fótons de 30 µmol.m-2.s-1 e fotoperíodo de 16 horas. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3 (acessos) x 3 (posições das 

microestacas) com 20 repetições. Nas avaliações feitas aos 90 dias de cultivo, foram consideradas em 

porcentagem, morte de plantas (M), contaminações por fungos (CF) e por bactérias (CB); comprimento de 

hastes (CH) em cm, número de microestacas apicais (NMA), número de microestacas laterais (NML) e 

número total de microestacas (NTM). Os dados de NMA, NML e NTM foram submetidos à análise de 

variância e as médias dos tratamentos foram comparadas estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Os dados de contagem foram transformados para 0,5X + . 

Resultados e Discussão 

Durante o período de cultivo in vitro, os percentuais de morte das plantas e de contaminações 

fúngicas foram relativamente baixos, com valores médios de 4,8% e 2,4%, respectivamente (Tabela 1). 

Considerando a posição da microestaca no meio de cultivo, observa-se que na posição vertical foram 

registradas maiores taxas de morte de plantas e contaminação por fungos, respectivamente 7,4% e 7,3%, 

sobretudo nos acessos BGM 520 (15%) e BGM 911 (22,2%), respectivamente. Quanto às contaminações 

bacterianas, elas foram observadas em todos os acessos avaliados e posições de cultivo da microestaca, com 

valores médios de 14,7%, 1,7% e 5,5%, nas posições vertical, horizontal com uma gema e horizontal com 

duas gemas laterais, respectivamente. Considerando os acessos, o BGM 611 apresentou maior taxa de 

contaminação com uma média de 15,9%. Esses níveis, considerados satisfatórios, foram semelhantes aos 
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obtidos por Oliveira et al. (2000) ao avaliar um sistema de micropropagação massal de seis variedades de 

mandioca (Manihot esculenta Crantz).  

Tabela 1. Porcentagem de plantas mortas (M), contaminadas por fungos (CF) e por bactérias (CB) em 

plantas de três acessos de mandioca cultivados in vitro em diferentes posições da microestaca. 

Posição de cultivo 
Vertical com 1 gema 

lateral 
Horizontal com 1 

gema lateral 
Horizontal com 2 

gemas laterais 
Média 

Acesso M CF CB M CF CB M CF CB M CF CB 
BGM 520 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 5,3 6,8 0,0 1,8 
BGM 611 7,1 0,0 31,6 0,0 0,0 5,0 11,1 0,0 11,1 6,1 0,0 15,9 
BGM 911 0,0 22,2 12,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 7,4 4,2 
Média 7,4 7,3 14,7 1,7 0,0 1,7 5,5 0,0 5,5 4,8 2,4 7,3 

De acordo com a análise estatística, a interação acessos x posição de cultivo foi significativa apenas 

para o número de microestacas apicais. Nas demais variáveis, as diferenças significativas foram observadas 

em relação aos acessos. 

O acesso BGM 611 apresentou maior comprimento de hastes nas condições de cultivo da 

microestaca nas posições vertical (24 cm) e horizontal com uma (22,16 cm) e duas gemas laterais (21,81 

cm). Por sua vez, o BGM 520 mostrou, naquelas três condições, o menor comprimento de hastes (Figura 1). 

Figura 1. Comprimento de hastes (cm) em três acessos de mandioca (Manihot esculenta Crantz) cultivados 

em diferentes posições da microestacas no meio de cultivo. Médias seguidas de mesma letra maiúscula não 

diferem quanto às posições e minúsculas quanto aos genótipos, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

A altura da planta é uma variável importante, pois expressa o desenvolvimento da planta in vitro

como resposta às condições de cultivo submetidas. Entretanto, quando o objetivo do trabalho for 

micropropagação, essa variável deve ser avaliada em conjunto com a produção de microestacas, a qual 

determina as taxas de multiplicação de cada variedade. 

Com relação ao número de microestacas, o acesso BGM 611 também se destacou tanto na produção 

de microestacas apicais quanto laterais, com respectivamente 4,05 (Figura 2A) e 6 (Figura 2B) microestacas, 

quando cultivado na posição vertical. No entanto, quando as microestacas foram cultivadas na posição 
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horizontal com uma ou duas gemas, a produção de microestacas apicais foi maior no BGM 911 (Figura 2A). 

Já na produção de microestacas laterais e considerando a posição horizontal com uma gema, o BGM 611 

superou mais uma vez os demais genótipos. Na posição horizontal com duas gemas não houve diferença 

significativa entre o BGM 611 e 911 (Figura 2B). 

Figura 2. Número de microestacas apicais (A) e laterais (B), em três acessos de mandioca (Manihot 

esculenta Crantz) cultivados em diferentes posições no meio de cultivo. Médias seguidas de mesma letra 

maiúscula não diferem quanto às posições e minúsculas quanto aos genótipos, pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

Para o número total de microestacas, o BGM 611 apresentou melhores resultados quando cultivados 

na posição vertical. Nas demais posições, não houve diferença entre o BGM 611 e o BGM 911. Assim como 

no comprimento de hastes, independente da posição de cultivo, o comportamento do BGM 520 na produção 

de microestacas apicais ou laterais foi inferior às outras variedades, evidenciando o efeito do genótipo na 

taxa da micropropagação (Figura 3), o que também já foi observado no cultivo de meristemas (ACEDO; 

LABANA, 2008) e nos explantes nodais e ápices caulinares derivados de meristemas em diferentes 

cultivares de mandioca (KONAN et al., 1997). 

Figura 3. Número total de microestacas em três acessos de mandioca (Manihot esculenta Crantz) cultivados 

em diferentes posições no meio de cultura. Médias seguidas de mesma letra maiúscula não diferem quanto às 

posições e minúsculas quanto aos genótipos, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

A B 
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Neste trabalho observou-se que explantes posicionados horizontalmente no meio de cultura 

apresentaram melhores respostas no número de microestacas apicais e totais quando eles possuíam duas 

gemas laterais. Esses resultados se opõem aos obtidos por Pereira et al. (2005), que avaliando diferentes 

aspectos, dentre eles o número de gemas iniciais do explante na multiplicação in vitro de batata, concluiram 

que microestacas com mais de uma gema inicial proporcionam a regeneração de brotações maiores, sem, no 

entanto, aumentar a taxa de multiplicação do material. 

Conclusões 

Há efeito pronunciado do genótipo no desenvolvimento in vitro das plantas. 

No geral, o uso da microestacas na posição vertical proporciona maiores comprimento de hastes e 

número de microestacas apicais, laterais e total.  

O BGM 611 é o acesso que melhor responde as condições de cultivo impostas. 

Referências

ACEDO, V. Z.; LABANA, C. U. Rapid propagation of released Philippine cassava varieties through tissue 
culture. Journal of Root Crops, v. 1, n. 34, p. 1008-114, 2008. 

GUERRA, L. S.; VEJA, V. R. M. Apuntes sobre el cultivo de la yuca (Manihot esculenta Crantz). 
Tendencias actuales. Cultivos Topicales, v. 32, p. 27-35, 2011. 

KONAN, N. K.; SCHÖPKE, C.; CÁRCAMO, R.; BEACHY, R. N.; FAUQUET, C. An efficient mass 
propagation system for cassava (Manihot esculenta Crantz) based on nodal explants and axillary bud-derived 
meristems. Plant Cell Reports, v. 16, p. 444-449, 1997. 

MURASHIGE, T.; SKOOG, F. A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue 
cultures. Physiologia Plantarum, Copenhagen, v.15, p. 473-497, 1962. 

OLIVEIRA, R. P.; GOMES, T. S.; VILARINHOS, A. D. Avaliação de um sistema de micropropagação 
massal de variedades de mandioca. Pesquisa Agropecuária Brasileira,  v.35, n.12, p.2329-2334, 2000. 

PEREIRA, E. S.; FRANÇA, R. B.; DANTAS, A. C. M.; FORTES, G. R. L. influência do número de gemas, 
presença ou ausência de folhas e posição do explante na multiplicação in vitro da batata. Horticultura 
Brasileira, v. 23, p. 86-89, 2005. 

SANTANA, M. A.; ROMAY, G.; MATHEUS, J.; VICENTE-VILLARDÓN, J. L.; DEMEY, J. R. A simple 
and low-cost strategy for micropropagation of cassava (Manihot esculenta Crantz). African Journal of 
Biotechnology, v. 8, n. 16, p. 3789-3897, 2009. 

SOUZA, L. da S.; FARIAS, A. R. N.; MATTOS, P. L. P. de; FUKUDA, W. M. G. (Eds.) Aspectos 
socioeconômicos e agronômicos da mandioca. Prefácio. Cruz das Almas, BA. Embrapa Mandioca e 
Fruticultura Tropical, 2006. 817p. 

SOUZA, A. da S.; JUNGHANS, T. G.; SOUZA, F. V. D.; SANTOS-SEREJO, J. A. dos; SILVA NETO, H. 
P. da S.; MENEZES, M. C.; SILVEIRA, D. G.; SANTOS, V. da S. Micropropagação da mandioca. In:  

JUNGHANS, T. G.; SOUZA, A. da S. (Ed.). Aspectos práticos da micropropagação de plantas. Cruz das 
Almas, BA. Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, 2009. p. 323-349. 



445

DIFERENTES DOSES DE BENZILAMINOPURINA E SUA 
RELAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO IN VITRO DE UM 

ACESSO DE MANDIOCA (Manihot esculenta Crantz) 

Karen Cristina Fialho dos Santos1, Antônio da Silva Souza2, Honorato Pereira da Silva 
Neto3, Mariane de Jesus da Silva de Carvalho4, Ádila Melo Vidal4, Emanuela Barbosa 
Santos5

1Analista da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Caixa Postal 007, 44380-000, Cruz das 
Almas, BA. E-mail: karen.santos@embrapa.br 
2Pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Caixa Postal 007, 44380-000, Cruz das 
Almas, BA. E-mail: antonio.silva-souza@embrapa.br 
3Engenheiro Agrônomo, Mestrando da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 
44380-000, Cruz das Almas, BA. e-mail: honopsn@yahoo.com.br 
4Engenheira Agrônoma, Doutoranda da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, , 
44380-000, Cruz das Almas, BA. e-mail: marianejs@yahoo.com.br, 
amelovidal@yahoo.com.br 
5Estudante de Agronomia Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, , 44380-000, Cruz 
das Almas, BA. Email: emanuela_bs@hotmail.com 

Introdução 

Os recursos genéticos vegetais são de extrema importância para a manutenção de 

diversas características desejáveis em uma cultura e também para uma utilização em 

programas de melhoramento genético. 

A alta variabilidade de espécies, como a mandioca (Manihot esculenta Crantz), tem 

que ser estudada e seu comportamento em relação a diversas situações de cultivo devem ser 

analisados, tendo em vista a alta erosão genética a qual vendo sendo gradativamente 

submetida (SOUZA et al., 2009).  

Em plantas in vitro, diversos meios de cultura têm sido testados para o melhor 

desenvolvimento de explantes e, a depender do objetivo a ser alcançado, proporcionar 

índices de multiplicação mais elevados no caso de micropropagação, ou reduzir a taxa de 

crescimento das plantas quando se trata da conservação in vitro de germoplasma. A 

benzilaminopurina é um fitohormônio que faz parte das citocininas, que são os reguladores 

de crescimento responsáveis pelo controle da divisão celular, estimulando assim o 

crescimento de parte aérea e raízes (JELENSKA et al., 2000.).   

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes concentrações de 

(Benzilaminopurina) BAP em relação ao crescimento in vitro, mediante diversas variáveis, 

de um acesso do Banco Ativo de Germoplasma de mandioca.  
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Material e Métodos 

O trabalho foi instalado e conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos da 

Embrapa Mandioca e Fruticultura, situada em Cruz das Almas- BA. As plantas utilizadas no 

experimento foram previamente cultivadas no Laboratório e delas extraídas os explantes, 

microestacas com aproximadamente 1 cm de tamanho. O acesso utilizado foi proveniente do 

Banco Ativo de Germoplasma de Mandioca, identificado pelo BGM 491 (Veada). Estes 

explantes foram incubados em caixas plásticas (7,5 cm x 7,5 cm x 7,5 cm), com os meios 

modificados de acordo com os tratamentos estudados. O meio básico possuía a seguinte 

composição: macronutrientes e micronutrientes correspondentes ao meio MS 

(MURASHIGE & SKOOG, 1962), acrescido de 20 g.L-1 de sacarose, 0,01 mg.L-1 do ácido 

naftalenoacético (ANA) e do ácido giberélico (AG3), e 8 g.L-1 do gelificante ágar. A este 

meio básico foram adicionadas as diferentes concentrações de benzilaminopurina (BAP), 

sendo estas: 0,00 mg.L-1; 0,01 mg.L-1; 0,02 mg.L-1; 0,03 mg.L-1; 0,04 mg.L-1 e 0,05 mg.L-1. 

Além destes tratamentos, o meio de cultura 17N (CIAT, 1982) foi incorporado ao 

experimento como uma testemunha, haja vista que vem sendo utilizado no cultivo in vitro

de mandioca há mais de duas décadas. Todos estes meios tiveram o pH ajustado em 5,8 

antes da autoclavagem. As plantas foram mantidas em condições controladas, em 

temperatura ambiente de 27 ± 1ºC, densidade de fluxo de fótons de 30 µmol.m-2.s-1 e 

fotoperíodo de 16 horas.  O delineamento experimental empregado foi inteiramente ao 

acaso, com cinco doses de BAP, mais um tratamento adicional (17N). Cada parcela 

experimental foi formada por 6 caixas plásticas, contendo 9 plantas em cada uma. As 

avaliações foram feitas 60 dias depois da instalação do experimento e as seguintes variáveis 

analisadas: número de folhas vivas (NFV), número de folhas mortas (NFM), comprimento 

da haste (CH) em cm e número total de microestacas (NTM). Os dados foram submetidos a 

análise de variância e as médias dos dados foram submetidas ao teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. O programa estatístico utilizado para a análise dos dados foi o SISVAR. 

  

Resultados e Discussão 

Para a variável NFV, a dose de 0,03 mg.L-1 de BAP se destacou em relação às outras 

(Figura 1A) e estatisticamente diferiu da concentração de 0,05 mg.L-1. Como um maior 

número de folhas é viável para um melhor desenvolvimento vegetativo, esta última dose não 

parece ser indicada para o acesso em questão, em relação a quantidade de folhas vivas, 
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quando se tratar de um processo de micropropagação. No entanto, em plantas a serem 

aclimatizadas, quanto menor o número de folhas, menor a transpiração e, em consequência, 

maior índice de sobrevivência ex vitro das mudas. 

              
Figura 1. Números de folhas vivas e mortas de plantas do acesso BGM 491 cultivadas in 

vitro sob diversas doses de BAP. Letras diferentes indicam valores que diferem entre si para 

o teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

Este resultado é diferente do encontrado por ONUOCH e ONWUBIKU (2007), que 

indicam que o aumento ou diminuição da concentração das doses de BAP não apresentou 

diferença significativa para a formação de folhas em duas variedades de mandioca 

estudadas.  

Para a variável NFM, a dose de 0,04 mg.L-1 se destacou entre todas (Figura 1B). 

Esta dose, porém, se diferenciou estatisticamente da ausência da dose e de 0,05 mg.L-1 do 

regulador. Um alto índice de senescência foliar não é adequado para o desenvolvimento in 

vitro das plantas, principalmente na fase inicial de cultivo.  

        
Figura 2. Comprimento da haste em cm e número total de microestacas de plantas do acesso 

BGM 491 cultivadas in vitro sob diversas doses de BAP. Letras diferentes indicam valores 

que diferem entre si para o teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Para a variável CH, a ausência e as doses de 0,01 mg.L-1; 0,02 mg.L-1  e 0,03 mg.L-1 

mostraram bons resultados, sendo que esta última dose se sobressaiu discretamente em 

relação as outras, mas não a ponto de diferenciar-se estatisticamente delas (Figura 2B). A 

dose de 0,05 mg.L-1  apresentou um menor resultado, apontando que para este acesso, esta 

dose não é adequada para o crescimento das hastes. 

Em relação a variável NTM (Figura 2B), as doses que se destacaram foram as de 

0,03 mg.L-1 e 0,05 mg.L-1, que se destacaram respectivamente, pela maior e menor 

quantidade de microestacas. Como a cultura da mandioca apresenta uma forte dominância 

apical, uma maior quantidade de microestacas é de fundamental importância para aumentar 

as taxas de multiplicação. Assim, os melhores resultados alcançados com a dose de 0,03 

mg.L-1, de BAP no comprimento de haste e número total de microestacas é muito 

interessante, já que a combinação dessas duas variáveis refletirá em uma maior taxa de 

multiplicação in vitro da mandioca. 

Para todas as variáveis em questão, o meio MS com a adição de BAP na 

concentração de 0,03 mg.L-1 foi a que apresentou um melhor desempenho, seguido pela dose 

de 0,01 mg.L-1, que é comumente utilizado para a cultura da mandioca. Em relação as 

variáveis NFV e NFM, os meios 17N e MS suplementado com 0,01 mg.L-1 de BAP se 

mostraram semelhantes, porém em relação a CH e NMT o MS mostrou um melhor 

desempenho.  

Para LEONTIEV-ORLOV et al. (2000), o melhor resultado encontrado para o 

desenvolvimento in vitro de Prunáceas ocorreu na concentração de 0,25 mg.L-1 de BAP, um 

valor bem acima do utilizado neste estudo. Provavelmente esta diferença na dose se deve a 

diferença genética entre as espécies estudadas, bem como na necessidade hormonal. Esses 

autores ainda observaram que um aumento da dose de BAP implicou na diminuição do 

desenvolvimento vegetativo, corroborando o estudo em questão. 

Conclusões 

O meio MS com acréscimo de 0,03 mg/L de benzilaminopurina é o que promove 

um melhor desenvolvimento do acesso 491 para as variáveis estudadas in vitro. 

Entre os dois meios estudados, o MS se sobressai em relação ao 17N, indicando que 

para este genótipo o primeiro deve ser utilizado a fim de obter melhores resultados. 
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 Outras variáveis como matérias seca e fresca da planta devem ser utilizadas para 

observação da possível manutenção do comportamento desse acesso em relação as doses 

estudadas. 

 Estudos com as mesmas dosagens devem ser aplicados em outros genótipos, para 

estudos de caso. 
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Introdução 

A mandioca é uma cultura bastante difundida e importante, principalmente por ser 

constituinte da base alimentar de populações carentes da América Latina, África e Ásia 

(OLIVEIRA et al., 2001), além de ter grande importância na indústria alimentícia, na fabricação 

de amido e rações concentradas para animais, dentre outros produtos (SOUZA et al., 2008). É 

tradicionalmente propagada por manivas. Entretanto, esta propagação ocasiona baixa produção 

por causa de dois fatores principais: o envelhecimento fisiológico provocado pela constante 

multiplicação e a infestação por doenças que são transmitidas por sucessivas gerações (SILVA 

et al., 2002), o que pode reduzir a qualidade do material de plantio e, consequentemente, a 

produção de raízes (PIZA; PINHO, 2002). Diante de tais limitações, novas alternativas vêm 

sendo desenvolvidas de forma a acelerar a multiplicação de variedades e superar os problemas 

fitossanitários existentes. Dentre essas alternativas, as mais promissoras são os procedimentos 

oferecidos pela biotecnologia vegetal, que não devem ser vistos como substitutivos, e sim 

complementares, das técnicas convencionais (VIDAL, 2009), a exemplo das técnicas de cultura 

de tecidos que proporcionam a multiplicação acelerada de genótipos que promove o rápido 

acesso dos agricultores às novas variedades desenvolvidas pelos programas de melhoramento 

genético, sendo a aplicação mais concreta e de maior impacto da cultura de tecidos vegetais 

(TORRES, 1990). Esta técnica viabiliza a produção de um elevado número de mudas com 

excelentes condições sanitárias, permitindo o estabelecimento de plantios em larga escala 

bastante uniformes e com rendimentos superiores aos obtidos em cultivos convencionais.  

O uso de fertilizantes solúveis vem sendo cada vez mais adotado, visando aumentar a 

melhoria no desenvolvimento de plantas, devido à presença de elementos essenciais a todas as 
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culturas. No entanto, o efeito dos fertilizantes solúveis ainda é desconhecido em estudos 

envolvendo a cultura de tecidos vegetais, especialmente na micropropagação de plantas. 

Portanto, este trabalho teve por objetivo avaliar o acúmulo de fitomassa em plantas do 

BGM 340 (CM-305/5) micropropagadas sob diversas concentrações de um fertilizante solúvel. 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos da Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, Cruz das Almas, Bahia. Como material vegetal utilizou-se microestacas de plantas 

da mandioca BGM 340 (CM-305/5) previamente cultivadas in vitro, com aproximadamente 1 

cm de tamanho. Estas foram inoculadas em tubos de ensaio com 10 mL do meio 17N (CIAT, 

1982) suplementado com diferentes concentrações de um fertilizante solúvel (0 mg.L-1; 12,5 

mg.L-1; 25 mg.L-1; 37,5 mg.L-1 e 50 mg.L-1), constituído de N - 10%, P2O5 - 52%, K2O - 10%, 

Ca - 0,1%, Zn - 0,02%, B - 0,02%, Fe - 0,15%, Mn - 0,1%, Cu - 0,02% e Mo - 0,05% e 20 g.L-1

de sacarose, solidificado com 7 g.L-1 de ágar e pH ajustado em 5,8 antes da autoclavagem. Os 

tubos foram mantidos em sala de crescimento com temperatura de 27 ± 1 oC, densidade de fluxo 

de fótons de 30 μmol.m-2 e fotoperíodo de 16 horas, durante 60 dias. 

O experimento foi instalado no delineamento inteiramente casualizado, com 20 

repetições e cada parcela experimental constituída de um tubo de ensaio contendo uma 

microestaca. Foram avaliadas as variáveis peso da matéria fresca da parte aérea (PMFP), peso 

da matéria fresca da raiz (PMFR), peso de matéria seca da parte aérea (PMSP) e peso de matéria 

seca da raiz (PMSR), em g. Os dados obtidos foram submetidos ao teste F da análise de 

variância. Para as médias das concentrações do fertilizante solúvel foram ajustados 

modelos de regressão polinomial. As análises estatísticas foram realizadas pelo programa 

estatístico SAS – Statistical Analysis System (SAS INSTITUTE, 2004). 

Resultados e Discussão 

Houve efeito significativo para o uso do fertilizante solúvel apenas para a variável 

PMSP. Os coeficientes de variação variaram entre 29,72% e 37,76%, para PMSP e PMFR, 

respectivamente (Tabela 1). 



452

Tabela 1. Análise de Variância dos pesos das matérias fresca e seca da parte aérea e da raiz 

(PMFP, PMFR, PMSP e PMSR), com o uso do fertilizante solúvel na micropropagação do 

acesso BGM 340 (CM-305/5).  

FV GL QM 
 PMFP PMFR PMSP PMSR 

Fertilizante 4 0,2157 ns 0,0057 ns      0,0004 **    0,0215 ns

Erro 90     0,0103     0,0032 0,0001 0,0103 
C.V (%)  30,16 37,76 29,72 30,16 
Média Geral    0,34   0,15   0,04   0,34 
** significativo a 1% de probabilidade pelo teste de F e ns não significativo a 5% de probabilidade. 

Apesar de ter apresentado efeito significativo, a variável PMSP não possibilitou o ajuste 

de uma equação com significado biológico e alto R². A média dos valores observados foi de 

0,04 g (Figura 1 e Tabela 2).

Figura 1. Peso da matéria seca da parte aérea (g) do acesso de mandioca BGM 340 (CM-305/5) 

de sua micropropagação sob várias concentrações de um fertilizante solúvel. 

Tabela 2. Médias observadas para as variáves pesos das matérias fresca e seca da parte aérea e 

da raiz (PMFP, PMFR, PMSP e PMSR), em g, da variedade de mandioca BGM 340 (CM-

305/5) micropropagada sob concentrações de um fertilizante solúvel. 

Fertilizante solúvel 
(mg.L-1) 

Fitomassa (g) 
PMFP PMSP PMFR PMSR 

0 0,1328 0,0390 0,1328 0,0105 
12,5 0,1397 0,0360 0,1397 0,0101 
25 0,1611 0,0431 0,1611 0,0123 

37,5 0,1431 0,0314 0,1431 0,0104 
50 0,1734 0,0435 0,1734 0,0122 

Médias 0,15 0,04 0,15 0,01 
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Segundo SMITH et al. (1986), existem algumas variedades de mandioca que são pouco 

responsivas à micropropagação, e deve-se utilizar ajustes no meio de cultura, para estimular o 

processo. GALDIANO JÚNIOR et al. (2012), buscando alternativas para realizar o custo de 

produção de mudas de Phalaenopsis, comprovaram que o fertilizante de um fertilizante 

comercial, na dose de 3 g.L-1 apresentou resultados drasticamente diferentes para a maioria das 

variáveis estudadas, sendo, portanto, recomendado para micropropagação dessa orquídea. 

Conclusões 

Não é possível ajustar uma concentração ideal do fertilizante solúvel para a 

micropropagação do acesso BGM 340 (CM-305/5), devido aos resultados não significativos 

para a maioria das variáveis estudadas. Dessa forma é recomendável a utilização de outros 

acessos e modificações nos meios de cultura para fazer uma inferência mais definida no efeito 

desse fertilizante solúvel na micropropagação da mandioca. 
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Introdução 

A Mandioca (Manihot esculenta Crantz) é considerada um alimento de subsistência 

para mais de 500 milhões de pessoas em áreas tropicais, apresentando uma produção 

mundial em 2012 de aproximadamente 256 milhões toneladas de raízes. A produção do 

Brasil é cerca de 23,4 milhões de toneladas por ano (FAO, 2012), o que coloca a mandioca 

entre as principais culturas do País, a maior parte cultivada por pequenos e médios 

produtores. 

Propagada vegetativamente, a baixa taxa de multiplicação faz com que a mandioca 

esteja continuamente sujeita a ação de diversos fatores bióticos e abióticos, diminuindo a 

qualidade do material de plantio e, consequentemente, a produção de raízes. A propagação 

in vitro pode ser uma alternativa complementar aos métodos convencionais de multiplicação 

e conservação da mandioca (SOUZA et al., 2009). Em cultura de tecidos, as concentrações 

de cada componente do meio de cultura variam de acordo com a espécie, a técnica e os 

objetivos dos estudos, entretanto várias modificações desses constituintes e/ou adição de 

outros são realizadas com a finalidade de melhorar a resposta da planta in vitro.  

Esse trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento in vitro de mandioca, 

variedade Batata, (BGM 1660), do Banco de Germoplasma da Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, em meio de cultura 17N suplementado com diferentes concentrações de um 

fertilizante solúvel comercial. 
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Material e Métodos 

O estudo foi realizado no Laboratório de Cultura de Tecidos da Embrapa 

Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, BA, Brasil. Utilizou-se um delineamento 

inteiramente casualizado, com 20 repetições. 

Foram utilizadas, como explantes, microestacas de 1 cm, oriundas de plantas da 

mandioca ‘Batata’ (BGM 1660), cultivadas in vitro. Elas foram inoculados individualmente, 

em tubos de ensaio de 25 mm x 150 mm, contendo 10 mL do meio de cultura 17N (CIAT, 

1982), suplementado com 20 g.L-1 de sacarose e diferentes concentrações de um fertilizante 

solúvel (0 mg.L-1; 12,5 mg.L-1; 25 mg.L-1; 37,5 mg.L-1 e 50 mg.L-1), constituído de N - 10%, 

P2O5 - 52%, K2O - 10%, Ca - 0,1%, Zn - 0,02%, B - 0,02%, Fe - 0,15%, Mn - 0,1%, Cu - 

0,02% e Mo - 0,05%, gelificado com 2,4 g.L-1 de PhytagelTM e pH ajustado para 5,8.  

As microestacas foram transferidas para sala de crescimento, sob condições de 

27±1 °C de temperatura, intensidade luminosa de 30 µmol.m-2.s-1 e fotoperíodo de 16 horas, 

onde permaneceram por 45 dias. Avaliaram-se: altura da parte aérea (AP; em cm); número 

de folhas vivas (NFV) e senescentes (NFS); número de microestacas (NM); massa da parte 

aérea fresca (MPAF; em g); massa da parte aérea seca (MPAS; em g); massa da raiz fresca 

(MRF; em g) e massa da raiz seca (MRS; em g).  

As variáveis número de folhas vivas, número de folhas senescentes e número de 

microestacas por explante foram transformadas para . Os dados obtidos foram 

submetidos ao teste F da ANAVA. Para as concentrações do fertilizante solúvel foram 

ajustados modelos de regressão polinomial. As análises foram realizadas utilizando o 

programa SAS - Statistical Analysis System (SAS INSTITUTE INC., 2004). 

Resultados e Discussão 

O efeito das diferentes concentrações do fertilizante solúvel em meio de cultura 17N 

na micropropagação da variedade de mandioca Batata (BGM 1660) foi observado apenas 

nas variáveis massa da raiz fresca (MRF) e massa da raiz seca (MRS) (Tabela 1). Notou-se 

que não houve interferência do fertilizante na altura da planta (AP), número de folhas verdes 

(NFV),  número de folhas senescentes (NFS), número de microestacas (NM) e massas da 

parte aérea fresca (MPAF) e secas (MPAS), como mostra a Tabela da ANAVA. Os 
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coeficientes de variação (CV) variaram de 13,26% a 73,06%, para NFV e MPAF, 

respectivamente (Tabela 1). 

Tabela 1. Análise de variância de altura de planta, em cm (AP), número de folhas verdes 

(NFV), número de folhas senescentes (NFS), número de microestacas (NM) e massas da 

parte aérea fresca (MPAF), da raiz fresca (MRF), da parte aérea seca (MPAS) e da raiz seca 

(MRS), em g, no desenvolvimento in vitro do acesso BGM 1660 sob efeito de diferentes 

concentrações do fertilizante solúvel. 

FV GL
QM 

AP NFV NFS NM MPAF MRF MPAS MRS 

FS(1) 4 20,4675 ns 0,1477 ns 0,4150 ns 0,2828 ns

0,2380 

0,0084 ns 0,0064** 0,0004 ns 0,00004** 

Erro 86 16,6632 0,096211 0,2172 0,0132 0,0012 0,0001 0,00001 

CV (%) 61,51 13,26 31,59 24,91 73,06 37,51 66,41 37,85 

Média 6,64 2,34 1,48 1,96 0,16 0,0912 0,0193 0,0083 

** significativo a 1% de probabilidade pelo teste de F. ns não significativo a 5% de probabilidade. 
(1)Fertilizante solúvel 

Observou-se que o fertilizante solúvel exerceu influência no desenvolvimento das 

raízes das plantas da mandioca ‘Batata’, haja vista que a massa fresca aumentou com a 

concentração do fertilizante solúvel, segundo o modelo linear com R2= 77,68%, Figura 1. 

 

Figura 1. Massa da raiz fresca (g) da variedade de mandioca Batata (BGM 1660), cultivada 

in vitro em diferentes concentrações do fertilizante solúvel. 
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Para a variável massa da raiz seca, a concentração do fertilizante solúvel de 18,33 

mg L-1 produziu uma massa da raiz seca mínima estimada de 0,00719 g, e a partir dessa 

concentração o peso da massa da raiz seca cresceu continuamente com o aumento da dose 

do fertilizante (Figura 2). A concentração do fertilizante solúvel que determinou o valor 

mínimo estimado de massa da raiz seca foi calculada com base na derivada primeira da 

equação de regressão, igualada a zero. 

 

Figura 2. Massa da raiz seca (g) da variedade de mandioca Batata (BGM 1660), cultivada in 

vitro em diferentes concentrações do fertilizante solúvel. 

Existem trabalhos que avaliam o efeito de fertilizantes em meio de cultura no 

crescimento e desenvolvimento in vitro de plantas, como o realizado por Oliveira e Faria 

(2005), que utilizaram com êxito um fertilizante solúvel no crescimento da parte aérea e 

radicular de Catasetum fimbriatum e Cyrtopodium paranaensis, e Galdiano Junior et al. 

(2012) no crescimento de Cattleya trianaei. Moraes et al. (2009), por sua vez, avaliaram o 

desenvolvimento de Cattleya tigrina em meios de culturas à base de dois fertilizantes 

comerciais. 

A utilização de fertilizantes comerciais para formulação de meio de cultura reflete 

principalmente na redução de custos na técnica de micropropagação, pois não requer a 

obtenção de diversos sais minerais e vitaminas para a mistura (GALDIANO JUNIOR et al., 

2012). Todavia, os dados obtidos nesse trabalho indicam que a utilização do fertilizante 

solúvel no meio de cultura 17N na micropropagação da variedade de mandioca Batata 

(BGM 1660) precisa ser reanalisado, pois na micropropagação da mandioca procura-se 

Concentrações do fertilizante (mg.L-1) 

Y* = 0,000003x2 - 0,00011x + 0,0082
R² = 69,57 %
CV = 37,85 %

0.0000

0.0030

0.0060

0.0090

0.0120

0 12.5 25 37.5 50

M
as

sa
 d

a 
ra

iz
 se

ca
 (g

)



459

obter plantas maiores, com maior número de microestacas e folhas verdes, resultados que 

não foram alcançados nas concentrações empregadas. 

Conclusão 

O meio de cultura formulado com o fertilizante solúvel apresenta maior eficiência 

para o desenvolvimento de raízes na variedade de mandioca Batata (BGM 1660), com a 

produção de massas fresca e seca de raiz respondendo de maneira positiva a concentrações 

crescentes do fertilizante em meio de cultura 17N. 
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Introdução

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é matéria-prima de múltiplos produtos no 

mercado, pois por apresentar alto teor nutricional, constitui a base alimentar de mais de 700 

milhões de pessoas no mundo (OLIVEIRA et al., 2005). 

Dentre as pragas associadas à cultura da mandioca, destaque deve ser dado às 

cochonilhas-da-raiz, pois pouco se conhece a respeito da sua biologia, e sua ocorrência na 

cultura provoca constantes perdas inviabilizando o sistema de produção, uma vez que são 

insetos sugadores de seiva, hábito este que leva ao retardo no desenvolvimento da planta. 

Estes insetos, em geral são difíceis de controlar devido ao hábito críptico que apresentam, 

dificultando a ação de inimigos naturais e, também pela falta de produtos químicos 

registrados para a cultura (OLIVEIRA et al., 2005).

Por outro lado, o uso de nematoides entomopatogênicos (NEPs) como alternativa 

no controle de insetos que tem seu desenvolvimento associado ao solo como às cochonilhas-

da-raiz, tem adquirido merecido destaque nos trabalhos relacionados ao controle biológico, 

pois, assim como as cochonilhas, estes patógenos são encontrados naturalmente ocorrendo 

no solo (ALVES et al., 2009; STUART et al., 1997). 

Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a patogenicidade de 

isolados de NEPs por meio de testes de seleção de isolados e concentrações sobre a 

cochonilha-da-raiz-da-mandioca, Dysmicoccus sp. 
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Material e métodos 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Entomologia e Controle Microbiano 

da Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Cornélio Procópio. 

A criação de cochonilhas em condições de laboratório foi mantida sobre abóboras 

de variedade “cabotiá” e as abóboras foram colocadas em bandejas de tamanho médio e 

armazenadas em BOD a 27±1ºC, umidade de 70±10% sem fotoperíodo. Com relação aos 

isolados de nematoides entomopatogênicos, estes foram obtidos a partir de inóculo de 

isolados fornecidos pelo Instituto Biológico e Universidade Federal de Lavras, instituições 

parceiras no desenvolvimento do trabalho. Para a multiplicação dos NEPs utilizou-se a 

metodologia de Molina & Lopes (2001), utilizando lagartas de último instar de Galleria 

mellonella. 

Para o ensaio de seleção foram avaliados 15 isolados, onde cada tratamento foi 

repetido cinco vezes e cada parcela correspondeu a um copo plástico de 100 mL contendo 

70g de areia estéril e um pedaço de abóbora var. “cabotiá” de 3cm² parafinado na parte 

inferior, sobre o qual foram dispostos dez insetos (fêmeas adultas) que foram recobertos 

com a areia. Em seguida foram inoculados os isolados (100 Juvenis Infectantes (JIs) /cm²) 

mais água destilada, totalizando 10% de umidade. Os copos foram fechados com tampas 

plásticas perfuradas e mantidos em BOD a 25±1ºC, UR: 70±10% sem fotoperíodo. Foi feito 

também um tratamento adicional (testemunha), que recebeu apenas água destilada. A 

avaliação se deu após cinco dias da inoculação, sendo contados os insetos mortos e a 

confirmação foi feita por meio de dissecação em microscópio estereoscópio. Os dados foram 

submetidos ao Teste de Média de Scott-Knott (P≤5%).  

O teste de concentrações foi realizado para determinação da concentração letal 

máxima (CL95). Para tanto, foram avaliados os dois isolados que causaram acima de 90% de 

mortalidade, sendo estes RSC05 e NEPET11 em cinco concentrações: 0 (testemunha), 5, 10, 

20, 50 JIs/cm². Cada tratamento foi repetido cinco vezes e a metodologia utilizada foi a 

mesma do teste de seleção. Após cinco dias, foi realizada a avaliação e os resultados foram 

submetidos à análise de regressão pelo programa Excel, para determinação da curva de 

regressão. 
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Resultados e discussão 

Teste de Seleção de Isolados 

Observou-se que todos os isolados avaliados apresentaram patogenicidade sobre o 

inseto, com valores entre 23,33 e 93,33% de mortalidade, dos quais sete isolados causaram 

mortalidade acima de 80% e não diferiram entre si pelo teste de médias Scott-Knott (Tabela 

01). 

Tabela 01. Porcentagem média de mortalidade seguida do desvio padrão, de Dysmicoccus 
sp. causada por nematoides entomopatogênicos (Rhabditida: Steinernematidae e 
Heterorhabditidae) em condições de laboratório (25±1ºC, UR 90±10% e sem fotofase). 

Isolados % Mortalidade 
TESTEMUNHA   1,66 ± 4,08 A* 
INDICA 23,33 ± 15,06 B 
JPM4       40,00 ± 35,21 B 
CB06   51,66 ± 18,35 B 
CB02    61,66 ± 34,88 C 
CH3      66,66 ± 17,51 C 
CB27   68,33 ± 30,61C 
CB46 71,66 ± 33,71 C 
CB40   76,66 ± 13,66 C 
CB44     80,00 ± 34,64 D 
SA 85,00 ± 12,25 D 
ALHO 86,66 ± 8,16 D 
RSC05 90,00 ± 6,32 D 
CB08   90,00 ± 15,49 D 
CB10   93,33 ± 8,16 D 
NEPET11 93,33 ± 10,33 D 

* Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna não diferiram entre si pelo Teste de Scott-Knott com 
P≤0,05.

De maneira semelhante Alves et al. (2009), avaliando a patogenicidade de isolados 

de nematoides sobre Dysmicoccus texensis, aplicados em diferentes concentrações, 

observaram que todos os tratamentos foram patogênicos ao inseto. Os autores demonstram 

ainda, que de maneira geral, os isolados heterorhabditideos foram mais virulentos sobre a 

cochonilha-da-raiz-do-café. Neste trabalho, também foi possível evidenciar, que os isolados 

heterorhabditideos mostraram maior patogenicidade ao inseto, indicando que estes tem 

maior potencial para uso em programas de controle em condições de campo. 
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Teste de Concentrações 

Foram selecionados dois isolados para o teste de concentrações, sendo que a CL95 

foi de aproximadamente 10JIs/cm2 para o isolado NEPET11 e 50JIs/cm2 para o isolado 

RSC05, demonstrando que o primeiro apresenta maior virulência sobre a cochonilha-da-

raiz-da-mandioca. 

Figura 01. Curva de regressão para os isolados NEPET11 e RSC05 considerando o número de juvenis 
infectantes/cm2 necessário para causar 95% de mortalidade (CL95). 

Alves et al. (2009) também observaram que os isolados escolhidos para o teste de 

concentração, embora tivessem resultados semelhantes no teste de seleção, apresentaram 

diferentes valores de CL99. 

Segundo Lewis et al. (2006) cada isolado possui diferente especificidade sobre 

determinado hospedeiro, e esta especificidade depende de vários fatores, como a sua 

eficiência em alcançar o hospedeiro, penetrar nele e causar doença, além de driblar o 

sistema imunológico do inseto, para que este não seja capaz de combatê-lo.  

Conclusões 

Concluiu-se que os NEPs apresentam patogenicidade sobre Dysmicoccus sp. e que 

os isolados NEPET11 e RSC05 apresentam potencial de controle para testes posteriores em 

condições de casa-de-vegetação e campo. 
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Introdução

A cultura da mandioca vem adquirindo merecido destaque no agronegócio e o 

Paraná está entre os principais estados produtores do Brasil. Entretanto, a ocorrência de 

pragas como as cochonilhas-da-raiz levam a constantes perdas na produção. Sabe-se de pelo 

menos duas espécies de cochonilhas-da-raiz ocorrendo na cultura: Dysmicoccus sp. e 

Protortonia navesi (ALVES et al., dados não publicados), por outro lado, pouco se conhece 

a respeito da biologia destas pragas bem como alternativas de controle e manejo. 

Todavia, sabe-se que estas cochonilhas apresentam hábito críptico, ou seja, 

apresentam desenvolvimento associado às raízes, e portanto, ficam protegidas sob o solo 

durante a fase em que causam danos à cultura, o que dificulta a ação de inimigos naturais e 

até mesmo a ação de produtos químicos.  

Por outro lado, o uso de nematoides entomopatogênicos (NEPs) no controle de 

Dysmicoccus sp. tem apresentado resultados promissores em trabalhos de seleção de 

isolados com pelo menos quatro isolados com resultados acima de 90% de mortalidade 

(ALVES et al., dados não publicados). Entretanto, além da virulência, é importante avaliar 

outras características destes agentes, como por exemplo a capacidade de busca. Neste 

sentido, os NEPs podem apresentar dois tipos de comportamento: “cruiser” e “ambusher”. 

Nematoides com hábito cruiser são bastante ativos, e deslocam-se no solo em busca de 

hospedeiro, enquanto que os de hábito ambusher, permanecem parados, a espreita do 

hospedeiro que passa por eles. Tratando-se de insetos sedentários como é o caso das 
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cochonilhas-da-raiz, é sempre mais interessante utilizar isolados que apresentam 

comportamento “cruiser” (ALVES & MOINO JUNIOR, 2009). Além da patogenicidade, 

virulência e capacidade de busca dos NEPs, é importante conhecer também a sua capacidade 

de produção em larga escala, para possível comercialização em diferentes formulações 

(BARBOSA, 2005).  

Assim, os objetivos do presente trabalho foram avaliar o deslocamento em coluna de 

areia de dois isolados de nematoides entomopatogênicos visando o controle da cochonilha-

da-raiz-da-mandioca Dysmicoccus sp., bem como a produção in vivo dos mesmos isolados 

em lagartas de último instar de Galleria mellonella utilizando o método de armadilhas de 

White. 

Material e métodos 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Entomologia e Controle 

Microbiano da Universidade Estadual do Norte do Paraná – Campus Cornélio Procópio. 

A criação de Dysmicoccus sp., foi mantida sobre abóboras de variedade “cabotiá” 

que foram colocadas em bandejas de tamanho médio e armazenadas em BOD a 27±1ºC, 

umidade de 70±10% sem fotoperíodo. Com relação aos isolados de nematoides 

entomopatogênicos, estes foram obtidos a partir de inóculo de isolados nativos fornecidos 

pelo Instituto Biológico e Universidade Federal de Lavras, instituições parceiras no 

desenvolvimento do trabalho. Quando necessária à multiplicação dos NEPs para a 

realização dos testes, utilizou-se a metodologia de Molina & Lopes (2001), utilizando 

lagartas de último instar de Galleria mellonella. Os isolados utilizados para os testes foram 

RSC05 (Heterorhabditis amazonensis) e NEPET11 (Heterorhabditis sp.). 

Deslocamento em coluna de areia 

O ensaio de deslocamento em coluna de areia foi conduzido em condições de 

laboratório, onde cada tratamento foi repetido cinco vezes e cada parcela constituiu de um 

cano plástico de PVC de 5 cm de altura e 5 cm de diâmetro que foi colocado sobre a base de 

uma placa de Petri de vidro, mantendo-se no fundo um pedaço de abóbora var. “cabotiá”  de 

3cm2 passado parafina na parte inferior, sobre o qual foram dispostos dez fêmeas adultas de 

Dysmicoccus sp. O cano foi preenchido com areia até o topo (aproximadamente 80g), em 

seguida foram aplicadas as suspensões de nematoides na concentração de 100 Juvenis 

Infectantes (JIs)/inseto mais água destilada, totalizando 20% de umidade. Foi montado 
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também um tratamento adicional (testemunha), no qual se aplicou apenas água destilada. Os 

canos de PVC foram cobertos com a tampa da placa de Petri e mantidos em câmara 

climatizada a 25±1ºC, UR: 70±10% e sem fotoperíodo. A avaliação se deu após cinco dias, 

sendo contados os insetos mortos e a confirmação foi feita por meio de dissecação em 

microscópio estereoscópio. Os dados de mortalidade foram submetidos à análise de 

variância e ao Teste de Tukey (P<0,05) para comparação entre as médias. 

Produção in vivo em lagartas de último instar de Galleria mellonella 

No teste de produção in vivo, utilizaram-se lagartas de ultimo instar de G. 

mellonella, na qual a criação e manutenção foram conduzidas no mesmo laboratório, sendo 

esta, mantida em temperatura ambiente e a alimentação foi feita com dieta artificial 

adaptada de DOLINSKI (2006). Os isolados foram multiplicados pela mesma metodologia 

citada anteriormente.  

O ensaio consistiu de dois tratamentos, sendo cada isolado um.  Cada tratamento foi 

repetido quatro vezes e cada parcela constituiu de uma placa de Petri de plástico com 9cm 

de diâmetro, onde foram dispostos dois papéis filtros e dez lagartas de G. mellonella que 

foram pesadas e selecionadas por tamanho. Posteriormente, aplicaram-se com auxílio de 

micropipeta os isolados na concentração de 50 Juvenis Infectantes (JIs)/cm2, totalizando 

aproximadamente 2mL de suspensão. As placas foram tampadas e vedadas com papel filme 

e mantidas em câmara climática por 72 horas, a 24±1ºC e sem fotoperíodo. Após a 

confirmação da mortalidade as lagartas foram transferidas para novas placas de Petri 

contendo apenas um papel filtro e mantidas por cinco dias em BOD a 24±1ºC e sem 

fotoperíodo para confirmação da sintomatologia do nematoide. Passados os cinco dias, as 

lagartas foram transferidas para armadilhas de White (uma parcela por armadilha), e 

procedeu-se a coleta dos JIs, que foram coletados diariamente em suspensão de água 

destilada, e devidamente quantificados para avaliação da produção. Os dados foram 

submetidos à análise ao teste de média Scott-Knott e também a análise de regressão para 

comparação da produção entre os dois isolados. 

Resultados e discussão 

Teste de Deslocamento em coluna de areia 



469

No teste de deslocamento em coluna de areia, observou-se que os dois isolados 

testados diferiram da testemunha, causando mortalidade de 100%, para ambos, não 

diferindo entre si (Tabela 01). 

Alves & Moino Jr. (2009) também realizaram testes de deslocamento em coluna de 

areia visando o controle de Dysmicoccus texensis com os isolados CCA e JPM3, e 

observaram diferença quanto as concentrações testadas, porem não entre os isolados 

avaliados.  

Isolados % Mortalidade 
Testemunha 2 ±4,5 A 
RSC05  100 ±0 B 
NEPET11 100 ±0 B 

* Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna não diferiram entre si pelo Teste de Scott-Knott com 
P≤0,05.

Em nosso trabalho, também ficou evidente que este não pode ser um quesito para a 

escolha do isolado para o controle da cochonilha, uma vez que aparentemente ambos 

apresentam hábito cruiser. 

Teste de produção in vivo de nematoides entomopatogênicos em Galleria mellonella 

Ao final do ensaio de produção dos isolados NEPET11 e RSC05 em larvas de 

Galleria mellonella, observou-se produção final de aproximadamente 7x10-4 e 7,2x10-4 , 

respectivamente, e portanto, não observou-se diferença significativa entre os tratamentos 

(Tabela 02). 

Tabela 02. Produção total de Juvenis Infectantes (JIs)/g de lagarta dos isolados NEPET11 e 

RSC05 em larvas de Galleria mellonella. 

Tratamento JIs/g de lagarta 
NEPET11 70.055, 91 A* 
RSC05 72.084,01 A 
*Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna não diferiram entre si pelo Teste de Scott-Knott com 
P≤0,05.

Tabela 01. Porcentagem de mortalidade de Dysmicoccus sp. causada por nematoides 
entomopatogênicos (Rhabditida: Heterorhabditidae) em condições de laboratório (25±1º, UR 
90±10% e sem fotofase). 
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Por outro lado, observou-se o isolado NEPET11 apresentou significativa diferença 

no que se refere ao período de produção, alcançando valor máximo no 5º dia de avaliação, 

enquanto que o isolado RSC05 atingiu o pico de produção no 7º dia (Figura 01). 

Figura 01. Produção de Juvenis Infectantes/mL dos isolados NEPET11 e RSC05 em Galleria mellonella pelo 
método de Armadilha de White. NEPET11: ●y = 8,934x3 - 259,31x2 + 2029,6x - 2313,3; RSC05: ■  y = 
3,7536x3 - 148,44x2 + 1546,2x - 2544,4. 

Conclusões 

O isolado NEPET11 é mais rápido quanto a emergência dos JIs quando produzido 

em G. mellonella que o isolado RSC05, embora não tenha havido diferença significativa na 

produção final (JIs/mL). 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma das culturas alimentares mais 

importantes, consumida por milhões de pessoas nas regiões tropicais e subtropicais do 

mundo (EL-SHARKAWY, 2006). É uma planta cultivada em todas as regiões brasileiras, 

com destaque para o estado do Pará, maior produtor nacional (IBGE, 2013). 

Entre as variedades de mandioca cultivadas no estado do Pará figura a mandioca 

açucarada, conhecida por mandiocaba, manicuera ou manicoera, que, ao contrário de amido, 

acumula açúcares em suas raízes. A mandioca açucarada é muito utilizada pelos indígenas 

da Amazônia na alimentação. Alguns acessos apresentam elevada produtividade e altos 

teores de açucares nas raízes (CARVALHO et al., 2004; SOUZA et al., 2013).  

Um grande número de pragas afeta a cultura da mandioca, algumas de maior 

importância enquanto outras causam danos esporádicos ou localizados como as brocas-da-

haste. As evidências de ataque do inseto são de fácil observação, já que as fêmeas 

ovipositam nas partes tenras da haste da planta, as larvas após a eclosão se deslocam 

escavando túneis e impedindo o fluxo de seiva, debilitando a planta (FARIAS & 

BELLOTTI, 2006). Plantas com hastes atacadas por brocas foram observadas na coleção de 

M. esculenta da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA.  O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a ocorrência de broca-da-haste em genótipos de mandioca açucarada (mandiocabas) 

no banco de germoplasma de mandioca da Embrapa Amazônia Oriental. 

Material e métodos 

O estudo foi realizado na área experimental do banco de germoplasma de mandioca 

da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA. No período de janeiro a junho de 2013 
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foram realizadas avaliações mensais em 18 acessos de mandioca açucarada: Manicuera 62, 

Manicuera 66, MBA Cast. Iracema, MBA F 5077, MBA Ig. Açu BAG, MBA Marapanim, 

MBA Miriti, MBA Pirabas, MBA R9, MBA S. Caetano BAG 3, MBA S. Francisco BAG 3, 

MBA Vista Alegre, Cas 36.10 Sta. Barbara, Cas 36.12 S. Caetano, Cas 36.13 Ig.Açu, Cas 

36.14 Ig.Açu, Cas 36.16 Maracanã e Cas 36.17 Tracuateua. As plantas apresentavam quatro 

meses de idade no início das observações e estavam dispostas em linhas de dez plantas por 

acesso. Quando das avaliações, plantas com aspecto de murcha eram identificadas e 

coletadas. As hastes e as raízes eram acondicionadas em sacos plásticos devidamente 

etiquetados para triagem no Laboratório de Entomologia, com observações quanto à 

presença de túneis no interior das hastes, de larvas e de insetos adultos.  

Resultados e discussão 

Foram coletadas 13 plantas que apresentavam aspecto de murcha, pertencentes a 

sete acessos: MBA Cast. Iracema, MBA Marapanim, MBA Miriti, MBA Pirabas, MBA R9, 

MBA S. Caetano BAG 3 e MBA Vista Alegre. A presença de larvas foi constatada em 

quatro acessos, embora todas as plantas apresentassem túneis no interior das hastes (Tabela 

1).  

Tabela 1. Presença de coleobrocas em acessos de mandioca açucarada do banco de 

germoplasma de mandioca da Embrapa Amazônia Oriental, Belém, PA.2013.  

Acesso Nº 
amostras 

Nº de larvas Presença de 
túneis 

Data de coleta 

MBA Miriti 4 1 x 22/01 e 04/02/13 
MBA Pirabas 1 - x 22/01/13 
MBA Marapanim 3 - x 22/01 e 04/02/13 
MBA R9 2 1 x 05/03 e 20/06/13 
MBA Vista Alegre 1 4 x 25/04/13 
MBA Cast. Iracema 1 - x 04/02/13 
MBA São Caetano BAG3 1 6 x 20/06/13 
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Foram coletadas larvas dos tipos carabiforme, limaciforme e curculioniforme, com 

predominância de larvas pertencentes à família Curculionidae. Não foram encontrados 

espécimes adultos no material amostrado.  

Na literatura brasileira não há relatos de redução no rendimento de raízes 

ocasionados pelo ataque do inseto, entretanto ocorre redução na quantidade e qualidade do 

material de propagação (FARIAS, 2004a).  Coleobrocas pertencentes às famílias 

Curculionidae e Cerambycidae foram coletadas no banco de germoplasma de mandioca da 

Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, BA (FARIAS, 2004b). Em Manuas, 

AM, foram encontrados somente espécimes de Curculionidae (TAVARES et al., 1999). 

Os resultados apresentados, com 7,2% das plantas afetadas, foram obtidos em 

período com precipitações para a região (jan a jun). A característica de planta com aspecto 

de murcha, utilizada na metodologia, se aplica a presença de broca-da-haste, de cupins e de 

fungos causadores de doenças, comuns no período chuvoso. Considerando-se a presença de 

brocas-da-haste na área da coleção de Manihot esculenta, com a continuidade das avaliações 

o percentual de plantas afetadas poderá aumentar, principalmente durante o verão, com a 

característica de que durante os períodos secos as plantas podem perder as folhas e secar 

(FARIAS & BELLOTTI, 2006). 

Conclusões 

Coleobrocas pertencentes à família Curculionidade foram mais comuns em acessos 

do banco de germoplasma de mandioca da Embrapa Amazônia Oriental. 

Agradecimentos 

Aos projetos Mandiocaba Rede (MP2 – 02.09.01.029.00.00) e MANI – ‘Criação da 
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Introdução 

A mandioca é uma das culturas alimentares mais importantes nas regiões tropicais e 

subtropicais no mundo sendo utilizada na alimentação de cerca de 600 milhões de pessoas em todo o 

mundo, além da utilização na alimentação animal (ADEYEMO, 2009).  

Na região Nordeste do Brasil, a mandioca assume grande importância social e constitui a 

principal cultura de subsistência, utilizada principalmente para o consumo familiar sob a forma de 

farinha e amido, constituindo uma excelente fonte de carboidratos nas raízes e de proteínas na parte 

aérea (FUKUDA & SAAD, 2001). 

No entanto, por apresentar um longo ciclo vegetativo, essa cultura está sujeita a uma grande 

diversidade de artrópodes que dela se alimentam. Dentre estas espécies, o ácaro verde Mononychellus 

tanajoa (BONDAR, 1938) (Acari, Tetranychidae) é considerado uma das principais pragas que afetam 

o cultivo da mandioca no Nordeste, principalmente no semiárido (FUKUDA, 2006), atacando a 

cultura com mais intensidade durante a estação seca. Os sintomas do ataque de M. tanajoa são mais 

evidentes na região apical, com o retardamento no crescimento pela redução do comprimento dos 

internódios (MORAES & FLECHTMANN, 2008).

Visando à utilização de estratégias de controle ecologicamente menos agressivas, os 

inseticidas de origem vegetal apresentam-se como uma alternativa, dentro de uma perspectiva de 

Manejo Integrado de Pragas (MIP). O objetivo principal do uso de óleos e extratos vegetais é reduzir o 

crescimento da população de pragas, sendo, a mortalidade apenas um dos efeitos (GALLO et al., 

2002). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito residual de produtos de origem vegetal sobre 

fêmeas adultas de M. tanajoa.

Material e métodos 

O ensaio foi realizado no Laboratório de Entomologia da Embrapa Mandioca e Fruticultura, 

em Cruz das Almas - Bahia. Foram utilizados espécimes do ácaro verde da mandioca Mononychellus 
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tanajoa provenientes de colônias de manutenção mantidas em telado sobre plantas de mandioca da 

cv. “Cigana Preta”. 

Para avaliação do efeito residual sobre fêmeas de M. tanajoa, discos (2,5 cm de diâmetro) de 

folhas de mandioca cv. “Cigana Preta” foram imersos por dois segundos nas soluções teste de óleo de 

canela Cinnamomum zeylanicum (0,30%), óleo de arruda Ruta graveolens (0,30%), extratos 

aquosos de gengibre Zingiber officinale (60%), mastruz Chenopodium ambrosioides (60%), folhas 

(10%) e sementes (7,9%) de nim Azadirachta indica e água destilada (testemunha), sob leve 

agitação, posteriormente, foram colocados para secar sobre papel absorvente por cerca de 30 minutos 

em temperatura ambiente. Os discos após secos foram mantidos com a face superior (adaxial) sobre 

espuma de náilon umedecida com água destilada no interior de placas de Petri. Em cada disco com 

auxilio de um pincel de pelo fino foram colocadas uma fêmea adulta. As placas foram vedadas com 

filme plástico de PVC, nos quais foram feitos pequenos furos para aeração; as placas foram mantidas 

em câmara climática do tipo BOD, a 25°±1°C, 70°±5% de umidade relativa e fotofase de 12h.  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com sete tratamentos e 15 

repetições. As avaliações para a contagem dos ácaros mortos foram realizadas 24 e 48h a partir da 

colocação dos ácaros nos discos. Foram Considerados mortos, os ácaros que ao serem levemente 

tocados com pincel de cerdas finas, permaneceram imóveis. Os dados foram submetidos à análise de 

sobrevivência de Kaplan-Meier por meio do programa estatístico BIOESTAT. 

Resultados e discussão 

Nas avaliações de 24 e 48 horas, o maior índice de sobrevivência foi observado no 

tratamento com óleo de arruda 0,30%, com 100%, não havendo morte dos ácaros, e diferindo 

estatisticamente da testemunha. Nos tratamentos com extrato de mastruz 60% e água destilada 

(testemunha), verificou-se índice de sobrevivência de 80%, em ambas avaliações.  

Na avaliação de 24 horas, os tratamentos óleo de canela 0,30% e extrato de gengibre 60% 

proporcionaram índice de 85% de sobrevivência, enquanto que o tratamento com extrato da folha de 

nim 10%, o índice foi de 93%, estes tratamentos diferiram estatisticamente da testemunha. O menor 

índice de sobrevivência foi observado no tratamento com extrato da semente de nim 7,9%, com 33% 

(Figura 1). 

Na avaliação de 48 horas, o tratamento com óleo de canela 0,30% e extrato da folha de nim 

10% proporcionou índice de sobrevivência de 78% e 41%, respectivamente, enquanto que nos 

tratamentos com extrato da semente de nim 7,9% e extrato de gengibre 60%, o índice foi de 33% e 

32%, respectivamente, não diferindo estatisticamente entre si, mas diferindo da testemunha (Figura 

1).
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Figura 1. Efeito de produtos de origem vegetal sobre a sobrevivência de fêmeas adultas de Mononychellus tanajoa.

No tratamento com extrato da semente de nim 7,9%, foi observado uma maior eficácia sobre 

a mortalidade, ou seja, menor indice de sobrevivência, quando comparados aos outros tratamento, 

isso pode ter ocorrido devido a presença do principal composto a azadiractina, presente nesta planta 

que encontra-se principalmente nos frutos, embora todas as partes da planta possuam compostos 

tóxicos aos insetos (MARTINEZ, 2003). Este composto apresenta ação inseticida e acaricida, 

causando inibição da oviposição, redução da viabilidade de ovos e mortalidade de formas imaturas e 

adultos.

Conclusões 

Para as condições em que o experimento foi realizado, o extrato da semente de nim 7,9% 

mostrou-se mais eficaz sobre a mortalidade do M. tanajoa em relação aos outros tratamentos testados, 

enquanto que o tratamento com óleo de arruda não apresentou efeito acaricida sobre adultos de M. 

tanajoa. 
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Introdução 

Na cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz), a variedade representa um dos principais 

componentes tecnológicos do sistema de produção, devido ao gênero Manihot possui capacidade de 

adaptação às mais diferentes condições de cultivos e ser pouco exigente em insumos e água. Além 

disso, vários problemas de pragas e doenças que atingem a cultura podem ser solucionados com o uso 

de variedades resistentes (FUKUDA et al., 2006). 

Dentre os artrópodes pragas, no Nordeste do Brasil, o ácaro verde, Mononychellus tanajoa 

(Bondar) (Acari: Tetranychidae) é uma das principais pragas da cultura da mandioca (NORONHA, 

2001), atacando a espécie com mais intensidade durante a estação seca, em regiões com altas 

temperaturas e baixa umidade relativa. Os sintomas do ataque de M. tanajoa são mais evidentes na 

região apical, atacando as gemas e folhas novas, afetando assim, a formação das folhas que se tornam 

reduzidas em plantas severamente atacadas, apresentando-se deformadas, com o encurtamento dos 

entrenós, podendo haver morte do ápice dos ramos (MORAES & FLECHTMANN, 2008).  

Estudos têm demonstrado potencial genético dentre as diversas cultivares para a resistência a 

pragas como o ácaro verde (FUKUDA et al., 1999). A primeira etapa para o desenvolvimento de 

cultivares resistentes é a detecção de genótipos que sirvam como fontes de resistência (BERTOLLO, 

2007). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar variedades de Manihot quanto à resistência ao ácaro 

verde da mandioca. 

Material e métodos 

O trabalho foi realizado no Campo experimental da Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia, em Cruz das Almas, BA. 

Variedades de Manihot provenientes do Programa de Melhoramento da Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, com três meses de idade, foram avaliadas em relação ao dano causado pelo ácaro verde 

da mandioca. As avaliações foram realizadas entre dezembro de 2011 e maio de 2012, seguindo 

metodologia indicada pelo Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), com a utilização de 

escala de notas (BURBANO et al., 2007) modificada de Bellotti & Kawano, 1983. 

As notas utilizadas para avaliação de dano causado pelo ácaro variaram de 1 a 6, sendo:  
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1 - Sem dano;  

2 - Algumas pontuações branco-amarelas até a base das folhas do broto apical;  

3 - Pontuações amarelas moderadas em todas as folhas;  

4 - Pontuações abundantes nas folhas do terço médio, ligeira deformação do broto apical;  

5 - Severa deformação das folhas do broto apical, folhas com aparência esbranquiçada e alguma 

desfolha, e caule com pontuações amarelas;  

6 - Brotos apicais muito retorcidos ou mortos, dessecação e desfoliação de folhas superiores. Severas 

pontuações amarelas no caule. 

O nível de dano nas variedades foi classificado de acordo com a escala de notas em: 

promissoras (1 - 2) possuindo alguma resistência, tolerantes (2,1 - 3), consideradas como 

intermediárias e suscetíveis (3,1 - 4), não apresentando resistência, podendo ser descartadas. 

Para verificar o possível efeito do ambiente sobre o dano causado pelo ácaro, foram 

observados os dados de umidade relativa do ar, temperatura e precipitação, e comparados com as 

médias das notas atribuídas ao dano. 

A infestação do ácaro M. tanajoa ocorreu naturalmente e a incidência de ataque avaliada 

semanalmente, observando-se o dano em cada parcela, em doze plantas das seguintes variedades: BRS 

Amansa Burro, BRS Mestiça, BRS Tianguá, BRS Jarina, BRS Tapioqueira, BRS Caipira, BRS 

Verdinha, BRS Formosa, BRS Poti Branca, BRS Kirirís, BRS Guaíra, BRS Mani Branca. 

O experimento foi disposto em blocos casualizados, com três repetições. Cada parcela foi 

constituída por quatro fileiras de dez plantas cada, com espaçamento entre linhas de 1 metro e entre 

plantas de 0,60 metros. As bordaduras foram constituídas pelas linhas laterais, resultando em 12 

plantas na área útil da parcela. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias das 

variedades foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott (SCOTT; KNOTT, 1974) a 5 % de significância. 

Resultados e discussão 

Através das médias obtidas pelo teste de Scott-Knott, no período de maior incidência do ácaro, 

podem-se classificar as variedades de mandioca quanto à suscetibilidade ou não ao ácaro verde da 

mandioca. 

As variedades BRS Kirirís, BRS Amansa Burro, BRS Mani Branca, BRS Tianguá e BRS 

Jarina, apresentaram caráter suscetível, com médias entre 3,1 e 3,7, enquanto que as variedades BRS 

Verdinha, BRS Mestiça, BRS Poti Branca e BRS Formosa, se comportaram como tolerantes, com 

médias 2,1 a 2,3. As variedades BRS Caipira, BRS Guaíra e BRS Tapioqueira apresentaram caráter 

promissoras com médias entre 1,7 e 2,0 (Figura 1). 
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Figura 1. Agrupamento de variedades de mandioca através das médias obtidas pelo teste de Scott-Knott quanto à 
suscetibilidade ao ácaro Mononychellus tanajoa. Cruz das Almas, BA, 2011-2012. 

As condições climáticas do período de avaliação foram favoráveis ao desenvolvimento e 

disseminação do ácaro verde da mandioca. A temperatura ficou em torno de 26ºC, faixa considerada 

ideal para o desenvolvimento do ácaro verde da mandioca, enquanto que a umidade relativa média foi 

de 78%, e baixo índice de precipitação no período de avaliação (Figura 2). 

Figura 2. Condições climáticas referentes ao período de avaliação das variedades de mandioca para a resistência ao 
Mononychellus tanajoa.

O alto índice de variedades classificadas como suscetíveis (42%), seguida das tolerantes 

(33%) e promissoras (25%) pode está associado a um baixo índice pluviométrico, e a temperatura 

média ideal para o desenvolvimento do ácaro.
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 O efeito mecânico negativo da chuva ao atingir o ácaro foi pouco significativo, pois quando 

há baixa precipitação e temperatura média acima de 25ºC como foi verificada no período de 

avaliação, a população de ácaro se restabelece rapidamente, dando continuidade ao dano causado 

pela praga. 

Conclusões 

Dentre as variedades estudadas identificou-se diferentes graus de resistência ao ataque de 

Mononychellus tanajoa, o que possibilita selecionar plantas resistentes ao ácaro. 
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Introdução 

Entre as diversas espécies de insetos pragas que atacam a mandioca na região 

Centro-Sul do Brasil, causando danos à produção, destaca-se a mosca-branca, que tem 

apresentado surtos populacionais elevados nos últimos anos. A mosca-branca causa danos 

na mandioca através da sucção direta da seiva (floema) provocando clorose e queda foliar, 

fumagina e algumas espécies são transmissoras de viroses (BELLOTTI et al., 2012). 

Para essa região há poucas informações sobre as espécies de mosca-branca que 

estão presentes nas áreas produtoras de mandioca e seus controladores naturais. Poucos 

taxonomistas têm se dedicado à identificação das espécies de ocorrência nessa cultura. 

Considerando que há diferenças em relação à biologia, dinâmica populacional e potencial de 

dano entre as espécies (CABALLERO, 1994), a correta identificação é de grande 

importância para o manejo e controle deste inseto. Fato este importante, principalmente por 

não haver no Brasil produtos químicos registrados para controle de mosca-branca em 

mandioca, sendo, portanto, de fundamental importância a ação dos agentes de controle 

biológico associados à cultura e para tal o conhecimento das espécies de ocorrência natural. 

Dentre os agentes de controle biológico de mosca-branca, os parasitoides tem 

relevante importância no controle natural dessas espécies. No Brasil são citadas as espécies 

Encarsia aleurothrixi Evans & Polaszek, 1998 (Hymenoptera: Aphelinidae), Encarsia 
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hispida De Santis, 1948 e Eretmocerus sp., associadas a mosca-branca na cultura da 

mandioca na região nordeste (HERNÁNDEZ et al., 2009), no entanto, para a região Centro-

Sul não se tem informações a esse respeito. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi 

identificar as espécies de mosca-branca associadas à cultura da mandioca e os parasitoides 

de Bemisia tuberculata (BONDAR, 1923) (Hemiptera: Aleyrodidae) de ocorrência nos 

estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná. 

Material e métodos 

As coletas foram feitas em plantios comerciais de mandioca localizados em 

municípios do Paraná e Mato Grosso do Sul (Tabela 1), por técnicos que prestam assistência 

técnica aos agricultores, por pesquisadores de diferentes instituições de pesquisa e 

principalmente pela equipe do Laboratório de Controle Biológico da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná - Unioeste. As amostras que não foram coletadas pela equipe do 

Laboratório de Controle Biológico, foram enviadas fixadas em álcool 70%, não sendo então, 

possível coletar parasitoides destas, fazendo-se, portanto, apenas a identificação das espécies 

de moscas-branca. 

Para realizar a identificação das espécies de mosca-branca foram utilizadas ninfas de 

quarto instar (pupa) fixadas em álcool 70%. O protocolo de preparação das ninfas e 

montagem em lâminas foi realizado conforme metodologia adaptada de Martin (1987) e 

Evans e Hamon (2012). Depois de realizado o procedimento os insetos foram identificados 

em nível de espécies, com auxílio de microscópio ótico binocular e chaves dicotômicas 

elaboradas por Martin (1987), Caballero (1994) e trabalho de Hernández et al. (2009). 

Para a identificação das espécies de parasitoides associados a B. tuberculata foram 

coletadas folhas de mandioca com ninfas desse inseto, acondicionadas em sacos plásticos e 

levadas para o Laboratório de Controle Biológico da Unioeste. As áreas foliares que 

continham as ninfas foram recortadas e colocadas em placas de Petri contendo Ágar (3%) ao 

fundo, para manter a turgidez da folha até a emergência dos parasitoides. As placas foram 

fechadas com filme de PVC transparente.  

Diariamente as placas foram vistoriadas em microscópio estereoscópico e os adultos 

dos parasitoides emergidos coletados com auxílio de pincel e armazenados em microtubos 

tipo eppendorf de 1 mL, em álcool 70%, para posterior montagem em lâminas com meio 

Hoyer’s. A identificação dos parasitoides de B. tuberculata, foi realizada utilizando os 
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adultos desses insetos, usando metodologia adaptada de Evans e Hamon (2012). Os 

parasitoides foram identificados com auxílio de microscópio óptico binocular e chave 

dicotômica de Evans e Hamon (2012) e trabalho de Hernández et al. (2009). 

Resultados e discussão 

Foram identificadas 168 indivíduos de moscas-branca das espécies B. tuberculata, 

Aleurothrixus aepim (GOELDI, 1886) e Aleurotrachelus socialis Bondar, 1923, na 

proporção de 73,3%; 24,4% e 2,3%, respectivamente. Esses resultados indicam que a 

espécie B. tuberculata é a mais expressiva nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, 

estando distribuída em praticamente todas as regiões amostradas (Tabela 1), sendo, portanto, 

a que gera maior preocupação a cadeia produtiva.  

Com os resultados obtidos, pode-se afirmar que B. tuberculata é a espécie que deve 

ser alvo de futuros estudos visando definir seu potencial de dano e sua dinâmica 

populacional, bem como avaliar a integração de métodos de controle a fim de reduzir seu 

impacto na cultura da mandioca.  

As duas outras espécies identificadas em apenas alguns municípios, A. aepim e A. 

socialis, ressaltam a importância no cuidado de troca e movimento de ramas, procurando 

assim reduzir a possibilidade de disseminação, pois as duas espécies são conhecidamente 

causadoras de perdas na produção em outras regiões quando em altas populações 

(BELLOTTI et al., 2012).   

Para realizar a identificação de parasitoides de B. tuberculata foram preparadas 109 

lâminas, sendo identificadas a espécie Encarsia Pergandiella Howard, 1907 e os gêneros

Eretmocerus sp.,  Encarsia sp., Signiphora sp. e Euderomphale sp., nas proporções de 41,3; 

32,1; 13,8; 11 e 1,8%, respectivamente. Nem todos os exemplares foram identificados em 

nível de espécie, devido à elevada dificuldade na taxonomia de microhymenoptera 

parasítica.  

Os parasitóides E. pergandiella, Eretmocerus sp. e Encarsia sp.  estiveram presentes 

em todos os municípios onde foi possível  a coleta de parasitoides (Tabela 1), demonstrando 

a predominância dessas espécies nas regiões avaliadas e sua importância para o controle 

biológico da mosca-branca na cultura da mandioca.  

As identificações realizadas nesse trabalho para parasitoides estão de acordo com 

resultados obtidos por Hernández et al. (2009) e Bellotti et al. (2012), os quais citam a 
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ocorrência nas regiões nordeste e sudeste do Brasil do gênero Encarsia em B. tuberculata. 

Além disso, esses autores encontraram espécies do gênero Encarsia e Eretmocerus

associados a A. aepim em mandioca. 

Considerando a presença desses parasitoides em cultivos de mandioca, ressalta-se a 

importância se tomar cuidado no manejo de pragas, principalmente em relação ao uso de 

inseticidas químicos de amplo espectro de ação, para manter esses inimigos naturais, uma 

vez que conhecidamente os parasitoides são importantes controladores naturais de mosca-

branca. 

Podem também, ser uma opção para um futuro programa de controle biológico, pois 

estão amplamente distribuídos nos municípios avaliados, sendo então adaptados a essas 

condições, podendo se desenvolver e multiplicar facilmente, além de já serem vastamente 

utilizados comercialmente em outras culturas (VAN LENTEREN et al., 1997). 

Tabela 1: Espécies de moscas-branca e de parasitoides coletados sobre pupas de B. 
tuberculata nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, no período de 2009-2012. 

Municípios Espécies 
A* B C D E F G H 

Boa Esperança/PR  X  X X X   
Cruzeiro do Oeste/PR X        
Diamante do Norte/PR X   X X X   
Mal. C. Rondon/PR X X X X X X X  
Paranavaí/PR X   X X X X  
Toledo/PR X X       
Santa Mônica/PR X   X X X   
Angélica/MS X        
Dourados/MS X        
Ivinhema/MS X X  X X X X X 
*A: Bemisia tuberculata, B: Aleurothrixus aepim, C: Aleurotrachelus socialis, D: Encarsia pergandiella, E: 
Encarsia sp., F: Eretmocerus sp., G: Signiphora sp., H: Euderomphale sp. 

Conclusões 

A espécie de mosca-branca com maior distribuição nos estados do Paraná e Mato 

Grosso do Sul é B. tuberculata e que seus principais parasitoides pertencem aos gêneros 

Encarsia e Eretmocerus.  
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura com crescente importância no mundo tropical, 

sendo a terceira fonte de calorias, atrás apenas do arroz e do milho, sendo utilizada na alimentação de cerca de 

600 milhões de pessoas. No Brasil, aproximadamente 90% da produção da mandioca é obtida em propriedades 

de base familiar, sendo o país o terceiro produtor mundial, depois da Nigéria e da Tailândia, com uma produção 

de 26,52 milhões de toneladas de raízes, obtidas em uma área de cerca de 1,89 milhão de ha, o que corresponde a 

12,37% da produção mundial e 10,20% da área, respectivamente (FAOSTAT, 2009). Essa é provavelmente a 

espécie vegetal mais disseminada pelo país, numa demonstração da profunda identificação entre essa cultura e o 

povo brasileiro. 

A cultura se caracteriza pela baixa necessidade de uso de insumos e agroquímicos, tem alta tolerância 

a períodos de seca, além de poder permanecer no solo até seu consumo, desempenhando papel importante na 

alimentação da população brasileira (CAMARGO, 2009). No entanto, por apresentar um longo ciclo vegetativo, 

está sujeita a uma grande diversidade de artrópodes que dela se alimentam (BELLOTTI et al., 1999). 

Dentro do complexo de insetos praga que atacam a cultura atualmente no Brasil, relata-se o 

crescimento da importância das espécies de mosca branca. Os gêneros mais importantes descritos atacando a 

cultura da mandioca no Brasil são Aleurothrixus aepim, Bemisia tuberculata, Trialeurodes variabilis e Bemisia 

tabaci biótipo B (OLIVEIRA & LIMA, 2006). No Centro-Sul do Brasil a espécie predominante é B. tuberculata, 

enquanto que no Nordeste destaca-se a espécie A. aepim (OLIVEIRA & LIMA, 2006). 

As moscas brancas causam danos diretos e indiretos, resultantes da sucção da seiva e transmissão de 

viroses, respectivamente (OLIVEIRA & LIMA, 2006). Para a supressão das populações desses insetos, apesar da 

existência de diversos inimigos naturais (BELLOTTI et al., 1999), tem-se predominado a utilização de 

inseticidas químicos, ainda que sem registros para essa cultura (AGROFIT, 2013) e ineficientes no controle do 

complexo de moscas brancas (MOREIRA et al., 2006). A utilização de variedades resistentes é outra estratégia 
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de controle dessa praga, pois a mandioca é uma das poucas culturas onde se têm identificado níveis de 

resistência ao complexo de moscas brancas (CARABALI et al, 2010; OMONGO et al, 2012). Esta estratégia 

apresenta baixo custo e longa manutenção da população da praga abaixo do nível de dano econômico, além de 

reduzir perdas no rendimento, sendo uma importante ferramenta para ser incluída em um programa de manejo 

integrado de pragas (BELLOTTI et al., 1999). 

Para o estabelecimento de um eficiente programa de manejo integrado de pragas, além de utilizar 

várias estratégias de controle, é de suma importância um bom monitoramento da população da praga, visando à 

adoção de medidas de controle no momento ideal. Para a cultura da mandioca não se tem estabelecido um 

método de monitoramento preciso, eficiente e de baixo custo, principalmente para mosca branca. 

Observa-se que na cultura da mandioca os adultos de moscas brancas são encontrados principalmente 

nos ponteiros das plantas, onde se observa que o número de adultos presentes nas três primeiras folhas abertas, 

onde estes se alimentam e depositam seus ovos, é maior. Já as ninfas e “pupas” são encontradas no terço apical e 

médio. 

Visando estabelecer um método de amostragem, que efetivamente seja representativo da população de 

mosca branca na cultura da mandioca, e considerando as características de localização dos adultos, se realizou 

este trabalho, cujo objetivo foi definir qual folha de mandioca deve ser amostrada durante o monitoramento de 

mosca branca em cultivos comerciais de mandioca, que expressem o nível populacional desta praga no cultivo. 

Material e métodos 

As avaliações foram realizadas em maio de 2013 no município de Marechal Cândido Rondon, Paraná, 

em três áreas de cultivo comercial de mandioca, localizadas aproximadamente nas coordenadas 24º 32’ de 

latitude Sul e 54º 02’ de longitude oeste, com altitude de 395 metros. O clima da região segundo a classificação 

de Köppen (Critchfield, 1960), é do tipo Cfa, clima subtropical úmido com temperaturas médias anuais variando 

entre 17ºC e 19ºC e precipitação média anual de 1500 mm. 

Para este estudo foram consideradas duas áreas cultivadas com a variedade Baianinha e uma área 

cultivada com a variedade Fécula Branca, ambas com idade em torno de oito meses. Em cada uma das áreas 

foram demarcados três campos com 10.000 m2, sendo cada campo dividido em 100 parcelas de 100 m2 (10 m x 

10 m). Em cada parcela foram examinadas cinco plantas tomadas em sequência da linha central da parcela, num 

total de 500 plantas em cada campo. Foram amostradas as três primeiras folhas abertas do ponteiro de cada 

planta, anotando-se o número de adultos de mosca branca em cada folha.  

Os dados obtidos em cada área amostrada, foram submetidos ao teste F da análise de variância 

considerando o delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos e 100 repetições, em que cada 

parcela foi composta por cinco plantas. As médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% 
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de significância. Os dados foram transformados para raiz quadrada (x+0,5) visando o atendimento das 

pressuposições da análise de variância. Foi também calculado o coeficiente de correlação de Pearson entre os 

números médios de moscas brancas avaliadas em cada folha amostrada. As análises estatísticas foram realizadas 

com o auxílio do programa SAS – Statistical Analysis System (SAS INSTITUTE INC., 2004). 

Resultados e discussão 

Observou-se que para as três áreas avaliadas houve efeito altamente significativo do número médio de 

adultos de mosca branca nas três primeiras folhas abertas (Tabela 1). A amplitude dos coeficientes de variação 

foi de 22,70 a 25,00%, respectivamente para a segunda área com a variedade Baianinha e a área com Fécula 

Branca, indicando alta precisão experimental, principalmente pelo elevado número de repetições utilizadas nesse 

trabalho.  

Tabela 1. Esquema da análise de variância para o número de moscas brancas por folha, quantificadas em duas 
áreas de mandioca com a cultivar Baianinha e uma com a cultivar Fécula Branca, em função da folha amostrada 
na planta. 
FV GL Baianinha 1  Baianinha 2 Fécula Branca 
Folha 2 10,1937** 0,3743** 7,8263** 
Erro 297 0,1802 0,0464 0,1903 
Média Geral 2,9307 0,4500 2,7867 
CV (%) 23,79 22,70 25,00 
** significativo a 1% de significância pelo teste de F. 

Os valores médios do número de adultos de mosca branca quantificados para cada folha aberta 

amostrada estão representadas na Tabela 2. Observou-se que para a variedade Baianinha, o maior número de 

indivíduos adultos na área 1 foram encontrados na folha 2, diferindo estatisticamente das outras duas folhas. Para 

a área 2, desta mesma variedade, observou-se o mesmo padrão porém sem que esta diferisse estatisticamente da 

folha 1, contudo diferindo da folha 3.  Na área com a variedade Fécula Branca, os maiores valores de indivíduos 

por folha foram encontrados nas folhas 2 e 3.  

Considerando que, para o estabelecimento de um plano de amostragem e monitoramento, a metodologia 

deverá ser rápida e de baixo custo e, considerando os dados obtidos nas amostragens, pode-se inferir que não se 

faz necessário à avaliação das três folhas, mas apenas da folha 2, uma vez que os resultados obtidos nesse 

trabalho indicaram ser essa a que apresenta maior número de insetos na planta.  
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Tabela 2. Valores médios (  ± EP ) do número de adultos de mosca branca presentes nas três folhas apicais de 
mandioca (Manihot esculenta)  em duas áreas com a variedade Baianinha e uma área com a cultivar Fécula 
Branca. 

Folha amostrada Baianinha 1  Baianinha 2 Fécula Branca 
1 1,84 ± 1,22 c 0,47 ± 0,44 a 1,72 ± 1,47 b 
2 4,22 ± 2,23 a 0,56 ± 0,51 a 3,38 ± 1,72 a 
3 2,73 ± 1,42 b 0,32 ± 0,47 b 3,26 ± 1,96 a 

Médias seguidas pela mesma letra minúsculas nas colunas não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

A definição da folha 2 como representativa da planta para a contagem de adultos de mosca branca pode 

ser evidenciada também pelos valores de correlação de Pearson, apresentados na Tabela 3, em que, observam-se 

correlações positivas, significativas e de intensidade média da folha 2 com a 1 e da folha 2 com a 3. Não foram 

observadas correlações significativas do número de adultos de mosca branca amostradas entre as folhas 1 e 3 

para as área de Baianinha 1 e Fécula Branca. 

Tabela 3. Coeficientes de correlação de Pearson entre o número de adultos de mosca branca avaliados nas três 
folhas apicais em diferentes áreas e cultivar de mandioca (Manihot esculenta). 

Variedade Folha 1 vs. Folha 2 Folha 1 vs. Folha 3 Folha 2 vs. Folha 3 
Baianinha 1 0,5903** -0,1091ns 0,2570** 
Baianinha 2 0,3820** 0,2880** 0,4868** 

Fécula Branca 0,6108** -0,1123ns 0,2649** 
** significativo a 1% de significância pelo teste t. nsnão significativo a 5% de significância. 

Torna-se necessário a validação desse resultado em mandiocais com diferentes estádios vegetativos e 

cultivados em diferentes ambientes. Após a validação da folha a ser amostrada, serão realizados estudos para 

definição do tamanho ótimo de amostragem e tipo de caminhamento visando o estabelecimento de um plano de 

monitoramento em programa de manejo integrado de pragas na cultura da mandioca. 

Conclusões 

Nas condições em que foi realizado este estudo, conclui-se que a amostragem efetuada na segunda folha 

aberta do ponteiro da planta de mandioca é representativa e suficiente para o monitoramento da população de 

adultos de mosca branca. 
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Introdução 

A cultura da mandioca é considerada das mais tolerantes ao ataque de insetos-praga 

e doenças, entretanto, tem-se registrado nos últimos anos relatos de redução na 

produtividade associados às pragas, podendo ter seu potencial de dano elevado sob 

condições climáticas favoráveis. (PIETROWSKI et al., 2010).  

O principal prejuízo da cochonilha-da-raiz foi à sucção das plantas desde o início do 

desenvolvimento, causando atraso no crescimento, redução na produção de raízes e, quando 

em altas populações, morte das plantas mais jovens (EMBRAPA, 2010). Existem algumas 

espécies de cochonilhas relatadas como praga de raízes da mandioca, sendo Pseudococcus 

mandio relatada por Schmitt (2002) como causadora de clorose e queda das folhas basais em 

altas infestações, aumentando os índices de dano e perdas de produção em períodos quentes 

e secos, atingindo 20% das raízes. A espécie Protortonia navesi foi relatada causando danos 

no Paraná e região Central do país. Já as do gênero Dysmicoccus, não se tem informações 

quanto ao percentual de danos na cultura da mandioca. 

O objetivo deste trabalho foi coletar, identificar, desenvolver metodologia de 

criação massal e avaliar a adequação de diferentes genótipos de mandioca/aipim a dieta da 

cochonilha-da-raiz da mandioca provenientes do Estado de Santa Catarina. A partir desses 

resultados preliminares, a geração de informações básicas para estudos de melhoramento 

genético (elencar clones promissores), desenvolvimento de estratégias de monitoramento e 

de controle da praga. 

Material e métodos 

Foram realizadas diversas expedições para coleta de cochonilhas em raízes 

infestadas de mandioca/aipim em diferentes regiões do Estado de Santa Catarina. Em 
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laboratório desenvolveu-se uma metodologia de criação massal mais eficiente dessas 

cochonilhas testando-se diferentes hospedeiros (mandioca, abóbora cabotchá, chuchu, 

milho, tiririca e batata) em ambiente de casa-de-vegetação, sala de crescimento vegetativo e 

estufas tipo BOD.  

Cochonilhas adultas foram enviadas para identificação taxonômica em nível de 

espécie para confirmar qual a espécie que vem atacando as raízes de mandioca no Estado. 

Estabelecido o melhor método de criação massal, uma sala do laboratório de 

entomologia da Estação Experimental da Epagri de Urussanga foi adaptada para a criação de 

insetos. Nessa sala foram instaladas prateleiras contendo luzes especiais do tipo T5 com 

grau de iluminação suficiente para manter mudas de plantas. As luzes foram acopladas a um 

timer, permitindo o controle do fotoperíodo de 12h. Um condicionador de ar quente/frio foi 

utilizado para regular a temperatura da sala em 25 ± 5ºC.  

Foram coletadas ramas de diferentes cultivares de mandioca/aipim e produzidas 

estacas ou manivas e utilizado uma técnica de enraizamento adaptada daquela utilizada para 

enraizar mudas de pessegueiros. As estacas e manivas foram embebidas em solução de 

Kazumin 0,003%, em seguida plantadas em recipientes plásticos de 500 mL de capacidade 

contendo solo preparado (areia, solo de barranco, esterco e cinzas) previamente autoclavado. 

As mudas foram mantidas de 30 a 40 dias no horto florestal para enraizamento e 

aclimatação e irrigadas diariamente por nebulização. 

Em laboratório, ovissacos foram separados em placas de Petri forradas com papel 

filtro levemente umidecido e mantidas em BOD a 25 ± 1ºC, no escuro, para eclosão das 

ninfas de primeiro ínstar. 

Cinquenta mudas de cada genótipo testado foram inoculadas com três ninfas de um 

dia da cochonilha. Cada recipiente foi devidamente identificado e após a colocação das 

ninfas, ensacado com sacos confeccionados com organza, amarrados na base das 

mudas/estacas para evitar sua fuga. Os tratamentos foram mantidos na sala de criação de 

insetos por 40 dias, sendo realizadas irrigações diárias. Após esse período foram anotadas a 

viabilidade das plantas, número de ninfas e adultos, além do sexo.  

Até o momento foram avaliados 14 genótipos entre mandioca e aipim e os 

resultados obtidos de adequabilidade foram comparados pelo teste de χ2, permitindo elencar 

aqueles com potencial para futuros trabalhos de melhoramento (tolerância e suscetibilidade) 

e de comportamento e métodos de criação e controle.   
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Resultados e discussão 

A cochonilha-da-raiz da mandioca coletada em diversas expedições no Estado de 

Santa Catarina foi enviada para identificação taxonômica sendo classificada como 

Dysmicoccus brevipes (figura 1), a mesma cochonilha que causa severos danos a cultura do 

abacaxizeiro. Acredita-se que houve uma adaptação desta espécie para a cultura da 

mandioca no Estado quando ocorreu a substituição das lavouras de abacaxi por 

mandioca/aipim. Até o início do presente projeto acreditava-se, com base em trabalhos 

científicos de décadas passadas, a predominância da espécie Pseudococcus mandio, porém, 

até o momento as expedições realizadas coletaram apenas a D. brevipes. 

A metodologia de criação massal mais adequada para D. brevipes foi mantê-las em 

raízes destacadas de mandioca em recipientes em BOD, no escuro, a 25 ± 1ºC. 

De acordo com Belotti et al. (2002) as plantas de mandioca/aipim, dependendo do 

genótipo utilizado, podem sofrer perdas entre 40 e 70%, no campo.  

A viabilidade das plantas, percentual de infestação ou de adequabilidade, número de 

ninfas e adultos ao final do período de 40 dias para avaliação e a proporção macho fêmea 

variou entre os genótipos testados (tabela 1). Alguns genótipos como Vermelha 13 de maio, 

Apronta a mesa, Casca roxa Salezio e STS 100/06-1 produziram apenas fêmeas. O genótipo 

Crioulo de Videira foi o que apresentou uma proporção macho:fêmea menos discrepante 

(1:1,2).  

Realizando-se o teste do χ2 entre os 14 genótipos, observou-se diferença 

significativa (p<0,001) nas freqüências, com maiores valores nos genótipos STS 43/03-12 e 

STS 56/06-1 e menor no genótipo STS 112/06-11, indicando que podem ser usados em 

futuros ensaios para verificação de potencial de resistência à praga (tabela 1).  
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Figura 1. Fêmeas e machos de Dysmicoccus brevipes criados em raiz de mandioca sob condições controladas em 
BOD. 

Tabela 1. Adequação de genótipos de mandioca/aipim à colonização pela cochonilha 

Dysmicoccus brevipes sob condições controladas (25 ± 5ºC; fotofase 12h). 

GENÓTIPO Nº PL. Nº PL. INF. % MED. INF. ADULT. NINFAS MACHOS FÊMEAS X2

Crioulo de Videira 43 22 51,16 23 52 34 41 2,86
Sangão 118 36 25 69,44 48 35 5 78 7,34

Vermelha 13 de maio 21 10 47,62 16 29 0 45 4,53
Oriental 9 30 16 53,33 39 25 12 52 0,08

Apronta a mesa 33 15 45,45 23 11 0 34 12,45
Casca roxa Salézio 33 14 42,42 14 7 0 21 26,86

STS 43/03-12 45 19 42,22 39 77 20 96 47,75
STS 56/06-1 47 32 68,09 111 30 9 132 101,9
STS 100/06-1 38 10 26,32 35 0 0 35 11,56
STS 104/06-11 41 14 34,15 2 21 7 16 24,29
STS 106/06-1 44 12 27,27 19 35 13 41 0,96
STS 107/06-2 46 21 45,65 73 36 18 91 36,23
STS 112/06-11 49 8 16,33 4 6 6 4 43,33
STS 200/06-1 48 13 27,08 18 36 17 37 0,96

Conclusões 

- Existe diferença entre genótipos quando à adequabilidade ou preferência de 

estabelecimento da cochonilha-da-raiz da mandioca Dysmicoccus brevipes. 

Agradecimentos 

Os autores agradecem os Técnicos de apoio à Pesquisa da Epagri de Urussanga 

Gustavo Kaminsk, Milton Zanela e Olívio Camargo pelo auxílio na condução e/ou avaliação 



497

do experimento. Também agradecem ao pesquisador Alexsander Luis Moreto pela 

disponibilização dos clones utilizados no experimento e ao gerente da Estação Experimental 

de Urussanga – EEUr Fernando Preve pela disponibilidade, facilitação e auxílio no 

andamento do estudo. Finalmente agradecem ao CNPq, pela viabilização de recursos para a 

execução do trabalho por meio do Edital Repensa. 

Referências 

BELLOTTI, A.C.; ARIAS, B.V. ;VARGAS, O.H. ; REYES, J.A.Q.; GUERRERO, J.M. 
Insectos y acaros dañinos a la yuca y su control. In: OSPINA, B.; CEBALLOS, H. (Eds.). 
La yuca en el tercer milenio: sistemas modernos de producción, procesamiento, utilizacion y 
comercialización. CIAT/CLAYUCA, n.327, 586 p, 2002.

EMBRAPA. Perguntas e respostas: mandioca. Disponível em: 
http://www.cnpmf.embrapa.br/ index.php?p=perguntas_e_respostas-mandioca.php. Acesso 
em 30 agosto 2010. 

PIETROWSKI, V.; RINGENBERG, R; RHEINHEIMER, A.R.; BELLON, P.P.; GAZOLA, 
D.; MIRANDA, A.M. Insetos-praga da cultura da mandioca na região Centro-Sul do 
Brasil. (Org.) UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná e Embrapa 
Mandioca e Fruticultura Tropical, 42p. 2010. (cartilha) 

SCHMITT, A.T. Principais insetos pragas da mandioca e seu controle. In : CEREDA, M. 
P. (Coord). Agricultura : tuberosas amiláceas latino americanas. São Paulo. Fundação 
Cargill, 2002. 539 p. 



498

COMPORTAMENTO NO CAMPO DE DIFERENTES 
GENÓTIPOS DE AIPIM (Manihot esculenta Crantz) AO ATAQUE DA 

MOSCA-DO-BROTO

Érica Frazão Pereira1, Enilto de Oliveira Neubert2, Alexsander Luis Moreto3, Luiz 
Augusto Martins Peruch4, Álvaro José Back5

1Eng. Agr., Dra., Pesquisadora da Epagri - EEUr, Rod. SC-446, Km 16, s/n, C.P. 49, Bairro 
Estação, 88840-000, Urussanga, SC. E-mail: ericapereira@epagri.sc.gov.br  
2,3,4,5 Eng. Agron., pesquisadores da Epagri - EEUr, Rod. SC-446, Km 16, s/n, C.P. 49, 
Bairro Estação, 88840-000, Urussanga, SC. E-mails: enilto@epagri.sc.gov.br, 
alexsandermoreto@epagri.sc.gov.br, lamperuch@epagri.sc.gov.br, ajb@epagri.sc.gov.br

Introdução 

A mosca-do-broto da mandioca, díptero pertence à família Lonchaeidae e 

superfamília Tephritoidea durante anos foi considerada praga secundária na maioria dos 

estados produtores brasileiros. Entretanto, vem sendo relatada como uma praga importante 

na região sudeste de São Paulo e, ganhando destaque de praga primária em importantes 

regiões produtoras do Estado de Santa Catarina. Informações sobre esta praga na 

mandiocultura são escassas, o que tornou o apelo dos produtores do estado premente na 

busca de respostas sobre o potencial de dano, técnicas de manejo e de controle.  

Sabe-se que o ataque da mosca-do-broto é mais severo quando as plantas ainda 

estão jovens e normalmente coincide com o início do período chuvoso, e nesses casos, pode 

ainda causar nanismo (LOZANO et al.,1976). A mesma informação é corroborada por 

Bellotti et al. (2002), porém estes acrescentam que existem cultivares mais adequados para a 

praga, que sofrem perdas consideráveis de manivas. Eles afirmam ainda que se os picos 

ocorrerem tardiamente na cultura, dependendo da cultivar, pode haver incremento de 

produção.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a adequação de diferentes genótipos de aipim 

no município de Itajaí, Estado de Santa Catarina visando determinar qual(is) material(ais) é 

(são) mais tolerante(s) ao ataque da praga. 

Material e métodos 

A pesquisa foi conduzida durante as safras 2011/2012 e 2012/2013 numa lavoura 

comercial de aipim e outras olerícolas, situada na comunidade Rio Novo, no município de 
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Itajaí, Região Metropolitana do Estado de Santa Catarina. Essa lavoura tem como 

característica peculiar um solo com alto teor de matéria orgânica, e está situada às margens 

da BR-101. Associou-se a avaliação do comportamento de genótipos de aipim a um projeto 

de pesquisa participativa já em andamento, conduzido pela equipe de pesquisa em 

mandiocultura da Epagri em Urussanga. Com aprovação de recursos pelo SCRural, foi 

selecionada essa área para a realização de experimentos, incluindo a avaliação do 

comportamento de diferentes genótipos de aipim ao ataque da praga.  

Foram avaliados clones de aipim, sendo quatro provenientes de ramas sadias 

fornecidas pela Epagri e dois testemunhas do próprio agricultor, correspondendo a genótipos 

já utilizados na área. Na safra seguinte foram avaliados dez genótipos, seis da Epagri e 

quatro materiais locais. O delineamento utilizado foi de blocos ao acaso sendo seis 

tratamentos e três repetições na primeira safra e dez tratamentos e três repetições na 

segunda. Cada parcela foi composta por 32 plantas, nas quais as 12 plantas centrais foram 

tomadas como área útil. 

Nas duas safras consecutivas iniciaram-se as vistorias mensais das parcelas após 45 

dias do plantio, contando-se o número de plantas atacadas pela praga, o total de brotos 

atacados de cada planta e o número de brotações broqueadas/planta. Esse levantamento 

permitiu determinar o índice de incidência da praga, o nível de infestação para cada época 

de avaliação e o acumulado dessas épocas durante todo período do ensaio. Esses dados 

foram correlacionados com a fenologia das plantas, indicadores climáticos e os dados 

quantitativos obtidos na colheita: estande e altura de plantas, produção de raízes total, raízes 

comerciais e aquelas consideradas refugo, além do número médio de manivas-

semente/planta (≈12cm). Os dados de foram submetidos à análise de variância e suas médias 

comparadas pelo Teste de Duncan. Também foi utilizado o teste não-paramétrico de 

correlação de Spearman na interpretação dos dados. 

Resultados e discussão 

Na safra de 2011/2012 foi observado índice de incidência e nível de infestação 

inferior aos observados na safra dos anos 2012/2013.  

De acordo com Bellotti et al. (2002) as plantas, dependendo do genótipo utilizado, 

podem sofrer perdas entre 40 e 70%, quando ocorrem ataques severos da praga até os quatro 

meses do plantio da lavoura. Estes autores relatam que em certos casos alguns genótipos 
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podem se beneficiar do ataque da praga, caso seus picos ocorram tardiamente no ciclo da 

cultura, podendo aumentar a produtividade, devido ao incremento na área foliar.  

No presente estudo pode-se observar nas figuras 1 e 2 que tanto o índice de 

incidência da praga quanto seu nível de infestação foram bem menos acentuados na safra 

2011/12, pelo menos até o terceiro mês de avaliação. Comparando esses índices com os 

dados climáticos (figura3), pode-se observar que houve melhor distribuição de chuvas ao 

longo do ciclo de cultivo da primeira safra. Entretanto, na safra seguinte, a época de plantio 

coincidiu com um período muito seco e prolongado, havendo uma discrepante quantidade de 

chuvas ao final do ciclo, próximo à colheita. Essa má distribuição de chuvas na safra 

2012/13 pode ter influenciado no aumento populacional da praga, alterado seu 

comportamento e causado maiores danos às plantas já sensibilizadas pela seca.  

A B

Figura 1. Incidência de ataque da mosca-do-broto [Itajaí; safras 2011/12 (A) e 2012/13 (B)]. 

A B

Figura 2. Nível de infestação da mosca-do-broto em clones de aipim [Itajaí; safras 2011/12 (A) e 2012/13 (B)]. 

Gisloti & Do Prado (2011) estudando a flutuação e o índice de infestação da mosca-

do-broto em três áreas do Estado de São Paulo observaram que os picos populacionais e 

maior infestação se concentram nos períodos mais secos do ano, reforçando os resultados 

obtidos no presente experimento. 

Figura 3. Dados climáticos de Itajaí durante as safras de 2011/12 e 2012/13 (Fonte: Ciram). 

Foi realizado o teste de correlação de Spearman’s entre a incidência da praga, o 

nível de infestação e as variáveis quantitativas obtidas após a colheita para as duas safras em 

estudo. Na safra 2011/12 obteve-se correlação positiva (p<0,021) para incidência da praga e 

altura de plantas na época de avaliação 5 e correlação positiva entre incidência (p<0,004) e 

nível de infestação (p<0,002) com o refugo de raízes na época de avaliação 1, indicando que 

algumas cultivares podem ser beneficiadas pela presença da praga em lavouras com três 

meses. Para a safra 2012/13 houve correlação positiva (p<0,04) entre incidência da praga e 

stand de plantas na avaliação 4. Correlação positiva também foi observada entre nível de 

infestação e refugo na avaliação 2 (p<0,008) e altura de plantas na época 4 (p<0,043). 

O número médio de manivas-semente foi significativo pelo teste de Duncan ao nível 

de 5% na safra 2012/13 (tabela 1), indicando que a seca também influenciou o 

comportamento dos clones avaliados em relação ao ataque da mosca-do-broto. 

Tabela 1. Comportamento de genótipos de aipim em relação ao número médio de manivas 
produzidas na safra de 2012/13 em Itajaí/SC. 

Genótipos N Número médio de 
T2 3 12,6633 a
1 3 12,9100 a

21 3 13,0933 a
25 3 13,5333 a

125 3 15,4167 ab
CATARINA 3 16,3600 ab

T3 3 16,4267 ab
T7 3 17,0300 ab
46 3 19,0767 b
11 3 19,1367 b
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Conclusões 

- Fatores climáticos interferem na população da praga podendo aumentar sua incidência e 

severidade de infestação; 

- Os genótipos de aipim apresentam comportamento diferenciado em relação à presença da 

praga com diferenças evidentes no número médio de manivas-semente/planta na safra com 

maior período seco. 

- Dentre os genótipos avaliados os que produziram maior número de manivas-semente nas 

condições e local do estudo foram o 46 (Crioulo de Videira) e o 11 (Jô polpa amarela). 
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Introdução 

A mosca-do-broto, Neosilba perezi Romero & Rupel (1973), vem causando grandes 

perdas na cultura da mandioca (indústria e mesa) nas regiões do Alto Vale do Itajaí, Região 

Metropolitana e no Litoral Norte de Santa Catarina. De acordo com os produtores destas 

regiões, as perdas relacionadas ao ataque do inseto acarretam numa redução significativa da 

quantidade de ramas para plantio na safra seguinte, partindo destes uma demanda urgente de 

pesquisa. 

Devido ser considerada uma praga secundária da cultura na maior parte do país, 

pouco esforço de pesquisa e investimentos foram dedicados ao estudo da mosca-do-broto da 

mandioca. Por esse motivo se faz necessário, uma concentração em investigações sobre sua 

bioecologia, nível de infestação, nível de dano e métodos de controle. 

O presente trabalho irá mostrar os resultados do ensaio com dois inseticidas 

neonicotinóides sistêmicos, que estão em fase de pedido de extensão de LMR para a cultura 

da mandioca, numa lavoura comercial de aipim no município de Itajaí, importante produtor 

do Estado de Santa Catarina. 

Material e métodos 

A pesquisa foi conduzida durante as safras 2011/2012 e 2012/2013 em lavoura 

comercial de aipim situada no município de Itajaí, às margens da BR 101, caracterizada por 

um solo com alto teor de matéria orgânica, na Região Metropolitana do Estado.  

A distribuição física dos blocos e parcelas foi ajustada à área e espaçamento adotado 

para o plantio comercial da propriedade rural. O delineamento foi de blocos ao acaso em 
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esquema fatorial, com nove tratamentos e quatro repetições. Ao todo foram instaladas 36 

parcelas experimentais contendo 20 plantas, sendo seis, a área útil (Figura 1). 

Os inseticidas sistêmicos Tiametoxan (Actara 250WG) e Imidacloprid (Evidence 

700WG) foram aplicados numa única pulverização via esguicho no solo, após 45 dias do 

plantio da lavoura. Os tratamentos corresponderam às dosagens de cada inseticida a 100%, 

75%, 50%, 25% da dose recomendada para batata, cultura do grupo de referência para a 

mandioca, e a testemunha sem tratamento químico. 

As dosagens de 100% para a cultura da batata correspondem a 800g/ha de 

Tiametoxan e 360g/ha de Imidacloprid. Optou-se por aplicar os inseticidas sistêmicos via 

esguicho no solo baseando-se nos trabalhos de Yamamoto et al. (2009) e Torres & Silva-

Torres (2008) que constataram que esse método permite um tempo de controle de pragas 

mais prolongado, tomando-se o cuidado porém, de seguir as orientações dos fabricantes. 

As plantas da área útil de cada parcela foram avaliadas quanto à presença da mosca-

do-broto, antes da pulverização, contando-se o número de brotações atacadas e o número 

total de brotações/planta (método de avaliação utilizado por SCHMITT & TERNES, 1983). 

Essa contagem foi realizada mensalmente, desde a data de aplicação dos inseticidas até o 

início da senescência natural das folhas dos aipins. 

A partir das observações mensais das parcelas tratadas foram determinados os 

índices de incidência e o nível de infestação sazonal da mosca-do-broto em aipins. Os dados 

foram trabalhados em número médio e foi obtida a razão cumulativa dos brotos atacados em 

relação ao número de brotações sadias de cada planta.  

A fórmula de Abbott (ABBOTT, 1925) foi utilizada para determinar a eficiência de 

controle dos princípios ativos, sendo considerado eficiente quando superior a 80%, de 

acordo com Nakano et al. (1981). Para avaliação do efeito dos tratamentos sobre a 

incidência da praga foi utilizada ANOVA. 
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X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

REP 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

40 X X 47 X X 48 X X 55 X X 56 X X 63 X X 64 X X 71 X X 72 X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

REP 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

41 X X 46 X X 49 X X 54 X X 57 X X 62 X X 65 X X 70 X X 73 X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

REP 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

42 X X 45 X X 50 X X 53 X X 58 X X 61 X X 66 X X 69 X X 74 X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

REP 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

43 X X 44 X X 51 X X 52 X X 59 X X 60 X X 67 X X 68 X X 75 X X

Ti25 I50Ti100 Test Ti75 Ti50 I100 I25 I75

Test Ti50 I100 Ti100 I25 I75 Ti25 I50 Ti75

I75 Ti25 I25 Ti50 Ti100 I50 Ti75 I100 Test

I50 Test I75 I25 Ti75 Ti50 Ti100 Ti25 I100

Figura 1. Croqui de distribuição dos tratamentos na área de Itajaí/SC.  

Resultados e discussão 

Ao longo das safras 2011/12 e 2012/13 se observou que após a aplicação dos 

inseticidas, tanto o Imidacloprid quanto o Tiametoxam normalmente ocorreu uma queda no 

número de brotações atacadas, sendo que o nível de infestação das parcelas ficou 

praticamente abaixo daquele alcançado pela testemunha durante todo o ciclo da cultura 

(Figura 2).  

Os inseticidas mostraram afetar a população da praga e seu nível de infestação ou 

severidade, porém, essa diferença não foi expressiva estatisticamente mesmo 

transformando-se os dados em raiz quadrada de  x + 0,5, realizando ANOVA (Tukey ao 

nível de 5%). Assim, nenhum dos tratamentos apresentou diferença significativa em relação 

à testemunha. 

De acordo com Bellotti et al. (2002) a aplicação de apenas um inseticida em plantas 

com até três meses de idade é suficiente para protegê-las dos danos causados pela mosca-do-

broto. Porém, os resultados obtidos neste experimento demonstram que novos trabalhos 

devem ser realizados na busca de melhor princípio ativo, dosagem mais adequada, método e 

número de aplicações visando a real proteção da lavoura nas condições do Estado de Santa 

Catarina. 
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A B

Figura 2. Nível de infestação sazonal de brotações atacadas pela mosca-do-broto em Itajaí após a aplicação de 
Imidacloprid (A) e Tiametoxam (B) nas safras 2011/12 e 2012/13. 

A fórmula de Abbott também não pode indicar nenhuma dosagem mais adequada 

para a lavoura comercial de aipim, dado que nenhuma das dosagens atingiu um controle 

mínimo de 80%.   

Conclusões 

- Os inseticidas são capazes de alterar a população da praga e seu nível de infestação; 

- As dosagens, número ou métodos de aplicação devem ser estudados com maior critério 

para que se possa recomendar a dose e o produto mais adequado para o controle da praga. 
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Introdução 

Na região Centro-Sul do Brasil, onde o cultivo da mandioca é destinado principalmente à indústria, o 

Paraná se destaca ocupando o segundo lugar na produção nacional e o primeiro na produção de fécula 

(GROXKO, 2013). Com o grande avanço tecnológico nesse cultivo, possibilitando o plantio de grandes áreas, 

surgiram novos problemas fitossanitários. Das 200 espécies de artrópodes estimadas que estejam em associação 

com a cultura da mandioca, citadas por Bellotti et al. (2002), muitas tem elevado potencial para atingirem o 

status de pragas, dentre essas estão as cochonilhas. 

A cochonilha-das-raízes da mandioca (Dysmicoccus sp.) tem sido amplamente encontrada alimentando-

se do pedúnculo e raiz de mandioca nas áreas produtoras do Paraná, se tornado uma preocupação ao setor 

produtivo, seja pela perda direta ocasionada pela sua alimentação ou indireta, abrindo porta de entrada para 

fungos que causam podridão radicular. 

A busca de alternativas para o controle de insetos de solo é de extrema importância, uma vez que estes

são de difícil controle, necessitando muitas vezes a adoção de produtos com alto poder residual, o que para a 

cultura da mandioca, na qual se tem o consumo direto das raízes, é um fator limitante. A possibilidade de uso da 

manipueira, resíduo do processamento da mandioca, no controle desses insetos é uma alternativa interessante, 

considerando a alta disponibilidade deste produto nas indústrias. Diante desta perspectiva, o objetivo deste 

trabalho foi comparar a eficiência de aplicação de manipueira oriunda de diferentes cultivares de mandioca, em 

diferentes concentrações, para o controle de cochonilha da raiz da mandioca (Dysmicoccus sp.). 

Material e métodos 

Os insetos utilizados nos experimentos foram obtidos da criação massal de Dysmicoccus sp.

estabelecida a partir de coletas a campo em plantas de mandioca e mantida no Laboratório de Controle Biológico 

da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE utilizando como hospedeiros abóboras do tipo 

cabotiá.  
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A manipueira foi obtida de raízes de mandioca das variedades Cascuda, Baianinha, Equador 72, Fécula 

Branca e Olho Junto. No laboratório as raízes foram lavadas e após limpas e secas raladas, sendo a essa massa 

adicionado água destilada na proporção 1:1 (M:V) e homogeneizado a mistura, que foi coada em coador de 

tecido de algodão e deixada em repouso por aproximadamente uma hora para que o amido e resíduos sólidos 

decantassem. Coletou-se o sobrenadante que foi acondicionado em vidro âmbar, devidamente etiquetado e 

armazenado em geladeira até a realização do experimento, sendo essa considerada a manipueira padrão para as 

diluições. Antes da realização do experimento, a quantidade de compostos cianogênicos foram medidos 

utilizando-se teste colorimétrico Microquant (Merck), conforme a metodologia descrita por Essers et al. (1993). 

Os valores obtidos foram de 7 mg L-1 para a manipueira da variedade Olho junto, 20 mg L-1 para a variedade 

Baianinha e Equador 72 e 50 mg L-1 para a Fécula Branca. 

O ensaio foi realizado em sala semiclimatizada com temperatura de 25 ± 3 ºC e fotofase de 14 horas. O 

experimento foi conduzido em delineamento experimental inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5 x 3 

+1, sendo o primeiro fator formado pelas variedades, o segundo pelas diluições das Manipueiras (10%; 20%; 

40%) e um tratamento controle (0% de manipueira), totalizando 16 tratamentos, com oito repetições, em que 

cada parcela experimental foi composta por uma caixa tipo gerbox com cinco fêmeas adultas sobre um pedaço 

de abóbora cabotiá parafinado inferiormente. O experimento foi mantido em câmaras climatizadas do tipo BOD, 

com temperatura de 25 ± 2 ⁰C, sem foto-fase, uma vez que as cochonilhas são pragas de solo, com fototropismo 

negativo. 

A aplicação da manipueira (aproximadamente 3 mL gerbox 1) foi feita diretamente sobre os insetos na 

abóbora utilizando bico pulverizador acoplado a um compressor de ar (pressãode7lb), mantido a uma distância 

de cerca de 15cm dos insetos. As avaliações de mortalidade foram realizadas diariamente durante um período de 

dez dias e os dados submetidos à análise de sobrevivência de Kaplan-Meier com auxílio do programa estatístico 

Bioestat 5.0 (Ayres et al., 2007). 

Resultados e discussão 

As frequências relativas de Dysmicoccus sp. sobreviventes quando da aplicação das manipueiras das 

diferentes cultivares são apresentadas nas Figuras 1. Não se observaram diferenças significativas entre elas, 

sendo que todas as manipueiras estudadas apresentaram comportamento similar ao longo do tempo, com 

porcentual de sobrevivência aos 10 dias após a aplicação variando de 33% para a variedade Cascuda a 45% para 

a variedade Fécula Branca. 

Não houve associação entre os valores de íons cianeto livre (CN-) das manipueiras obtidas das diferentes 

variedades de mandioca com a sobrevivência, demonstrando necessidade de refinamento nas metodologias de 



510

determinações dos compostos cianogênicos existentes na água residuária da prensagem e lavagem da mandioca, 

bem como dos possíveis compostos existentes nestes resíduos que apresentam ação inseticida. 

Figura 1.  Frequência relativa de insetos sobreviventes com aplicação de manipueira oriunda das cultivares Baianinha, Cascuda, Equador 

72, Fécula Branca e Olho Junto no controle de Dysmicoccus sp.  

Quando avaliadas as frequências relativas de sobrevivência entre as diferentes concentrações de 

manipueira, não se observam diferenças estatísticas entre as concentrações dentro das variedades (Figura 2), 

sendo que o porcentual de sobrevivência variou de 25% a 45%  para as variedades Baianinha e Cascuda, de   

30% a 47% para a variedade Equador,  37% a 47% para a variedades Fécula Branca e  35% a 42% para a 

variedade Olho Junto.  

Considerando a frequência relativa de insetos sobreviventes ao longo dos dez dias de avaliação após a 

aplicação da manipueiras para cada variedade (Figuras 2), se observa que de um modo geral houve aumento da 

mortalidade ao longo do período avaliado, com uma tendência de maior mortalidade nos três primeiros dias após 

a aplicação, indicando uma provável ação de contato da manipueira sobre a cochonilha, fator este importante no 

controle de pragas, pois reduz o impacto do inseto logo após a aplicação do produto. 

Contudo, estudos devem ser realizados no intuito de avaliar quais compostos presentes na manipueira 

tem ação inseticida e como agem, bem como determinar doses e intervalos de aplicações, além da tecnologia 

para aplicação para controle de Dysmicoccus sp, uma vez que a mesma se aloja nas raízes da planta.  
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Figura 2. Frequência relativa de Dysmicoccus sp. sobreviventes com aplicação de manipueira oriunda das cultivares Baianinha (Figura 
2A), Cascuda (Figura 2B), Equador 72 (Figura 2C), Fécula Branca (Figura 2D) e Olho Junto (Figura 2E) nas concentrações de 10, 20 e 
40%. 
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Conclusões 

As manipueiras oriundas de raízes das variedades Cascuda, Baianinha, Equador 72, Fécula Branca e 

Olho Junto apresentam potencial para o controle de Dysmicoccus sp. 

Agradecimentos 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), pela concessão de bolsas de Iniciação 

Científica.  

Referências 

AYRES, M.; AYRES JUNIOR, M.; AYRES, D. L.; SANTOS, A. A. S. BioEstat 5.0. Aplicações estatísticas 
nas áreas de Ciências Bio-Médicas. Belém: Sociedade Civil Mamirauá; Brasília CNPq, 2007. 324 p. 

BELLOTTI, A. C.; ARIAS, B. V.; VARGAS, O. H.; REYES, J. A. Q.; GUERRERO, J. M. Insectos y acaros 
dañinos a la yuca y su control. In: OSPINA, B.; CEBALLOS, H. (Eds.) La yuca en el tercer milenio: sistemas 
modernos de producción, procesamiento, utilizacion y comercialización. Cali: CIAT/CLAYUCA, n. 327, 2002. 
586p. 

ESSERS, A.J.A.; BOSVELD, M.; GRIFT, R. M.V.D.; VORAGEN, A. G. J. Assay for the cyanogens content 
in cassava products. (Preliminary Version, December, 1993). Department of food Science, Wageningen. 
Agricultural University, Netherlands. 9p, 1993. 

GROXKO, M. Mandioca: Análise da conjuntura agropecuária, safra 2012: Disponível em:  
http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/Prognosticos/mandiocultura_2012_13.pdf. Acesso em 
01/03/2013. 



513

AVALIAÇÃO DO EFEITO DE PLANTAS INSETICIDAS E 
PRODUTOS COMERCIAIS SOBRE FOLHAS DE MANDIOCA (Manihot 

esculenta Crantz) 

Marcos Paulo Leite da Silva¹; Diego da Silva Cunha2; Franceli da Silva³; Rudiney 
Ringenberg4 

¹ Estudante de doutorado, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia-UFRB, Cruz 
das Almas-BA. E-mail: mpauloleite@hotmail.com; 
² Estudante de graduação em agronomia, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia-UFRB, 
Cruz das Almas-BA. E-mail: eng.diegocunha@gmail.com; 
3 Professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia-UFRB, Cruz das Almas-BA, 
44380-000. E-mail: franceli@ufrb.edu.br; 
4 Pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Caixa Postal 007, 44380-000, Cruz das 
Almas, BA. E-mail: rudiney.ringenberg@embrapa.br; 

Introdução 

A mandioca Manihot esculenta Crantz é uma planta rica em carboidratos de grande 

importância socioeconômica para os estados que a produzem. Cultivada em todo o Brasil 

devido a sua adaptação às diversas condições edafoclimáticas, no nordeste se destaca por ser 

utilizada no combate à fome (LIMA, et al. 2012). Durante o ciclo produtivo é atacada por 

diversos insetos pragas e a utilização de pesticidas encarece a produção e provoca danos ao 

meio ambiente. Nesse contexto, as plantas inseticidas ressurgem como alternativa para 

minimizar os impactos provocados pelos agrotóxicos (CARBALI, et al, 2009).  

Dentre as plantas utilizadas no controle de insetos pragas, tem-se o Chenopodium

ambrosioides L. em lepidópteros e coleópteros, o Zingiber officinale Roscoe em afídeos e o 

Azadirachta indica A. de Jussie que figura-se como a mais importante, devido a sua ação de 

mortalidade, repelência, fagoinibidor, ainda atua sobre o desenvolvimento de fase jovem dos 

insetos além de ser seletivo à inimigos naturais (CORRÊA; SALGADO, 2011). No Entanto as 

plantas inseticidas também apresentam desvantagens, sendo que a fitotoxicidade é pouco 

estudada (XUAN, et al., 2004). De acordo com Karlsson (2005), a fitotoxicidade é definida 

como a capacidade de um produto provocar danos temporários ou permanentes a uma planta. As 

partes mais afetadas pelos extratos de plantas inseticidas são as folhas, causando nas mesmas, 

necrose no limbo foliar, engruvilhamento, descoloração e redução do tamanho com efeito direto 

na capacidade de realizar fotossíntese. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de plantas inseticidas 

Azadirachta indica, Zingiber officinale e Chenopodium ambrosioides e produtos comerciais 

Azamax® e Organic Neem® sobre folhas de mandiocas Manihot esculenta Crantz. 

Materiais e métodos 

As folhas e frutos de A. indica foram coletados em plantas localizadas na área 

experimental da sede da Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF), em Cruz das Almas, BA. 
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Plantas de C. ambrosioides com sementes, foram coletadas de área de produtores do Programa 

Ervanário Regional de Valorização da Agroecologia e da Saúde – ERVAS, Cruz das Almas-

BA, comunidade Pumba. As sementes foram semeadas em bandejas para germinação contendo 

solo areno-argiloso mais húmus de minhoca na proporção 1:1. Quando as plântulas atingiram 10 

cm de altura foram transplantadas para vasos de polietileno (5 Kg de capacidade), a coleta do 

material vegetal foi realizada quando a planta estava completamente sementada. Os rizomas de 

Z. officinale foram adquiridos em um Hipermercado da cidade de Cruz das Almas-BA. 

As folhas e frutos de A. indica foram colocados para secar em secador de madeira, à 

sombra, no Insetário do Laboratório de Entomologia da Embrapa Mandioca e Fruticultura até 

manter peso constante. As plantas de C. ambrosioides e os rizomas de Z. officinale  foram 

postos para secar em estufa de circulação de ar a 40 ºC durante 48 horas, após secagem foram 

triturados em liquidificador doméstico, acondicionados em sacos plásticos e armazenados à 

temperatura de 5º C em geladeira comercial. 

No preparo dos extratos aquosos, utilizou-se a proporção peso/volume, para o material 

vegetal, e volume/volume, para os produtos comerciais. Os pós das diferentes estruturas 

vegetais (folhas 10% p/v, sementes 7,9% p/v, de A. indica, 60% p/v de C. ambrosioides e 

rizomas 60% p/v de Z. officinale) foram adicionados (separadamente por estrutura vegetal) a 

100 mL água destilada. Essas misturas foram mantidas em local escuro por 24 h para extração 

dos compostos hidrossolúveis, após esse período, o material foi filtrado em tecido voil. Os 

tratamentos com os produtos comerciais foram preparados antes da aplicação sobre os insetos. 

Os produtos comerciais a base de A. indica utilizados Azamax® foram à base de azadiractina 

1,2%, nas concentrações 0,25 e 0,50% v/v e Organic Neem® nas concentrações 0,50 e 0,75% 

v/v. A testemunha utilizada foi água destilada. 

Foram utilizadas as mudas de mandioca M. esculenta cv. “Cigana preta” com 6 – 8 

folhas completamente desenvolvidas. Foram aplicados extratos aquosos de A. indica, C. 

ambrosioides, Z. officinale e produtos comerciais conforme descrito no item 2.2 com auxílio de 

pulverizador manual com capacidade para 100 mL, até ponto de escorrimento.  

Utilizou-se neste experimento cinco mudas para cada tratamento com cinco repetições, 

ou seja, 35 mudas para área coberta e 35 mudas para área descoberta, totalizando 70 mudas em 

delineamento inteiramente casualizado. Na avaliação da fitotoxicidade foi utilizado a “escala 

percentual de fitotoxicidade” (Tabela 1) adaptada de Frans e Crowley (1986) e Dequech et al. 

(2008). Foram realizadas três aplicações: tempo 0, 7 e 14 dias, com avaliações compreendendo 

3-4 dias após as aplicações. Os valores das notas obtidos dos experimentos com as mudas e no 

experimento em campo foram transformados em raiz (x) e submetidos à análise de variância 

pelo teste de Tukey a 5% de significância no programa Sisvar. 
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TABELA 1: Escala percentual de fitotoxicidade, adaptada de Frans e Crowley (1986) e 
Dequech et al (2008) para avaliação da fitotoxicidade dos extratos aquosos de folhas e sementes 
de A. indica, C. ambrosioides, Z. officinale, Azamax® e Organic Neem® Fonte: Frans e Crowley 
(1986) e Dequech et al (2008). 

% Descrição das categorias 
principais Descrição detalhada da fitotoxidade na cultura 

0 Sem ação do extrato Sem injuria ou redução 
10 Leve descoloração ou atrofia 
20 

Ação leve do extrato 
Alguma descoloração ou atrofia 

30 Injuria mais pronunciada, mas não duradoura 
40 Injuria moderada, mas normalmente com recuperação 
50 

Ação moderada do extrato 
Injuria mais duradoura 

60 Injúria duradoura, sem recuperação 
70 Injúria pesada, sem recuperação do estande 
80 Ação severa do extrato Cultura próxima da destruição 
90 Poucas plantas sobreviventes 

100 Ação total do extrato Destruição completa da cultura 

Resultados e discussão 

Foi observado que a aplicação do extrato aquoso de Z. officinale em área coberta, quatro 

dias após a aplicação provocou “ação moderada” de fitotoxicidade, causando “injúria 

duradoura, decorrido a segunda aplicação, a injuria não apresentava recuperação”. No final da 

avaliação as plantas de mandioca apresentavam “injuria pesada”, sem recuperação da cultura. A 

aplicação do extrato aquoso de C. ambrosioides (Tabela 2) sobre plantas de mandioca em área 

coberta causou “ação moderada” de fitotoxicidade, com injuria mais duradoura apenas 11 dias 

após a primeira aplicação dos extratos. Posteriomente as injurias foram se agravando, tornando-

se pesada, sem recuperação do estande. 

Os extratos de folhas 10% e sementes de A. indica 7,9% (Tabela 2) provocaram uma 

leve descoloração ou atrofia nas folhas de mandioca, porém, ao longo do tempo as folhas foram 

se recuperando, contrapondo-se aos resultados encontrado por Pinheiro e Quintela (2004). Estes 

autores relataram que foram testadas diversas doses de óleo de A. indica, e observaram que 

doses maiores que 2%, causaram fitotoxicidade às folhas primárias do feijoeiro, exceto o 

produto comercial Ninkol®, que é composto de uma mistura de óleo e extrato de folhas de A. 

indica. As concentrações dos extratos aquosos dos produtos comerciais Organic Neem® 0,75% e 

Azamax® 0,50% a base de óleo de nim, não provocaram efeito fitotóxico significativo, com a 

classificação “sem injuria ou redução”, semelhante à testemunha. Isso ocorreu possivelmente 

devido a baixa concentração dos mesmos. 
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TABELA 2: Percentual médio de fitotoxicidade em área coberta e área descoberta, a partir de 
escala percentual de fitotoxicidade, adaptada de Frans e Crowley (1986) e Dequech et al (2008), 
em plantas de mandioca cv “Cigana Preta”, após aplicação de extratos aquosos de folhas e 
sementes de A. indica, C. ambrosioides, Z. officinale, Azamax® e Organic Neem®, Cruz das 
Almas/BA, 2012.

Tratamentos 

Área com cobertura 
Dias 

4 7 11 15 19 
C. ambrosioides 60% 2 a 18 b 52 d 66 e 70 e 
Z. officinale 60% 50 d 54 d 66 e 76 e 76 e 
Folhas de A. indica 10% 0 a 0 a 4 a 4 a 4 a 
Sementes de A. indica 7,9% 6 a 16 b 16 b 16 b 16 b 
Organic Neem® 0,75% 2 a 4 a 4 a 6 a 6 a 
Azamax® 0,50% 2 a 2 a 2 a 6 a 6 a 
Água destilada 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 

                                                 Área descoberta 
C. ambrosioides 60% 10 a 28 b 46 c 58 d 70 e 
Z. officinale 60% 50 d 56 d 66 e 72 e 76 e 
Folhas de A. indica 10% 0 a 0 a 2 a 2 a 4 a 
Sementes de A. indica 7,9% 12 b 14 b 14 b 14 b 14 b 
Organic Neem® 0,75% 0 a 0 a 4 a 6 a 6 a 
Azamax® 0,50% 2 a 2 a 2 a 2 a 6 a 
Água destilada 0 a 0 a 0 a 0 0 a 
*Médias nas colunas, seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

Quando os extratos foram aplicados em área descoberta (Tabela 2), simulando aplicação 

a campo, o percentual de fitotoxicidade do Z. officinale inicialmente foi semelhante a área 

coberta, com “ação moderada” e “injuria duradoura”. A ação fitotoxica do extrato de Z. 

officinale permaneceu até o final das três aplicações, com “injuria pesada” sem recuperação do 

estande. O efeito fitotóxico dos extratos de C. ambrosioides (Tabela 2) após a primeira 

aplicação foi de leve descoloração ou atrofia. Decorrido a segunda aplicação, a injuria já se 

encontrava moderada sem recuperação. E ao final do experimento, a injuria provocada pelo 

extrato de C. ambrosioides era “pesada” sem recuperação do estande no qual algumas plantas 

encontravam-se com poucas folhas.  

Os extratos de folhas 10% e sementes 7,9% de A. indica provocaram leve atrofia das 

folhas de mandioca, com recuperação ao longo do tempo, resultado semelhante ao da área 

coberta (Tabela 2). Os produtos comerciais Organic Neem® 0,75% e Azamax® 0,50% não 

provocaram injurias significativas às plantas de mandioca.  

Conclusões 

Nas condições experimentais e concentrações testadas conclui-se que os extratos 

aquosos de Chenopodium ambrosioides e Zingiber officinale provocaram injúria pesada sem 

recuperação do estande. Enquanto que os extratos de folhas e sementes de Azadirachta indica
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provocaram leve atrofia das folhas de mandioca, com recuperação ao longo do tempo. Os 

produtos comerciais Organic Neem® e Azamax® não tiveram ação fitotóxicas às folhas de M. 

esculenta.

Referências 

CARABALI, A. et al. Resistence to the whitefly, Aleurotrachelus socialis, in wild populations 
of cassava, Manihot tristis. Journal of insect,  v.10, n. 70, p. 1-10, 2009. 

CORRÊA, J.C.R.; SALGADO, H.R.N. Atividade inseticida das plantas e aplicações: revisão. 
Revista Brasileira de Plantas Medicinais, Botucatu, v.13, n.4, p.500-506, 2011.  

DEQUECH, S.T.B. et al. Fitotoxicidade causada por inseticidas botânicos em feijão-de-vagem 
(Phaseolus vulgaris L.) cultivado em estufa plástica. Revista da Faculdade de Zootecnia, 
Veterinária e Agronomia, v. 15, n.1, pag. 71-80. 2008. 

FRANS, R.; CROWLEY, H. Experimental design and techniques for measuring and analyzing 
plant responses to weed control practices. In: Southern Weed Science Society. Research 
methods in weed science, Clemson, 3ª ed. 1986. p 29-45. 

KARLSSON, M. F. Control de mosca blanca Aleurotrachelus socialis Bondar (Hemiptera: 
Alelyrodidae). Minor Field Studies. Tese. Universidad Sueca de Agricultura, 2005.   

LIMA, M. H. D.; LOUREIRO, E. S.; KASSAB, S. O.; SILVA, A. S.  Eficiência de fungos 
entomopatogênicos para o controle de ninfas de Bemisia tuberculata (Bondar, 1923) 
(Hemiptera: Aleyrodidae) em cultivo de mandioca.  Revista Raízes e Amidos Tropicais, 
volume 8, p.47-56, 2012. 

PINHEIRO, P.V.; QUINTELA, E.D. Efeito de Extratos de Plantas Sobre a Mortalidade de 
Ninfas de Bemisia Tabaci (Genn.) Biótipo B (Hemiptera: Aleyrodidae) em Feijoeiro 
(Phaseolus vulgaris L.). 2004. (Circular técnica 95).  

XUAN, T. D. et al. Evaluation on phytotoxicyte of neem (Azadiractha indica A. Juss) to crops 
and weeds. Elsevier, v. 23, n. 1, p. 335-345, 2005. 



518

ESPÉCIES DO GÊNERO VATIGA (HEMIPTERA: TINGIDAE) 
ASSOCIADOS À CULTURA DA MANDIOCA (Manihot esculenta

Crantz) 

Ana Paula Gonçalves da Silva Wengrat1, Vanda Pietrowski2. 

1Acadêmica do curso de Agronomia da UNIOESTE, Campus Mal. C. Rondon, PR, e-mail: 
apgsilva_bio@yahoo.com.br
2 Professora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus Mal. C. 
Rondon, PR, e-mail: vandapietrowski@gmail.com

Introdução 

O Brasil é considerado o centro de origem e de diversificação da cultura da 

mandioca (Manihot esculenta Crantz), sendo cultivada em todos os estados do País 

(CONCEIÇÃO, 1983; COSTA et al., 2003). A grande diversidade encontrada nessa cultura, 

principalmente no nordeste brasileiro e Amazônia confirmam a domesticação da espécie, 

servindo assim como um reservatório genético mundial (CAGNON et al. 2002).

Embora a mandioca seja considerada uma cultura com pouca vulnerabilidade a 

insetos-pragas, as mudanças no sistema de cultivo e alterações climáticas, como temperatura 

e umidade, vem favorecendo o aumento das populações de algumas espécies, dentre elas 

percevejos da família Tingidae, denominados vulgarmente como percevejo de renda e 

pertencentes ao gênero Vatiga (BELLOTTI et al., 1999; PIETROWSKI et al., 2010). 

Tingidae constitui-se de aproximadamente 250 gêneros e 2000 espécies, sendo que 

36 espécies são consideradas importantes pragas em todo mundo (STONEDAHL et al., 

1992). Dentre elas está o gênero Vatiga com cinco espécies: 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. variante e V. cassiae. Entretanto, Wengrat & Pietrowski (2010), mostram que 

há predominância de V. manihotae e V. illudens para a região Centro-Sul do Brasil. 

Os adultos possuem coloração cinza a castanho avermelhado, enquanto que as 

ninfas são esbranquiçadas, apresentam cinco estádios ninfais, com espinhos nas margens 

laterais do pronoto e do abdômen, sendo que a disposição e o número de espinhos diferem 

entre as duas espécies. Em ambas as espécies, a postura é endofítica, sendo os ovos 

oblongos e esbranquiçados (WENGRAT & PIETROWSKI, 2010; WENGRAT et al., 2012). 

As espécies V. manihotae e V. illudens são é pragas da cultura da mandioca, sendo 

que tanto o adulto com as ninfas causam danos a cultura. O ataque começa normalmente na 

parte basal das plantas, sendo os insetos encontrados na face adaxial das folhas, porém, em 

nível populacional elevado, atingem as folhas apicais. Alimentam-se do protoplasma celular 

e, como consequência, deixam pontuações esbranquiçadas diminutas, que podem evoluir 

para a cor marrom-avermelhadas. Devido as 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). 

A infestação ocorre, geralmente, no início da estação seca e pode causar perdas no 

rendimento da cultura em condições de baixa umidade, podendo reduzir em 21% o 

rendimento de raízes e 50% da massa verde do terço superior da cultura da mandioca na 

região central do Brasil (FIALHO et al., 2004). 

O objetivo deste trabalho foi identificar as espécies de Vatiga que ocorrem 

associadas a mandioca em algumas regiões produtoras do Brasil. 

Material e métodos 

Os adultos de Vatiga foram coletados com o apoio dos técnicos que fazem 

assistência técnica aos agricultores nos estados da Bahia, Santa Catarina, Paraná e Mato 

Grosso do Sul, professores da UNIOESTE e pesquisadores da EMBRAPA, IAPAR e 

AGRAER – MT, entre o período de 2009 a 2013.  

Os insetos foram coletados diretamente das folhas de mandioca e acondicionados 

em frascos com álcool 70%. O material foi etiquetado com dados de coleta (local, data e 

particularidades), identificados e alguns exemplares foram guardados e curados no 

Laboratório de Entomologia da UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 

As espécies foram identificadas com base nos caracteres morfológicos da cabeça (espinhos), 

coloração da parte dorsal das asas e comprimento do I segmento da antena, conforme 

Froeschner (1993), com auxilio de microscópio estereoscópio. 

Resultados e discussão 

Foi possível obter insetos para identificação de municípios da região centro-sul e 

nordeste do Brasil. Os exemplares coletados nestes municípios foram identificados como 
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As espécies V. manihotae e V. illudens são é pragas da cultura da mandioca, sendo 

que tanto o adulto com as ninfas causam danos a cultura. O ataque começa normalmente na 

parte basal das plantas, sendo os insetos encontrados na face adaxial das folhas, porém, em 

nível populacional elevado, atingem as folhas apicais. Alimentam-se do protoplasma celular 

e, como consequência, deixam pontuações esbranquiçadas diminutas, que podem evoluir 

para a cor marrom-avermelhadas. Devido as 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). 

A infestação ocorre, geralmente, no início da estação seca e pode causar perdas no 

rendimento da cultura em condições de baixa umidade, podendo reduzir em 21% o 

rendimento de raízes e 50% da massa verde do terço superior da cultura da mandioca na 

região central do Brasil (FIALHO et al., 2004). 

O objetivo deste trabalho foi identificar as espécies de Vatiga que ocorrem 

associadas a mandioca em algumas regiões produtoras do Brasil. 

Material e métodos 

Os adultos de Vatiga foram coletados com o apoio dos técnicos que fazem 

assistência técnica aos agricultores nos estados da Bahia, Santa Catarina, Paraná e Mato 

Grosso do Sul, professores da UNIOESTE e pesquisadores da EMBRAPA, IAPAR e 

AGRAER – MT, entre o período de 2009 a 2013.  

Os insetos foram coletados diretamente das folhas de mandioca e acondicionados 

em frascos com álcool 70%. O material foi etiquetado com dados de coleta (local, data e 

particularidades), identificados e alguns exemplares foram guardados e curados no 

Laboratório de Entomologia da UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 

As espécies foram identificadas com base nos caracteres morfológicos da cabeça (espinhos), 

coloração da parte dorsal das asas e comprimento do I segmento da antena, conforme 

Froeschner (1993), com auxilio de microscópio estereoscópio. 

Resultados e discussão 

Foi possível obter insetos para identificação de municípios da região centro-sul e 

nordeste do Brasil. Os exemplares coletados nestes municípios foram identificados como 
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pertencentes a duas espécies, V. manihotae e V. illudens, ocorrendo variações na proporção 

destes entre as localidades (Tabela1). No total foram coletadas e identificadas  886 fêmeas e 

804 machos de V. manihotae, 603 fêmeas e 556 machos de V. illudens. 

 
Tabela 1: Espécies de percevejo-de-renda, coletadas e identificadas, com ocorrência na 
cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) em diferentes municípios da região centro-
sul e nordeste do Brasil. 

Localidade Espécie Fêmea Macho 
  

Marechal Cândido Rondon – PR Vatiga manihotae 759 741 
V. illudens 452 432 

  

Mercedes – PR 

Cascavel – PR 

V. manihotae 
V.illudens 

V. manihotae  

V.illudens 

17 
3 

56 
05 

14 
1 

42 
01 

Angélica – MS V. manihotae 15 06 
V. illudens 16 17 

  

Amaporã – PR V. manihotae 01 01 
V. illudens 66 65 

  
Diamante do Norte – PR V. illudens 20 12 

  

Ivinhema – MS V. manihotae 23 15 
V. illudens 13 15 

  

Uruganda – SC V. manihotae 02 - 
V. illudens 02 - 

  

Nova Londrina – PR V. manihotae 03 01 
V. illudens 11 04 

  

Dourados – MS 
V. manihotae 09 04 
V. illudens 01 01 

Cruz das Almas – BA V.manihotae 
V.illudens 

1 
14 

- 
8 

Segundo Farias e Alves (2004), a espécie V. illudens predomina no Brasil, fato este  

observado nas coletas feitas nos municípios de Angélica/MS, Cruz das Almas/BA e 

Amaporã, Diamante do Norte e Nova Londrina no Paraná. Nos municípios de Cascavel, 
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Marechal Cândido Rondon e Mercedes, localizados na região oeste do Paraná e em 

Dourados no Mato Grosso do Sul, prevalece a espécie V. manihotae.

Conclusões 

As espécies associadas à cultura da mandioca foram identificadas como V. iludens e

V. manihotae, porém sem predominância de ocorrência de uma das espécies. 
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Introdução 

O gênero Sternocoelus (Coleoptera: Curculionidae) tem se destacado pelos danos causados em 

cultivos familiares e comerciais de mandioca na região Nordeste e em outras regiões do país. As 

brocas da haste da mandioca, embora sejam consideradas pragas secundárias, se constituem em 

problema fitossanitário em algumas áreas produtoras (RODRIGUEZ et al. 2009). O controle deste 

inseto praga é difícil em razão do seu hábito alimentar que ocorre no interior da haste, cujo dano larval 

na haste impede o fluxo de seiva da planta de mandioca, enfraquecendo-a até a morte (CARVALHO 

et al. 2009).  

De uma forma geral, no monitoramento de insetos praga são requeridos sistemas de redes de 

armadilhas e atrativos que sejam sensíveis e capazes de detectar a presença dos insetos nas áreas de 

cultivo. O tipo de armadilha, a qualidade do atrativo e sua localização na área também são importantes 

para o aumento da eficiência do monitoramento e captura dos insetos.  

Em campo, a detecção e monitoramento da presença de adultos de broca-da-haste da mandioca 

são difíceis sem que se tenha armadilha de captura eficiente, pois são besouros pequenos de coloração 

marrom que medem de 5 a 10 mm de comprimento. Portanto, o único método simples e de baixo custo 

para captura da broca da haste Sternocoelus spp., no momento, é por meio da armadilha CNPMF 

desenvolvida por Rodriguez et al. (2009), cujo funcionamento consiste em fornecimento de abrigo por 

meio de uso de telhas de barro e como atrativo alimentar com uso de raízes da variedade atacada.  

No entanto, não há informações sobre as variedades mais atrativas e não há, até o presente 

momento, técnicas que possam ser utilizadas pelos produtores para detecção, coleta, delimitação, 

levantamento e monitoramento populacional da broca da haste da mandioca. Neste sentido, o objetivo 

desse trabalho é avaliar atratividade de adultos de Sternocoelus spp. na armadilha CNPMF por meio 

do uso de raízes de diferentes variedades de mandioca e propor, pela primeira vez, um novo índice 

denominado BAD (broca/armadilha/dia) que visa padronizar o monitoramento para possibilitar o 

acompanhamento temporal do resultado das ações de remediação de controle da praga e viabilizar a 

comparação dos níveis de infestação da broca da haste em diferentes áreas de cultivo. 

Material e métodos 

• Confecção e instalação da Armadilha CNPMF 
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Para a confecção da armadilha foram utilizadas raízes de variedades suscetíveis de mandioca  

cortadas no sentido longitudinal e colocadas sob uma telha de barro para servirem de sítios de 

alimentação e acasalamento para os adultos da broca. As raízes “iscas” foram colhidas no final da 

tarde e imediatamente utilizadas para a instalação das armadilhas CNPMF. As armadilhas foram 

instaladas aleatoriamente na área de produção próximas à haste da planta e protegida da ação do sol, 

utilizando-se cobertura vegetal sobre a telha de barro, conforme recomendação de Carvalho et al. 

(2009). 

Duas redes de armadilhas foram instaladas em duas áreas em períodos distintos. A área 1, foi 

implantada no ano de 2008, no período de 13/10/2008 a 10/11/2008, onde foram instaladas 20 

armadilhas CNPMF expostas por 30 dias para captura dos adultos da broca.  Na área 2, implantada no 

ano de 2010, no período de 1/03/2010 a 11/06/2010, foram utilizadas 60 armadilhas por ser uma área 

de cultivo maior. Nas duas áreas foi utilizado o mesmo procedimento de inspeção, coleta e período de 

substituição das raízes. A inspeção das armadilhas e coleta dos adultos capturados foi realizada a cada 

três dias, sendo a substituição das raízes de cada variedade deteriorada na armadilha realizada 

semanalmente. 

(A) (B) 

(C) (D) 

Figura 1. Confecção da armadilha e instalação da armadilha CNPMF. (A) e (B) Corte longitudinal de raízes de mandioca; 
(C) e (D) Colocação da telha sobre a raiz cortada e capim seco sobre a telha para evitar a incidência direta do sol. 

Na área 1, foram utilizadas quatro variedades de mandioca como isca para os adultos da broca 

da haste: Catulina, Alagoana, Mestiça e Brasil. Na área 2, foram utilizadas cinco outras variedades de 

mandioca como atrativo: Cigana Preta, Verdinha, Tapioqueira, Dourada e Verdinha.  

• Calculo do índice BAD 

No monitoramento, comparação e acompanhamento de áreas distintas infestadas com a broca 

da haste, foi utilizado o índice BAD (broca/armadilha/dia) o qual está sendo proposto para padronizar 

o monitoramento do inseto praga e permitir a interpretação de resultados do monitoramento, a 
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comparação e o acompanhamento da remediação de áreas infestadas distintas, independente do 

número de armadilhas utilizadas e do tempo de exposição das armadilhas em campo.  

O índice BAD é expresso pela seguinte relação: 

Resultados e discussão 

Na área 1, durante 30 dias de exposição 20 armadilhas CNPMF, utilizando as variedades 

Catulina e Alagoana como atrativos, se constata que estas variedades de mandioca foram as que mais 

atraíram adultos da broca da haste, capturando cada variedade 30% do total de adultos coletados, 

sendo seguidas pelas variedades Mestiça (22%) e Brasil (18%). Observa-se por meio do índice BAD 

calculado, que essas variedades propiciaram as maiores capturas de adultos da praga quando 

comparado com as demais variedades utilizadas como isca, indicando serem as mais atrativas como 

isca na armadilha CNPMF (Tabela 1). 

Na área 2, nitidamente mais infestada pela broca da haste, índice BAD médio da área 1,536, 

durante período de exposição da armadilha CNPMF que variou de seis a 11 dias de 60, as variedades 

Cigana Preta e Verdinha foram as variedades que capturaram maior número de adultos nas armadilhas 

1475 e 992, respectivamente. Portanto, os valores obtidos no calculo do índice BAD para essas 

variedades confirmam a capacidade de atração de adultos. Os maiores valores de BAD médio, 

portanto, maior nível de infestação da área 2 em relação a área 1 (Tabela 1).  

O índice BAD proposto é semelhante ao índice MAD (mosca/armadilha/dia) utilizado no 

monitoramento de moscas-das-frutas (Tephritidae) em pomares comerciais destinados à exportação de 

frutas frescas, que permite comparação entre áreas infestadas e padronização do monitoramento 

(CARVALHO, 2005) podendo favorecer a produção integrada (PI), propiciando o monitoramento da 

praga em áreas infestadas. 

(B) Número total de brocas coletadas em todas as armadilhas

(A) Número de armadilhas X (D) Dias de exposição das armadilhas
BAD =  
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Tabela 1. Número total de armadilhas, dias de exposição das armadilhas, total de adultos da broca 
Sternocoelus manihoti e Sternocoelus sp. Capturados em armadilha CNPMF e índice BAD 
(Broca/armadilha/dia) tendo como atrativo raízes de  variedades de mandioca susceptíveis ao ataque. 
Cruz das Almas, Áreas infestadas distintas da Embrapa Mandioca e Fruticultura, anos 2008 e 2010. 

Área 1 (Ano de 2008) 
Armadilha  

Índice 
BAD Variedades Número Exposição (dias) Total de adultos 

capturados 

Catualina 20 30 98 0,163 
Alagoana 20 30 95 0,158 
Mestiça 20 30 70 0,116 
Brasil 20 30 59 0,098 

Total de adultos da broca da haste capturados na área 322 
Índice BAD médio 0,13375 

Área 2 (Ano de 2010) 

Variedades 
Armadilha 

Índice 
BAD Número Exposição (dias) Total de adultos 

capturados 
Cigana Preta 60 11 1475 2,234 

Verdinha 60 10 992 1,653 
Tapioqueira 60 08 771 1,606 

Verdinha 60 06 565 1,569 
Dourada 60 09 334 0,618 

Total de adultos da broca da haste capturados na área 4137 
Índice BAD médio 1,536 

Segundo Carvalho et al. (2009), a armadilha CNPMF propicia fácil detecção e coleta dos 
adultos, pois exerce atração provavelmente devido aos odores das raízes das variedades suscetíveis, 
que atuariam como cairomônios, e fornece proteção, abrigo, alimentação e possibilidade de 
acasalamentos, contribuindo para a detecção da praga e coleta de adultos diretamente na armadilha, 
favorecendo a redução da população da praga por meio da catação e retirada de adultos de áreas 
infestadas (Figura 1). 

(A)                                                                   (B) 

Figura 1 – (A) Flutuação populacional de adultos da broca da haste da mandioca Sternocoelus sp. e Sternocoelus manihoti
capturados com a armadilha CNPMF em plantio de mandioca com mais de seis meses na área 1: (B) Flutuação do índice 
BAD com base na captura de adultos da broca, número de armadilhas instaladas e dias de exposição no campo. Cruz das 
Almas, BA. 

Na área 1, por exemplo, o número total de adultos capturados caiu de 101 na primeira 

avaliação para 14 indivíduos na quarta avaliação, quando foi feita a substituição das raízes nas 
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armadilhas, sendo observado aumento para 41 no número de adultos da broca capturados e nova 

redução na coleta de adultos da broca a partir da 6ª avaliação, chegando a zero o número de adultos 

capturados na 9ª avaliação (Figura 1).  

A quantificação do número de adultos coletados nas armadilhas CNPMF, apesar de ser um 

indicativo do nível de infestação de uma área, não é o ideal para ser utilizado em comparações e 

acompanhamento de áreas infestadas remediadas onde o número de armadilhas, dias de exposição e 

variedade isca não é padronizado. 

As variedades de mandioca diferem em termos de atratividade à broca da haste. Portanto, a 

utilização do índice BAD que indica o nível de infestação da área de cultivo, permite a comparação 

entre áreas mesmo naquelas onde foram utilizados números variados de armadilhas e diferentes dias 

de exposição, desde que a variedade isca na armadilha CNPMF seja a mesma nas áreas comparadas. 

Desta forma, o índice BAD permite interpretar resultados do monitoramento, possibilitando a 

comparação entre áreas infestadas e o acompanhamento temporal das ações de remediação que vierem 

a ser implementadas visando ao controle da broca da haste da mandioca.  

Conclusões 

• As variedades mandioca diferem em sua capacidade como isca para Sternocoelus spp. na 
armadilha CNPMF;  

• Em termos quantitativos as variedades isca ‘Catualina’, ‘Alagoana’ e ‘Cigana Preta’ foram as 
mais atrativas aos adultos da broca da haste; 

• O índice BAD médio indica que a área 2 é mais infestada quando comparada com a área 1; 
• O índice BAD possibilita comparação de diferentes áreas infestadas com número não 

padronizado de armadilhas e tempo de exposição desde que a variedade isca seja a mesma nas 
áreas monitoradas.  
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Introdução 

Consideradas pragas secundárias, as brocas da haste da mandioca Sternocoelus spp. 

(Coleoptera: Curculionidae) são problema fitossanitário em algumas áreas produtoras (RODRIGUEZ 

et al., 2009). O controle dessa praga é difícil, pois o dano ocorre quando ao eclodir e se alimentar no 

interior da haste as larvas interrompem o fluxo de seiva na planta levando-a à morte (CARVALHO et 

al. 2009). 

Para controle de Sternocoelus spp. o único método disponível no momento é a catação de 

adultos na armadilha CNPMF, desenvolvida por Rodriguez et al. (2009). Esta armadilha é de simples 

confecção e baixo custo para detecção, coleta, monitoramento e supressão populacional, e baseia-se no 

fornecimento de abrigo e atrativo alimentar como raízes da variedade suscetível ao ataque de 

Sternocoelus spp. (CARVALHO et al. 2009). A armadilha CNPMF apresenta como vantagem a 

facilidade de observação e detecção da presença de adultos de Sternocoelus spp. em áreas infestadas. 

Considerando que não existem produtos químicos registrados para o controle químico da 

broca da haste, o grau de infestação da área e o momento correto para a tomada de decisão de controle,

são indicados pela viabilização de técnica de monitoramento das brocas da haste da mandioca. Os 

insetos adultos são monitorados, capturados e coletados manualmente nas armadilhas CNPMF e, 

juntamente com o manejo adequado das ramas, propiciam a supressão populacional do inseto praga 

(CARVALHO et al. 2009). Outra alternativa de controle que está sendo pesquisada na Embrapa 

Mandioca e Fruticultura é o controle biológico da praga por meio do fungo entomopatogênico 

Beauveria bassiana, onde se busca otimizar o procedimento atual para se evitar mão de obra para 

catação dos adultos na armadilha CNPMF (GARCIA et, al. 2013). 

A utilização da armadilha CNPMF no monitoramento e supressão populacional de brocas da 

haste da mandioca Sternocoelus spp. é uma nova prática de controle eficiente e de baixo custo 

(CARVALHO et al. 2009) que se adequa ao controle integrado de Sternocoelus spp. na cultura da 

mandioca. Portanto, o objetivo deste trabalho é demonstrar, pela primeira vez, a supressão 

populacional da broca da haste da mandioca Sternocoelus spp., por meio da integração de dois 

métodos de controle por meio da catação de adultos e controle biológico com o fungo 

entomopatogênco Beauveria bassiana. 
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Material e métodos 

Local do estudo 

O estudo foi realizado em cinco distintas localidades com histórico de infestação por 

Sternocoelus spp. Durante o período entre junho de 2012 a julho de 2013, em quatro áreas localizadas 

no campo experimental da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas-BA e em uma área de 

agricultor familiar no município de Valença-BA, foram realizadas detecção, monitoramento e captura 

de adultos da broca da haste Sternocoelus spp. utilizando-se a armadilha CNPMF, conforme descrito 

por Carvalho et al., (2009).  

Confecção e instalação da armadilha CNPMF 

Para a confecção da armadilha CNPMF, raízes de mandioca foram cortadas longitudinalmente 

e colocadas sob uma telha de barro para que sirvam de sítios de alimentação e acasalamento dos 

adultos. A armadilha CNPMF foi instalada próxima da haste da planta e protegida da ação do sol 

utilizando capim seco sobre a telha. 

Na instalação das armadilhas CNPMF, a distribuição na áreas infestadas foi aleatória com 

distância de 3 metros entre iscas, utilizando-se um número variável de armadilhas nos locais do estudo 

em função do tamanho de cada área do cultivo. A coleta dos adultos e troca das raízes foi realizada a 

cada dois ou três dias, conforme recomendação de Rodriguez et al. (2009). Os adultos coletados na 

armadilha CNPMF foram quantificados e eliminados após a captura com o objetivo de propiciar a 

redução populacional da praga na área infestada, interrompendo o ciclo biológico da praga. 

Controle integrado - catação de adultos e biocontrole com Beauveira bassiana na armadilha 

CNPMF 

Com a finalidade de aumentar a eficiência da armadilha CNPMF na supressão populacional da 

broca, foi testada a associação com o método de controle biológico utilizando o fungo B. bassiana. 

Para isso, a condição do ambiente no dia da aplicação do fungo foi considerada, prevalecendo como 

favorável aqueles dias em que havia alta umidade relativa e temperatura em torno de 80±10% e 26 ± 

1oC, respectivamente. A aplicação do fungo foi realizada sempre quando havia menor incidência de 

raios, a partir das 16 horas. Foram feitas aplicações da suspensão comercial do fungo B. bassiana na 

concentração de 1 x 108 conídeos/mL, adicionando-se na calda detergente neutro a 0,25%. Pulverizou-

se o fungo entomopatogênico sobre raízes, telhas, haste da planta e no solo sob a telha da armadilha 

CNPMF. Após aplicação do fungo nas armadilhas, foram realizadas coletas de adultos da broca sendo 

estes transferidos para câmara úmida, após a morte do inseto, visando confirmação do agente 

biocontrolador por meio da constatação do crescimento do fungo entomopatogênico no inseto 

infectado. Coletas, manutenção, aleatorização das armadilhas e aplicação do fungo foram realizadas a 

cada dois dias em cada local. O reisolamento do fungo foi feito em placas de Petri com meio de 

cultura BDA (100g batata, 10g dextrose, 7,5g ágar) que foram mantidas em câmara climatizada BOD 
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(27 ± 1°C; UR 80 ± 10% e fotoperíodo de 12 horas). Após sete dias foram preparadas lâminas com 

conídios para confirmação do agente de mortalidade.

Resultados e discussão 

Foi observada média de 17,34% de infecção de adultos da broca da haste com a utilização do 

fungo entomopatogênico B. bassiana. Na área 1, foram coletados nas armadilhas CNPMF total de 357 

brocas e constado 23,2% de infecção. Na área 2, onde 317 adultos foram capturados na armadilha 

CNPMF foi verificado 14,5% de adultos infectados. Na área 3, coletaram-se 101 adultos, constatando-

se 9% de adultos infectados. Na quarta área, coletaram-se 67 adultos sendo constatados 24% de 

infectados e, na área 5, apenas 32 adultos coletados e infecção em 16% dos adultos capturados (Tabela 

1). Constatou-se que os maiores percentuais de infecção da broca pelo fungo foram verificados em 

locais onde havia maior número de armadilhas CNPMF, reforçando a ideia de que quanto maior o 

número de armadilhas em uma área infestada maior será a probabilidade de encontro entre os conídios 

do fungo e o inseto alvo. 

Tabela 1. Porcentagem de mortalidade da broca da haste da mandioca Sternocoelus spp. provocada 
pelo isolado comercial de B. bassiana na concentração de 1 x 108 conídeos/mL. 

Área com histórico 
de ocorrência de 
Sternocoelus spp. 

Local 
Número Mortalidade (%) 

de Sternocoelus spp.  
pelo fungo 

Beauveria bassiana

Armadilha 
por área 

Total de 
adultos nas 
armadilhas 

1 Cruz das 
Almas 

20 357 23,2 

2 Cruz das 
Almas 

10 317 14,5 

3 Cruz das 
Almas 

6 101 09 

4 Cruz das 
Almas 

14 67 24 

5 Valença 6 32 16
Total 56 874 17,34% 

Devido à mobilidade dos adultos de Sternocoelus spp., apenas seis foram coletados 

mumificados diretamente na armadilha CNPMF. Vale ressaltar que as brocas das hastes, uma vez 

contaminadas com o fungo, ao passarem pela armadilha CNPMF mesmo que não tenham sido 

coletadas diretamente na armadilha, ao morrerem pela infecção causada pelo fungo B. bassiana, em 

outro local da área infestada pela praga, servirão como fonte de inóculo para contaminação de outros 

adultos da broca. Portanto, o uso da armadilha CNPMF no controle integrado de Sternocoelus spp. por 

meio da catação de adultos capturados e uso do fungo B. bassiana possibilitaram a supressão 

populacional da broca praga em todas as áreas infestadas do estudo (Figura 1).  
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(27 ± 1°C; UR 80 ± 10% e fotoperíodo de 12 horas). Após sete dias foram preparadas lâminas com 

conídios para confirmação do agente de mortalidade.

Resultados e discussão 

Foi observada média de 17,34% de infecção de adultos da broca da haste com a utilização do 

fungo entomopatogênico B. bassiana. Na área 1, foram coletados nas armadilhas CNPMF total de 357 

brocas e constado 23,2% de infecção. Na área 2, onde 317 adultos foram capturados na armadilha 

CNPMF foi verificado 14,5% de adultos infectados. Na área 3, coletaram-se 101 adultos, constatando-

se 9% de adultos infectados. Na quarta área, coletaram-se 67 adultos sendo constatados 24% de 

infectados e, na área 5, apenas 32 adultos coletados e infecção em 16% dos adultos capturados (Tabela 

1). Constatou-se que os maiores percentuais de infecção da broca pelo fungo foram verificados em 

locais onde havia maior número de armadilhas CNPMF, reforçando a ideia de que quanto maior o 

número de armadilhas em uma área infestada maior será a probabilidade de encontro entre os conídios 

do fungo e o inseto alvo. 

Tabela 1. Porcentagem de mortalidade da broca da haste da mandioca Sternocoelus spp. provocada 
pelo isolado comercial de B. bassiana na concentração de 1 x 108 conídeos/mL. 

Área com histórico 
de ocorrência de 
Sternocoelus spp. 

Local 
Número Mortalidade (%) 

de Sternocoelus spp.  
pelo fungo 

Beauveria bassiana

Armadilha 
por área 

Total de 
adultos nas 
armadilhas 

1 Cruz das 
Almas 

20 357 23,2 

2 Cruz das 
Almas 

10 317 14,5 

3 Cruz das 
Almas 

6 101 09 

4 Cruz das 
Almas 

14 67 24 

5 Valença 6 32 16
Total 56 874 17,34% 

Devido à mobilidade dos adultos de Sternocoelus spp., apenas seis foram coletados 

mumificados diretamente na armadilha CNPMF. Vale ressaltar que as brocas das hastes, uma vez 

contaminadas com o fungo, ao passarem pela armadilha CNPMF mesmo que não tenham sido 

coletadas diretamente na armadilha, ao morrerem pela infecção causada pelo fungo B. bassiana, em 

outro local da área infestada pela praga, servirão como fonte de inóculo para contaminação de outros 

adultos da broca. Portanto, o uso da armadilha CNPMF no controle integrado de Sternocoelus spp. por 

meio da catação de adultos capturados e uso do fungo B. bassiana possibilitaram a supressão 

populacional da broca praga em todas as áreas infestadas do estudo (Figura 1).  

  

  
Figura 1 – Flutuação populacional da broca da haste Sternocoelus spp. onde se observa redução populacional da praga ao 
longo das coletas  em decorrência do controle integrado utilizando a armadilha CNPMF associada ao fungo B. bassiana e 
catação de adultos. Cruz das Almas, BA, junho de 2012 a julho de 2013. 

Ressalta-se que, em campo, fatores ambientais tais como temperatura, umidade, luz, radiação 

ultravioleta, assim como condições nutricionais e de susceptibilidade do hospedeiro influenciam 

devem ser considerados para que se consigam maiores níveis de eficiência do fungo B. bassiana sobre 

o inseto alvo.  

Conclusões 

O controle integrado da broca da haste Sternocoelus spp. por meio da integração dos métodos 

de controle por meio da catação de adultos, associado estrategicamente com a aplicação do fungo B. 

bassiana, sob condições ambientais adequadas, otimiza o procedimento atual de controle disponível 

para a broca da haste aumentando a eficiência de controle da praga, sendo uma alternativa aos 

agrotóxicos com baixo custo para o agricultor familiar. 
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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. No entanto, como acontece em outras 

regiões do país, o rendimento da cultura no Estado está abaixo do seu potencial, principalmente pelo tipo de 

agricultura de baixa escala que é praticada no Acre. O principal problema fitossanitário é a podridão de raíz, 

causada por Phytophthora sp.  

Entretanto, sob condições climáticas favoráveis várias doenças podem incidir sobre a cultura. A 

antracnose é uma doença que está presente em todos os Estados produtores de mandioca no Brasil, mas ainda 

não se teve registro de danos econômicos e é mais severa no Nordeste e no Sudeste, onde as condições 

ambientais são mais favoráveis à sua ocorrência. No campo a doença pode ocorrer de duas formas, uma mais 

branda que incide sobre plantas no final do ciclo e é causada por estirpes menos agressivas. A outra forma da 

doença é causada por estirpes mais agressivas do patógeno e ocorre em plantas jovens com até quatros meses 

de plantio. 

O objetivo deste trabalho foi relatar a ocorrência de antracnose em cultivares de mandioca plantadas 

no campo experimental da Embrapa Acre. 

Material e Métodos 

Em experimento para avaliação de cultivares de mandioca instalado no Campo experimental da 

Embrapa Acre percebeu-se a ocorrência de uma doença com sintomas típicos de antracnose. O delineamento 

experimental utilizado foi de blocos ao acaso com três repetições e oito cultivares (BRS Dourada; 2003 03-

15; 2003 14-11; BRS Jari; BRS Kiriris; BRS Gema de Ovo; BMG 116 e Cigana Preta). Amostras deste 

material foram coletadas na área e levadas ao laboratório de Fitopatologia para isolamento e identificação do 

agente causal. 

No laboratório fragmentos de folhas e caule foram lavados em água corrente e detergente líquido, para 

retirada de sujeiras e também organismos oportunistas. Posteriormente foram colocados em placas de Petri 

contendo duas folhas de papel de filtro umedecidas com água destilada e esterilizada para compor uma 

câmara úmida. As placas foram mantidas por 24 horas para que então lâminas de microscopia pudessem ser 

preparadas. As lâminas foram montadas através da raspagem e deposição das estruturas do patógeno 
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crescidas neste material e então observadas ao microscópio óptico. Este material também foi usado para o 

isolamento direto do patógeno em meio de cultura, sendo que as estruturas do fungo foram depositadas 

assepticamente em placas de Petri contendo meio de cultura BDA.  

Também foi feito o isolamento indireto do fungo, onde após a lavagem em água corrente, os 

fragmentos foram desinfestadas superficialmente em álcool 70%, depois em solução de hipoclorito de sódio 

1% e em seguida foi feita a passagem destes fragmentos em água destilada e esterilizada por três vezes. Os 

fragmentos foram depositados em placas de Petri contendo meio BDA para crescimento do fungo. Após sete 

dias de incubação foram preparadas lâminas de microscopia com a partir das colônias crescidas no meio de 

cultura para observação das características do fungo obtido. As lâminas foram observadas, fotografadas e a 

identificação do fungo foi feita com o auxílio da literatura própria. A partir da confirmação do agente causal, 

nova visita foi feita à área para avaliação da incidência da doença nas plantas no campo. 

Para a avaliação da incidência da doença foram observadas todas as plantas de cada parcela nos três 

blocos do experimento. Todas as plantas exibindo sintomas da doença, independentemente da severidade, 

foram anotadas como positivas para a incidência. Posteriormente foi feita a média de incidência para cada 

cultivar. O experimento foi instalado no dia 09/12/2012 e a avaliação de incidência foi feita no dia 

20/03/2013. 

Resultados e Discussão

A observação das lâminas confeccionadas com o material trazido do campo e também a partir das 

colônias obtidas em laboratório confirmou a ocorrência de Colletotrichum gloesporioides, agente causal da 

antracnose em mandioca. Esta doença está disseminada em praticamente todos os países que cultivam 

mandioca. C. gloesporioides. É caracterizado pela formação de estruturas denominadas acérvulos, em forma 

de disco achatado, subepidérmico, com setas. Os conidióforos são simples e alongados com conídios hialinos 

unicelulares, geralmente em forma de bastonetes, que permanecem nos acérvulos aderidos por uma massa 

mucilaginosa de polissacarídeos, solúveis em água. Apesar destes esporos não serem estruturas de 

resistência, os micélios do fungo podem permanecer viáveis por longo período de tempo em restos culturais 

ou em infecções latentes (Fungorum, 2010). 

Os sintomas foram vistos na forma de cancros elípticos e profundos nas hastes jovens e pecíolos. 

Pôde-se observar no centro destas lesões uma massa de coloração rósea-salmão, constituída por massas de 

conídios do fungo. Em decorrência desta infecção, ocorre a desfolha e os ponteiros morrem. 

Esporadicamente pode ocorrer morte total da parte aérea. A principal consequência do plantio de manivas 

contaminadas é a ocorrência de falhas no brotamento e germinação, e consequente redução no número de 

plantas por área. As raízes não são afetadas pelo fungo (Kimati et al., 2005). 

Os cultivares de mandioca avaliados neste experimento são indicados para mesa, exceto “BMG 116 

Cigana Preta” que é um material do banco de germoplasma da Embrapa com potencial para farinha. A 

variedade “BRS Kiriris” tem dupla finalidade. Todos os materiais são provenientes da Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, localizada em Cruz das Almas, Bahia, onde ocorre uma pluviosidade anual em torno de 1200 
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mm, distribuída nos meses de abril a setembro, temperatura média anual de 24 graus, umidade relativa do ar 

em torno de 80%. O plantio da mandioca é realizado no início da estação chuvosa. 

A avaliação de incidência de antracnose nestes cultivares foi feita após 100 dias do plantio. A 

ocorrência generalizada de antracnose em mandioca nas regiões produtoras tem o seu progresso favorecido 

em condições de elevada umidade e amplitude de temperatura de 18ºC a 23ºC. No período de tempo entre o 

plantio e a avaliação da doença a média de umidade relativa (UR) foi de 86%, sendo que nos meses de 

fevereiro e março a UR máxima atingiu 100%. A temperatura variou de 22 a 34 ºC e o acumulado de 

precipitação para o período foi de 941 mm.  

A Tabela 1 mostra os valores de incidência de antracnose para os cultivares avaliados. O genótipo 

2003 03-15 teve média de 69,70% de incidência, enquanto que a variedade BRS Gema de Ovo apresentou a 

menor incidência com média de 8,75% das plantas apresentando sintomas da doença. 

Tabela 1. Incidência de antracnose em genótipos de mandioca cultivados em Rio Branco, AC. 2013. 
Cultivares 

BRS 
Dourada 2003 03-15 2003 14-11 BRS Jari BRS Kiriris

BRS 
Gema de 

Ovo 

BMG 116 Cigana 
Preta 

Bloco II 12,24 100,00 73,77 42,31 16,13 5,00 7,02 

Bloco II 22,58 100,00 7,02 17,31 15,52 12,50 8,00 

Bloco III -** 9,09 46,30 16,00 3,64 -** 14,55 

Média 17,41±7,31 69,70±52,49 42,36±33,55 25,21±14,83 11,76±7,04 8,75±5,30 9,86±4,09 
CV (%) 42,00 75,31 79,19 58,82 59,86 60,61 41,54 

implantação: 09/12/2012/ avaliação: 20/03/2013* 

As condições ambientais contribuíram sobremaneira na alta incidência da doença no campo.  

Levando em consideração que o Acre apresenta condições de cultivo anual para mandioca e que também 

apresenta elevados teores de umidade relativa e temperatura é necessário a avaliação de genótipos para 

resistência a antracnose no Estado, uma vez que as estimativas de redução de rendimento pela antracnose são 

de 30% no Brasil, segundo dados da literatura. 

Conclusões 

O genótipo 2003 03-15 é o mais susceptível a antracnose nas condições em que o experimento foi 

avaliado, em contrapartida o genótipo BRS Gema de Ovo apresenta a menor incidência, indicando uma 

possível resistência à doença. 

As condições ambientais foram determinantes na incidência da doença no campo.   
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Introdução 

O cultivo da mandioca é uma importante atividade econômica para as diferentes regiões do Brasil, 

sendo estratégica em todo o mundo por ser uma fonte de energia na alimentação humana e animal podendo 

ser produzido sob condições edafo-climáticas marginais. Uma das principais causas de redução de 

produtividade se deve à presença de doenças. Estima-se que mais de 30 patógenos diferentes possam afetar a 

cultura da mandioca, sendo alguns com maior ou menor importância econômica. Dentre as principais 

doenças de parte aérea da mandioca, estão a bacteriose, antracnose e supelarongamento, não só pela redução 

da produtividade das plantas afetadas, como também, pela redução do rendimento de manivas para plantio.  

Apesar da importância secundária, sob condições ambientais favoráveis, enfermidades como a 

mancha-parda (Passalora henningsii), queima das folhas (P. vicosae) e a mancha-branca (P. manihotis), 

podem causar prejuízos consideráveis para a cultura, chegando a perdas de até 30% na produção final 

(TAKATSU et al., 1990). Além disso, estas doenças mesmo quando não reduzem a produtividade final de 

raízes podem ter sua significância aumentada quando também existe o aproveitamento de folhas e talos de 

mandioca, por exemplo, para a alimentação animal, já que essas doenças além reduzirem a qualidade da 

parte aérea, podem levar a perda parcial ou total das folhas. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de híbridos de mandioca 

pertencentes ao Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Mandioca e Fruticultura quando à 

resistência à mancha-parda, queima das folhas e mancha-branca em condições de campo. 

Material e Métodos 

As avaliações foram realizadas em uma área experimental pertencente à Aliança Cooperativa do 

Amido, situada no município de Laje-BA, em condições de ocorrência natural da doença. O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos aumentados (DBA), com 230 híbridos em fase clonal (tratamentos 

regulares) e 14 tratamentos comuns (testemunhas), perfazendo um total de 244 genótipos avaliados em 10 

blocos com parcelas de cinco plantas. As variedades comerciais utilizadas como testemunha foram: Cascuda, 

Cigana-preta, BRS Dourada, Eucalipto, Fécula-Branca, BRS Formosa, BRS Gema de ovo, IAC-90, BRS 
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Jari, BRS Kiriris e Maní-branca. Além destas, foram utilizados como testemunhas os clones 9602-02, 9655-

02 e 9824-09. 

A mensuração da severedidade das doenças foliares (mancha-parda, queima das folhas e mancha-

branca) foi realizada 9 meses após o plantio, durante o início da estação chuvosa, quando constatou-se uma 

alta incidência das doenças bem como presença de amarelecimento e queda de folhas em parte dos genótipos 

avaliados. As plantas foram avaliadas com base em escala de notas formulada a partir da dinâmica da doença 

em campo, sendo que para a mancha-branca adoutou-se uma escala de 0 a 6, sendo ‘0’ ausência de sintomas 

e ‘6’ a desfolha completa da planta. No caso da mancha-parda as plantas foram avaliadas com notas de 0 a 5, 

variando de ausência de sintomas (nota ‘0’) até a desfolha completa da planta (nota ‘5’).    

As notas obtidas para as três doenças avaliadas dos “tratamentos regulares” de um mesmo bloco 

foram corrigidos por meio dos índices obtidos para as testemunhas (tratamentos comuns), gerando, portanto 

um índice de doença corrigido (IDC). Os valores de IDC foram utilizados para classificar os genótipos com 

base no seu nível de resistência, sendo que para mancha-parda e queima das folhas foram considerados como 

resistente (R) quando IDC <1,0; moderadamente resistente (MR) para valores de IDC ≥1 e <2,0; suscetível 

(S) para IDC ≥2 e <4,0 e muito suscetível (MS) quando IDC ≥4,0. No caso da mancha-branca, as plantas 

consideradas resistentes (R) quando IDC <1,0; moderadamente resistente (MR) para valores de IDC ≥1 e 

<2,5; suscetível (S) para IDC ≥2,5 e <4,5 e muito suscetível (MS) quando IDC ≥4,5. 

Resultados e Discussão 

 Os genótipos avaliados (híbridos em fase clonal e testemunhas) diferiram quanto aos níveis de 

resistência às três doenças, sendo que a para a mancha-branca (P. manihotis) 7,8 % dos genótipos avaliados 

foram considerados como resistentes (R), 48,0 % como moderadamente resistente, 36,9 % como suscetíveis 

e 7,4 % como muito suscetíveis (Figura 1A). Os valores variaram de IDC = 0,0 para os genótipos 

classificados como resistentes (R) até IDC = 5,9 para os sete genótipos considerados muito suscetíveis (MS).  

A distribuição dos genótipos nas diferentes classes em função da resistência foi de 34,0% (R); 54,5% 

(MR); 11,5% (S) e 0% (MS) para a mancha-parda (Figura 1B) e de 6,1% (R); 52,9% (MR); 41,0% (S) e 0% 

(MS) para a queima das folhas (Figura 1C). Não houve genótipos classificados como MS para as duas 

doenças, sendo o valor máximo encontrado IDC = 3,1 e IDC = 2,4 para mancha-parda e queima das folhas, 

respectivamente. Para os considerados como resistentes, tanto em relação a mancha-parda como para a 

mancha-branca o mínimo IDC encontrado foi de 0,0 para as duas doenças. 
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Figura 1. Distribuição dos 244 genótipos avaliados, sendo 230 híbridos em fase clonal e 14 tratamentos 

comuns (testemunhas) em quatro classes de resistência definidas com base no índice de doença corrigido 

(IDC) para mancha-branca (A), mancha-parda (B) e queima das folhas (C). R = Resistente; MR = 

Moderadamente Resistente; S = suscetível; MS = Muito Suscetível. 

Os 14 diferentes genótipos utilizados como “tratamentos comuns” também diferiram quanto ao nível 

de resistência às três doenças, sendo o destaque para o clone 965502, que se comportou como 

moderadamente resistente para mancha-branca e queima das folhas e como resistente para a mancha-parda 

(Tabela 1). Em genótipos classificados como muito suscetíveis (MS) foi observado a queda das folhas do 

terço inferior e alguns casos uma desfolha considerável das plantas. Ao passo que para os genótipos 

caracterizados como resistentes, pouco ou nenhum sintoma foi observado. Nos trabalhos realizados por 

Santos et al. (2004), também verificou-se diferenças nos níveis de resistência das cultivares comerciais 

avaliadas, sendo que os mesmos autores identificaram correlações negativas entre a presença da mancha-

parda e a produtividade de raízes de mandioca, indicando portanto a redução da produtividade em função da 

ocorrência da doença. 
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Figura 1. Distribuição dos 244 genótipos avaliados, sendo 230 híbridos em fase clonal e 14 tratamentos 

comuns (testemunhas) em quatro classes de resistência definidas com base no índice de doença corrigido 

(IDC) para mancha-branca (A), mancha-parda (B) e queima das folhas (C). R = Resistente; MR = 

Moderadamente Resistente; S = suscetível; MS = Muito Suscetível. 

Os 14 diferentes genótipos utilizados como “tratamentos comuns” também diferiram quanto ao nível 

de resistência às três doenças, sendo o destaque para o clone 965502, que se comportou como 

moderadamente resistente para mancha-branca e queima das folhas e como resistente para a mancha-parda 

(Tabela 1). Em genótipos classificados como muito suscetíveis (MS) foi observado a queda das folhas do 

terço inferior e alguns casos uma desfolha considerável das plantas. Ao passo que para os genótipos 

caracterizados como resistentes, pouco ou nenhum sintoma foi observado. Nos trabalhos realizados por 

Santos et al. (2004), também verificou-se diferenças nos níveis de resistência das cultivares comerciais 

avaliadas, sendo que os mesmos autores identificaram correlações negativas entre a presença da mancha-

parda e a produtividade de raízes de mandioca, indicando portanto a redução da produtividade em função da 

ocorrência da doença. 

Híbridos com altos níveis de resistência às três doenças foram identificados, e serão utilizados em 

novos experimentos com a finalidade de compreender a dinâmica destas doenças e os efeitos da 

resistência/susceptibilidade a estes patógenos e perdas de produtividade da cultura, bem como fatores 

inerentes a sua herança. 

Tabela 1. Reação das diferentes cultivares e dos acessos utilizados como testemunha (tratamentos comuns) 

em função dos valores dos índices de doença corrigidos (IDC) e respectivas classes de resistência. 

Genótipos *IDC-MBa  Classe IDC-MPb Classe IDC-QFc Classe 

960202 2,1 MR 1,5 (MR) MR 2,0 (S) S 

 965502 1,0 MR 0,9 (R) R 1,9 (MR) MR 

982409 3,1 S 1,4 (MR) MR 1,6 (MR) MR 

Cigana 3,2 S 1,4 (MR) MR 2,0 (S) S 

BRS Dourada 1,1 MR 1,1 (MR) MR 1,7 (MR) MR 

BRS Formosa 1,6 MR 1,2 (MR MR 1,8 (MR) MR 

BRS Gema de Ovo 4,2 S 1,4 (MR) MR 1,9 (MR) MR 

BRS Jari 3,6 S 1,0 (MR) MR 1,8 (MR) MR 

BRS Kiriris 4,4 S 1,2 (MR) MR 1,9 (MR) MR 

Cascuda 3,1 S 0,7 (R) R 1,0 (MR) MR 

Eucalipto 3,8 S 1,0 (MR) MR 1,8 (MR) MR 

Fécula-branca 3,6 S 1,3 (MR) MR 1,8 (MR) MR 

IAC-90 3,8 S 0,9 (R) R 1,8 (MR) MR 

Maní-branca 3,9 S 1,3 (MR) MR 1,9 (MR) MR 
*IDC = Índice de doença corrigido; aMB = Mancha-branca; bMP = Mancha-parda; cQF = Queima das folhas 

Conclusões 

O híbrido 2011-24-159 possui resistência multipla à mancha-branca, mancha-parda e queima das 

folhas. 

As cultivares BRS Dourada e BRS Formosa são moderadamente resistentes às três doenças 

avaliadas. 
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Introdução 

Estima-se que mais de 30 patógenos diferentes possam afetar a cultura da mandioca, sendo alguns 

com maior ou menor importância econômica. Dentre as principais doenças de parte aérea da mandioca, estão 

a bacteriose, antracnose e supelarongamento, não só pela redução da produtividade das plantas afetadas, 

como também, pela redução do rendimento de manivas para plantio, já que estas doenças afetam as hastes da 

mandioca.  

Apesar da importância secundária, sob condições ambientais favoraveis enfermidades como a 

mancha-parda (Passalora henningsii), queima das folhas (P. vicosae) e a mancha-branca (P. manihotis), 

podem causar prejuízos consideráveis para a cultura, chegando a perdas de até 30% na produção final 

(TAKATSU et al., 1990). Além disso, estas doenças mesmo quando não reduzam a produtividade final de 

raízes podem ter sua significância aumentada quando também existe o aproveitamento de folhas e talos de 

mandioca, por exemplo, para a alimentação animal, já que essas doenças além reduzirem a qualidade da 

parte aérea, podem levar a perda parcial ou total das folhas. 

A estratégia de considerada como mais viável e efetiva no controle de doenças de plantas é o uso de 

cultivares resistentes. Entretando existe uma baixa disponiblidade de cultivares com resistência a múltiplos 

patógenos, sendo este um dos focos principais dos programas de melhoramento genético de mandioca. Desta 

forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de populações S1 geradas pelo Programa de 

Melhoramento Genético de Mandioca da Embrapa Mandioca e Fruticultura quanto à resistência à mancha-

parda, queima das folhas e mancha-branca em condições de campo, em suporte ao melhoramento genético da 

cultura. 

Material e Métodos 

As avaliações foram realizadas em uma área experimental pertencente à Aliança Cooperativa do 

Amido, situada no município de Laje-BA, em condições de ocorrência natural da doença. O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos aumentados (DBA), com 165 tratamentos regulares (S1) e 5 

tratamentos comuns (testemunhas), perfazendo um total de 170 genótipos avaliados em seis blocos com 
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parcelas de cinco plantas. O espaçamento utilizado foi de 0,9 m entre linhas e 0,80 m entre plantas. Os tratos 

culturais foram realizados de acordo com recomendações da cultura (Souza et al., 2006). 

 As variedades comerciais utilizadas como testemunha foram: Cascuda, Fécula-Branca, BRS 

Formosa, Mani-branca e Mulatinha. A mensuração da severedidade das doenças foliares (mancha-parda, 

queima das folhas e mancha-branca) foi realizada 9 meses após o plantio, durante o início da estação 

chuvosa, quando constatou-se uma alta incidência das doenças bem como presença de amarelecimento e 

queda de folhas em parte dos genótipos avaliados. As plantas foram avaliadas com base em escala de notas 

formulada a partir da dinâmica da doença em campo, sendo que para a mancha-braca adoutou-se uma escala 

de 0 a 6, sendo “0” = ausência de sintomas e “6 ” = a desfolha completa da planta. No caso da mancha-parda 

as plantas foram avaliadas com notas de 0 a 5, variando de ausência de sintomas (nota = 0) até a desfolha 

completa da planta (nota = 5).    

As notas obtidas para as três doenças avaliadas dos “tratamentos regulares” de um mesmo bloco 

foram ajustados em função dos índices obtidos para as testemunhas (tratamentos comuns), gerando, portanto 

um índice de doença corrigido (IDC). Os valores de IDC obtidos foram então utilizados para classificar os 

genótipos com base no seu nível de resistência, sendo que para mancha-parda e queima das folhas foram 

considerados como resistente (R) quando IDC <1,0; moderadamente resistente (MR) para valores de IDC ≥1 

e <2,0; suscetível (S) para IDC ≥2 e <4,0 e muito suscetível (MS) quando IDC ≥4,0. No caso da mancha-

branca, as plantas consideradas resistentes (R) quando IDC <1,0; moderadamente resistente (MR) para 

valores de IDC ≥1 e <2,5; suscetível (S) para IDC ≥2,5 e <4,5 e muito suscetível (MS) quando IDC ≥4,5. 

Resultados e Discussão

 Os genótipos avaliados (populações S1 e testemunhas) diferiram quanto aos níveis de resistência às 

três doenças, sendo os maiores valores IDC obtidos par a mancha-branca IDC.Max = 5,7, enquanto para a 

mancha parda e queima das folhas os valores máximos de IDC foram de 2,2 e 3,6, respectivamente. Os altos 

valores de IDC encontrados para a mancha-branca evidenciam uma maior necessidade de estudos 

envolvendo as determinantes para esta doença, uma vez que esta é tida como secundária, e valores elevados 

de severidade não foram observados em literatura. A devida atenção deve ser dada a esta doença em áreas de 

Tabuleiros Costeiros, especialemente nas épocas chuvosas, uma vez que esta é uma doença comumente 

associada há zonas mais úmidas (WYDRA e VERDIER, 2002). 

Os cinco genótipos utilizados como “tratamentos comuns”, e que também foram utilizados como 

parentais das populações S1, diferiram quanto ao nível de resistência às três doenças, sendo a cv. Cascuda 

considerada como resistente (R) para a mancha-parda, e a cv. Mani-branca como suscetível à mancha-

branca, enquanto as as demais cultivares se comportaram como moderadamente resistente (MR) para ambas 

as doenças (Figura 1). Todas as cinco cultivares avaliadas foram agrupadas como moderadamente resistentes 

à queima das folhas (Figura 1).  
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Figura 2. Reação das diferentes cultivares utilizadas como testemunha (tratamentos comuns) em função dos 

valores dos índices de doença corrigidos (IDC) e respectivas classes de resistência. (R) = Resistente; (MR) = 

Moderadamente Resistente; (S) = Suscetível e (MS) = Muito Suscetível.  

 Dos 170 genótipos (165 genótipos S1 e 5 cultivares) avaliados apenas 16,9% foram classificados 

como resistentes (R), sendo que o IDC para esta classe variou de 0,0 a 0,7 (Figura 1A). Nas demais classes a 

distribuição foi de 30,2% dos genótipos considerados como moderadamente resistentes (MR), 43,6% como 

suscetíveis e 9,3% como muito suscetíveis (Figura 2A). Para a mancha-parda, a distribuição dos genótipos 

nas diferentes classes em função da resistência foi de 26,7% (R); 68,6% (MR); 4,7% (S) e 0% (MS) para a 

mancha-parda (Figura 2B) e de 7,6% (R); 47,7% (MR); 44,8% (S) e 0% (MS) para a queima das folhas 

(Figura 2C). Não houve genótipos classificados como MS para as duas doenças, sendo o valor máximo 

encontrado IDC = 2,2 e IDC = 3,6 para mancha-parda e queima das folhas, respectivamente. Para os 

considerados como resistentes, tanto em relação a mancha-parda como para a mancha-branca o mínimo IDC 

encontrado foi de 0,0 para as duas doenças. 

Em genótipos classificados como muito suscetíveis (MS) foi observado a queda das folhas do terço 

inferior e alguns casos uma desfolha considerável das plantas. Ao passo que para os genótipos caracterizados 
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como resistentes, pouco ou nenhum sintoma foi observado. Nos trabalhos realizados por Santos et al. (2004), 

também verificou-se diferenças nos níveis de resistência das cultivares comerciais avaliadas, sendo que os 

mesmos autores identificaram correlações negativas entre a presença da mancha-parda e a produtividade de 

raízes de mandioca, indicando portanto a redução da produtividade em função da ocorrência da doença. 

Figura 2. Distribuição dos 170 genótipos avaliados, sendo 165 genótipos S1 obtidos por autofecundação e 

cinco tratamentos comuns (testemunhas) em quatro classes definidas com base no índice de doença corrigido 

(IDC) para mancha-branca (A), mancha-parda (B) e queima das folhas (C). 

Com base nos resultados obtidos observa-se um possível ganho genético em relação às cultivares 

utilizadas como parentais, uma vez que para a mancha-branca e queima das folhas nenhuma das cultivares se 

comportou como resistente, ao passo que alguns genótipos das populações S1 (provenientes de 

autofecundação) foram superiores aos seus parentais e dessa forma agrupados como resistentes.  

Novos experimentos serão realizados com o intuito de validar os dados obtidos neste trabalho bem 

estimar a herdabilidade dos caracteres ligados a resistência e de ganhos para a seleção (ou efeitos de 

depressão por endogamia).  
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também verificou-se diferenças nos níveis de resistência das cultivares comerciais avaliadas, sendo que os 

mesmos autores identificaram correlações negativas entre a presença da mancha-parda e a produtividade de 

raízes de mandioca, indicando portanto a redução da produtividade em função da ocorrência da doença. 

Figura 2. Distribuição dos 170 genótipos avaliados, sendo 165 genótipos S1 obtidos por autofecundação e 

cinco tratamentos comuns (testemunhas) em quatro classes definidas com base no índice de doença corrigido 

(IDC) para mancha-branca (A), mancha-parda (B) e queima das folhas (C). 

Com base nos resultados obtidos observa-se um possível ganho genético em relação às cultivares 

utilizadas como parentais, uma vez que para a mancha-branca e queima das folhas nenhuma das cultivares se 

comportou como resistente, ao passo que alguns genótipos das populações S1 (provenientes de 

autofecundação) foram superiores aos seus parentais e dessa forma agrupados como resistentes.  

Novos experimentos serão realizados com o intuito de validar os dados obtidos neste trabalho bem 

estimar a herdabilidade dos caracteres ligados a resistência e de ganhos para a seleção (ou efeitos de 

depressão por endogamia).  

Conclusões 

Nenhuma das variedades comerciais utilizadas como testemunha possuem resistência multipla às três 

doenças avaliadas.  

Os genótipos S1 AF2011-50-69, AF2011-51-01, AF2011-51-10 e AF2011-52-01 possuem multipla 

resistência à mancha-parda, queima das folhas e mancha-branca e são superiores aos seus parentais. 

A autofecundação dos acessos promove ganhos na seleção para resisência à mancha-parda, queima 

das folhas e mancha-branca. 
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Introdução 

A cultura da mandioca tem grande importância social e econômica para o Estado de Santa Catarina. 

Em 2010, a mandiocultura ocupava 29.962 ha com uma produção de 541.476 toneladas em terras 

catarinenses (IBGE, 2011). Existem atualmente em Santa Catarina cerca de 400 agroindústrias de farinha, 35 

polvilheiras e seis fecularias. O produtor considera a mandioca como uma cultura estratégica, pois lhe 

permite colheita em diferentes meses, podendo até ser deixada para ser colhida no ano seguinte.  

Entretanto, apesar desta importância, ocorreu uma diminuição da área plantada motivada por 

oscilações negativas de preço e estagnação da produtividade. Problemas como doenças, pragas, manejo 

inadequado dos solos e da sua fertilidade, bem como  cultivares pouco produtivas e com baixos teores de 

amido nas raízes, entre outros, são problemas que afetam a produção das lavouras. Dentre as doenças que 

ocorrem em Santa Catarina destacam-se a bacteriose ou sapeco (Xanthomonas axonopodis pv. manihotis), 

antracnose (Colletotichum gloeosporioides) e o mosaico comum da mandioca (CsCMV). Também ocorrem 

podridões radiculares (Fusarium sp., Phytophthora dreschleri) e mancha parda  (Cercosporidium henningsii, 

Cercospora viçosae).  

Apesar do impacto que essas doenças podem causar na cultura não existem dados precisos de sua 

intensidade nas diferentes regiões produtoras. Para determinar a importância relativa de doenças de plantas é 

importante a realização de levantamentos fitopatológicos. Esses tipos de trabalhos têm como objetivos 

monitorar flutuações nas suas intensidades 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). Especialmente para 

avaliar a resistência de diferentes materiais de mandioca torna-se importante compará-los em regiões 

produtoras com características edafoclimáticas distintas. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo 

avaliar a intensidade das doenças da cultura em cultivos comerciais no Estado de Santa Catarina. 

Metodologia 

Neste levantamento foram realizadas amostragens em 14 cultivos de mandioca para quantificar a 

intensidade das doenças em plantios comerciais nas principais regiões produtoras de Santa Catarina no 

período de fevereiro a março/2012. A avaliação das doenças em cada área foi determinada pela quantificação 
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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 

propostas por Wydra e Verdier (2002) para bacteriose, antracnose, virose e manchas parda. As escalas da 

antracnose, bacteriose e mancha parda apresentam notas de 0 (sem sintomas) a 5 (desfolha e morte da planta) 

e para virose variam de 0 (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 4 (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 severidade das doenças foi analisada pelo coeficiente de correlação de Pearson ao 

nível de 5% de probabilidade.  

  

Resultados e Discussão 

 Foram registradas baixas intensidades (incidência + severidade) das doenças nas culturas da 

mandioca e do aipim em Santa Catarina no período do levantamento, com exceção da mancha parda (Tabela 

1). A incidência média da mancha parda foi 34% no Estado, sendo seguida pela bacteriose com apenas 5,4%. 

As viroses apresentaram valores ainda mais baixos e a antracnose apresentou incidência zero, o que denota 

uma menor importância dessas doenças na safra da cultura. Em relação às regiões levantadas destacou-se o 

norte catarinense com maiores valores de intensidade da doença, especialmente a bacteriose.  

Dentre as doenças destacou-se a mancha parda causadas pelos fungos Cercosporidium henningsii e 

Cercospora viçosae. Todavia, essa doença é considerada secundária e de final do ciclo (MASSOLA & 

BEDENDO, 2005), mas pela sua intensidade merece ser melhor avaliada no futuro. A bacteriose, por sua 

vez, é considerada a principal doença da cultura no Brasil, mas não foi problemática nessa safra. Sua maior 

intensidade no Litoral Norte deve estar relacionada às condições edafoclimáticas da região, onde são 

verificadas as maiores médias de precipitação do Estado, fator relacionado com maiores intensidades da 

doença (MASSOLA & BEDENDO, 2005; DIXON et al., 2002). As viroses e a antracnose apresentaram 

baixas incidências nas lavouras, o que demonstrou uma menor relevância dessas doenças na safra 2011-

2012.  



550

Tabela 1. Incidência e severidade das doenças da mandioca em lavouras comerciais de mandioca/aipim em 

regiões produtoras no Estado de Santa Catarina no ciclo 2011-2012. 

Região Núm.      Bacteriose Virose Antracnose Manchas foliares 
  Inc1  Sev2 Inc1  Sev2 Inc1  Sev2  Inc1  Sev2

Lit. Norte  5 14,0  0,6 0,8  0,4 0,0  0,0 64,4  2,2
Lit. Central 2 6,0  1,5 6,0  2,0 0,0  0,0 40,0  1,0
Lit. Sul 4 0,5  0,7 4,0  1,5 0,0  0,0 2,0  0,5 
Oeste 3 1,3  0,6 5,3  2,0 0,0  0,0 30,6  0,6 
Média 14 5,4  0,8 4,0  1,4 0,0  0,0 34,2  1,0 

1 Inc: incidência média (porcentagem de plantas infectadas); 
2 Sev: severidade média determinada pelas escalas descritivas de Wydra & Verdier (2002) modificadas; 

 De uma forma geral, não foram obtidos altos índices de correlação entre as doenças e as variáveis do 

sistema de cultivo/planta (Tabela 2). 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 

fatores que apresentaram significância foram relacionados com umidade do solo e incidência de plantas 

daninhas. A umidade do solo foi fator importante na severidade das doenças, especialmente para viroses e 

mancha parda. Todavia, o comportamento das doenças em relação à umidade precisa ser melhor avaliado 

futuramente em razão da baixa precipitação em Santa Catarina na safra 2011-2012. A incidência de plantas 

daninhas apresentou correlação alta com mancha parda, o que indica nesse caso a possibilidade de algumas 

plantas daninhas serem hospedeiras dos fungos. 

Tabela 2. 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 safra 2011-2012.  

Variáveis sistema/planta  
Doenças  US TS IPD NC TR 
Bacteriose  0,35 -0,07 -0,29 -0,38 0,33 
Virose  -0,55* -0,43 0,27 0,34 -0,18 
Antracnose     -    -   -    -    - 
Mancha Parda  0,58* 0,18 0,44* -0,14 -0,11 
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 

Conclusões 

- As manchas foliares fúngicas e a bacteriose são as doenças com maior intensidade na cultura da mandioca 
no Estado de Santa Catarina; 
- Características de sistema de cultivo se correlacionam com desenvolvimento das doenças da cultura.  
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Introdução

A podridão radicular, causada pelos fungos Phytophthora sp.e Fusarium sp., constitui-se em sérios 

problemas na produção  de mandioca no Estado do Amazonas por ocasionar severas perdas de raiz (Dias et 

al., 2004). Os métodos de controle consistem na adoção de medidas integradas, destacando-se  rotação de 

cultura, uso de manivas sadias, práticas culturais e  resistência genética.  

Segundo Fukuda (2000), a podridão radicular é o principal fator limitante da produção de mandioca 

nas regiões Nordeste e Norte do País. Os sintomas da doença são distintos e dependem fundamentalmente 

dos agentes causais: Phytophthora sp., que normalmente afeta  a cultura na fase adulta, ocasionando 

podridões moles e Fusarium sp., que pode ocorrer em qualquer estádio de desenvolvimento da planta e 

raramente causa danos diretos às raízes. 

Laércio et al. (1995) avaliaram  práticas culturais, como o plantio em camalhões, posição da maniva 

na cova e consórcio com leguminosas, registraram perdas  de estande acima de 50% e ocorrência da doença 

acima de 90% em todos os tratamentos, constatando dificuldades de controlar a doença quando os patógenos 

estão presentes no solo e/ou de interromper o progresso da doença nas raízes. 

Face aos prejuízos causados pela podridão radicular à mandiocultura do Amazonas, as pesquisas 

foram direcionadas para seleção de cultivares produtivas,  resistentes e para o  desenvolvimento de práticas 

culturais adequadas ao controle dessa doença (Xavier et al., 1993 e Dias et al., 1996). Posteriormente, Dias et 

al. (2012), quantificando as produções de raízes e a incidência da podridão radicular em 67 genótipos com o 

plantio tradicional em covas, constataram que apenas 4 genótipos não foram afetados, 21 genótipos foram 

parcialmente afetados e os demais, dizimados pela doença. 

Santos et al. (2005), avaliando o efeito do plantio em camalhões e da posição da maniva na cova no 

controle de Phytophthora em área de várzea do Rio Solimões, constataram que o plantio em camalhões 

minimizou as perdas, com aumento significativo no número de raízes aproveitáveis para a produção de 

farinha, e que no plantio da maniva ao nível do solo, a incidência da doença foi alta e as perdas elevadas. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a produção de raízes e a incidência da podridão radicular 

em sete genótipos cultivados em dois sistemas de preparo de solo. 

Material e Métodos

O experimento foi conduzido em área de várzea, no período de agosto de 2012 a abril de 2013. A 

área foi previamente infestada com raízes e pedaços de caules que apresentavam os sintomas das doenças
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Phytophthora drechsleri e Fusarium sp., em solo caracterizado como hidromórfico do Campo Experimental 

do Caldeirão, Município de Iranduba/AM, pertencente à Embrapa Amazônia Ocidental. Os genótipos 

utilizados pertencem ao Banco Ativo de Germoplasma (BAG) da Unidade (Tabela 1 e 2). 

Os tratamentos foram arranjados em esquema de parcelas subdivididas, sendo as parcelas 

constituídas pelos sistemas de preparo de solo e as subparcelas pelos genótipos. Os sistemas de preparo de 

solo foram: camalhão construído a 0,30 m de altura por 0,50 m de base, com preparo manual, e o 

convencional, sem mexer na estrutura do solo. Nos dois sistemas de preparo, os plantios foram realizados em 

cova. Cada genótipo foi distribuído sobre a parcela no espaçamento de 1,0 m por fileira e 1,0 m entre plantas 

na linha, com 9 plantas no total e 3 por  repetição. Os tratos culturais foram realizados de acordo com as 

práticas  recomendadas para a cultura, segundo Dias et al. (2004). 

Foram feitas avaliações mensais a partir dos 90 dias após plantio, até a colheita aos oito meses, para 

quantificar o número de plantas mortas com sintomas. Na colheita foram registrados o número de raízes 

podres e sadias/planta e a produção de raiz/planta. O levantamento do número de raízes podres foi realizado 

por meio da identificação visual. 

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância pelo teste F ao nível de 5% de 

probabilidade; e as médias, comparadas pelo teste de Duncan a 5%. 

Resultados e Discussão 

A análise de variância indicou efeito significativo (P < 0,05) da interação entre os sistemas de 

preparo de solo e genótipos, pelo teste F, para todas as características avaliadas (Tabelas 1 e 2). 

A Tabela 1 apresenta os percentuais de raízes podres/planta e o número de raízes sadias/planta dos 

genótipos avaliados nos dois sistemas de preparo de solo. Os percentuais de raízes podres foram menores nos 

genótipos IM-1818 e IM-2007 quando cultivados em camalhão, enquanto que os demais  apresentaram 

percentuais entre 25%  à 50%. No sistema convencional o genótipo IM-1818 também se destacou em relação 

aos outros com apenas 11% de raízes apodrecidas. Os resultados sugerem que o IM-1818 apresenta 

resistência a essas doenças. 

Para a variável número de raízes sadias/planta, os genótipos IM-1818, IM-2007 e IM-1688 

apresentam o maior número de raízes sadias/planta, quando plantados sobre camalhões, de acordo com o 

teste Duncan a 5% de probabilidade. Independentemente do sistema de preparo de solo utilizado, os 

genótipos IM-835 e IM-2042 apresentaram as menores médias do número de raízes sadias por planta,  

(Tabela 1). Já o genótipo IM-1818 não diferiu estatisticamente entre si, quando comparado entre sistemas de 

preparo de solo, e apresentou um elevado valor no número de raízes por planta. 
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Tabela 1. Avaliação da produção de raízes e de doenças em genótipos de mandioca em dois sistemas de 

preparo de solo (SPS) em várzea do Rio Solimões. Manaus, 2013.  

Genótipos 

 Total de raiz podre/planta  Total de raiz sadia/planta 

 Camalhão 

(%) 

 Convencional 

(%) 

 Camalhão  Convencional 

IM-1818  8 11  7,14 Aab 4,90 Aa 

IM-2007  8 20  8,32 Aa 4,27 Ba 

IM- 976  50 40  0,99 Ad 3,13 Aa 

IM-1688  29 100  4,89 Aabc 0,01 Bb 

IM-1995  25 60  2,88 Abcd 2,61 Aab 

IM- 835  50 100  1,94 Acd 0,01 Bb 

IM-2042  33 100  0,29 Ad 0,01 Ab 

C.V. (%) SPS 36,6   15,3 
C.V. (%) Genótipos 18,2   20,6 

Médias seguidas da mesma letra, minúsculas na vertical ou maiúsculas na horizontal, indicam variações não 
significativas ao nível de 5% pelo teste de Duncan, entre os genótipos e sistemas de preparo de solo. 

Com relação a produção de raiz (Tabela 2), houve diferença significativa pelo teste de Duncan a 5% 

de probabilidade entre sistemas de preparo de solo para os genótipos IM-2007, IM-1688 e IM-835, 

produzindo melhor no sistema com camalhão. No sistema de preparo com camalhão, os genótipos IM-1818 e 

IM-2007 tiveram produções maiores, enquanto no sistema convencional apenas o genótipo IM-1818 diferiu 

estatisticamente dos demais genótipos, ao apresentar  maior produção. O genótipo IM-2042 destacou-se 

negativamente em relação à produção de raiz/planta, pois obteve a menor média em ambos os sistemas de 

preparo de solo (Tabela 2). 

A partir do quarto mês de idade da cultura, registrou-se a presença da praga Sternocoelus spp. 

atacando o colo da planta, construindo galerias na haste, como também danos no córtex do caule, com 

reflexo na parte aérea, chegando a anelar a haste e provocar a morte da planta. Os danos foram quantificados 

por planta, registrando-se de uma a três plantas no universo de nove plantas por genótipos na parcela (Tabela 

2). 

Ainda na Tabela 2, observam-se os dados sobre Fusarium, Phytophthora e broca do colo da planta. 
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 Total de raiz podre/planta  Total de raiz sadia/planta 

 Camalhão 

(%) 

 Convencional 

(%) 
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IM-1818  8 11  7,14 Aab 4,90 Aa 

IM-2007  8 20  8,32 Aa 4,27 Ba 

IM- 976  50 40  0,99 Ad 3,13 Aa 

IM-1688  29 100  4,89 Aabc 0,01 Bb 

IM-1995  25 60  2,88 Abcd 2,61 Aab 

IM- 835  50 100  1,94 Acd 0,01 Bb 

IM-2042  33 100  0,29 Ad 0,01 Ab 

C.V. (%) SPS 36,6   15,3 
C.V. (%) Genótipos 18,2   20,6 

Médias seguidas da mesma letra, minúsculas na vertical ou maiúsculas na horizontal, indicam variações não 
significativas ao nível de 5% pelo teste de Duncan, entre os genótipos e sistemas de preparo de solo. 

Com relação a produção de raiz (Tabela 2), houve diferença significativa pelo teste de Duncan a 5% 

de probabilidade entre sistemas de preparo de solo para os genótipos IM-2007, IM-1688 e IM-835, 

produzindo melhor no sistema com camalhão. No sistema de preparo com camalhão, os genótipos IM-1818 e 

IM-2007 tiveram produções maiores, enquanto no sistema convencional apenas o genótipo IM-1818 diferiu 

estatisticamente dos demais genótipos, ao apresentar  maior produção. O genótipo IM-2042 destacou-se 

negativamente em relação à produção de raiz/planta, pois obteve a menor média em ambos os sistemas de 

preparo de solo (Tabela 2). 

A partir do quarto mês de idade da cultura, registrou-se a presença da praga Sternocoelus spp. 

atacando o colo da planta, construindo galerias na haste, como também danos no córtex do caule, com 

reflexo na parte aérea, chegando a anelar a haste e provocar a morte da planta. Os danos foram quantificados 

por planta, registrando-se de uma a três plantas no universo de nove plantas por genótipos na parcela (Tabela 

2). 

Ainda na Tabela 2, observam-se os dados sobre Fusarium, Phytophthora e broca do colo da planta. 

Tabela 2. Avaliação da produção de raízes e de doenças em genótipos de mandioca em dois sistemas de 

preparo de solo (SPP) em várzea do Rio Solimões. Manaus, 2013.  

Genótipos 

 Produção de raiz 

(kg/planta) 

 Plantas afetadas  

(%) 

 Camalhão  Convencional  Camalhão  Convencional 

  Fus ⃰ Phy⃰ B ⃰ Fus ⃰ Phy⃰ B ⃰

IM-1818  4,44 Aa      4,11 Aa  22 45 33 22 45 33 

IM-2007  3,66 Aa      1,67 Bb  0 11 11 11 11 0 

IM- 976     1,89 Ab      1,58 Ab  56 0 22 22 44 11 

IM-1688     1,78 Ab      0,01 Bc  22 22 11 67 11 22 

IM-1995     1,11 Abc      1,19 Ab  22 11 0 33 44 11 

IM- 835     1,18 Abc      0,01 Bc  0 33 0 33 45 22 

IM-2042     0,44 Ac      0,01 Ac  33 0 22 11 78 11 

C.V. (%) SPS 14,2        

C.V. (%) Genótipos 18,6        
Médias seguidas da mesma letra, minúsculas na vertical ou maiúsculas na horizontal, indicam variações não 
significativas ao nível de 5% pelo teste de Duncan, entre os genótipos e sistemas de preparo de solo. 
Fus= Fusarium; Phy= Phytophthora; B= Broca. 
*Dados correspondem à somatória dos números de plantas mortas (registro mensal/linha). 

Os dados registrados sobre doenças (Tabela 2) mostram que o sistema em camalhão diminui o 

percentual de plantas mortas por Fusarium sp. nos genótipos IM-2007 e IM-835 e de Phytophthora sp. nos 

IM-976 e IM-2042, enquanto no sistema sem camalhão o somatório dos percentuais sobre doenças e  danos 

causados pela broca no colo da planta, chegou a 100% de mortalidade das plantas nos genótipos IM-1688, 

IM-835 e IM-2042, corroborando com os resultados encontrados para número de raízes podres e 

sadias/planta e produção de raiz/planta (Tabelas 1 e 2). 

Conclusões

O sistema de preparo de solo em camalhão propicia menor percentual de raízes podres. 

O genótipo IM-1818 se destaca, tanto plantado em camalhão quanto em sistema convencional.

A produção de raiz acima de 3,0 kg/planta foi obtida pelos genótipos IM-1818 e IM-2007, plantados 

no sistema em camalhão, enquanto no convencional apenas o IM-1818 produziu acima  de 3,0 kg/planta. 
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Introdução 

Uma das principais causas de redução da produtividade da cultura da mandioca é a ocorrência de 

doenças, sendo a bacteriose, causada pela Xanthomonas axonopodis pv. manihotis (Xam), uma das mais 

destrutivas, por causar destruição da parte aérea e redução na produção de raízes. Dependendo da severidade 

do ataque, das condições ambientais e do grau de suscetibilidade das cultivares, pode provocar perdas na 

produção de até 100% (ALMEIDA et al., 2009).  

Nas regiões onde a bacteriose é endêmica, comumente se encontram variedades crioulas ou 

melhoradas com resistência à doença. Entretanto, pouco se sabe sobre os efeitos de diferentes ambientes 

sobre o comportamento das cultivares; ou seja, se uma cultivar se comporta como resistente, 

independentemente das condições ambientais. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi comparar o 

comportamento de diferentes genótipos de mandioca, sendo dois do Programa de Melhoramento Genético da 

Embrapa Mandioca e Fruticultura (BGM 1999-75-01, BGM 1996-2007-05) e cinco variedade comerciais 

(BRS Formosa, BRS Kiriris, Cascudinha, Fécula Branca e Baianinha), em seis municípios da Região Centro-

Sul do Brasil distribuídos no Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, quanto à resistência à 

bacteriose. 

Material e Métodos 

As avaliações ocorreram no entre os dias 03 e 16 de Fevereiro de 2011, e foram conduzidas em área 

experimental da Embrapa Agropecuária Oeste (Dourados-MS) e em propriedade de parceiros, nos 

municípios de Ivinhema-MS, Naviraí-MS, Entre Rios do Oeste-PR, Diamante do Norte-PR e Palmital-SP, 

escolhidos por apresentar uma alta incidência/severidade da bacteriose. O delineamento experimental 

utilizado foi o de blocos ao acaso (DBC) com sete tratamentos (genótipos de mandioca), dispostos em quatro 

fileiras com dez plantas, cada, e quatro repetições. O espaçamento utilizado foi de 0,9 m entre linhas e 0,70 

m entre plantas. Os tratos culturais foram realizados de acordo com recomendações para a cultura (SOUZA 

et al., 2006). 

Os genótipos utilizados (tratamentos) foram: BGM 1999-75-01, BGM 1996-2007-05, BRS Formosa, 

BRS Kiriris, Cascudinha, Fécula Branca e Baianinha. A mensuração da severidade da bacteriose foi 

realizada 10 meses após o plantio, durante a estação chuvosa, quando constatou-se alta incidência da doença. 
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Introdução 

Uma das principais causas de redução da produtividade da cultura da mandioca é a ocorrência de 

doenças, sendo a bacteriose, causada pela Xanthomonas axonopodis pv. manihotis (Xam), uma das mais 

destrutivas, por causar destruição da parte aérea e redução na produção de raízes. Dependendo da severidade 

do ataque, das condições ambientais e do grau de suscetibilidade das cultivares, pode provocar perdas na 

produção de até 100% (ALMEIDA et al., 2009).  

Nas regiões onde a bacteriose é endêmica, comumente se encontram variedades crioulas ou 

melhoradas com resistência à doença. Entretanto, pouco se sabe sobre os efeitos de diferentes ambientes 

sobre o comportamento das cultivares; ou seja, se uma cultivar se comporta como resistente, 

independentemente das condições ambientais. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi comparar o 

comportamento de diferentes genótipos de mandioca, sendo dois do Programa de Melhoramento Genético da 

Embrapa Mandioca e Fruticultura (BGM 1999-75-01, BGM 1996-2007-05) e cinco variedade comerciais 

(BRS Formosa, BRS Kiriris, Cascudinha, Fécula Branca e Baianinha), em seis municípios da Região Centro-

Sul do Brasil distribuídos no Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, quanto à resistência à 

bacteriose. 

Material e Métodos 

As avaliações ocorreram no entre os dias 03 e 16 de Fevereiro de 2011, e foram conduzidas em área 

experimental da Embrapa Agropecuária Oeste (Dourados-MS) e em propriedade de parceiros, nos 

municípios de Ivinhema-MS, Naviraí-MS, Entre Rios do Oeste-PR, Diamante do Norte-PR e Palmital-SP, 

escolhidos por apresentar uma alta incidência/severidade da bacteriose. O delineamento experimental 

utilizado foi o de blocos ao acaso (DBC) com sete tratamentos (genótipos de mandioca), dispostos em quatro 

fileiras com dez plantas, cada, e quatro repetições. O espaçamento utilizado foi de 0,9 m entre linhas e 0,70 

m entre plantas. Os tratos culturais foram realizados de acordo com recomendações para a cultura (SOUZA 

et al., 2006). 

Os genótipos utilizados (tratamentos) foram: BGM 1999-75-01, BGM 1996-2007-05, BRS Formosa, 

BRS Kiriris, Cascudinha, Fécula Branca e Baianinha. A mensuração da severidade da bacteriose foi 

realizada 10 meses após o plantio, durante a estação chuvosa, quando constatou-se alta incidência da doença. 
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As plantas foram avaliadas com base em escala de notas formulada a partir da dinâmica da doença 

em campo, sendo: 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. 

As médias das notas atribuídas a cada um dos genótipos, em cada uma das localidades, foram 

utilizadas para classificar os mesmos quanto ao seu comportamento, sendo agrupados como resistentes (R), 

quando a média das notas foi <1,5; moderadamente resistentes (MR) quando as médias foram ≥ 1,5 e <3,0; 

suscetíveis quando as médias foram ≥ 3,0 e < 4,0; e muito susceptíveis (MS) quando as médias das notas 

foram ≥ 4,0.  

Resultados e Discussão 

Em função de problemas com o plantio e disponibilidade de material, apenas os experimentos 

situados em Ivinhema-MS, Naviraí-MS e Entre Rios do Oeste-PR possuíram todos os sete genótipos 

avaliados, sendo que em Dourados-MS foram utilizados quatro genótipos, e em Diamante do Norte-PR e 

Palmital-SP seis genótipos foram avaliados. A análise estatística dos dados demonstrou a presença de 

diferença significativa pelo teste t a 1% de probalidade entre as médias das notas para bacteriose (M.BAC) 

apresentadas pelos genótipos, e diferenças desta médias em função da localidade.  

Houve também diferenças de comportamento dos genótipos em função da localidade, sendo que, 

para todas as localidades, houve ao menos um genótipo que se comportou como suscetível, indicando 

portanto o potencial de inóculo na área, com base nos valores de M.BAC. Dentre os quatro genótipos 

comparados no município de Dourados-MS a cultivar Fécula-Branca obteve os menores valores de M.BAC 

(1,0), comportando-se, portanto, como resistente. Já os dois genótipos da Embrapa Mandioca e Fruticultura 

avaliados comportaram-se como moderadamente resistentes (MR), com valores de M.BAC de  2,0 para 

BGM 1999-75-01 e de 2,5 para BGM 1996-207-05 (Tabela 1). No entanto, a variedade comercial BRS 

Kiriris comportou-se como suscetível (M.BAC = 3,5). Quando os genótipos foram avaliados nos municípios 

de Ivinhema-MS, todos obtiveram valores de M.BAC < 3,0 sendo portanto, agrupados como moderadamente 

resistentes (MR) (Tabela 1). 

A maior amplitude de reação à bacteriose foi encontrada nas avaliações em Naviraí-MS, uma vez 

que todas as quatro classes de resistência/suscetibilidade foram encontradas, sendo a cv. Baianinha 

considerada como resistente nestas condições (M.BAC = 1,0) e o híbrido BGM 1996-207-05 comportando-

se como suscetível (M.BAC = 3,3). Para as demais localidades (Entre Rios do Oeste-PR, Diamante do Norte-

PR e Palmital_SP), o comportamento geral das variedades comerciais foi similar aos obtidos para Ivinhema-

MS e Naviraí-MS; entretando, alguns genótipos comportaram-se como suscetíveis à bacteriose (Tabela 1).

Dentre os seis genótipos avaliados, as cultivares Baianinha, BRS Formosa e Fécula-Branca e o 

acesso BGM 1999-75-01, comportaram-se como sendo resistentes (R) e/ou moderadamente resistentes (MR) 

na maioria das localidades avaliadas, demonstrando portanto uma maior estabilidade na resistência. Já as 

variedades BRS Kiriris e Cascuda, assim como o acesso BGM 1996-207-05, tiveram uma maior variação do 
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nível de resistência nos diferentes ambientes. Além disso, os genótipos BGM 1996-207-05, BRS Kiriris e 

Cascuda comportaram-se como suscetível ou muito suscetível em duas localidades diferentes (Tabela 1.).

Tabela 1. Reação das diferentes cultivares e dos híbridos, em diferentes municípios da Região Centro-Sul do 

Brasil, quanto à resistência/suscetibilidade à bacteriose incitada por Xanthomonas axonopodis pv. manihotis. 

Genótipo DOU IVI NAV E.Rio D.Nor PAL 
BGM 1999-75-01 2,0 (MR)a 1,5 (MR) 2,0 (MR) 1,9 (MR) 2,0 (MR) 1,7 (MR) 
Fécula-Branca 1,0 (R) 1,8 (MR) 1,7 (MR) 1,6 (MR) 2,0 (MR) 2,0 (MR) 
Baianinha - 1,8 (MR)  1,0 (R)  1,8 (MR) 2,5 (MR) 2,0 (MR) 
BRS Formosa - 2,0 (MR) 2,7 (MR) 2,5 (MR) 2,7 (MR) 2,7 (MR) 
BGM 1996-207-05 2,5 (MR) 2,8 (MR)  3,3 (S) 2,8 (MR) -  3,0 (S) 
BRS Kiriris  3,5 (S) 2,0 (MR) 2,7(MR) 2,9 (MR)  3,0 (S) 2,7 (MR) 
Cascuda - 2,0 (MR) 2,7 (MR)  3,0 (S)  3,0 (S) - 

DOU = Dourados-MS; IVI = Ivinhema-MS; NAV = Naviraí-MS; E.Rio = Entre Rios do Oeste-PR; D.Nor = Diamante do Norte-PR; 
PAL = Palmital-SP. 
a(R) = Resistente; (MR) = Moderadamente resistente; (S) = Suscetível; (MS) = Muito suscetível. 

No presente estudo, nenhum indício de resistência completa foi encontrada, uma vez que todas as 

variedades, independentemente dos valores de M.BAC, foram infectadas por Xam em maior ou menor grau. 

Ausência de genótipos com resistência não hospedeira (“imunidade”) já foi relatada em diferentes estudos no 

continente Africano, envolvendo diferentes zonas ecológicas (WYDRA et al., 2007). Os valores de 

severidade obtidos para a bacteriose na maioria dos munícipios avaliados estavam correlacionados, 

indicando que, mesmo ocorrendo possíveis diferenças em função da localidade, o comportamento das 

variedades foi bastante similar (Tabela 2). Das diferentes localidades avaliadas, a única cujos valores de 

M.BAC não foi significativamente correlacionado com nenhum dos demais municípios foi Dourados-MS, 

isto provavelmente devido ao menor número de genótipos avaliados em comparação aos demais municípios 

(Tabela 2).  

Tabela 2. Análise de correlação das médias das notas obtidas para a bateriose da mandioca em seis 

municípios de diferentes estados da Região Centro-Sul do Brasil. 

   IVI NAV E.Rio D.Nor PAL 
DOU 0,33ns 0,70ns 0,91ns 0,92ns 0,63ns 

IVI 0,71* 0,60ns 0,85* 0,86* 

NAV     0,85* 0,61ns 0,83* 

E.Rio 0,92** 0,90** 

D.Nor         0,88* 

DOU = Dourados-MS; IVI = Ivinhema-MS; NAV = Naviraí-MS;  E.Rio = Entre Rios do Oeste-PR; D.Nor = Diamante do Norte-
PR;  PAL = Palmital-SP ; *Valor significativo a P < 0,05; **Valor significativo a P < 0,01

Além das diferenças edafoclimáticas inerentes aos diferentes municípios avaliados, existe também a 

influência da quantidade de inóculo primário, condições nutricionais da planta, presença de predisposição em 

função de infecções mistas (ex. antracnose), bem como a presença de variabilidade genética e patogênica dos 
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isolados. Entretanto, em função da complexidade dos fatores envolvidos, a determinação dos fatores que 

mais influenciaram os resultados é dificultada, sendo, portanto, necessária a realização de estudos mais 

aprofundados, a fim de identificar os fatores de risco associados ao aumento da severidade da bacteriose.  

Conclusões 

As localidades não diferem quanto a conducividade à doença. 

Os genótipos com comportamentos mais estáveis nas diferentes localidades são Fécula Branca, 

Baianinha, BRS-Formosa e o BGM 1996-207-05. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura com crescente importância 

como fonte calorias nos trópicos, atrás apenas do arroz e milho (FAO, 2013), sendo utilizada 

na alimentação milhões de pessoas no mundo. Uma das principais causas de perdas de 

rendimento da cultura se deve à ocorrência de doenças, sendo a podridão radicular uma das 

mais destrutivas para a cultura ocasionando perdas de até 100%. Diferentes espécies de 

patógenos podem estar associadas às podridões de raízes em mandioca, sendo no Nordeste 

do Brasil mais frequente a ocorrência do gênero Fusarium.  

A utilização de cultivares resistentes é a prática de manejo mais eficaz para o 

controle desta doença, uma vez que o custo associado a sua utilização é mais baixo que os 

defensivos químicos, e por garantir a sustentabilidade ao sistema de produção. Entretanto, as 

informações disponíveis sobre a resistência das cultivares comerciais baseiam-se no 

comportamento das mesmas em condições de campo. Poucas informações estão disponíveis 

quanto à reação dos genótipos tidos como resistentes quando desafiados por diferentes 

isolados de um mesmo patógeno.  

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a reação de dez variedades comerciais de 

mandioca, quando desafiadas por diferentes isolados de Fusarium sp., bem como identificar 

aqueles isolados capazes de induzir sintomas mais severos para posterior utilização em 

ensaios envolvendo seleção para a resistência a podridão radicular.  

Material e Métodos 

Foram utilizadas raízes de plantas com 10 meses de idade de dez variedades de 

mandioca (Amansa Burro, Mulatinha, BRS Formosa, BRS Verdinha, BRS Dourada, BRS 
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Gema de Ovo, BRS Kiriris, Eucalipto, Cidade Rica e Cigana) provenientes de uma área de 

multiplicação e experimentação da Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Conceição do 

Almeida/BA. Para tanto, utilizou-se 10 isolados de Fusarium sp. de diferentes localidades, 

pertencentes à Coleção Biológica de Trabalho  do Laboratório de Fitopatologia da Embrapa 

Mandioca e Fruticultura.  

As colônias do patógeno foram crescidas em meio Batata-Dextrose-Agar (BDA) a 

26°C e 12 horas de luz. A concentração do inóculo foi ajustada para 1x105

macroconídios.mL-1. A inoculação de Fusarium sp. foi realizada pelo método de raízes 

inteiras descrito por Oliveira et al. (2011). Os ensaios foram montados em câmara de 

crescimento com temperatura controlada em 26 °C, luminosidade de 14h/dia e Umidade 

Relativa > 85%.  As avaliações foram realizadas dez dias após a inoculação, mensurando-se 

a área lesionada (AL) na parte externa (ALC) e interna (ALP) das raízes.  

A análise digital das imagens das áreas lesionadas foi realizada com auxílio do 

Programa ImageTool. Os dados obtidos foram transformados em log(x+1) e submetidos a 

análise de variância (ANOVA), e as médias agrupadas pelo teste Scott-Knott a 5% de 

probabilidade, com auxilio do software estatístico R.  

Resultados e Discussão 

A análise de variância com os dados de área lesionada da casca e polpa para as 

diferentes variedades utilizadas, bem como para a severidade dos diferentes isolados foi 

significativa (P < 0,05) (dados não mostrados). Entretanto, não houve interação entre 

isolados x variedades, indicando que tanto o nível de resistência das plantas quanto o a 

agressividade dos isolados possivelmente não são genótipo-dependentes. Assim, os dados 

dos diferentes isolados foram agrupados para descrever a resistência das variedades. 

Em relação à lesão na casca (ALC), o teste Scott-Knott a 5% de probabilidade 

agrupou as médias das dez variedades avaliadas em três grupos (Tabela 1). Duas variedades 

se destacaram com as menores áreas lesionadas, Cigana e Cidade Rica, respectivamente, 

seguidas pela BRS Dourada e Mulatinha, compondo o primeiro grupo. O segundo grupo foi 

composto por quatro variedades, BRS Gema de Ovo, BRS Verdinha, Eucalipto e BRS 

Formosa, que obtiveram uma área lesionada mediana. As outras duas variedades BRS 

Kiriris e Amansa Burro, destacaram-se com as maiores áreas lesionadas obtidas, e foram 

agrupadas no terceiro grupo. 
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agressividade dos isolados possivelmente não são genótipo-dependentes. Assim, os dados 

dos diferentes isolados foram agrupados para descrever a resistência das variedades. 

Em relação à lesão na casca (ALC), o teste Scott-Knott a 5% de probabilidade 

agrupou as médias das dez variedades avaliadas em três grupos (Tabela 1). Duas variedades 

se destacaram com as menores áreas lesionadas, Cigana e Cidade Rica, respectivamente, 

seguidas pela BRS Dourada e Mulatinha, compondo o primeiro grupo. O segundo grupo foi 

composto por quatro variedades, BRS Gema de Ovo, BRS Verdinha, Eucalipto e BRS 

Formosa, que obtiveram uma área lesionada mediana. As outras duas variedades BRS 

Kiriris e Amansa Burro, destacaram-se com as maiores áreas lesionadas obtidas, e foram 

agrupadas no terceiro grupo. 

Em relação à lesão da polpa (ALP), o teste Scott-Knott a 5% de probabilidade 

também agrupou as médias das dez variedades avaliadas em três grupos diferentes (Tabela 

1). No primeiro grupo, com as menores áreas lesionadas destacaram-se as variedades Cigana 

Preta e Cidade Rica, seguidas pelas variedades BRS Dourada, Mulatinha, BRS Verdinha e 

Eucalipto, que se destacaram com as menores áreas lesionadas. O segundo grupo foi 

composto por três variedades: Amansa Burro, BRS Kiriris e BRS Gema de Ovo, com 

valores de ALP variando de 33,94 à 48,19 mm2. A variedade BRS Formosa apresentou os 

maiores valores de ALP (52,18mm2) ficando agrupada no terceiro grupo. 

A utilização de cultivares resistentes a diferentes patógenos é a prática de manejo 

mais eficaz na cultura da mandioca, entretanto, pouco se sabe sobre o comportamento das 

variedades comerciais quando desafiadas por diferentes espécies de patógenos em ambiente 

controlado e com todas as condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. A análise 

dos dados revela que o comportamento de algumas variedades pode diferir do esperado, 

como por exemplo, a cultivar BRS Kiriris que neste trabalho apresentou níveis 

intermediários de ALP e ALC, e se comporta como resistente em condições de campo.  

Tabela 1. Médias das áreas lesionadas, causadas por Fusarium sp., na casca e na polpa de 

raízes de mandioca. 

Variedades Média.ALC(mm2) Média.ALP(mm2) 

Amansa Burro 70,81A* 33,94B 
BRS Kiriris 42,06A 44,07B 

BRS Formosa 32,89B 52,18A 
Eucalipto 30,37B 27,34C 

BRS Verdinha 21,96B 24,82C 
BRS Gema de Ovo 19,88B 48,19B 

Mulatinha 17,58C 29,13C 
BRS Dourada 15,51C 12,12C 
Cidade Rica 8,80C 8,92C 
Cigana Preta 5,27C 4,90C 

*Médias seguidas por mesma letra coluna pertencem ao mesmo grupamento segundo o teste Scott-Knott a 5% de 

probabilidade.       
   

Todos os 10 isolados avaliados foram capazes de infectar e colonizar as raízes 

destacadas de mandioca bem como desencadear o aparecimento dos sintomas na casca e 
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polpa das raízes. Os valores de ALC variaram de 5,8 a 156,94 mm2, sendo os sintomas mais 

severos ocasionados pelo isolado FM-1 (Tabela 2) para a lesão na casca, todos manifestaram 

sintomas da doença e foram agrupados em 4 grupos (Tabela 2), pelo teste Scott-Knott a 5% 

de probabilidade.  

O isolado FM 01 foi o mais agressivo provocando uma maior lesão na casca. O 

isolado FM 05 provocou a segunda maior lesão, sendo agrupado de forma isolada no 

segundo grupo. Outros três isolados (FM 011, FM 12 BRANCO, FM 02) apresentaram uma 

moderada severidade, enquanto os demais (FM 04, FM 04, FM 12 ROXO, FM 06 E FM 09) 

causaram as menores áreas lesionadas. 

Para a avaliação da lesão da polpa, apesar dos dez isolados manifestaram sintomas 

da doença, apenas três deles foram agrupados como mais severos (FM 01, FM 05, FM 011), 

pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade (Tabela 2). Foram agrupados com sintomas 

moderadamente severos dois isolados (FM 02 e FM 12 Branco), enquanto os outros cinco 

causaram a menor área lesionada (FM 09, FM 08, FM 04, FM 06, FM 12 Roxo). 

Tabela 2. Médias das áreas lesionadas incitadas pelos isolados de Fusarium sp. 

(severidade), em raízes de mandioca. 

Isolados Média.ALC(mm2) Média.ALP(mm2) 

FM-1 156,94A 92,10A 
FM-5 61,43B 86,56A 
FM-11 44,68C 77,78A 

FM-12B 35,84C 31,44B 
FM-2 30,49C 53,73B 
FM-4 10,08D 8,44C 
FM-8 9,95D 8,11C 

FM-12R 9,72D 11,85C 
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Nenhuma evidência de resistência completa, por parte das variedades, ou 

avirulência (isolados de Fusarium sp.), foi encontrada, fato que corrobora com a ausência de 

significância entre a interação “Variedades x Isolados”. Desta forma, a definição de um 

grupo de “isolados-padrão”, com base nos maiores valores de ALP e ALC, se mostra como 

a estratégia mais eficaz na seleção para a resistência. De acordo com Bandyopadhyay et al. 

(2005), as diferentes espécies de Fusarium podem estar associados às podridões radiculares, 

sendo fundamental para a adoção de práticas de manejo adequadas a caracterização da sua 

prevalência e de diferenças de patogenicidade.  

Conclusões 

As variedades Cigana Preta e Cidade Rica, seguidas da Mulatinha e BRS Dourada 

são as mais resistentes para a área lesionada na casca e na polpa, mostrando-se, portanto, 

promissoras para a resistência para ambas as avaliações, entretanto, novos experimentos 

serão realizados a fim de confirmar os resultados obtidos.  

Os isolados FM 01, FM 05 E FM 11 apresentam as maiores áreas lesionadas, tanto 

na casca quanto na polpa das raízes e, portanto serão utilizados em futuros experimentos 

envolvendo a seleção par a resistência.
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma das principais fontes de energia na dieta humana dos 

países tropicais. Por ser propagada vegetativamente, através de partes caulinares (ramas ou manivas) 

(RODRIGUES et al., 2008), a dispersão de doenças sistêmicas, como as causadas por viroses, podem levar a 

degenerescência das manivas (COSTA; KITAJIMA, 1972). Em relação aos vírus de maior importância 

econômica no Brasil, destacam-se o mosaico das nervuras - Cassava vein mosaic virus (CsVMV), e o 

mosaico comum - Cassava common mosaic virus CsCMV (CHUMBINHO et al, 2010). 

Trabalho realizados no início da década passada consideram o mosaico das nervuras, CsVMV, como 

sendo um vírus de ampla abrangência geográfica, sendo prevalente, principalmente, no ecossistema do semi-

árido nordestino. Esse efeito não está somente associado às severas manifestações produzidas, mas também 

pela influência negativa na qualidade dos produtos obtidos (CHIGERU et al., 2003). Além da transmissão 

por material propagativo, o CsVMV é transmitido por ferramentas utilizadas para o corte das manivas. 

Observações de campo têm indicado que a manifestação severa da doença em variedades suscetíveis pode 

causar perdas de produção que variam de 10 a 20%, prejudicando a qualidade do produto, devido à redução 

de 10 a 50% nos teores de amido (FUKUDA, 1993). Os sintomas caracterizam-se pela presença de cloroses 

intensas entre as nervuras primárias e secundárias, nas plantas afetadas. Em casos severos da doença é 

comum observar um forte retorcimento do limbo foliar (OTSUBO et al., 2003). 

O CsCMV, mosaico comum, pertencente a família Flexiviridae e gênero Potexvirus (SOARES et al., 

2009), não possui vetor conhecido, logo entende-se que sua disseminação ocorre mecanicamente 

(COLARICCIO et al., 2009). 

O Cassava common mosaic vírus - CsCMV é classificado como uma Potexvirus e possui uma 

partícula semiflexuosa de 15 nm × 495 nm (Kitajima et al., 1965). O genoma é constituído de uma fita única 

de RNA senso positiva (ssRNA) de 2 × 106 Da, com capsídio constituído por uma única proteína de 21 kDa 

de massa molecular (Nolt et al.,1991). Os sintomas apresentados em mandiocas infectadas por esse vírus são 

de mosaico no limbo foliar, presença de áreas cloróticas que são muitas vezes limitados pela as veias e a 

doença pode causar perdas de rendimento em mais de 30%. Por essa razão, alguns trabalhos apontam para a 

importância do cuidado que se deve ter na seleção do material de plantio, pois essas medidas podem ajudar a 

erradicar ou reduzir a doença a um nível econômico significativamente secundário.  

O objetivo do presente trabalho foi detectar, avaliar e identificar a prevalência do CsCMV e do 

CsVMV em diversas variedades de mandioca cultivadas nas principais regiões produtoras de mandioca do 

estado da Bahia. 

  

Material e Métodos 

 O estudo foi conduzido no Laboratório de Virologia da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das 

Almas – BA. O diagnóstico do CsCMV, foi realizado através do método sorológico (ELISA Indireto), e o 

CsVMV por teste molecular (PCR)  para amplificação do fragmento viral, possibilitando assim, a obtenção 

de um levantamento da distribuição dos virus acima descrito nas regiões produtoras avaliadas. 

Coleta do Material Vegetal: Foram coletadas 465 amostras de folhas jovens de mandioca 

assintomáticas. Os técnicos envolvidos na coleta selecionaram plantas sem sintomas de viroses e de outras 

doenças. As folhas foram colhidas em sacos plásticos contendo a seguinte identificação: data e local de 

coleta, nome da variedade e número da planta matriz.  

Teste do ELISA indireto: Foram pesadas 0,2 g de tecido vegetal, onde macerou-se em 500 µL de 

Tampão Carbonato, do macerado retirou-se 100 μL e sensibilizou-se cada cavidade da placa de poliestireno, 

a mesma foi mantida em câmara úmida, na geladeira, overnight. No dia seguinte, removeu-se as amostras o 

lavando a placa três vezes com tampão de lavagem PBS-Tween, tendo intervalos de cinco minutos de uma 

lavagem para outra. Logo após, adicionou-se a solução bloqueio (leite em pó desnatado) colocando 100 µL 

em cada cavidade da placa, posterior a mesma foi posta no agitador por uma hora, decorrido o tempo lavou-

se a placa três vezes com tampão de lavagem PBS-Tween e adicionou-se 100 µL Solução Anti-soro 

Especifico CsCMV com uma diluição de 1/6.000). Em seguida, colocou-se novamente em câmara úmida e 

posta na geladeira em overnight. Na terceira etapa acrescentou-se 100 µL a cada cavidade da placa com a 

solução do conjugado (Goat Anti-Rabbit IgG com uma diluição de 1/6000). Em sequência, a mesma foi 

colocada na estufa a 37 °C por quatro horas. Logo após, lavou-se a placa cinco vezes com PBS-Tween, em 

seguida, adiciounou-se 100 µL Tampão Revelador (4-Nitrofenil fosfato, Diltomolamina) nos poços. A 

avaliação ocorreu através da leitura da absorbância em uma leitora de placas com filtro de 405 nm, e 

considerou-se positivas as amostras que apresentaram leitura duas vezes superior ao extrato das plantas 

sadias utilizadas como controle negativo. 

Extração do DNA total: A extração do DNA total em que pode ser identificado o DNA do vírus do 

Mosaico das nervuras (CsVMV) foi obtida a partir de 200 mg de tecido foliar de plantas assintomáticas para 

a referida virose. O método de extração utilizado foi de acordo com Dellarpota et al. (1983).  

Detecção molecular por PCR: O DNA total extraído foi quantificado em gel de agarose 1%, em 

seguida, as concentrações de DNA das amostras foram ajustadas para 50 ng/ul. Para a reação utilizou-se os 

primers CsVMV HS F (GAG TGA GTA GTT TCT TAA TTC TTC) e CsVMV HS R (CTA TCA GCT 
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AAA TTT TCT CTA GC) específicos para detecção do CsVMV. O programa usado para as reações no 

termociclador foi determinado por 3 min a 94 ºC para desnaturação; 36 ciclos de 45s a 94 ºC, 30s a 50 ºC, 72 

ºC por 50 segundos, extensão por 7 min a 72 ºC e 4 ºC por ∞. Após a reação da PCR realizou-se a análise dos 

fragmentos amplificados com tamanhos de 750 pb através da eletroforese em gel de agarose a 1%. 

Resultados e Discussão 

As amostras e suas respectivas variedades utilizadas nas avaliações de prevalência foram coletadas 

nos municípios de Utinga, variedades: Vassourinha e Platina; Cruz das Almas, variedades: Platina, Cigana e 

Corrente; Bajojo, variedades: Olho Roxo, Formosa e Todo Tempo; Inhambupe, variedades: Lagoão, 

Cemitério e Cravela; Entre Rios, variedade: Rio Grande; Crisópolis, variedade: Jalé; somando um total de 

465 amostras. Dos locais amostrados os dados gerais de prevalência de amostras positivas para o CsVMV e 

CsCMV foi de 68,2%. Quando comparado à prevalência, o vírus do mosaico comum mostrou-se mais 

prevalente, com 59,1% das localidades amostradas do que o vírus do mosaico das nervuras, com 27,3% das 

localidades, de acordo com o teste de comparação de proporções (P<0,019). 

A incidência de amostras positivas para o CsCMV foi de 33%, também maior do que para o CsVMV 

com 7,8%, de acordo com o teste de comparação de proporções, P<0,00001. Estes resultados foram 

confirmados para cada um dos quatro casos nos quais os vírus estavam presentes nos mesmos locais 

amostrados. As médias desses casos foram de 36,2% para o CsCMV e 7,5% para o CsVMV, sem diferença 

em relação à incidência geral.  

Não foram encontradas evidências de co-infecção significativa entre os campos amostrados. 26,7% 

dos campos apresentavam co-infecção, ou seja, quatro campos dentre os que tinham vírus. Considerando o 

total de campos com vírus, a probabilidade de que quatro tivessem co-infecção aleatória foi de 39,6% 

(resultados de 1.000.000 amostragens simuladas). Apenas três amostras apresentaram co-infecção dentre as 

35 amostras com vírus dos campos que apresentavam co-infecção, revelando um percentual muito baixo. 

Contudo, por causa da alta correlação entre cidades, variedades e inexistência de informação sobre origem do 

material, não foi possível fazer análises mais detalhadas.  

O referido trabalho pretende ampliar sua base de dados em relação às análises de indexação de 

amostras coletadas em outras localidades produtoras do estado da Bahia. Essa iniciativa visa conhecer 

melhor a epidemiologia dessa doença nas principais regiões produtoras de mandioca do Estado e, 

consequentemente, servi de apoio para futuras estratégias de controle e minimização da incidência dessas 

doenças. 
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Conclusões 

Os estudos preliminares de prevalência revelam que o vírus mais frequente nos campos de mandioca do 

Estado da Bahia é o Cassava common mosaic virus. Entretanto, nos poucos casos em que se observa a 

presença de infecções mistas o sintoma preponderante é o do Cassava vein mosaic virus. 
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Introdução 

A doença conhecida como couro-de-sapo da mandioca (Cassava Frog Skin Disease - CFSD) foi 

relatada pela primeira vez na Colômbia em 1971. No Brasil, essa doença foi constatada no Amazonas, Pará, 

Bahia e recentemente Rio de Janeiro. A etiologia do couro-de-sapo sempre foi atribuída a um vírus da 

família Reoviridae (dsRNA) CFSD, porém Alvarez et al. (2009) identificaram na Colômbia um fitoplasma 

pertencente ao grupo III relacionado a essa doença. Sob condições favoráveis a CFSD promove a redução do 

rendimento de raízes tuberosas podendo atingir até 100% e no teor de amido acima de 50% (Alvarez et al., 

2009). Os seus sintomas característicos depreciam o valor comercial da mandioca por deixar as raízes com 

aspecto enrugado, com depressões na casca em forma de “sulcos” ou “lábios” que quando coalescem 

formam um padrão do tipo “favo de mel”, além do engrossamento da película (casca), que passa a apresentar 

um aspecto corticoso e de difícil desprendimento e entrecasca com tonalidade opaca.  

Medidas de controle que visem o entendimento do comportamento, distribuição e etiologia do couro-

de-sapo são necessárias, porém incipientes no Brasil. Neste contexto, o presente trabalho teve o objetivo de 

identificar e caracterizar o fitoplasma associado ao couro-de-sapo em plantas sintomáticas.

Material e Métodos 

Material vegetal: Vinte amostras foram coletadas em diferentes genótipos de mandioca apresentando 

sintomas de couro-de-sapo (CFSD). Os materiais coletados e analisados foram constituídos de raspas do 

câmbio vascular das hastes de acessos pertencentes ao Banco Ativo de Germoplasma de Mandioca (BAG-

Mandioca) da Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF). O material coletado foi identificado e 

armazenado em ultrafreezer -80ºC por dois meses até o seu uso. 

Extração do DNA total: A extração do DNA total em que pode ser encontrado o DNA do fitoplasma foi 

obtida a partir de 200 mg de tecido do câmbio vascular das plantas com sintomas de CFSD. O método de 

extração utilizado foi de acordo com Dellarpota et al. (1983).  

Detecção molecular por PCR: Após a quantificação do DNA extraído, foram realizadas as reações de 

Nested-PCR. Para a reação utilizou-se o primeiro par de iniciadores externos P1/P7 (Deng and Hiruki, 1991; 

Schneider et al., 1995), e, posteriormente, o segundo par de iniciadores interno R16F2n/R2 (Gundersen and 
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Lee, 1996)R16R2/ R16F2. Após a reação da PCR realizou-se o diagnóstico molecular dos fragmentos 

amplificados com tamanhos de 800pb em gel de agarose a 1%. Os fragmentos amplificados foram excisados 

do gel de agarose e purificados no Kit de purificação GFX (Amersham Biosciences/GE Healthcare) seguindo 

o protocolo do fabricante. 

Sequenciamento e caracterização molecular: Os fragmentos purificados foram sequenciados pela empresa 

Macrogen (Coréia do Sul) cujos resultados foram utilizados para a caracterização molecular in silico. Para a 

caracterização dos produtos sequenciados foram utilizados os programas SeqAssem e MEGA 5.1, além do 

uso da ferramenta do BLAST presente no banco de dados genômicos do NCBI. 

Resultados e Discussão 

Nos testes de detecção por Nested-PCR apenas três amostras apresentaram amplificação dos 

fragmentos esperados (BGM1212, BGM1526, BGM880R). Os resultados do sequenciamento destas 

amostras foi utilizado para a caracterização in silico, e montagem das sequências consensos de cada acesso 

positivo obtido na detecção molecular. Após montadas as sequências realizou-se um Blast (GenBank), e 

verificou-se que dos três fragmentos obtidos nos respectivos acessos, BGM1212, BGM1526, BGM880R, 

apenas dois acessos (BGM1212 e BGM1516) apresentaram identidade de 99% com o gene 16S rRNA de 

fitoplasma de mandioca (EU346761 e AY737647), descrita por Alvarez et al. (2009) infectando mandioca na 

Colômbia. Em relação ao fragmento amplificado e sequenciado a partir da amostra BGM880R, análises de 

caracterização revelaram que a sequência obtida não correspondia a um fragmento de fitoplasma de 

mandioca. Este apresentou uma alta similaridade com DNA de bactérias endofíticas. Os dois fragmentos 

caracterizados foram depositados no GenBank (No. KF019184 e KF019185) e uma árvore filogenética foi 

construída com os acessos de mandioca obtidos na Colômbia e acessos de outras espécies depositadas no 

banco de dados (Figura 1). Os resultados revelaram que as duas sequências obtidas oriundas do BAG-

Mandioca foram agrupadas no mesmo ramo que o fitoplasma encontrado na Colômbia associado ao CFSD, 

sendo este do grupo 16SrIII, subgrupo 16SrIII-L. É importante destacar que, este estudo é o primeiro a 

relatar um fitoplasma associado ao couro-de-sapo da mandioca no Brasil. Desse modo, diversas evidências 

experimentais sugerem que o fitoplasma pode desempenhar também um importante papel na etiologia da 

CFSD, antes atribuída apenas ao vírus da família Reoviridae. As evidências encontradas abrem 

possibilidades para melhor compreensão da dinâmica epidemiológica dessa doença, ecologia do fitoplasma e 

sua interação com o hospedeiro e ao vírus associado a essa doença. Novos estudos serão realizados com a 

finalidade de verificar se a doença é causada por um complexo (Vírus – Fitoplasma) ou apenas a presença de 

um desses patógenos é suficiente para desencadear os sintomas da CFSD. Além das perspectivas 

apresentadas, esse trabalho pretende desenvolver um kit diagnóstico específico para a detecção dos 

fitoplasmas prevalentes no Brasil que infectam variedades de mandioca.   
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Figura 1. Árvore filogenética gerada pelo método de Máxima Verossimilhança a partir da sequência 

parcial do gene 16S rRNA. Valores de bootstrap são mostrados na base dos ramos principais. Números de 

acesso do GenBank estão  indicados anterior a espécie de fitoplasma. Os tamanhos de ramos são indicados 

pela barra horizontal, correspondente a 0.001 (uma mudança de base a cada 1000 nucleotídeos).

Conclusões 

Resultados preliminares por meio da técnica de Nested-PCR do gene16S rRNA indicam que acessos 

de germoplasma com sintomas típicos do couro de sapo da mandioca estão associados à presença de 

fitoplasma pertencentes ao grupo 16SrIII e subgrupo L. 
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Introdução. 

O Fusarium sp. é um fungo fitopatogênico, responsável por causar danos no sistema radicular, 

caracterizado pela infecção no colo da haste principal junto a solo, cujo reflexo é obstrução dos vasos de 

comunicação da seiva e água entre as partes subterrâneas e parte aérea, normalmente resultando na morte 

descendente da planta e apodrecimento seco, sem odor característico promovido por outros agentes causais 

da raiz ou ações de efeito fisiológico (FUKUDA, 2000). 

No Brasil, existem registros de ocorrência do patógeno em diversas culturas: Inhame (Colocasia 

esculenta), cenoura (Daucus carota), soja (Glycine max) (Mendes et al., 1998) (Arruda et al., 2005), algodão

(Gossypium hirsutum), tomate (Lycopersicon esculentum) e mandioca (Manihot esculenta) (MENDES et al., 

1998). 

Pesquisas realizadas por Alexopolus et al. (1996) enfatizaram que uma fonte de alimento apropriada, 

correlacionada com outros fatores como umidade, temperatura, pH e oxigênio, influenciam no crescimento 

in vitro dos fungos, facilitando os estudos sobre a fisiologia dos fitopatógenos e visando a busca de 

informações que elucidem os mecanismos de ação desse fungo, assim como, as relações de interação deste 

patossistema.  

Portanto, o objetivo do presente trabalho foi estudar o crescimento in vitro de Fusarium sp. em 

diferentes níveis de pH no meio de cultura.

Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Laboratório de Fitopatologia (LAFIT) no Centro de Ciências 

Agrárias, da UFPB, Campus II- Areia-PB. O isolado de Fusarium sp. utilizado foi coletado em área de 

produção de mandioca no município de Mari-PB. 

 O isolamento do patógeno foi retirado de parte das raízes e caules de plantas de mandioca com 

sintomas de podridão coletados no campo, onde foram colocados individualmente em sacos de plástico 

etiquetados e transportados ao LAFIT. As partes com sintomas visíveis causados pelo patógeno foram 

lavadas com água corrente para remoção do solo. Foram retirados fragmentos de 5 mm de comprimento do 

tecido das raízes e dos caules, em seguida foi feito à desinfestação superficial com álcool 70% por 1 minuto, 

hipoclorito de sódio a 1% por 30 segundos e três lavagens em água destilada e esterilizada (ADE), onde as 

raízes foram secas em papel filtro.  
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Introdução. 

O Fusarium sp. é um fungo fitopatogênico, responsável por causar danos no sistema radicular, 

caracterizado pela infecção no colo da haste principal junto a solo, cujo reflexo é obstrução dos vasos de 

comunicação da seiva e água entre as partes subterrâneas e parte aérea, normalmente resultando na morte 

descendente da planta e apodrecimento seco, sem odor característico promovido por outros agentes causais 

da raiz ou ações de efeito fisiológico (FUKUDA, 2000). 

No Brasil, existem registros de ocorrência do patógeno em diversas culturas: Inhame (Colocasia 

esculenta), cenoura (Daucus carota), soja (Glycine max) (Mendes et al., 1998) (Arruda et al., 2005), algodão

(Gossypium hirsutum), tomate (Lycopersicon esculentum) e mandioca (Manihot esculenta) (MENDES et al., 

1998). 

Pesquisas realizadas por Alexopolus et al. (1996) enfatizaram que uma fonte de alimento apropriada, 

correlacionada com outros fatores como umidade, temperatura, pH e oxigênio, influenciam no crescimento 

in vitro dos fungos, facilitando os estudos sobre a fisiologia dos fitopatógenos e visando a busca de 

informações que elucidem os mecanismos de ação desse fungo, assim como, as relações de interação deste 

patossistema.  

Portanto, o objetivo do presente trabalho foi estudar o crescimento in vitro de Fusarium sp. em 

diferentes níveis de pH no meio de cultura.

Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Laboratório de Fitopatologia (LAFIT) no Centro de Ciências 

Agrárias, da UFPB, Campus II- Areia-PB. O isolado de Fusarium sp. utilizado foi coletado em área de 

produção de mandioca no município de Mari-PB. 

 O isolamento do patógeno foi retirado de parte das raízes e caules de plantas de mandioca com 

sintomas de podridão coletados no campo, onde foram colocados individualmente em sacos de plástico 

etiquetados e transportados ao LAFIT. As partes com sintomas visíveis causados pelo patógeno foram 

lavadas com água corrente para remoção do solo. Foram retirados fragmentos de 5 mm de comprimento do 

tecido das raízes e dos caules, em seguida foi feito à desinfestação superficial com álcool 70% por 1 minuto, 

hipoclorito de sódio a 1% por 30 segundos e três lavagens em água destilada e esterilizada (ADE), onde as 

raízes foram secas em papel filtro.  

 Os fragmentos foram incubados em meio BDA (batata-dextrose-ágar) em placas de Petri, as quais 

foram mantidas em câmara de incubação em temperatura de 25 ± 2 ºC, sob fotoperíodo de 12 h, durante sete 

dias, para obtenção da colônia fúngica. As colônias que se desenvolveram, foram identificadas através da 

leitura em microscópio estereoscópico e o isolado de Fusarium sp.foi transferido para placas de Petri 

contendo meio BDA. 

Os tratamentos utilizados foram constituídos de meio BDA com diferentes pH (4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 

6,5 e 7,0). A partir da colônia fúngica pura, foram retirados discos de colônia (4,5mm) e depositados no 

centro das placas de Petri contendo 20 mL do meio com diferentes níveis de pH. Todas as placas foram 

acondicionadas a temperatura de 25 ± 2 ºC sob fotoperíodo de 12 horas, mantidas em câmara de incubação 

tipo B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand) para avaliação do crescimento micelial (IVCM).  

O IVCM foi calculado conforme Oliveira (1991), medindo o diâmetro das colônias em dois eixos 

ortogonais, a cada 24 horas e finalizando a avaliação quando o crescimento fúngico completou todo diâmetro 

da placa. A esporulação foi determinada com auxílio da câmara de Neubauer.  

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com cinco repetições por 

tratamento, sendo cada repetição foi constituída de três placas de Petri. As médias do IVCM e da esporulação 

foram comparadas pelo teste de Scott-Knott a 1% e 5% de probabilidade no programa estatístico 

ASSISTAT® versão 7.6 beta. 

Resultados e Discussão 

 Foi observado efeito significativo para o índice de velocidade do crescimento micelial (IVCM) de 

Fusarium sp. ao nível de 1% de probabilidade na interação entre os pH e os períodos de avaliações. Quando 

utilizaram-se os níveis de pH de 6,5 e 7,0, nas avaliações com 24, 48, 76 e 100 horas, foi observado maior 

IVCM de Fusarium sp. e em relação aos demais tratamentos, como mostra a Tabela1. 

Tabela- 1 Avaliação do índice de velocidade do crescimento micelial (IVCM) de Fusarium sp. in vitro em 
diferentes níveis de pH.  

pH 

Períodos de avaliação 

24 h 48 h 76 h 100 h 

4,0 0,53 fB 0,58fB 0,56fB 0,68 fA 

4,5 0,73 eA 0,79eA 0,79eA 0,81 eA 

5,0 0,81 dA 0,86dA 0,86dA 0,86 dA 

5,5 1,01 cA 1,03cA 1,03 cA 1,01 cA 

6,0 1,08 bA 1,09bA 1,09 bA 1,09 bA 

6,5 1,17aA 1,17 aA 1,17 aA 1,17 aA 

7,0 1,16aA 1,20 aA 1,20aA 1,21aA 

C.V.%                                                                      6,86 

Letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo Teste Scott-knott a 1 % de probabilidade, 
letras maiúsculas iguais na linha para os períodos de avaliações e letras minúsculas iguais na coluna para os 
diferentes pHs.  
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Foi verificado efeito significativo para o número de esporos (conídios) de Fusarium sp. ao nível de 

5% de probabilidade entre os tratamentos. Quando utilizaram-se os níveis de 4,5 e 5,5, observaram-se o 

maior número de conídios de Fusarium sp. em relação aos demais tratamentos (Figura 1). 

Figura 1 Concentração de conídios (105) de Fusarium sp. cultivado sob diferentes níveis de s pH. 

De acordo com Fukuda e Almeida Jr. (2009) estudando efeito do pH no crescimento e esporulação 

do Fusarium sp., agente causal da podridão radicular da mandioca, em meio de cultura artificial, observaram 

que, a faixa de pH entre 4,5 a 5,5, favoreceu o crescimento micelial do fungo, como também a produção de 

conídios. 

O estudo da influência do nível de pH em meio de cultura, pode inibir ou induzir o crescimento e 

esporulação do Fusarium sp., verificando que, o resultado esperado poderá definir um componente adicional 

em estudos que visam o controle da doença, sobretudo pela correção da acidez do solo, aliadas as práticas 

culturais e o manejo físico e químico dos solos (CASTILHO et al., 1990; FUKUDA, 1993; LABERRY et al., 

1994; FUKUDA et al., 2002). 

Conclusão 

Os maiores índices de velocidade do crescimento micelial de Fusarium sp. são encontrados no pH 

6,5 e 7,0 e a maior esporulação de Fusarium sp. é verificada no pH 4,5 e 5,0. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é cultivada em todos os estados brasileiros, mas a sua 

concentração maior é na Região Nordeste onde se destina basicamente ao consumo humano, através de uso 

“in natura”, farinha, goma, bijus, tapiocas, entre outros (GROXKO, 2012) e a cultura tende a ser explorada 

em pequenas propriedades familiares. 

Buscando o reaproveitamento dos produtos disponíveis nestas pequenas propriedades rurais, aliado a 

redução dos impactos ambientais causados pelos insumos químicos, a urina de vaca além de fornecer 

nutrientes e substâncias benéficas às plantas, é de baixo custo, não causa risco à saúde do produtor e é fácil 

de aplicar (BOEMEKE 2002; PESAGRO, 2002). 

A utilização de produtos orgânicos tem grande impactos na qualidade do solo, em função da 

atividade microbiana estimular processos microbianos que trazem melhorias a qualidade do solo (GLOVER 

et al., 2000). Os microrganismos do solo também desempenham papel fundamental por atuarem na 

decomposição da matéria orgânica, ciclagem biogeoquímica de nutrientes e formação e estabilização de 

agregados no solo (PORTO et al., 2009). Dessa forma, as comunidades microbianas fornecem medidas de 

qualidade do solo por apresentarem grande sensibilidade ás condições ambientais, favorecendo o 

desenvolvimento de indivíduos mais adaptados as novas condições impostas após cada modificação 

(WINDING et al., 2005).  

Portanto, diante da importância de quantificar a população de micro-organismos no solo, este 

trabalho teve o objetivo de avaliar a densidade de bactérias e fungos em solos de cultivados com diferentes 

variedades de mandioca. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Unidade Acadêmica de Garanhuns da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco no período de dezembro de 2011 a março de 2012.  Foram 

utilizadas três variedades de mandioca coletadas em uma propriedade produtora no município de São João a 

17 Km de Garanhuns-PE. Estas variedades comumente utilizadas na região são recomendadas pelo IPA de 

Pernambuco: variedade Pai Antônio, Isabel de Souza e Sambaquim. A urina foi coletada de vacas em 
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lactação e armazenada por no mínimo três dias. Foram utilizadas manivas com 20 cm de comprimento, as 

quais foram inicialmente submersas em solução de urina de vaca e posteriormente, postas para secar a 

sombra por uma hora; após esse período foram plantadas em vasos com capacidade de 3,6 litros, sendo 

regados até a capacidade de campo.  

Para estudo da densidade populacional dos micro-organimos do solo foram coletadas amostras 

compostas de solo, da rizosfera das três variedades de mandioca na profundidade de 0,05m. Após a coleta no 

campo, as amostras foram levadas ao Laboratório de Biotecnologia da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE). Na determinação de populações de micro-organismos do solo, utilizou-se o método 

de diluição em série de suspensões até 10-3 em meio de cultura sólido de Batata Dextrose Ágar + antibiótico 

(RIKER e RIKER, 1936) e Ágar Nutriente (TUITE, 1969) utilizados para quantificar unidades formadores 

de colônias (UFC) de fungos e bactérias, respectivamente. As placas foram incubadas em estufa do tipo 

BOD, regulada à 28 °C, sendo a quantificação de realizadas 24 h para bactérias e 120 h para fungos após a 

inoculação. Cada população resultou do número médio de colônias em duas placas, sendo expressas em 

unidades formadoras de colônias por grama de solo (UFC g-1 do solo).  Posteriormente, as UFCs foram 

quantificadas manualmente e colocadas na fórmula proposta por Jonhson e Curl (1972), onde: População = 

número de colônias x 10 x diluição = número de ufc/g de substrato.  

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com os tratamentos 

distribuídos em esquema fatorial (3 x 5), sendo três variedades de mandioca, e cinco concentrações de urina 

de vaca. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias dos dados comparadas pelo teste 

de Tukey, a 5% de probabilidade. Para o fator quantitativo (concentrações de urina) procedeu-se à análise de 

regressão, sendo escolhido o modelo de maior grau significativo, e coeficiente de determinação (R2) superior 

a 50%. Na execução das análises estatísticas, foi empregado o software Sisvar 5.0. 

Resultados e Discussão 

De acordo com a tabela 1, não houve diferença significativa para o número de Unidades Formadoras 

de Colônia (UFC) de bactérias no solo cultivado com as três variedades de mandioca. No entanto, a 

população de bactérias no solo cultivado com a variedade Pai Antonio foi maior nas concentrações de 0, 50 e 

75%, enquanto para a variedade Sambaquim, a urina de vaca pode ter exercido um efeito inibitório sobre 

esse grupo de micro-organismos, em relação às demais variedades. 

Tabela 1. População de microrganismos em solo cultivado com variedades de mandioca. Garanhuns-PE, 

2013. 

 Concentração de urina de vaca (%) 
Variedades 0 25 50 75 100 

 Bactérias totais (UFC g-1) 
Pai Antonio 98,25a 33,25a 32,75a 100,0a 30,0a 
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Isabel de Souza 32,35a 83,0a 30,5a 30,0a 30,0a 
Sambaquim 30,0a 30,0a 30,0a 30,0a 30,0a 

 Fungos totais (UFC g-1) 
Pai Antonio 10,5ab 27,75a 20,0a 14,5a 10,5a 

Isabel de Souza 21,0a 22,0a 8,25ab 3,0a 1,75a 
Sambaquim 1,5b 2,25b 5,0b 4,5a 4,25a 

 Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

Quanto à população de fungos, houve diferença significativa entre as variedades de mandioca para as 

concentrações 0, 25 e 50% de urina de vaca. Nestas concentrações, os solos cultivados com as variedades Pai 

Antonio e Izabel de Souza apresentaram maiores densidades de fungos. Isto pode ter ocorrido em função da 

composição química dos exudados radiculares ser extremamente variável entre diferentes espécies, e dentro 

de uma mesma espécie podendo haver variação entre cultivares e variedades, devido às diferenças 

fisiológicas ou morfológicas que as distinguem umas das outras (FERREIRA, 2006). 

Observa-se pela Figura 1, que houve um aumento na população de fungos até a concentração de 50% 

seguido por um decréscimo na atividade fúngica para a variedade Pai Antônio (V1). A população de fungos 

presente no solo da variedade Sambaquim (V3) decresceu com o aumento da concentração de urina de vaca. 

Esse comportamento pode ser explicado em função da composição química, taxa de mineralização e teor de 

nitrogênio dos compostos orgânicos, que em doses elevadas podem ser prejudiciais às plantas, pois seus 

constituintes sofrem influências das condições climáticas (FIGUEIREDO & RAMOS, 2009) causando 

também alterações na microbiota do solo.  

Figura 1. População de fungos totais (UFC g-1) do solo em função de diferentes concentrações de urina de 

vaca. V1: Pai Antônio; V2: Izabel de Souza; V3: Sambaquim. 

 

As principais substâncias encontradas na urina de vaca são: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, 

magnésio, enxofre, ferro, manganês, boro, cobre, zinco, sódio, cloro, cobalto, molibdênio, alumínio (abaixo 

de 0,1 ppm), fenóis (aumentam a resistência das plantas) e ácido indolacético (hormônio natural de 

crescimento) (PESAGRO, 2002). Em função dessa composição variada, a urina de vaca pode ter causado 

alterações na microbiota do solo, entre as variedades de mandioca e entre as concentrações, o que torna 

necessário a realização de mais experimentos sobre sua real influência sobre as plantas e micro-organismos 

do solo. 

Conclusões 

As variedades de mandioca e as concentrações de urina de vaca não influenciam na quantidade de 

unidade formadora de colônia (UFC) de bactéria. 

A variedade Sambaquim, nas concentrações de 0, 25 e 50% de urina de vaca, inibe a formação de 

unidade formadora de colônia (UFC) de fungos em relação a Pai Antônio e Izabel de Souza  

A concentração de 100% de urina de vaca é eficiente para controlar unidade formadora de colônia de 

fungos no solo cultivado com as variedades Pai Antônio e Sambaquim. 
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Introdução

A cultura da mandioca possui lento crescimento inicial, o que deixa o solo descoberto, facilitando o 

desenvolvimento de plantas daninhas que competem pelos fatores de produção. Segundo Peressin (1997), as 

perdas de produção nesta cultura, causadas pelo mato, são bastantes variáveis devido, sobretudo, à 

diversidade de situações nas quais a cultura pode ser instalada (época de plantio muito extensa e variada de 

região para região), ou desenvolvida (por um ciclo vegetativo ou por dois ciclos vegetativos). 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). 

Neste 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, na região de Assis (SP), em mandiocais com um ciclo vegetativo. 

Material e Métodos 

O experimento, com duração de doze meses, foi desenvolvido em Platina, Região de Assis(SP), em 

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico, textura arenosa, em 22-6-2006. 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 de solo, de acordo 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) e consideradas como área útil para avaliações às dezoito plantas centrais de cada parcela, no 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 infestantes, 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 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 e da colheita, as plantas infestantes foram 

avaliadas em duas amostragens de 0,50 m2(1,0 m x 0,50 m), perfazendo área total de 1,0 m2.  As espécies 

foram identificadas, quantificadas e, no laboratório, lavadas e secadas em estufas de circulação forçada de ar, 
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a 70-75 C até peso constante. A biomassa seca foi avaliada em balança de precisão de 0,01 g. Foram 

calculadas, para cada população de planta infestante, a densidade relativa, a frequência absoluta e relativa, a 

dominância relativa e o índice de valor de importância, e depois, de conformidade com o método de cálculo 

apresentado por Mueller-Dombois e 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, determinaram-se 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 foram convertidos à produtividade expressos em t/ha. Uma amostra de cerca de 3,0 

kg de raízes tuberosas, por parcela, foi retirada para 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 ORIGEN (1994) para ajustar as equações. 

Resultados e Discussão 

Comunidade infestante 

Na área experimental, ocorreram 46 espécies de plantas infestantes inseridas em 15 famílias 

botânicas. A importância relativa, calculada conforme Mueller-dombois e Ellemberg (1974), reflete o 

balanço dos três índices fitossociológicos citados, sendo uma avaliação mais ponderada das populações. 

Assim,em função deste índice,optou-se por selecionar a ocorrência das principais espécies de plantas 

infestantes: Digitaria horizontalis, Cenchrusechinatus, Sidasp. eBidens pilosa.

Todas as espécies de plantas infestantes podem afetar as culturas, mas algumas são observadas em 

maior número e frequência em certos locais e em certas culturas, sendo consideradas como as principais. Os 

dados da presente pesquisa sugerem que D. horizontalis, C. echinatus, Sida sp. e B. pilosa 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 espécies observadas na cultura da mandioca, pode-se dizer que das quatro que estão sendo 

analisadas, quatro estão entre as principais plantas daninhas do Estado de São Paulo (PERESSIN, 2013), três 

entre as principais do Brasil (CARVALHO et al., 2006) e duas entre as principais do mundo (HOLM et al., 

1977), evidenciando que a pesquisa foi bastante representativa. 

Produtividade e componentes de produção da cultura 

Na tabela 1, estão apresentadas as respectivas análises da variância.Analisando os resultados, 

observa-se que a interação (MxT) só não foi significativa para o estande. Desta forma, pode-se considerar 

que o efeito do período de convivência é dependente do manejo. 
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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 

*   Significativo a 5 % de probabilidade.  **  Significativo a 1 % de probabilidade.  ns:  Não significativo a 5 % de probabilidade. 

Conforme aumentou o período de convivência da cultura com o mato (P. C/MATO), mais drásticos foram os 

efeitos da matointerferência sobre a produtividade e os componentes de produção da cultura (Figura 1). 

(A) (B)

(C) (D)

(E) (F)

Figura 1.  Efeitos do período de convivência (P. C/MATO) e de controle (P. S/ MATO) de plantas 

infestantes sobre a produtividade e componentes de produção da cultura. 
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Período de Estande Produtividade Índice de Matéria seca 
convivência (%) Raízes Parte aérea Total colheita das Raízes 
(dias)  (t/ha) (t/ha) (t/ha) (%) (%) 
F-Blocos 1,88ns 1,79ns 4,61** 2,43ns 4,30** 2,55ns 
F-Tratamentos 1,19ns 28,12** 16,83** 26,72** 7,56** 4,73** 
CV (%) 11,88 25,36 29,68 25,47 8,96 7,51 
F-Manejo (M) 5,34* 74,18** 45,05** 70,77** 12,60** 25,42** 
F-Tempo (T) 1,34ns 2,24* 1,69ns 2,19* 4,60** 1,64ns 
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Os referidos dados também podem ser devidamente explicados pela equação sigmoidal de Boltzman, 

com coeficientes de determinação superiores a R2 = 0,98922 em que: Y = ((A1 - A2) / (1 + exp((x - xo) / dx)))

+ A2,  em que: 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; xoé o ponto de 50% de 

resposta e inflexão e o dx é função da taxa de acúmulo. 

Embora com os resultados de produção de raízes, parte aérea e total, as discussões devem se 

concentrar na parte econômica mais importante da planta: as raízes tuberosas. Na tabela 2, são apresentados 

os dados de produtividade da cultura, em função do primeiro grupo de tratamentos e do segundo grupo de 

tratamentos, estimados segundo as equações de regressão polinomial e de Boltzman. 

A análise de regressão polinomial para a produção 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 tiveram forte componente linear, e seus coeficientes de 

determinação foram superiores a R2  = 0,93369 e significativos, para ambas as formas de manejo (G1 ou G2). 

Para escolher o melhor dos modelos, optou-se pelo critério da variância residual amostral (2).  No 

modelo polinomial SD = , ou seja, (SD)2, = 2 e no modelo de Boltzman chi^2 = 2.  Portanto, será melhor 

o modelo que tiver menor 2. Se (SD)2< chi^2 , polinomial é melhor, se (SD)2> chi^2 , Boltzman é melhor. 

Pelos dados da Tabela 2, conclui-se que o modelo de Boltzman é melhor. 

Tabela 2. Equações de regressão, valores da variância residual amostral (2) 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 

Manejo 
Equações de regressão 2 R2

Polinomial (P) Boltzman (B) P B P B 
G1 25,632765-0,0090449313x-

0,00082396894x2+0,0000018381672x3
((25,677-

0,37844)/(1+exp((x-
139,78)/36,761)))+0,37844 

2,26057 1,44834 0,98422 0,99953 

       
G2 -1,9066926+0,18890827x-

0,00031535747x2
((0,685-24,13)/(1+exp((x-

93,858)/20)))+24,13 
8,23707 3,09364 0,93369 0,98922 

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 por meio da relação custo/benefício e este 

custo, principalmente no caso específico da cultura da mandioca, varia muito de ano para ano. Na tabela 3 

estão indicadas 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. 
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Tabela 3. Duração do período que antecede as interferências (PAI) e período total de prevenção de 

intereferências (PTPI) das plantas infestantes sobre a cultura da mandioca, em função da 

porcentagem de perda de produção 

Perda de Produção (%) PAI PTPI
2,5 52 167 
5,0 62 153 
7,5 70 144 

10,0 77 138 
12,5 84 133 
15,0 89 128 
17,5 94 125 
20,0 99 121 

(*) Calculada em função da testemunha (mantida por todo o primeiro ciclo na ausência das plantas infestantes). Os valores foram obtidos através das 
equações de regressão, sendo a produtividade de raízes da testemunha de 24,13 t/ha. 

Conclusões 

Comparando-se o modelo polinomial e o modelo de Boltzman, para produtividade de raízes, em t/ha, 

no tocante àmatocompetição na cultura da mandioca, o modelo de Boltzman é melhor. 
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Introdução 

Na Região Centro-Sul do Brasil, o processo de maturação inicia-se naturalmente a partir de 

abril/maio, atingindo seu clímax em julho/agosto. As condições climáticas aí existentes, com a gradativa 

queda da temperatura e a diminuição das precipitações pluviais, são os principais fatores determinantes desse 

processo. O somatório das quedas gradativas da temperatura com a redução e/ou cessação das precipitações 

pluviais causam a parada do processo de crescimento das plantas de mandioca. A fotossíntese continua 

ocorrendo normalmente, enquanto houver folhas verdes, com a produção de açúcar que vai se acumulando 

nas raízes na forma de amido.  Nas colheitas de mandioca, especialmente fora deste período, o teor de amido 

de mandioca nas suas raízes é menor, diminuindo assim o rendimento industrial. 

Essa queda do rendimento industrial das raízes de mandioca, nos períodos quentes e chuvosos, 

principalmente de novembro a janeiro, induzia a paralisação das indústrias nesses períodos.  Atualmente, tal 

prática vem se tornando cada vez mais inviável sob o ponto de vista econômico, tornando imprescindíveis os 

estudos de fisiologia da maturação das plantas de mandioca. A fisiologia da maturação nos vegetais tem sido 

objeto de estudo há mais de meio século.  Estes estudos estão concentrados, basicamente, em duas grandes 

áreas: 1) na utilização de diferentes variedades, ou seja, no uso de manejo varietal; 2) na utilização de 

produtos químicos de forma exógena, com o objetivo de induzir a maturação. 

Nesse contexto, o emprego de maturadores químicos, definidos também como reguladores vegetais 

e/ou biorreguladores vegetais,é muito utilizado em cana-de-açúcar, destacando-se como uma ferramenta 

importante (LEITE, 2005). São produtos aplicados com a finalidade de antecipar o processo de maturação, 

promover melhorias na qualidade da matéria-prima a ser processada, aperfeiçoar os resultados 

agroindustriais e econômicos e auxiliar no planejamento da safra. Visto que a maturação natural, em início 

de safra, pode ser deficiente, mesmo em variedades precoces, a aplicação de maturadores em cana-de-açúcar 

deve objetivar a indução da maturação durante períodos de baixa concentração de sacarose (SUBIROS, 

1990).  

De forma similar à cana-de-açúcar, tais produtos são avaliados a fim de promover a maturação do 

mandiocal. Com o objetivo de se realizar um screening, avaliaram-se diversas formulações de defensivos 

agrícolas consideradas como potenciais para serem utilizadas como maturadores, na cultura da mandioca, 

além de uma testemunha sem a aplicação de defensivos agrícolas. 
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Material e Métodos 

Para alcançar os objetivos propostos, os experimentos foram instalados em delineamento 

experimental de blocos casualizados, com quatro repetições e os tratamentos estão relacionados na tabela 

1.Os experimentos foram desenvolvidos, em condições de campo, nos anos agrícolas 2009/2010 (utilizando-

se 15 formulações) e em 2011/2012 (utilizando-se 14 formulações), respectivamente nas variedades: 1) IAC 

14 e 2) “Baianinha”.  

As avaliações foram realizadas em seis épocas de colheita, ou seja, aos 14, 28 42, 56, 70 e 84 dias 

após a aplicação (DAA) dos defensivos agrícolas. A última avaliação, no segundo experimento, foi realizada 

aos 91 DAA. 

Para a interpretação rápida e fácil dos resultados, optou-se pela comparação dos tratamentos com a 

aplicação dos defensivos agrícolas com o tratamento sem a aplicação dos defensivos agrícola,ou seja, 

elaborou-se esta comparação do tratamento sem aplicação de produtos químicos com os tratamentos com a 

aplicação dos defensivos agrícolas. De forma individualizada: por defensivo agrícola e por experimento (por 

variedade). 

Foram avaliadas quinze formulações de defensivos agrícolas, com potencial para serem utilizados 

como maturadores, na cultura da mandioca (Tabela 1). Estas formulações pertencem a dez grupos químicos. 

De forma simplificada, estas moléculas são agrupadas por grupos químicos e cada grupo possui um 

mecanismo de ação, por exemplo: grupo Sulfoniluréia - inibe a síntese de aminoácidos essenciais;  grupo 

Dinitroanilina - quando aplicado em pós-emergência inibe o desenvolvimento da gema apical das plantas 

sensíveis a estes produtos. Assim, como o estudo em mandioca é inédito, quanto maior for a diversidade dos 

produtos avaliados, ou seja, quanto maior o número de Grupos Químicos, maior será a probabilidade de se 

encontrar um produto com efeito maturador na cultura da mandioca 

Avaliaram-se uma testemunha sem aplicação e 15 formulações de produtos, com potencial para 

serem utilizados como maturadores, na cultura da mandioca (ano agrícola 2009/2010, utilizando a variedade 

IAC 14).No ano agrícola 2011/2012, utilizando a variedade “Baianinha”, foram avaliadas uma testemunha 

sem aplicação e 14 formulações de produtos, com potencial para serem utilizados como maturador, na 

cultura da mandioca. 

Resultados e Discussão 

O produto Cotton Quick teve que ser eliminado, no segundo experimento, devido à dificuldade de se 

encontrar o produto no mercado, bem como, por não conseguir sensibilizar a empresa produtora a enviar 

amostras do referido produto. Este fato ocorre constantemente,em razão da falta de interesse das empresas de 

defensivos em registrar produtos para culturas com menor representatividade no mercado, como é o caso da 

cultura da mandioca.As empresas de defensivos agrícolas pontuam que há um custo para inclusão de 

determinada cultura nas recomendações desses ingredientes ativos.  
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Os produtos maturadores podem, dentre outros fatores, promover incrementos ou a diminuição nos 

teores de açúcares das plantas, consequentemente, o aumento ou a diminuição da produtividade econômica 

da cultura da mandioca.As indústrias do setor quantificam este efeito pela determinação do peso específico 

em água, pelo método da balança hidrostática. Neste caso, pela determinação do peso específico em água, 

obtido preliminarmente pela média de duas pesagens de 5,0 kg de raízes de mandioca, por repetição.De 

maneira geral, quanto maior for o peso específico em água, maior será o teor de matéria seca nas raízes de 

mandioca e consequentemente maior será o teor de amido. 

Por exemplo, em um tratamento com maturador que represente um ganho de 5,0% no peso 

específico em água, em relação à testemunha, haverá aproximadamente um ganho de 4,0 % no rendimento 

industrial.Uma vez que, de maneira geral, aproximadamente 80 % da matéria seca das raízes de mandioca é 

composta por amido (fécula). Ou seja, a cada 100 (cem) toneladas de mandioca processadas, este maturador 

promoverá aproximadamente um ganho de 4,0 (quatro) toneladas de amido (fécula). É interessante ressaltar, 

que na Região Centro-Sul, as menores empresas do setor processam diariamente 200 (duzentas) toneladas de 

mandioca. 

Como resultados mais relevantes, podem ser destacados: 

- Duas formulações que tiveram efeitos promissores na indução da maturação das plantas de 

mandioca em ambas as variedades:  Pix HC e  Amex (Tabela 2); 

- Duas formulações que tiveram efeitos promissores na indução da maturação das plantas de 

mandioca em apenas uma das duas variedades avaliadas:Cultar 250, na variedade “Baianinha”, foi muito 

eficiente com picos de maturação dos 42 aos 56 DAA; na variedade IAC 14, o referido produto teve efeito 

negativo na maturação do mandiocal; Moddus, na variedade IAC 14, foi muito eficiente com picos de 

maturação dos 28 aos 42 DAA; na variedade “Baianinha”, porém, esta formulação praticamente não teve 

efeito na indução da maturação das plantas de mandioca (Tabela 2); 

Na tabela 2, observa-se uma síntese destes resultados, para os tratamentos que foram promissores. 

- Nas demais formulações, praticamente, não se notaram efeitos e/ou tiveram efeitos negativos na 

indução da maturação das plantas de mandioca:  Glifosato 480 Agripec;  Finale 200 SL;  Droop 500 SC;  

Aplic 110 SC;  Ethrel 720 EC;  Curavial;  Podos;  Conquest;  Trop;  Primeplus BR;  Cotton Quick. 

Tabela 2. Ganho médio de peso específico em água, em relação à testemunha sem aplicação do maturador. 

Determinado pelo Método da Balança Hidrostática. Palmital 2009/2010 (IAC 14) e 2011/2012 

(“Baianinha”) 

Maturadores Ganho médio de peso específico em água 

Variedade 
(IAC 14) 

Variedade 
(“Baianinha”) 

Pix HC 4,99 % 
(Aos 28 DAA) 

2,94 % e 4,31% 
(Aos 28 e 42 DAA) 

Amex 4,06 % e 4,47 % 
(Aos 56 e 70 DAA) 

Ganho médio de 5,24 % 
(Dos 14 a 56 DAA) 

Cultar 250 SC Inferior 8,46 % e 11,01 % 
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(Aos 42 e 56 DAA) 
Moddus 4,28 % e 3,23 % 

(Aos 28 e 42 DAA) 
Sem efeito 

Conclusões 

Tais estudos evidenciam que os efeitos destes biorreguladores na maturação do mandiocal são 

dependentes de uma série de fatores, tais como, do ambiente de produção, da épocas de colheita da matéria-

prima e, finalmente, das características varietais.
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta L. Crantz) é nativa da América do Sul e desempenha um papel 

fundamental para a segurança alimentar, principalmente nos trópicos, onde é a terceira maior fonte de 

alimento, após o arroz e o milho (FAOSTAT, 2012). A mandioca é um alimento básico em muitas dessas 

regiões, devido à sua tolerância à condições de baixa disponibilidade de água e fertilidade do solo (ALVES, 

2002). O Brasil é o segundo maior produtor mundial de mandioca, atrás apenas da Nigéria (FAOSTAT, 

2012). Como na maioria das regiões do Brasil, no Rio Grande do Sul, a mandioca é uma cultura de baixa 

tecnologia, principalmente cultivada em pequenas propriedades rurais, que utilizam as raízes tuberosas como 

um alimento básico e a parte aérea (caule e folhas) para alimentação do gado, desempenhando assim um 

papel social importante para a sustentabilidade do agricultor (CHIELLE et al., 2009).  

Modelos dinâmicos baseados em processos de simulação de culturas (PBCD) são atualmente 

ferramentas amplamente utilizadas em muitas aplicações. Eles podem ser usados para aprender como a 

planta cresce e se desenvolve, como os fotoassimilados são divididos dentro da planta entre os diferentes 

drenos e como os estresses bióticos e abióticos afetam a produtividade (ALBERTO et al, 2006; SETIYONO 

et al, 2010), além de auxiliar nas práticas de manejo de campo (STRECK et al., 2003a, b). 

O objetivo deste estudo foi simular o efeito da poda no crescimento e desenvolvimento da cultura da 

mandioca em ambiente subtropical, em Santa Maria, RS. 

Material e Métodos 

O modelo GUMCAS (MATTHEWS e HUNT, 1994) foi calibrado para a cultivar Fepagro - RS 13 

(GABRIEL, 2013). Esta cultivar é bastante utilizada pelos agricultores no Estado, devido à sua boa produção 

tanto de parte aérea quanto de raízes. Apresenta caule do tipo simpodial tricotômico, produzindo de 3 a 4 

ramificações simpodiais durante a estação de crescimento. O plantio foi realizado no dia 24 de setembro de 

2009, com delineamento experimental de blocos casualizados, com cinco repetições (parcelas com cinco 

linhas, 8 plantas por linha, 40 plantas por parcela), com um espaçamento de 0,8 x 0,8 m (15.625 plantas ha-1).  

A poda consistiu em cortar a parte superior da copa no dia 10 de fevereiro de 2010 (140 DAP) logo 

acima do segundo nó da primeira ramificação simpodial (RS1). O material podado (folhas e caules) foi 

recolhido e seco em estufa até peso constante. O objetivo deste tratamento da poda era manter o IAF (Índice 

de Área Foliar) dentro da faixa ideal, entre 3,0 e 3,5 (COCK et al., 1979), por um período mais longo durante 

todo o período de crescimento, e os agricultores utilizam essa parte aérea podada para alimentação do gado. 

A área foliar foi medida a cada duas semanas, incluindo o dia logo após a poda. Ao rodar o modelo para esse 

experimento, usamos o LARmax (taxa de aparecimento foliar máxima) = 0,8045 folhas dia-1 (média entre a 

LARmax de RS1 (Primeira ramificação Simpodial) e RS2 (Segunda ramificação Simpodial)), pois a taxa de 

aparecimento de folhas observada das hastes que cresceram após a poda foi intermediária entre a taxa de 

aparecimento de folhas das hastes da RS1 e RS2 das plantas não podadas. No modelo no dia da poda o IAF 

foi setado em 1,35, de acordo com o IAF observado a campo após a poda, o número de folhas 

correspondente a parte aérea que foi removida pela poda foi subtraído do NF acumulado (número de folhas), 

e também o peso de caule e folhas que foi retirado com a poda foi subtraído da massa seca acumulada de 

folhas, haste e total. Após a poda cada gema produziu uma nova haste, totalizando seis novas hastes.  

A avaliação do desempenho do modelo foi realizada com as  estatísticas raiz do quadrado médio do 

erro (RQME), índice BIAS, coeficiente de correlação (r), índice de concordância (dw) e eficiência do modelo 

(EF). 

Resultados e Discussão 

A dinâmica do crescimento e desenvolvimento das folhas, caule e raízes durante o período de 

crescimento das plantas está apresentada na Figura 1. O aparecimento de folhas foi bem simulado antes e 

após a poda (Figura 1a). O índice de área foliar foi bem simulado antes da poda e, após a poda o modelo 

superestimou o IAF mas com os valores simulados pelo modelo dentro do desvião padrão superior dos dados 

observados (Figura 1b). Nota-se que sem a poda (linha pontilhada) a produção de folhas e área foliar é bem 

maior, cerca de 115 folhas até a colheita e um IAF máximo perto de 8,0 (Figura 1a e 1b). A produção de 

haste simulada pelo modelo teve uma queda no dia da poda, devido a massa da parte aérea que foi retirada, e 

a produção simulada de hastes e raízes na colheita ficou dentro do erro dos valores observados (Figura 1c, 

1d).  

A produção de raiz das plantas podadas foi menor em comparação às plantas não podadas, e o 

modelo acompanhou essa manor produção, pois após a poda a planta teve de investir mais fotoassimilados

para crescer novas hastes e folhas, por isso não havia tempo suficiente para translocar fotoassimilados extra 

para raízes. Nota-se que, depois da poda, a simulação do crescimento das raízes foi mais lenta, o que 

retardou a acumulação de fotoassimilados às raízes no final da estação de crescimento (Figura 1d). 
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A poda consistiu em cortar a parte superior da copa no dia 10 de fevereiro de 2010 (140 DAP) logo 

acima do segundo nó da primeira ramificação simpodial (RS1). O material podado (folhas e caules) foi 

recolhido e seco em estufa até peso constante. O objetivo deste tratamento da poda era manter o IAF (Índice 

de Área Foliar) dentro da faixa ideal, entre 3,0 e 3,5 (COCK et al., 1979), por um período mais longo durante 

todo o período de crescimento, e os agricultores utilizam essa parte aérea podada para alimentação do gado. 

A área foliar foi medida a cada duas semanas, incluindo o dia logo após a poda. Ao rodar o modelo para esse 

experimento, usamos o LARmax (taxa de aparecimento foliar máxima) = 0,8045 folhas dia-1 (média entre a 

LARmax de RS1 (Primeira ramificação Simpodial) e RS2 (Segunda ramificação Simpodial)), pois a taxa de 

aparecimento de folhas observada das hastes que cresceram após a poda foi intermediária entre a taxa de 

aparecimento de folhas das hastes da RS1 e RS2 das plantas não podadas. No modelo no dia da poda o IAF 

foi setado em 1,35, de acordo com o IAF observado a campo após a poda, o número de folhas 

correspondente a parte aérea que foi removida pela poda foi subtraído do NF acumulado (número de folhas), 

e também o peso de caule e folhas que foi retirado com a poda foi subtraído da massa seca acumulada de 

folhas, haste e total. Após a poda cada gema produziu uma nova haste, totalizando seis novas hastes.  

A avaliação do desempenho do modelo foi realizada com as  estatísticas raiz do quadrado médio do 

erro (RQME), índice BIAS, coeficiente de correlação (r), índice de concordância (dw) e eficiência do modelo 

(EF). 

Resultados e Discussão 

A dinâmica do crescimento e desenvolvimento das folhas, caule e raízes durante o período de 

crescimento das plantas está apresentada na Figura 1. O aparecimento de folhas foi bem simulado antes e 

após a poda (Figura 1a). O índice de área foliar foi bem simulado antes da poda e, após a poda o modelo 

superestimou o IAF mas com os valores simulados pelo modelo dentro do desvião padrão superior dos dados 

observados (Figura 1b). Nota-se que sem a poda (linha pontilhada) a produção de folhas e área foliar é bem 

maior, cerca de 115 folhas até a colheita e um IAF máximo perto de 8,0 (Figura 1a e 1b). A produção de 

haste simulada pelo modelo teve uma queda no dia da poda, devido a massa da parte aérea que foi retirada, e 

a produção simulada de hastes e raízes na colheita ficou dentro do erro dos valores observados (Figura 1c, 

1d).  

A produção de raiz das plantas podadas foi menor em comparação às plantas não podadas, e o 

modelo acompanhou essa manor produção, pois após a poda a planta teve de investir mais fotoassimilados

para crescer novas hastes e folhas, por isso não havia tempo suficiente para translocar fotoassimilados extra 

para raízes. Nota-se que, depois da poda, a simulação do crescimento das raízes foi mais lenta, o que 

retardou a acumulação de fotoassimilados às raízes no final da estação de crescimento (Figura 1d). 
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Figura 1. Número observado e simulado de folhas por planta (a), índice de área foliar (b), massa seca (MS) 

de haste (c) e MS de raízes tuberosas (d), da cultivar de mandioca Fepagro - RS 13, com o modelo 

GUMCAS em dias após o plantio (DAP), em Santa Maria, RS, Brasil, durante o ano agrícola 2009/2010. As 

plantas foram podadas acima dos dois primeiros nós da primeira ramificação simpodial dia 10 de fevereiro 

de 2010 (DAP = 140). O plantio foi dia 24 de setembro de 2009 e o espaçamento entre plantas foi 0,8x0,8m. 

A linha mais espessa representa a simulação com a poda e a pontilhada sem a poda. As estatísticas são 

apresentados em cada painel: RQME = Raíz do Quadrado Médio do Erro, BIAS = índice BIAS, r = 

coeficiente de correlação, dw = índice de concordância, EF = eficiência do modelo. 

Conclusões 

O modelo GUMCAS foi capaz de simular o que acontece no crescimento e desenvolvimento da 

mandioca quando é realizada a prática de manejo da poda em ambiente subtropical, em Santa Maria, RS. 
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Introdução 

As perdas na produção de mandioca ocasionadas pela convivência com a comunidade infestante, 

durante todo o ciclo vegetativo, podem atingir valores acima de 90 % (PERESSIN, 1997, PERESSIN,2013).  

Moody & Ezumah (1974), em revisão da literatura sobre o controle de plantas infestantes em plantas 

produtoras de raízes e tubérculos, verificaram reduções da ordem de 75 a 94%. Doll (1977), em seu artigo 

intitulado “Weeds: aneconomicproblem in cassava”, enfatiza que o alto custo de produção da cultura da 

mandioca é função, principalmente, dasoperações de capinas manuais e/ou mecânicas destinadas ao controle 

do mato, devido a inexistência de um pacote tecnológico que também envolva o uso de herbicidas. 

Warrem (1985) relata algumas das possíveis vantagens da utilização de mistura de herbicidas: - 1) 

Controle de um maior número de espécies de plantas daninhas; 2) Pode reduzir a possibilidade de resíduos 

na cultura e no solo. Utilizando-se doses mínimas, principalmente do componente mais persistente, a 

possibilidade de resíduos pode-se tornar menos provável; 3) Pode aumentar o período para se efetuar o 

controle. Utilizando-se de um único herbicida, as espécies mais resistentes devem ser controladas nos 

estádios de desenvolvimento mais precoce. Com a mistura de herbicidas, reduz-se a possibilidade de se 

encontrar no terreno espécies mais resistentes, pois a suscetibilidade às diferentes moléculas dos herbicidas é 

diferente entre as diferentes espécies de plantas daninhas. Contudo, os Ministérios da Saúde e da Agricultura 

não as recomenda em função do desconhecimento das características toxicológicas dessas misturas.  

A mistura de herbicidas, todavia, é um assunto que deve ser cuidadosamente avaliado visando-se 

obter um máximo de controle das plantas infestantes (controle de um maior número de espécies de plantas 

infestantes, por um maior período) e o mínimo de injúria sobre as plantas de mandioca.  Assim, a presente 

pesquisa foi desenvolvida com o objetivo principal de se estudar os possíveis efeitos de dosagens dos 

herbicidas diuron, metribuzin e trifluralin em misturas de tanque com a dosagem de campo do herbicida 

clomazone em comparação com o herbicida clomazone aplicado isoladamente.  Todos os tratamentos foram 

aplicados em pré-emergência do mato e da cultura, em área total, na cultura da mandioca e, em condições de 

campo. 

Também é interessante ressaltar que tais pesquisas não estão sendo realizadas com o objetivo de se 

recomendar as referidas misturas de tanque e, sim para sensibilizar as empresas do ramo de defensivos 

agrícolas a efetivar algumas destas misturas em formulações prontas para uso. 
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Material e Métodos 

O experimento, com plantio em 01/02/2010, conduzido em condições de campo, instaladoem Platina, 

na região de Assis (SP), em latossolo vermelho-escuro distrófico, textura arenosa.A variedade de mandioca 

utilizada foi a “Fécula Branca”, 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 de solo, de acordo com as recomendações do Instituto 

Agronômico (IAC). 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com 4 repetições e tratamentos 

envolvendo 3 herbicidas avaliados em duas dosagens (diuron (1), metribuzin (2), trifluralin(3)), aplicados em 

mistura com uma dosagem de um herbicida padrão (clomazone( 4 )), e três testemunhas ( com e  sem a 

convivência da cultura com as plantas infestantes e o herbicida padrão aplicado isolado), resultando em 9 

tratamentos dispostos no esquema fatorial, sendo um fator a mistura (os três herbicidas avaliados em mistura 

com o clomazone), outro fator a dosagem (dosagem maior e dosagem menor dos herbicidas avaliados nas 

misturas com o clomazone) mais as três testemunhas (fatorial 3 x 2 + 3). As parcelas experimentais foram 

constituídas de quatro linhas com 13 plantas cada uma (4 x 10,40 m), perfazendo 41,60 m2, sendo consideradas 

como área útil para avaliação as 18 plantas centrais de cada parcela, num total de 14,4 m2. 

Avaliações referentes a cultura: Realizada através de avaliação visual da percentagem de injúria às 

plantas de mandioca, aos 28 e 60 dias após a aplicação dos herbicidas (DAH). As notas foram atribuídas por 

dois avaliadores e baseados na testemunha sem a convivência da cultura com as plantas infestantes.  Os 

dados a serem analisados estatisticamente, no tocante a estas notas, representam o valor médio dos 

avaliadores; 

Avaliações referentes a comunidade infestante:Avaliação visual da percentagem de controle da 

Commelina benghalensis L. aos 28 e 60 dias após a aplicação de herbicidas (DAH). Esta avaliação visual foi 

realizada de acordo com a seguinte escala: 0 = nenhum controle, e 100 = controle total.  As notas foram 

atribuídas por dois avaliadores e baseados na testemunha com a convivência da cultura com as plantas 

infestantes. Os dados a serem analisados estatisticamente, no tocante a estas notas, representam o valor 

médio dos avaliadores. 

Ao término do efeito residual dos herbicidas, que foi observado por ocasião da segunda avaliação, os 

experimentos foram totalmente capinados (exceto a testemunha com a convivência da cultura com as plantas 

infestantes) e mantidos no limpo até a colheita, evitando-se assim que se confundam a interferência das 

plantas infestantes na cultura da mandioca com o efeito dos herbicidas na cultura.  

 

 

 

                                                           
1DiuronNortox 500 SC, 500 g/l, suspensão concentrada. 
2Sencor 480, 480 g/l, suspensão concentrada. 
3Premerlin 600 CE, 600 g/l, concentrado emulsionável. 
4Gamit, 500 g/l, concentrado emulsionável 
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Resultados e Discussão 

Na área experimental, ocorreram 40 espécies de plantas infestantes inseridas em 15 famílias 

botânicas. Neste experimento ocorreu 22 espécies, o que comprova a heterogeneidade das comunidades 

infestantes. As espécies que apresentaram-se com distribuição mais uniforme no terreno e frequência absoluta 

igual a 100 %, de conformidade com o proposto por Peressin et al. (1997), foram consideradas as principais 

espécies de ocorrência no experimento.  A análise estatística foi realizada com os dados referentes a estas 

espécies. 

Os dados relacionados ao controle químico da Commelina benghalensis L., assim como, as 

porcentagens de injúria nas plantas de mandioca e as respectivas análises de variâncias destes dados são 

apresentados na Tabela 1. 

A principal espécie de planta infestante que foi avaliada foi a Commelina benghalensis(5) (Tabela 1). 

Esta espécie (Commelina benghalensis) é de ocorrência muito comum em culturas de mandioca, no Estado de 

São Paulo (PERESSIN, 1997; PERESSIN (2013)). 

 

Tabela 1. Porcentagem de injúria dos herbicidas e porcentagem de controle da espécie Commelina 

benghalensis L., em aplicações em pré-emergência na cultura da mandioca, em plantios da época 

chuvosa, através de misturas de herbicidas com o herbicida clomazone. Platina, SP, 2010/11. 

 
DAH = Dias Após a Aplicação dos Herbicidas. 

                                                           
(5) Identificada pelo Centro de Recursos Genéticos, Vegetais e Jardim Botânico do Instituto Agronômico (IAC). 

Herbicidas

28 DAH 60 DAH 28 DAH
2G+1,65D 5 2,5 70,5
2G+2,00D 7,5 3,75 87
2G+0,75S 1,88 1,88 91,5
2G+1,0S 8,75 2,5 84,75
2G+2,0P 2,5 0 70,5
2G+3,0P 1,25 0 67,5

2G 0 0 66
F-Blocos 0,23ns 1,56ns 0,63ns

F- Herbicidas 3,23* 1,00ns 2,98*
CV (%) 96,11 200,92 15,88

F-Mistura (M) 3,12+ 2,21ns 4,92*

F-Dose (D) 3,23+ 0,25ns 0,20ns

F-(M x D) 2,43ns 0,08ns 2,09ns

F-(M vs Puro) 5,05* 1,16ns 3,67* 6,28*

+,*: valores significativos a p > 90 % e p > 95 %; ns, valores não significativos a p > 90 %.

0,90ns

1,13ns

7,40*

8,96
Desdobramento de graus de liberdade de herbicidas

3,39*
2,95*

67,5
60

71,25
63,75

75,63
66,25

60 DAH
64,38

% de injúria C. benghalensis

 “Fécula Branca”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A aplicação de clomazone em mistura no controle de Commelina benghalensis foi significativamente 

melhor que a aplicação de clomazone isolado, F-(M vs Isolado) foi sempre significativo.  Por outro lado, o efeito 

de dosagem, na segunda época foi significativo, indicando que o controle foi maior na segunda época de 

avaliação (60 DAH) na maior dosagem, em especial nas maiores dosagens das misturas de diuron e de 

metribuzin com clomazone. 

Observouque a injúria provocada pelos herbicidas nas plantas de mandioca foi temporária.  No referido 

experimento na segunda época de avaliação (60 DAH), somente as misturas de clomazone com diuron e 

metribuzin mostraram sintomas de fitotoxicidade, porém pouco significativas. Desta forma pode-se afirmar que 

a injúria provocada pelos herbicidas nas plantas de mandioca é temporária e que, de maneira geral, aos 60 DAH 

ela é praticamente inexistente. 

Na primeira avaliação para injúria, os valores de F-(M vs Isolado) foram sempre significativos, 

indicando que a aplicação dos herbicidas em mistura foi sempre mais fitotóxica que a aplicação do herbicida 

clomazone isolado.  Por outro lado, o efeito de dosagens (F-Dose (D)) também foi sempre significativo nesta 

época, indicando que as maiores dosagens dos herbicidas em misturas foram sempre mais fitotóxicas, 

principalmente nas misturas de diuron ou metribuzin com clomazone. 

 

Conclusões 

Os melhores tratamentos no controle de Commelina benghalensis foi composto pelas maiores 

dosagens das misturas de diuron e de metribuzin com clomazone. 
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Introdução 

A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) tem aumentado sua importância nas últimas 

décadas, tornando-se a terceira fonte de energia após milho e arroz (CIAT, 2013). Apesar de pouco 

conhecida no mundo desenvolvido, 500 milhões de pessoas na África, bem como na América Latina e no 

Caribe dependem desta cultura de raiz para alimentação (CIAT, 2013). 

A mandioca caracteriza-se como uma cultura tropical, rústica, adaptando-se bem às regiões 

semiáridas. Possui grande importância alimentícia no Brasil, a produção de mandioca na safra de 2011 foi 

cerca de 26 milhões toneladas, com uma área plantada de 1.746.231 hectare com rendimento médio de 

aproximadamente 15 toneladas/ha, apresentou variação negativa de 1,5 % na área de cultivo e positiva de 7,3 

% e 8,9 % na produção e no rendimento médio respectivamente, quando comparado com a safra de 2010 

(IBGE, 2011).  

A Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró-RN, possui um banco de germoplasma, onde 

existe uma cultivar pouco estudada denominada Mossoró. Em estudos preliminares no Rio Grande do Norte, 

a cultivar Mossoró apresentou alto potencial produtivo. Porém, não existe dados sobre o potencial 

agronômico desta cultivar em função da idade de colheita. 

A avaliação das características agronômicas da mandioca durante o ciclo vegetativo que gira em 

torno de 6 a 14 meses tem contribuído para realização da colheita cada vez mais precoce (LORENZI e DIAS, 

1993). Acredita-se que a cultivar Mossoró pode ser uma alternativa para região do Sertão Pajeú, desde que, 

seja adequada melhor idade para colheita. Para isso, tornou-se necessário caracterizar essa cultivar em 

diferentes idades após o plantio. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar as características agronômicas da cultivar de 

mandioca de mesa Mossoró, colhida em diferentes idades de colheita. 
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Material e Métodos

O presente trabalho foi executado na Universidade Federal Rural de Pernambuco,Unidade 

Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE-UAST), em Serra Talhada – PE, Semiárido Pernambucano. O preparo 

inicial do solo foi realizado de forma mecanizada, que consistiu em limpeza do terreno e gradagem cruzada. 

Foi realizada demarcação da área para posteriormente fazer abertura das covas, espaçadas 1m entre linha x 

0,6 m entre planta, adotando-se uma densidade de plantio de 16.666 plantas/ha-1. 

No dia do plantio, foram abertas covas com aproximadamente 20 cm de largura por 10 cm de 

profundidade. As manivas da cv. Mossoró foram inseridas nas covas e cobertas com o solo, em seguida foi 

feita uma leve compressão.Após o plantio, a área foi mantida sob irrigação, com uma vazão de 30 l/h, sendo 

utilizado o sistema de microaspersão. As irrigações foram realizadas com o turno de rega de 3 dias até os 6 

meses de idade, após os 6 meses a irrigação foi intensificada, sendo realizada diariamente no período 

noturno. 

As colheitas foram realizadas aos 8, 10, 12 e 14 meses de idade, efetuadas as 7:30 horas da manhã. 

Foram transportadas para o Núcleo do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UFRPE-UAST; 

foram separadas entre parte aérea e cepa com uso de facão, lavadas em água corrente, pesadas, ensacadas e 

mantidas a 8 ± 2 °C. 

Foram avaliados diâmetro do caule,no momento da colheita ,medido a 20 cm do solo com o auxílio 

de um paquímetro digital; diâmetro das raízes, foi determinado com auxílio de um paquímetro digital, sendo 

medido na porção mediana de 10 raízes por planta retiradas da área útil; número de raiz por planta, por meio 

de contagem de todas as raízes por planta da área útil no momento da colheita; altura de plantas, determinada 

a partir do nível do solo até a parte mais alta da planta, com o uso de uma trena;  massa seca da raiz,oriundas 

de duas plantas individuais.  

O experimento foi realizado em delineamento de blocos casualizados(DBC) com quatro tratamentos 

e três repetições. As avaliações foram realizadas nas diferentes idades de colheita (8, 10, 12 e 14 meses após 

o plantio). Os dados obtidos foram submetidos aos teste de normalidade, homocedasticidade e análise de 

variância, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p=0,05), com auxílio do software estatístico 

assistat 7.6 beta. 

Resultados e Discussão 

Plantas colhidas a partir dos 10 meses de idade, apresentaram diâmetro de caule superior às plantas 

colhidas com 8 meses de idade (Tabela 1).  Além disso, o diâmetro de raiz também aumentou, mesmo não 

significativo (Tabela 1).Resultados semelhantes foram obtidos por (SOARES, 2011, OLIVEIRA et al., 

2010), em que o diâmetro do caule em diferentes épocas de colheita teve um aumento linear, mostrando um 

acrescimento no diâmetro do caule durante o ciclo. 
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Tabela 1. Diâmetro do caule (DC), diâmetro de raiz (DR) e número de raiz por planta, de mandioca de mesa 

cv. Mossoró colhidas com 8; 10;12 e 14 meses após plantio. 

Meses Após Plantio DC  DR  Número de  
    (mm) (mm) Raiz por Planta 

8 20,35 b 26,55 ab 6,33 a 
10 25,95 a 24,16 b 5,24 a 
12 22,57 ab 30,59 ab 5,13 a 
14 22,35 ab 37,69 a 4,98 a 

CV (%) 7,04 15,89 15,18 
Letras distintas dentro de cada coluna, diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

O número de raiz por planta não mudou significativamente nas diferentes colheitas (Tabela 2). Isso 

mostra que após a formação de raízes, não ocorre produção de novas raízes e sim o desenvolvimento das 

existentes (LORENZI, 2003). 

Foi verificado um aumento significativo na altura das plantas,comparando-se plantas de 8 e 14 meses 

(Tabela 2). Estudos realizados por ALBUQUERQUE et al., (2009), observaram diferenças nas aturas de 

cultivares de mandioca de mesa, colhidas aos 7 e 13 meses após o plantio no estado de Roraima. LOPES et 

al., (2010), obtiveram resultado semelhante na altura de planta, na mandioca de mesa cv. Coqueiro. 

A massa seca da raiz também aumentou significativamente entre as colheitas (Tabela 2), mostrando 

um ganho de massa crescente durante os meses de avaliação. Esse fato pode estar relacionado como o maior 

desenvolvimento da parte aérea, havendo uma correlação entre plantas maiores com maior número de raiz 

(NORMANHA e PEREIRA, 1950). 

Tabela 2. Altura de planta(AP) e massa seca da raiz (MSR), de mandioca de mesa cv. Mossoró colhidas com 

8;10;12 e 14 meses após plantio. 

Meses Após Plantio AP MSR 
    (m) (g) 

8 1,01 b 136,23 b 
10 1,37 a 204,84 b 
12 1,49 a   363,93 ab 
14 1,63 a 661,47 a 

CV (%) 7,52 42,94 
Letras distintas dentro de cada coluna diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Conclusões 

As colheitas de 10, 12 e 14 meses, da cv. Mossoró, incrementou a massa seca das raízes, indicador 

indireto de maior produtividade. Isso fornece ao produtor uma maior flexibilidade na decisão de realizar a 

colheita, podendo ser realizada em função do mercado consumidor. 
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Introdução 

Devido à baixa agressividade da cultura na competição com plantas infestantes em função, 

principalmente, do seu lento crescimento inicial e da baixa capacidade de sombreamento, o Período Total de 

Prevenção da Interferência (PTPI) é relativamente longo, podendo atingir valores de até 180 dias (SANTOS 

et al., 1972; PERESSIN, 1997), comprometendo seu cultivo, em grandes áreas, baseado unicamente no 

controle do mato através de práticas manuais e mecânicas. 

Peressin (1997), analisando os resultados obtidos por diversos autores sobre o controle de plantas 

infestantes na cultura da mandioca, verificou discordâncias com respeito à seletividade dos herbicidas 

aplicados ao solo e com efeito residual para a cultura da mandioca, confirmando que a seletividade dos 

herbicidas é relativa devido às interações que se estabelecem entre as formulações de herbicidas e os 

diversos outros fatores como dosagem, época de aplicação, tipo de solo e condições ambientais (REIS, 

1982). 

Assim, a presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo principal de se estudar os possíveis 

efeitos de dosagens dos herbicidas diuron, metribuzin e trifluralin em misturas de tanque com a dosagem de 

campo do herbicida clomazone em comparação com o herbicida clomazone aplicado isoladamente. Todos os 

tratamentos foram aplicados em pré-emergência do mato e da cultura, em área total, na cultura da mandioca 

e, em condições de campo. 

Material e métodos 

O experimento, com plantio em 28/10/2010, conduzido em condições de campo, instalado em Platina, 

na região de Assis (SP), em latossolo vermelho-escuro distrófico, textura arenosa. A variedade de mandioca 

utilizada foi a IAC 14, 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 de solo, de acordo com as recomendações do Instituto 

Agronômico (IAC). O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com 4 repetições e 

tratamentos envolvendo 3 herbicidas avaliados em duas dosagens (diuron (1 ), metribuzin (2 ), trifluralin( 3 )), 

aplicados em mistura com uma dosagem de um herbicida padrão (clomazone(4)), e três testemunhas ( com e  sem 

                                                           
1Diuron Nortox 500 SC, 500 g/l, suspensão concentrada. 
2Sencor 480, 480 g/l, suspensão concentrada. 
3Premerlin 600 CE, 600 g/l, concentrado emulsionável. 
4Gamit, 500 g/l, concentrado emulsionável 
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a convivência da cultura com as plantas infestantes e o herbicida padrão aplicado isolado), resultando em 9 

tratamentos dispostos no esquema fatorial, sendo um fator a mistura (os três herbicidas avaliados em mistura 

com o clomazone), outro fator a dosagem (dosagem maior e dosagem menor dos herbicidas avaliados nas 

misturas com o clomazone) mais as três testemunhas (fatorial 3 x 2 + 3). As parcelas experimentais foram 

constituídas de quatro linhas com 13 plantas cada uma (4 x 10,40 m), perfazendo 41,60 m2, sendo consideradas 

como área útil para avaliação as 18 plantas centrais de cada parcela, num total de 14,4 m2. 

As aplicações dos herbicidas foram feitas, 1 dia após o plantio.  Utilizou-se de pulverizador costal, à 

pressão constante (mantida pelo CO2 comprimido), de 2,1 kgf/cm2, com barra de 2,5 m de comprimento, munida 

de 6 bicos de jato plano (tipo "leque") 11003, distanciadas de 50 cm um do outro, mantidos a uma altura de 50 

cm do solo e com consumo de calda correspondente a 300 l/ha.  No momento da aplicação a umidade do solo era 

alta, o céu achava-se parcialmente coberto de nuvens, os ventos eram fracos (1,0 a 3,0 km/h) e as URar de 70,00 

%. As primeiras precipitações pluviométricas foram de 3,2 e 36,2 mm, respectivamente nos dias 30 e 

31/10/2010. As precipitações totais dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010 foram 206,1, 215,8 e 

176,4 mm, respectivamente. 

Avaliações referentes à cultura: Avaliação visual da percentagem de injúria às plantas de 

mandioca, aos 34 e 70 dias após a aplicação dos herbicidas (DAH). Esta avaliação visual foi realizada de 

acordo com a seguinte escala: 0 = nenhuma injúria e 100 = injúria total. Por ocasião da colheita, foi 

determinada a produção de ramas, de raízes e total, o estande final e demais componentes de produção. 

Avaliações referentes à comunidade infestante: Avaliação visual da percentagem de controle da 

Brachiaria decumbens Stap., aos 34 e 70 dias após a aplicação de herbicidas (DAH). Esta avaliação visual 

foi realizada de acordo com a seguinte escala: 0 = nenhum controle, e 100 = controle total. Ao término do 

efeito residual dos herbicidas, que foi observado por ocasião da segunda avaliação, os experimentos foram 

totalmente capinados (exceto a testemunha com a convivência da cultura com as plantas infestantes) e 

mantidos no limpo até a colheita, evitando-se assim que se confundam a interferência das plantas infestantes 

na cultura da mandioca com o efeito dos herbicidas na cultura. 

Resultados e discussão 

Na área experimental, ocorreram 19 espécies de plantas infestantes inseridas em 12 famílias 

botânicas, o que comprova a heterogeneidade das comunidades infestantes. As espécies que se apresentaram 

com distribuição mais uniforme no terreno e frequência absoluta igual a 100 %, de conformidade com o 

proposto por PERESSIN et al. (1997), foram consideradas as principais espécies de ocorrência no experimento. 

A análise estatística foi realizada com os dados referentes a estas espécies. Os dados relacionados ao controle 

químico da principal espécie de planta infestante que ocorreu no experimento, assim como, as porcentagens de 

injúria nas plantas de mandioca e as respectivas análises de variâncias destes dados são apresentados na Tabela 

1. A principal espécie de planta infestante que foi avaliada foi a Brachiaria decumbens. 
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Tabela 1. Porcentagem de injúria dos herbicidas e porcentagem de controle da espécie Brachiaria 
decumbens Stap., em aplicações em pré-emergência na cultura da mandioca, em plantios da época 
chuvosa, através de misturas de herbicidas com o herbicida clomazone. Platina, SP, 2010/11. 

IAC 14 
Herbicidas % de injúria  Brachiaria decumbens Stap. 

 34 DAH 70 DAH 34 DAH 70 DAH 
2G + 1,65D 3,75 0,00 90,56 72,50 
2G + 2,00D 8,13 0,00 84,81 66,25 
2G + 0,75 S 3,75 0,00 89,13 67,50 
2G + 1,00 S 5,00 0,00 94,88 73,75 
2G + 2,00 P 1,88 0,00 73,31 38,75 
2G + 3,00 P 5,00 0,00 84,81 53,75 

2G 0,00 0,00 73,31 48,75 
F-Blocos 1,99ns - 0,95ns 1,24ns 

F-Misturas 2,86* - 6,80* 9,31* 
CV (%) 77,42 - 7,57 14,46 

Desdobramento de graus de liberdade de herbicidas 
F-Mistura (M) 1,38ns - 8,51* 19,91* 

F-Dose (D) 5,52* - 2,16ns 1,98ns

F-(M x D) 0,53ns - 3,78* 3,01+ 
F-(M vs Puro) 7,79* - 14,06* 8,05* 

+,*: valores significativo a p > 90 % e p > 95 %; ns, valores não significativos 

O efeito de tratamentos no controle de Brachiaria decumbens mostrou-se significativo, sendo que a 

aplicação de clomazone em mistura foi melhor que a aplicação de clomazone isolado, (F-(M vs Isolado) foi 

significativo).  Por outro lado, a interação (M x D) foi significativa indicando que a dosagem da mistura depende 

do herbicida misturado. Assim, pela análise dos dados, verifica-se que os melhores tratamentos foram às 

misturas de clomazone com diuron ou metribuzin, independentemente da dosagem, seguido da mistura de 

clomazone com trifluralin na maior dosagem e que, os piores tramentos, foram clomazone aplicado isolado 

ou em mistura com trifluralin na menor dosagem. No tocante a injúria provocada pelos herbicidas nas plantas 

de mandioca observa-se que a mesma foi temporária. Sendo que na segunda época de avaliação (70 DAH), a 

injúria foi nula. 

Na Tabela 2, são apresentados os resultados relativos aos componentes da produção e as respectivas 

análises da variância.  Foi excluída da análise de variância a testemunha mantida por todo ciclo na presença das 

plantas infestantes (TsC), pois sua diferença com os demais tratamentos é muito grande não necessitando 

comprovação estatística.  Assim, comparando as duas situações extremas, ou seja, a TsC e a TcC observa-se, 

reduções superiores a 90 %, 70 % e 80 %, respectivamente para a Produtividade de raízes, parte aérea e total e 

reduções superiores a 60 % para o índice de colheita.  

No que se referem aos demais tratamentos observa-se, pela análise de variância, que os mesmos não 

diferem significativamente entre si.  No tocante aos valores de F-Tratamentos, observa-se que estes foram 

sempre inferiores a 1, o que evidência de certa forma a alta seletividade destes tratamentos herbicidas as plantas 

de mandioca. 

A aplicação de clomazone em mistura no controle de Brachiaria decumbens Stap. foi 

significativamente melhor que a aplicação de clomazone isolado, F-(M vs Isolado) foi sempre significativo.  Por 
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diferem significativamente entre si.  No tocante aos valores de F-Tratamentos, observa-se que estes foram 

sempre inferiores a 1, o que evidência de certa forma a alta seletividade destes tratamentos herbicidas as plantas 

de mandioca. 

A aplicação de clomazone em mistura no controle de Brachiaria decumbens Stap. foi 

significativamente melhor que a aplicação de clomazone isolado, F-(M vs Isolado) foi sempre significativo.  Por 

outro lado, o efeito de dosagem, na segunda época foi significativo, indicando que o controle foi maior na 

segunda época de avaliação (60 DAH) na maior dosagem, em especial nas maiores dosagens das misturas de 

diuron e de metribuzin com clomazone. 

Observou que a injúria provocada pelos herbicidas nas plantas de mandioca foi temporária.  No referido

experimento na segunda época de avaliação (60 DAH), somente as misturas de clomazone com diuron e 

metribuzin mostraram sintomas de fitotoxicidade, porém pouco significativas. 

Na primeira avaliação para injúria, os valores de F-(M vs Isolado) foram sempre significativos, 

indicando que a aplicação dos herbicidas em mistura foi sempre mais fitotóxica que a aplicação do herbicida 

clomazone isolado. Por outro lado, o efeito de dosagens (F-Dose (D)) também foi sempre significativo nesta 

época, indicando que as maiores dosagens dos herbicidas em misturas foram sempre mais fitotóxicas, 

principalmente nas misturas de diuron ou metribuzin com clomazone. 

Conclusão 

Os melhores tratamentos no controle de Brachiaria decumbens são às misturas de clomazone com 

diuron ou metribuzin, independentemente da dosagem utilizada. Pode-se afirmar que a injúria provocada pelos 

herbicidas nas plantas de mandioca é temporária e que, de maneira geral, aos 70 DAH ela é praticamente 

inexistente. Na cultivar IAC 14 os diferentes tratamentos com a utilização dos herbicidas, isolados ou em 

misturas, não influíram na produção de mandioca. A produção de raízes de mandioca foi severamente afetada 

pela convivência das plantas infestantes com a cultura durante todo ciclo vegetativo. 
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Introdução 

A mandioca tem grande importância para as populações tropicais no mundo todo, 

tanto por sua adaptabilidade a condições de solo e clima não tão favoráveis para a grande 

maioria das grandes culturas, quanto pelo alto teor de carboidrato, o que justifica sua 

importância mundial como fonte de energia para mais de 600 milhões de pessoas 

(FUKUDA et al., 2008). Na região de clima subtropical úmido do sul do Brasil, a mandioca 

possui também grande importância, sobretudo em propriedades pequenas e comunidades de 

baixa renda (SCHONS et al., 2007). 

As condições desfavoráveis para a manutenção da qualidade das ramas entre a 

colheita e o novo plantio ameaçam a cultura nos estados do sul do Brasil, como uma 

importante fonte de alimentação humana e animal, assim como a diversidade genética 

existente na Região. Frequentemente, em função das perdas de ramas ocasionadas pelo frio, 

os agricultores necessitam adquirir material propagativo de outras regiões, sem garantias de 

adaptação e qualidade fitossanitária. Em função disso, surge a necessidade da realização de 

trabalhos como forma de prover embasamento aos produtores no que tange às técnicas de 

conservação de ramas de mandioca, visto que o sucesso para uma boa lavoura começa na 

qualidade do material propagativo que se emprega na mesma. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes ambientes de 

armazenamento sobre a qualidade das ramas de mandioca, nas condições de Canoinhas 

(SC). 
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Material e Métodos 

O experimento foi conduzido entre os meses de maio e novembro do ano de 2010, 

nas dependências da Embrapa Produtos e Mercado, no município de Canoinhas (SC).  

situado nas coordenadas geográficas 26º10'38"S e 50º23'24"W, com uma altitude média de 

765 metros acima do nível do mar. A temperatura média anual é de 17°C e a precipitação 

média anual de 1.473,3 mm. Segundo Köppen, o clima de Canoinhas classifica-se como 

mesotérmico úmido, sem estação seca, com verões frescos e geadas frequentes em junho, 

julho e agosto, ocorrendo aproximadamente 17,4 geadas ao ano (CANOINHAS - SC, 2013). 

As condições meteorológicas ocorridas no período encontram-se apresentadas na Figura 1. 

Figura 1. Precipitação acumulada (mm), umidade relativa do ar média (%) e temperaturas 

(oC) máxima e mínimas médias por decêndio, em Canoinhas – SC, entre os meses de maio e 

setembro de 2010. 

Em meados de maio, colheram-se hastes (ramas) de uma área de multiplicação da 

variedade IAC 576-70, as quais foram selecionadas, caracterizadas (massa fresca inicial, 

número médio de gemas por haste, diâmetros superior e inferior da haste) e separadas em 

feixes contendo oito hastes, cada. Também mantiveram-se no campo, sem podar, três 

parcelas de plantas para a representação do armazenamento da rama na planta, configurando 

o primeiro tratamento. Cada feixe de ramas foi considerado uma parcela, sendo conjuntos de 
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situado nas coordenadas geográficas 26º10'38"S e 50º23'24"W, com uma altitude média de 

765 metros acima do nível do mar. A temperatura média anual é de 17°C e a precipitação 

média anual de 1.473,3 mm. Segundo Köppen, o clima de Canoinhas classifica-se como 

mesotérmico úmido, sem estação seca, com verões frescos e geadas frequentes em junho, 

julho e agosto, ocorrendo aproximadamente 17,4 geadas ao ano (CANOINHAS - SC, 2013). 

As condições meteorológicas ocorridas no período encontram-se apresentadas na Figura 1. 

Figura 1. Precipitação acumulada (mm), umidade relativa do ar média (%) e temperaturas 

(oC) máxima e mínimas médias por decêndio, em Canoinhas – SC, entre os meses de maio e 

setembro de 2010. 

Em meados de maio, colheram-se hastes (ramas) de uma área de multiplicação da 

variedade IAC 576-70, as quais foram selecionadas, caracterizadas (massa fresca inicial, 

número médio de gemas por haste, diâmetros superior e inferior da haste) e separadas em 

feixes contendo oito hastes, cada. Também mantiveram-se no campo, sem podar, três 

parcelas de plantas para a representação do armazenamento da rama na planta, configurando 

o primeiro tratamento. Cada feixe de ramas foi considerado uma parcela, sendo conjuntos de 
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três feixes colocados em diferentes condições de armazenamento até o final de setembro, 

momento onde se iniciaram as análises pós-armazenagem. Os tratamentos ficaram assim 

constituídos: 1. Em condições de campo, na planta, sem cobertura; 2. Nas condições de 

campo, no chão e sem cobertura; 3. No campo, no chão, com cobertura de capim; 4. No 

campo, no chão, envoltas em duas camadas de sombrite 50%; 5. Sob árvore, sobre o chão, 

sem cobertura; 6. Sob árvore, sobre o chão, com cobertura de capim; 7. Sob árvore, sobre o 

chão, envoltas em duas camadas de sombrite 50%; 8. Dentro de trincheira, sobre o chão, 

sem cobertura; 9. Dentro de trincheira, sobre o chão, com cobertura de capim; 10. Dentro de 

trincheira, sobre o chão, envoltas em duas camadas de sombrite 50%; 11. Dentro de câmara 

com isolamento térmico (temperatura em torno de 15oC e sem controle de umidade relativa 

do ar), sobre piso, sem cobertura. 12. Dentro de câmara com isolamento térmico, sobre piso, 

com cobertura de capim; 13. Dentro de câmara com isolamento térmico, sobre piso, envoltas 

em duas camadas de sombrite 50%; 14. Câmara fria (T = 4 - 6oC; UR = 85 – 95%), sobre 

estrado, sem cobertura; 15. Câmara fria, sobre estrado, com cobertura de capim; 16. Câmara 

fria, sobre estrado, envoltas em duas camadas de sombrite 50%.  

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com três 

repetições. Determinou-se, ao final do período de cinco meses de armazenamento, a perda 

de massa fresca dos feixes, o percentual de hastes deterioradas, a emergência em substrato e 

o índice de velocidade de emergência, este calculado conforme Câmara e Godoy (1998). 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1 são apresentadas as médias referentes à emergência, perda percentual 

de peso em função do armazenamento, índice de velocidade de emergência e número de 

hastes deterioradas ao final do experimento. Verificou-se que, para os dados relativos à 

variável percentual de emergência, destacaram-se os tratamentos 2, 4, 5, 7, 9, 10, 14, e 15 

como superiores. Os tratamentos 1, 8, 11, 12 e 16 apresentaram comportamento inferior aos 

anteriores, por sua vez superior aos tratamentos 3, 6 e 13, que praticamente mostraram-se 

inviáveis para a conservação das hastes. Considerando-se o tratamento 1, continuidade das 

hastes nas plantas, uma testemunha natural, os primeiros tratamentos citados denotam 

melhoria na armazenabilidade, em função dessa variável. 

No tocante à perda de massa fresca durante o armazenamento, as hastes dos 

tratamentos 6, 8, 9 e 10 foram as menos afetadas. Excetuando-se o tratamento 6, onde se 
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armazenou as hastes sob árvores e com cobertura de capim, as demais foram armazenadas 

em trincheiras, evidenciando o efeito positivo das mesmas em conter a perda de massa. 

Câmara et al.(1994) verificaram perdas de até 57,2% de massa fresca durante 105 dias de 

armazenamento. As condições de umidade relativa do ar ambiente nesse estudo foram mais 

favoráveis à desidratação.  

Tabela 1. Emergência (EMERGÊNCIA); perda percentual de massa (PMASSA), índice de 

velocidade de emergência (IVE) e percentual de hastes deterioradas (H DETER) de hastes 

de mandioca submetidas a diferentes condições durante cinco meses de armazenamento. 

Canoinhas, SC, 2010. 

TRATAMENTOS EMERGÊNCIA (%) PMASSA (%) IVE H DETER (%) 
1  48 b   - 9,8  b  100 d 
2 82 a 53,0 a 18,6 a  100 d 
3   0 c 40,5 b    0,0 d   62,5 c 
4 91 a 42,2 b 18,9 a     0,0 a 
5 80 a 41,8 b 13,3 b 100 d 
6   5 c 12,6 c   0,5 c 100 d 
7 76 a 27,4 b 19,0 a 100 d 
8 60 b   4,0 c 10,6 b  29,1 b 
9 87 a   8,5 c 14,3 b    0,0 a 

10 92 a 12,2 c 16,6 a    8,2 a 
11 65 b 52,7 a 12,0 b  100 d 
12 63 b 35,0 b 14,0 b   83,2 c 
13   0 c 45,4 a   0,0 d   95,7 d 
14 95 a 56,6 a 21,5 a  100 d 
15 83 a 37,1 b 15,5 a  100 d 
16 48 b 32,8 b   6,5 b  100 d 

CV (%) 22,93 22,98 32,09 19,95 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre si estatisticamente a 5% de
probabilidade pelo teste de Skott-Knott, 

Para a variável Índice de Velocidade de Emergência (IVE), evidenciou-se que os 

tratamentos estatisticamente superiores na variável emergência, se repetem nesta variável, 

com exceção dos tratamentos 5 e 9. Na avaliação visual da deterioração das hastes, 

constatou-se o melhor comportamento dos tratamentos 4, 9 e 10. Câmara et al.(1994) 

observaram diferenças no índice de velocidade de emergência de brotos durante o 

armazenamento, tendendo à sua redução; entretanto, sem refletir no estande e na produção 

final de raízes.  

A análise conjunta dos resultados permite elencar as melhores condições de 

armazenagem para regiões frias. É importante que o ambiente favoreça a manutenção das 
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CV (%) 22,93 22,98 32,09 19,95 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre si estatisticamente a 5% de
probabilidade pelo teste de Skott-Knott, 

Para a variável Índice de Velocidade de Emergência (IVE), evidenciou-se que os 

tratamentos estatisticamente superiores na variável emergência, se repetem nesta variável, 

com exceção dos tratamentos 5 e 9. Na avaliação visual da deterioração das hastes, 

constatou-se o melhor comportamento dos tratamentos 4, 9 e 10. Câmara et al.(1994) 

observaram diferenças no índice de velocidade de emergência de brotos durante o 

armazenamento, tendendo à sua redução; entretanto, sem refletir no estande e na produção 

final de raízes.  

A análise conjunta dos resultados permite elencar as melhores condições de 

armazenagem para regiões frias. É importante que o ambiente favoreça a manutenção das 

qualidades física, fisiológica e fitossanitária das hastes, de forma a permitir a manifestação 

do vigor e da capacidade de sobrevivência da planta em condições adversas. Nesse aspecto, 

destaca-se o tratamento 10 como melhor, seguido pelos tratamentos 4 e 9.  

Conclusões 

 O armazenamento de hastes em trincheiras com cobertura permite a conservação das 

ramas em regiões frias. O armazenamento no campo com cobertura de sombrite ou em 

câmara fria propicia a manutenção do potencial de emergência, mas não evita consideráveis 

perdas de massa fresca das hastes. 
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Introdução 

A mandioca caracteriza-se como uma cultura rústica bem adaptada à regiões em condições de 

semiárido. No Brasil, a produção de mandioca em 2011 foi cerca de 26 milhões de toneladas, com área 

plantada de aproximadamente 1,7 milhões de hectares, com rendimento médio de aproximadamente 15 

toneladas/ha (IBGE, 2011). 

Na região Nordeste a produção total de mandioca em 2011 foi em torno de 7,9 milhões de toneladas, com 

rendimento médio de aproximadamente 10.000 kg/ha. A participação regional na safra de 2011 foi de 31,2%. 

No estado de Pernambuco foram produzidas 514.329toneladas de mandioca em 2011, com rendimento 

médio de 11.197 kg/ha e área colhida de 45.936 ha (IBGE, 2011). 

Avaliações agronômicas em diferentes idades de colheita foram desenvolvidas com densidades 

populacionais para aumentar a produção e qualidade de raízes (AGUIAR, 2003), tratos culturais e épocas de 

colheita (OLIVEIRA, 2007), caracterização agronômica e morfológica (ALBUQUERQUE et al, 2009), 

variabilidade genética (VIEIRA et al 2008). Mesmo com várias cultivares existentes, são raros os estudos 

sobre avaliação de cultivares de mandioca de mesa em diferentes idades. Existem alguns estudos acerca das 

características agronômicas e pós-colheita de mandioca de mesa na forma ‘in natura’(CARVALHO et al., 

1999). No entanto, há uma quantidade considerável de cultivares que, mesmo semelhantes, possuem nomes 

diferentes dependendo da região, como a cultivar Pernambucana na Paraíba, que recebe o nome de Rosinha 

em Pernambuco. 

Assim o objetivo do presente trabalho foi avaliar agronomicamente a cultivar rosinha colhida aos 

8,10,12e 14 meses de idade nas condições de semiárido do município de Serra Talhada – PE, Sertão do 

Pajeú. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, 

Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE/UAST), Serra Talhada – PE, Semiárido Pernambucano. 

As manivas de mandioca de mesa cv. Recife foram obtidas com produtores rurais do município aos 

12 meses de idade. As mais uniformes foram selecionadas e a cada 10 gemas realizou-se um corte 

transversal, ficando cada uma com aproximadamente 15 cm. Essas, no dia do plantio, foram inseridas nas 

covas horizontalmente e cobertas com solo, seguida de leve compressão. 

O preparo inicial do solo foi de forma mecanizada, que consistiu da limpeza da área mais gradagem 

cruzada. Foi feita a demarcação da área, posteriormente abriu-se as covas, com aproximadamente 20 cm de 

largura por 10 cm de profundidade, espaçadas 1 m entre linhas x 0,60 m entre plantas, adotando-se uma 

densidade de 16.666 plantas/há-1. A área total da parcela compreendeu 14,4 m2, composta por 24 plantas, 

organizadas em 4 linhas com 6 plantas cada uma. A área útil foi compostas 8 plantas centrais. 

Durante o período do experimento, as plantas foram irrigadas diariamente por um sistema de 

microaspersão. Realizaram-se ainda 5 capinas manuais antes do plantio e aos 3, 7, 11 e 13 meses após o 

plantio. 

Após 8, 10, 12 e 14 meses de idade foi realizada a colheita. Seguiram-se as seguintes avaliações: 

Altura da planta, medida da base do solo até a parte mais alta da planta; Diâmetro do caule, medido a 20 cm 

de altura do solo com paquímetro digital; Número de raízes, com a contagem de todas as raízes das plantas 

da parcela útil; Diâmetro da raiz, medido com paquímetro digital na porção mediana de 10 raízes de plantas 

da área útil; Massa seca da raiz, obtida de duas plantas escolhidas ao acaso na parcela e levadas a estufa com 

circulação de ar forçada até atingir peso constante. 

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados (DBC), com três repetições. Os 

tratamentos foram definidos como sendo as idades de colheita: 8, 10, 12 e 14 meses após o plantio. Os dados 

foram transformados quando necessário por X = √X, submetidos aos testes de normalidade e análise de 

variância e as média foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade, com uso do software 

ASSISTAT 7,6 Beta. Quando possível foi ajustada a equação de regressão a 5% de significância com uso do 

software Table Curve. 

Resultados e Discussão 

Observou-se aumento significativo da altura de planta, com o avanço da idade de colheita, variando 

de 0,9 m aos 8 meses a 1,46 m aos 14 meses de idade (Figura 1), com ganho médio de 0,56 m. 
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Figura 1. Altura de plantas (A) e diâmetro da raiz (B) demandioca de mesa cv. Rosinha, colhidas aos 8, 10, 

12, 14 meses após o plantio.Serra Talhada - PE, UFRPE/UAST, 2013. 

O diâmetro do caule e a massa seca da raiz não diferiram significativamente ao longo dos meses 

estudados, o diâmetro do caule manteve-se próximo de 20 mm em média e a massa seca da raiz ao longo das 

colheitas, comparando-se a colheita de 8 meses e a de 14 meses o incremento foi de 28,46%, os dados foram 

transformados na função √ (Tabela 1). 

Tabela 1. Diâmetro do caule e massa seca da raiz de mandioca de mesa colhida aos 8, 10, 12 e 14 meses 

após o plantio. Serra Talhada - PE, UFRPE/UAST, 2013.

Idades de colheita (meses) Média do diâmetro do caule (mm) Massa seca da raiz/planta (g) 
08 20,30 a* 12,05 a* 

10 19,50 a 9,25 a 

12 21,12 a 16,43 a 

14 21,83 a 15,48 a 

CV (%) 8,35 35,80 
* Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferindode acordo teste Tukey à 5% de probabilidade, dms= 4,89, dms =13.54 
respectivamente.

Foi observado aumento significativo no diâmetro das raízes comparando-se a colheita de 8 meses e a 

colheita de 14 meses (Figura 2), O aumento no diâmetro é uma das respostas observadas na morfologia da 

raiz, também verificados por Távora e Barbosa Filho (1994) e por Oliveira (2007). 

O diâmetro da raiz pode ser um indicativo de destino da raiz. De acordo com Andrade (2013), raízes 

mais finas são mais desejáveis ao processamento mínimo, pois facilita o manuseio, tem maior rendimento, 

torna os pedaços mais padronizados e aceitáveis e ainda permite obter formatos inovadores. 

Observou-se que o numero de raízes aumentou de 2,32 aos 08 meses, para aproximadamente 3,72 

aos 14 meses. Geralmente para mandioca de mesa, após a formação das raízes não ocorre formação de novas 

raízes e sim o desenvolvimento daquelas existentes (LORENZI, 2003), no presente trabalho houve certo 

incremento. 

A) B) 
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Sabe-se que o numero de raízes pode ser influenciado por condições ambientais, principalmente nos 

primeiros meses, (OLIVEIRA 2007). Cury (1998) verificou média de 6,7 raízes/planta em diversas 

variedades de mandioca de diferentes regiões do Brasil. No presente trabalho a cv. Rosinha apresentou 

abaixo do numero de raízes encontradas por Cury (Figura 3). 
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Figura 3. Numero de raízes de mandioca mesa colhidas aos 8, 10, 12 e 14 meses após o plantio. 

Serra Talhada - PE, UFRPE/UAST, 2013. 

Conclusões 

O avanço na idade da mandioca de mesa cv. Rosinha aumentou significativamente sua altura, 

diâmetro da raiz e numero de raízes. A colheita da cultivar Rosinha dependerá do destino das raízes, 

colheitas entre 8 e 12 meses após o plantio, proporcionaram raízes mais fina, mais adequadas ao 

processamento mínimo; enquanto as raízes colhidas aos 14 meses, apresentaram maior diâmetro, adequando-

se ao comercio ‘in natura’. 
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Introdução 

De acordo com mandiocultores da região oeste do Paraná, o sulfentrazone mostrou-se seletivo à 

cultura, principalmente quando aplicado em solo de textura argilosa e antes da brotação das gemas da maniva 

(comunicação pessoal), demonstrando potencial de ser incluído em programas de manejo de plantas daninhas 

na cultura da mandioca. 

Desta maneira, apesar do sulfentrazone ter apresentado seletividade a cultura da mandioca ainda 

existe poucos estudos sobre o seu comportamento nos diferentes tipos de solos da região oeste do Paraná, a 

exemplo os solos de textura arenosa, uma vez que, a seletividade pode ser dependente da dose do herbicida e 

do momento da aplicação com relação ao estádio de desenvolvimento das gemas da maniva durante o 

período da emergência dos brotos após o plantio. 

Deste modo este trabalho teve como objetivo avaliar a aplicação do sulfentrazone no período inicial 

de desenvolvimento da mandioca ‘IAC-90’ em diferentes estádios de brotação da maniva em solo arenoso e 

argiloso. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido durante período de outubro a dezembro de 2012, em condição de vaso 

acondicionado a campo, sem utilização de ambiente controlado, com irrigação diária. Foram utilizados dois 

tipos de solos para o experimento: o primeiro foi solo arenoso, classificado como Latossolo Vermelho 

eutroférrico (LVef) (EMBRAPA, 2006), com as seguintes características químicas: pH (CaCl2) = 4,80; 

matéria orgânica (g dm-3) = 15,04; P (mg dm-3) = 13,16; H+Al, K, Ca, Mg, SB e CTC (cmolc dm-3) = 3,21; 

0,17; 1,82; 0,49, 2,48 e 5,69; respectivamente; e V% = 43,59. Os teores de argila, silte e areia foram de 

182,50; 88,69 e 728,80 g kg-1, respectivamente.  E o segundo foi um solo argiloso, classificado como 

Argissolo Vermelho eutrófico (PVe) (EMBRAPA, 2006), com as seguintes características: pH (CaCl2) = 

5,06; matéria orgânica (g dm-3) = 10,94; P (mg dm-3) = 6,47; H+Al, K, Ca, Mg, SB e CTC (cmolc dm-3) = 
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4,02; 0,24; 2,97; 1,60, 4,81 e 8,83; respectivamente; e V% = 54,47.  Os teores de argila, silte e areia foram de 

522,50; 426,74 e 50,76 g kg-1, respectivamente. 

Para a implantação do experimento foi utilizada a cultivar de mandioca ‘IAC-90’. No plantio 

utilizou-se manivas de 13 a 15 cm de comprimento e a profundidade de plantio foi de 10 cm. O delineamento 

experimental utilizado foi de blocos casualizados, num esquema fatorial triplo 2x3x5, composto por dois 

solos (arenoso e argiloso), três estádios de brotação da maniva (maniva não germinada-MNG, maniva 

germinada com brotos com 0,9 cm de comprimento-MG e maniva com broto emergido com 6,5 cm de 

comprimento-MBE) e cinco doses do sulfentrazone (0; 250; 500; 750 e 1000 g ha-1). O experimento foi 

constituído de 120 vasos de polietileno com volume de aproximadamente 15 litros, com quatro repetições. 

Para aplicação do sulfentrazone, utilizou-se um pulverizador costal, pressurizado com CO2 e 

equipado com barra de quatro bicos espaçados 0,5 metros entre eles, utilizando-se de pontas do tipo leque 

(Modelo Jacto 110-LD-02), com pressão de 4 Kgf cm², e volume de calda de 200 L ha-1, com o solo úmido 

nos momentos de aplicação. As avaliações de porcentagem de fitointoxicação foram realizadas aos 17, 24, 

31, 38, 45, 52 e 59 dias após a aplicação (DAA) para MNG, aos 8, 15, 22, 29, 36, 43 e 50 DAA para MG e 

aos 3, 10, 17, 24, 31, 38 e 45 DAA para MBE.  

Os resultados de fitointoxicação foram aplicados em gráficos de superfície construídos a partir de 

modelos múltiplos de regressão. Para a escolha do modelo foi considerada a significância do teste F, 

normalidade e o maior coeficiente de determinação (R²). 

Resultados e Discussão 

O sulfentrazone provocou sintomas de fitointoxicação leve a severa nas plantas de mandioca ‘IAC-

90’ em ambos os solos avaliados (Figuras 1 e 2). No solo arenoso, houve aumento dos sintomas a medida 

que se elevou a dose do herbicida, enquanto que, apenas a dose de 250 g ha-1, causou fitointoxicação 

considerada leve (20%) aos 59, 50 e 45 DAA para o estádios de aplicação de maniva não germinada, maniva 

germinada e de maniva com broto emergido, respectivamente (Figuras 1A, B e C).  

A utilização de doses acima de 500 g ha-1, causaram sintomas de fitointoxicação consideradas 

moderadas a severas (40 a 100%), principalmente nas aplicações após a brotação das gemas da maniva 

(Figuras 1B e C). 

No solo argiloso, observou comportamento semelhante aos resultados obtidos para as aplicações no 

solo arenoso (Figura 1D, E e F), com destaque para as aplicações no estádio de maniva não germinada que 

apresentou-se mais tolerante ao sulfentrazone, em relação aos demais estádios de aplicação (Figura 1D).  

Na comparação entre os dois tipos de solos observou-se que as doses inferiores a 500 g ha-1 de 

sulfentrazone provocaram sintomas leves a moderados de fitointoxicação (< 40%) para todos os estádios de 

aplicação na maniva em solo argiloso, enquanto que, no solo arenoso os sintomas foram considerados 

severos (60%). Entretanto, com o aumento da dose os sintomas atingiram 100% de fitointoxicação no 
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4,02; 0,24; 2,97; 1,60, 4,81 e 8,83; respectivamente; e V% = 54,47.  Os teores de argila, silte e areia foram de 

522,50; 426,74 e 50,76 g kg-1, respectivamente. 

Para a implantação do experimento foi utilizada a cultivar de mandioca ‘IAC-90’. No plantio 

utilizou-se manivas de 13 a 15 cm de comprimento e a profundidade de plantio foi de 10 cm. O delineamento 

experimental utilizado foi de blocos casualizados, num esquema fatorial triplo 2x3x5, composto por dois 

solos (arenoso e argiloso), três estádios de brotação da maniva (maniva não germinada-MNG, maniva 

germinada com brotos com 0,9 cm de comprimento-MG e maniva com broto emergido com 6,5 cm de 

comprimento-MBE) e cinco doses do sulfentrazone (0; 250; 500; 750 e 1000 g ha-1). O experimento foi 

constituído de 120 vasos de polietileno com volume de aproximadamente 15 litros, com quatro repetições. 

Para aplicação do sulfentrazone, utilizou-se um pulverizador costal, pressurizado com CO2 e 

equipado com barra de quatro bicos espaçados 0,5 metros entre eles, utilizando-se de pontas do tipo leque 

(Modelo Jacto 110-LD-02), com pressão de 4 Kgf cm², e volume de calda de 200 L ha-1, com o solo úmido 

nos momentos de aplicação. As avaliações de porcentagem de fitointoxicação foram realizadas aos 17, 24, 

31, 38, 45, 52 e 59 dias após a aplicação (DAA) para MNG, aos 8, 15, 22, 29, 36, 43 e 50 DAA para MG e 

aos 3, 10, 17, 24, 31, 38 e 45 DAA para MBE.  

Os resultados de fitointoxicação foram aplicados em gráficos de superfície construídos a partir de 

modelos múltiplos de regressão. Para a escolha do modelo foi considerada a significância do teste F, 

normalidade e o maior coeficiente de determinação (R²). 

Resultados e Discussão 

O sulfentrazone provocou sintomas de fitointoxicação leve a severa nas plantas de mandioca ‘IAC-

90’ em ambos os solos avaliados (Figuras 1 e 2). No solo arenoso, houve aumento dos sintomas a medida 

que se elevou a dose do herbicida, enquanto que, apenas a dose de 250 g ha-1, causou fitointoxicação 

considerada leve (20%) aos 59, 50 e 45 DAA para o estádios de aplicação de maniva não germinada, maniva 

germinada e de maniva com broto emergido, respectivamente (Figuras 1A, B e C).  

A utilização de doses acima de 500 g ha-1, causaram sintomas de fitointoxicação consideradas 

moderadas a severas (40 a 100%), principalmente nas aplicações após a brotação das gemas da maniva 

(Figuras 1B e C). 

No solo argiloso, observou comportamento semelhante aos resultados obtidos para as aplicações no 

solo arenoso (Figura 1D, E e F), com destaque para as aplicações no estádio de maniva não germinada que 

apresentou-se mais tolerante ao sulfentrazone, em relação aos demais estádios de aplicação (Figura 1D).  

Na comparação entre os dois tipos de solos observou-se que as doses inferiores a 500 g ha-1 de 

sulfentrazone provocaram sintomas leves a moderados de fitointoxicação (< 40%) para todos os estádios de 

aplicação na maniva em solo argiloso, enquanto que, no solo arenoso os sintomas foram considerados 

severos (60%). Entretanto, com o aumento da dose os sintomas atingiram 100% de fitointoxicação no 

períodos iniciais de desenvolvimento das plantas em ambos os solos, com destaque para os estádios da 

maniva de maior suscetibilidade ao herbicida quando apresenta gemas em brotação e emergidos.  

Esses resultados podem ser justificados devido ao fato do sulfentrazone apresentar maior adsorção 

em solos com elevado teor de argila e matéria orgânica, uma vez que, apresentam grande superfície 

específica e elevada capacidade de retenção e trocas iônicas, em relação a solos de textura arenosa (Reddy & 

Locke, 1998; Polubesova et al., 2003; Melo et al., 2010). E consequentemente, proporcionam menor 

concentração do ingrediente ativo dissolvido na solução do solo, assim como, menor absorção pela as raízes 

e gemas em brotação da maniva. 

De maneira geral, os sintomas de fitointoxicação causados pelo sulfentrazone nas plantas de 

mandioca ‘IAC-90’ foram caracterizados por intensa clorose principalmente nas folhas novas seguida de 

posterior encarquilhamento e formação de clorose internervural no limbo foliar e as vezes semelhando-se a 

um mosaico, além de ocorrer super brotação ao longo do caule da planta. Enquanto que, nas doses superiores 

500 g ha-1 do sulfentrazone pode ocorrer drástica redução no crescimento da planta, principalmente quando 

aplicado em solo arenoso. 
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Figura 1. Porcentagem de fitointoxicação em plantas de mandioca “IAC 90” após a aplicação do 

sulfentrazone em diferentes estádios de germinação da maniva em solo arenoso (A, B e C) e argiloso (D, E e 

F). (A-D) maniva não germinada, (B-E) maniva germinada e (C-F) maniva com broto emergido. ** 

significativo a 1% de probabilidade pelo teste “F”.
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Conclusões 

A tolerância das plantas de mandioca ‘IAC-90’ ao sulfentrazone foi dependente da dose, do estádio 

desenvolvimento das gemas da maniva e do tipo de solo. O sulfentrazone (250 g ha-1) foi mais seletivo 

quando aplicado no estádio de maniva não germinada e principalmente no solo argiloso. 
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Introdução 

A mandioca de mesa (Manihot esculenta Crantz) é amplamente cultivada e consumida no território 

nacional. Isso se deve ao grande número de variedades, o que confere adaptabilidade nos mais diferentes 

ecossistemas, e por ser uma importante fonte energética na dieta das populações, principalmente das regiões 

Norte e Nordeste.  

Em Pernambuco, no Baixo Sertão do Pajeú, as principais cultivares de mandioca de mesa 

encontradas são a Estrangeira, Pernambucana, Manteiga, Boa mesa, Rosinha e Recife (CAVALCANTI et al., 

2008). O consumo tradicional de mandioca de mesa nessa região estende-se aos lares e locais de lazer, o que 

tem contribuído para o aumento do consumo e da renda dos agricultores. 

Preferencialmente a mandioca de mesa é colhida com ciclo vegetativo, oito a quatorze meses após o 

plantio (LORENZI, 2003; FUKUDA et al., 2006). Porém, nas pequenas cidades do interior de Pernambuco o 

período de colheita é definido pelo preço de mercado, o que pode resultar em rendimentos insatisfatórios. 

Assim, o objetivo foi avaliar características agronômicas de mandioca de mesa cv. Recife, colhida 

aos 8, 10, 12 e 14 meses de idade. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, 

Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE/UAST), Serra Talhada – PE, Semiárido Pernambucano. 

As manivas de mandioca de mesa cv. Recife foram obtidas com produtores rurais do município aos 

12 meses de idade. As mais uniformes foram selecionadas e a cada 10 gemas realizou-se um corte 

transversal, ficando cada uma com aproximadamente 15 cm. Essas, no dia do plantio, foram inseridas nas 

covas horizontalmente e cobertas com solo, seguida de leve compressão. 

O preparo inicial do solo foi de forma mecanizada, que consistiu da limpeza da área mais gradagem 

cruzada. Foi feita a demarcação da área, posteriormente abriu-se as covas, com aproximadamente 20 cm de 

largura por 10 cm de profundidade, espaçadas 1 m entre linhas x 0,60 m entre plantas, adotando-se uma 
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densidade de 16.666 plantas/há-1. A área total da parcela compreendeu 14,4 m2, composta por 24 plantas, 

organizadas em 4 linhas com 6 plantas cada uma. A área útil foi compostas pelas 8 plantas centrais. 

Durante o período do experimente, as plantas foram irrigadas diariamente por um sistema de 

microaspersão. Realizaram-se ainda 5 capinas manuais antes do plantio e aos 3, 7, 11 e 13 meses após o 

plantio. 

Após 8, 10, 12 e 14 meses de idade foi realizada a colheita. Seguiram-se as seguintes avaliações: 

Altura da planta, medida da base do solo até a parte mais alta da planta; Diâmetro do caule, medido a 20 cm 

de altura do solo com paquímetro digital; Número de raízes, com a contagem de todas as raízes das plantas 

da parcela útil; Diâmetro da raiz, medido com paquímetro digital na porção mediana de 10 raízes de plantas 

da área útil; Massa seca da raiz, obtida de duas plantas escolhidas ao acaso na parcela e levadas a estufa com 

circulação de ar forçada até atingir peso constante. 

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados (DBC), com três repetições. Os 

tratamentos foram definidos como sendo as idades de colheita: 8, 10, 12 e 14 meses após o plantio. Os dados 

foram transformados quando necessário por X = √X, submetidos aos testes de normalidade e análise de 

variância e as média foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade, com uso do software 

ASSISTAT 7,6 Beta. Quando possível foi ajustada a equação de regressão a 5% de significância com uso do 

software Table Curve. 

Resultados e Discussão 

Foi observado aumento significativo na altura das plantas com avanço na idade de colheita (Figura 

1). As plantas aos 14 meses de idade apresentaram-se mais altas, com altura média de 1,45 m (Figura 1). 

Resultados similares foram observados por Albuquerque et al., (2009) em Roraima, trabalhando com 

diferentes cultivares de mandioca de mesa, colhidas aos sete e treze meses após o plantio. 
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Figura 1. Altura de plantas de mandioca de mesa cv. Recife, colhidas aos 8, 10, 12 e 14 meses após o 

plantio. Serra Talhada – PE, UFRPE/UAST, 2013. 

Ao contrário da altura, o diâmetro do caule, o número de raízes e a massa seca das raízes tiveram um 

discreto aumento o que não foi suficiente para diferir estatisticamente entre os tratamentos (Tabela 1). 

Geralmente para mandioca de mesa, após a formação das raízes não surgem novas raízes, apenas o 

desenvolvimento das existentes (LORENZI, 2003). 

Tabela 1. Diâmetro do caule, número de raízes e massa de raízes de mandioca de mesa cv. Recife, colhidas 

aos 8, 10, 12 e 14 meses após o plantio. Serra Talhada – PE, UFRPE/UAST, 2013. 

Idades de Colheita 
(meses) 

Diâmetro do caule (mm) Número de raízes Massa seca da raiz (g) 

8 20,37 a *  2,69 a 9,21 a 
10 22,10 a 3,08 a 9,22 a 
12 21,72 a 3,33 a 11,75 a 
14 23,28 a 3,68 a 17,81 a 

CV (%) 15,16 34,76 33,62 
* médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

O diâmetro das raízes aumentou significativamente ao longo dos meses de colheita. Entre as 

colheitas de 8 e 12 meses o aumento foi mais discreto, porém entre as colheitas realizadas com 12 e 14 

meses, verificou-se um aumento mais acentuado (Figura 2). Raízes mais finas são desejáveis para o 

processamento mínimo (ANDRADE, 2013), pois facilitam o manuseio, aumentam o rendimento, tornam os 

pedaços mais padronizados e aceitáveis e ainda permite obter formatos inovadores. Enquanto que as raízes 

mais grossas são de melhor uso para comercialização “in natura”. 
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Figura 2. Diâmetro de raízes de mandioca de mesa cv. Recife, colhidas aos 8, 10, 12 e 14 meses após o 

plantio. Serra Talhada – PE, UFRPE/UAST, 2013. 

Conclusões

O avanço na idade de colheita, aumenta significativamente a altura das plantas e o diâmetro das 

raízes. Assim, a colheita vai depender do destino das raízes. Colheitas entre 8 e 12 meses após o plantio, 

proporcionam raízes mais finas e, portanto, mais adequadas ao processamento mínimo, enquanto as raízes 

colhidas aos 14 meses, apresentam maior diâmetro, adequando-se ao comércio “in natura’. 
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Introdução 

A utilização de reguladores vegetais é a técnica mais moderna na agricultura tropical para o manejo 

da arquitetura de plantas. São substâncias químicas sintéticas com efeito sobre o metabolismo vegetal 

(NAGASHIMA et al., 2010) que inibe, altera ou promove os processos fisiológicos e bioquímicos nas 

plantas. 

O glyphosate, originalmente utilizado como herbicida, em subdoses pode estimular o 

desenvolvimento da planta a partir da ativação de mecanismos de evitação às condições adversas, simulando 

efeito semelhante aos reguladores vegetais. Esse fenômeno é conhecido na agricultura e nas diversas áreas da 

saúde humana como hormese, e vem sendo estudada na busca da melhor compreensão sobre a ação 

estimulante e benéfica de substâncias tóxicas quando ministrada em baixas doses (SILVA et al. 2012). 

Cedergreen (2008) mencionou que os herbicidas glyphosate e metsulfuron-methyl podem induzir o 

incremento da biomassa de plantas de cevada em aproximadamente 25%, quando aplicados em doses de 5-

10% da dose comercial.  

Desta forma, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de subdoses de glyphosate sobre o 

crescimento de plantas de mandioca. 

Material e Métodos 

O experimento foi instalado em março de 2013 em casa de vegetação, no Campus da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia. O plantio foi realizado em vasos com volume de 60 litros em solo corrigido 

de acordo análise química. Utilizou-se manivas da variedade ‘Caetité’ com 20 cm de comprimento e 

aproximadamente sete gemas. Foram aplicadas subdoses de glyphosate aos 45 e 90 diasapós a emergência 

com pulverizador costal pressurizado a CO2 mantidos em pressão de 200 kPa. Aos 15, 30, 45, 60 e 75 dias 

após a aplicação do herbicida, foram realizadas as avaliações de altura das plantas, diâmetro do caule 

medindo-se a 20 cm do solo, número de folhas e teor de clorofila medida com clorofilômetro marca Minolta, 

modelo SPAD/502. 

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, representado por cinco concentrações de 

glyphosate (0; 1,8; 3,6; 7,2 e 14,4 g e.a ha-1), perfazendo um total de 5 tratamentos, com 5 repetições. A 
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parcela experimental foi constituída por um vaso, contendo uma única planta. A análise estatística foi

realizada utilizando-se o programa SAEG, versão 9.1, procedendo-se análise de variância aos resultados foi 

aplicado análise de regressão que melhor se ajustavam aos efeitos obtidos. 

Resultados e Discussão 

Foi definida regressão quadrática para as doses de glyphosate e modelo linear crescente para a 

testemunha que caracterizou a relação entre as avaliações após a aplicação do glyphosate e altura das plantas 

(Figura 1A). De maneira geral, os resultados obtidos evidenciaram que após a aplicação do herbicida a altura 

das plantas de mandioca é intensificada nas primeiras avaliações, sendo observada posteriormente, uma 

estabilização do crescimento para todas as doses avaliadas. 

Doses 
g e.a ha-1

(A) (B) 

♦  0 Ŷ* = 0,2587x + 55,62 (r² = 0,9784) Ŷ** =0,0291x + 10,5760 (r² = 0,9417)
■  1,8 Ŷ* = -0,0062x2 + 0,7783x + 51,52 (R² = 0,9602) Ŷ* =0,032x + 10,964 (r² = 0,8187)
▲3,6 Ŷ*= -0,0069x2 + 0,8425x + 46,96 (R² = 0,9584) Ŷ° =0,0324x + 11,0180 (r² = 0,7504)
+  7,2 Ŷ°= -0,0084x2 + 0,8423x + 50,04 (R² = 0,8908) Ŷ*=0,0231x + 10,83 (r² = 0,7940)
∗∗∗∗    14,4 Ŷ* = -0,0047x2 + 0,5882x + 48,28 (R² = 0,9542) Ŷ** = 0,0481x + 10,09 (r² = 0,9541)

Figura 1. Altura (Alt) (A) e diâmetro de caule (DC) (B) da planta de mandioca após aplicação de subdoses 

de glyphosate, Vitória da Conquista, Bahia, 2013. 
**, * e ° Significativo 1%, 5% e a 10% de probabilidade, respectivamente pela análise de variância da regressão. 

Na dose 14,4 g e.a ha-1 (Figura 1A) verifica-se menor incremento em altura das plantas de mandioca 

ao comparar com as doses utilizadas na avaliação. Em estudo realizado por Silva et al. (2012), verificaram 

que a massa de 100 grãos de feijão foi reduzida, quando submetida à subdoses mais elevadas de glyphosate, 

e que a aplicação de subdoses de glyphosate não alterou a produtividade do feijoeiro, quando avaliadas as 

três cultivares conjuntamente. Entretanto, quando cada cultivar foi analisada individualmente, verificou-se 

aumento na produtividade do feijoeiro de até 10% para a cultivar Juriti, corroborando o atual estudo. 

Em todos os estádios de crescimento avaliados foi definido o modelo linear crescente para a relação 

entre dias após a aplicação de glyphosate e diâmetro de caule da mandioca, ocorrendo comportamento 

uniforme das doses utilizadas, indicando aumento crescente dos mesmos com o aumento do ciclo da cultura. 

Os maiores valores de diâmetro do caule foram verificados para a dose 3,6 g e.a ha-1 (Figura 1B). De acordo 

Sagrilo (2007), o diâmetro de caule é uma característica que pode ser utilizada como indicador de qualidade 
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parcela experimental foi constituída por um vaso, contendo uma única planta. A análise estatística foi

realizada utilizando-se o programa SAEG, versão 9.1, procedendo-se análise de variância aos resultados foi 
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Foi definida regressão quadrática para as doses de glyphosate e modelo linear crescente para a 

testemunha que caracterizou a relação entre as avaliações após a aplicação do glyphosate e altura das plantas 

(Figura 1A). De maneira geral, os resultados obtidos evidenciaram que após a aplicação do herbicida a altura 

das plantas de mandioca é intensificada nas primeiras avaliações, sendo observada posteriormente, uma 

estabilização do crescimento para todas as doses avaliadas. 

Doses 
g e.a ha-1

(A) (B) 

♦  0 Ŷ* = 0,2587x + 55,62 (r² = 0,9784) Ŷ** =0,0291x + 10,5760 (r² = 0,9417)
■  1,8 Ŷ* = -0,0062x2 + 0,7783x + 51,52 (R² = 0,9602) Ŷ* =0,032x + 10,964 (r² = 0,8187)
▲3,6 Ŷ*= -0,0069x2 + 0,8425x + 46,96 (R² = 0,9584) Ŷ° =0,0324x + 11,0180 (r² = 0,7504)
+  7,2 Ŷ°= -0,0084x2 + 0,8423x + 50,04 (R² = 0,8908) Ŷ*=0,0231x + 10,83 (r² = 0,7940)
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Figura 1. Altura (Alt) (A) e diâmetro de caule (DC) (B) da planta de mandioca após aplicação de subdoses 

de glyphosate, Vitória da Conquista, Bahia, 2013. 
**, * e ° Significativo 1%, 5% e a 10% de probabilidade, respectivamente pela análise de variância da regressão. 

Na dose 14,4 g e.a ha-1 (Figura 1A) verifica-se menor incremento em altura das plantas de mandioca 

ao comparar com as doses utilizadas na avaliação. Em estudo realizado por Silva et al. (2012), verificaram 

que a massa de 100 grãos de feijão foi reduzida, quando submetida à subdoses mais elevadas de glyphosate, 

e que a aplicação de subdoses de glyphosate não alterou a produtividade do feijoeiro, quando avaliadas as 

três cultivares conjuntamente. Entretanto, quando cada cultivar foi analisada individualmente, verificou-se 

aumento na produtividade do feijoeiro de até 10% para a cultivar Juriti, corroborando o atual estudo. 

Em todos os estádios de crescimento avaliados foi definido o modelo linear crescente para a relação 

entre dias após a aplicação de glyphosate e diâmetro de caule da mandioca, ocorrendo comportamento 

uniforme das doses utilizadas, indicando aumento crescente dos mesmos com o aumento do ciclo da cultura. 

Os maiores valores de diâmetro do caule foram verificados para a dose 3,6 g e.a ha-1 (Figura 1B). De acordo 

Sagrilo (2007), o diâmetro de caule é uma característica que pode ser utilizada como indicador de qualidade 
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do material de plantio, uma vez que espera-se que caules mais espessos encerrem maiores quantidades de 

reservas nutritivas, resultando em desenvolvimento inicial mais vigoroso das plantas.

Para as doses 3,6 g e.a ha-1 e 7,2 g e.a ha-1 de glyphosate foi delineado o modelo quadrático quando 

avaliado o número de folhas, observando-se uma tendência de decréscimo à medida que passa o efeito da 

aplicação do herbicida (Figura 2A). Ao avaliar a testemunha, foi definido o modelo cúbico e nas demais 

doses não tiveram ajustes significativos de regressão. Esse comportamento de enfolhamento observado na 

fase inicial de desenvolvimento da planta de mandioca ocorre no início do processo fotossintético, pois até 

então a maniva supria a necessidade da planta, prosseguindo a formação de raízes absorventes, com maior 

capacidade de penetração no solo. 

À medida que foram elevadas as doses de aplicação de glyphosate, houve incremento na quantidade 

de folhas por planta, notando-se maior valor médio, na dose de 7,2 g e.a ha-1 (Figura 2A). Entretanto, de 

acordo Cock et al. (1977), um desenvolvimento exuberante da parte aérea pode ocasionar baixos 

rendimentos de raízes, sendo que altos rendimentos de raízes podem ser obtidos com um menor 

desenvolvimento da parte aérea em relação às raízes tuberosas. Desta forma, considerando o estudo dos 

autores citados acima, verifica-se que a aplicação de glyphosate é desvantajosa, pois a testemunha 

apresentou em média menor quantidade de folhas por planta. 

Doses 
g e.a ha-1

(A) (B) 

♦ 0 Ŷ* = -0,0002x3 + 0,0243x2 - 1,0102x + 22,08 
 (R² = 0,9990)

Ŷ* = -0,0002x3 + 0,0331x2 - 1,4944x + 53,788 
(R² = 0,999)

■1,8 Ŷ  = 12,36 Ŷ°= 0,0017x2 - 0,17496x + 41,428                 
(R² = 0,9102)

▲3,6 Ŷ*= -0,0027x2 + 0,2257x + 9,12 (R² = 
0,9833)

Ŷ = 36,8

+ 7,2 Ŷ°= -0,0005x2 - 0,0076x + 14,4 (R² = 0,9350) Ŷ = 37,1
∗∗∗∗14,4 Ŷ  = 12,48 Ŷ° = 0,0015x2 + 0,1097x + 37,24 (R² = 0,9400)

Figura 2. Número de folhas (A) e índice SPAD (B) da planta de mandioca após aplicação de subdoses de 

glyphosate, Vitória da Conquista, Bahia, 2013. 
* e ° Significativo 5% e a 10% de probabilidade, respectivamente pela análise de variância da regressão.  

Os valores do índice SPAD oscilaram entre 34,4 e 39,3 (Figura 2B), caracterizando um padrão 

inferior ao observado por Barbosa (2013) em estudo realizado com 27 clones de mandioca em Cândido 

A B 
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Sales-BA. Foi ajustado modelo quadrático crescente para a dose de 1,8 g e.a ha-1 e decrescente para 14,4 g 

e.a ha-1. Para a testemunha foi delineado o modelo cúbico que seguiu o mesmo comportamento quando 

avaliado o número de folhas, sendo que nas demais doses não tiveram ajustes significativos de regressão 

(Figura 2B). Embora, tenha observado esse comportamento decrescente verificaram-se maiores valores 

médios de índice SPAD nessa dose estudada.  

Conclusões 

O efeito benéfico do glyphosate no crescimento das plantas de mandioca ocorre quando se aplica a 

dose de 1,8 g e.a ha-1. Acima desses valores, verifica-se um decréscimo no incremento em altura das plantas. 
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Introdução 

A mandioca é cultivada em todo Brasil em razão de sua ampla adaptação às diferentes condições 

edafoclimáticas e ao seu potencial de produção. No estado de Roraima, a cultura da mandioca é cultivada 

pela maioria dos pequenos agricultores, que a utiliza, quase que exclusivamente, para o consumo familiar 

(Albuquerque et al., 2009). 

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 (Carvalho, 

2000).De acordo com Cruz et al. (2009) é importante e necessária a identificação das espécies de plantas 

daninhas, pois cada espécie apresenta o seu potencial de estabelecer-se na área e, sua agressividade pode 

interferir de forma diferenciada entre as culturas. Em cada época de coleta, algumas espécies se destacam em 

razão de vários fatores, dentre os quais: características da espécie, clima, banco de sementes, 

desenvolvimento da cultura e a época de controle.  

O levantamento das plantas daninhas possibilita a decisão e o estabelecimento dos métodos de 

controle mais adequados e ainda, o conhecimento da dinâmica populacional com base no levantamento 

fitossociológico é essencial para o aprimoramento do manejo integrado. Diante desse contexto, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a ocorrência de plantas daninhas em plantios de mandioca na savana de Roraima. 

Material e Métodos

A pesquisa foi realizada em lavouras de mandioca localizadas no bairro rural do Monte Cristo, nas 

proximidades do município de Boa Vista – RR.Foram selecionadas 10 propriedades ao acaso, com área total 

de 40 hectares. As coletas das plantas daninhas foram realizadas entre os meses de janeiro a abril de 2012. 

Para amostragem, utilizou-se um quadrado de ferro soldado com dimensões de 0,50 x 0,50 m, lançado 

aleatoriamente 80 vezes nos mandiocais durante os quatro meses (20 amostras mensais). As espécies foram 

coletadas, cortadas ao nível do solo, separadas, ensacadas elevadas ao Laboratório de Grandes Culturas do 

Centro de Ciências Agrárias/UFRR, onde foram separadas por espécie e identificadas por comparações 
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através de bibliografias especializadas. Em seguida, foi realizada a análise descritiva dos seguintes 

parâmetros fitossociológicos para as espécies: frequência (Fr) = número de parcelas que contêm a 

espécie/número total das parcelas utilizadas; densidade (De) = número total de indivíduos por espécie/área 

total coletada; abundância (Ab) = número total de indivíduos por espécie/número total de parcelas que 

contêm a espécie; frequência relativa (fr.) = frequência da espécie x 100/frequência total de todas as 

espécies; densidade relativa (DeR) = densidade da espécie x 100/densidade total de todas as espécies; 

abundância relativa (AbR) = abundância da espécie x 100/abundância total de todas as espécies e índice de 

valor de importância (IVI) = FrR + DeR + AbR (Brandão et al., 1998).  

Além dos parâmetros fitossociológicos avaliados, foram descritos: nome científico, nome popular, 

família, classe botânica, total de espécies por ha-1 e massa seca (MS). 

Resultados e Discussão

A composição da comunidade infestante de plantas daninhas na área levantada foi considerada 

heterogênea, apresentando 27 espécies distribuídas em 08 famílias botânicas. O gênero Brachiaria foi o que 

apresentou o maior número de espécies, no total de 4, que foram: brizantha, humidicola, dracunculifolia e 

decumbens. Das 8 famílias botânicas, as com maiores ocorrências foram: Poaceae, Fabaceae e Asteraceae, 

com os respectivos os percentuais: 29,69, 22,22 e 14,81%. 

A classe das dicotiledôneas obteve aproximadamente 60% das espécies identificadas. Levantamentos 

fitossociológicos realizados em mandiocais no município de Zé Doca, estado do Maranhão foram coletados 

661 indivíduos, sendo 40,4% pertencentes à classe monocotiledoneae e 59,6% à classe dicotiledoneae, 

considerado similar aos resultados obtidos nesse trabalho, sendo as famílias que mais se destacaram: 

Cyperaceae, Poaceae, Fabaceae, Malvaceae e Rubiaceae (MARQUES et al., 2011).As espécies que 

apresentaram o maior número de plantas por hectare foram: Digitaria sanguinalis (210.500), Brachiaria 

brizantha (111.000), Brachiaria decumbens (86.500), Brachiaria humidicola (69.000) e Brachiaria 

dracunculifolia (40.500) pertencente a classe das monocotiledôneas, enquanto as espécies da dicotiledôneas 

apresentaram baixo número de espécies por hectare. 

As espécies que apresentaram os maiores valores de massa seca (g ha-1) foram Digitaria sanguinalis 

(112.530), Brachiaria brizantha (98.000), Brachiaria decumbens (73.795) e Brachiaria humidicola 

(42.780).Algumas das espécies de plantas daninhas que ocorrem em mandiocais podem ser consideradas 

como problema local ou regional, pois cada região tem sua peculiaridade quanto às plantas daninhas 

predominantes, ainda que ocorram muitas delas em comum nas diversas regiões produtoras de mandioca no 

Brasil. Mesmo em trabalhos realizados em regiões distintas, as famílias botânicas Poaceae, Fabaceae e 

Asteraceae sobressaíram em relação as demais. 



637

Tabela 1. Classes botânicas (CB), Famílias (FA), Nomes científicos (NC), Nomes populares (NP) e 

abreviações (Ab), (LORENZI, 2000) das 27 espécies coletadas de plantas daninhas em plantio de mandioca 

no cerrado de Roraima, 2012. 

CB FA NC NP Ab.

Dicotiledoneae

Asteraceae 

Acanthospermum 
australe Mata pasto ACNAU
Ageratum 
conyzoides Mentrasto AGECO
Blainvillea 
rhomboidea Canela de urubu BLARH
Emilia coccinea Pincel-de-estudante EMICO

Convolvulaceae Merremia cissoides Corda-de-viola MRRCI

Euphorbiaceae 

Chamaesyce hirta Leiteira EPHHI
Cróton 
glandulosus Gervão branco CVNGL
Euphorbia 
heterophylla Amendoim-bravo EPHHL

Fabaceae 

Crotalaria incana Crotalária CVTIN
Desmodium 
incanum Pega-pega DEDIN
Desmodium 
tortuosum 

Carrapicho-beiço-
de-bode DEDTO

Indigofera hirsuta Anileira INDHI
Mimosa pudica Dormideira MIMPU
Senna occidentalis Fedegoso CASOC

Malvaceae
Sida cordifolia Malva SIDCO
Sidastrum 
micranthum Falsa-guaxima SIDMI

Monocotiledoneae

Commelinaceae Commelina 
benghalensis Trapoeraba COMBE

Cyperaceae 
Cyperus flavus 

Tiririca de três 
quinas CYPFL

Cyperus iria Tiririca CYPIR

Poaceae 

Braccharis 
dracunculifolia Alecrim-do-campo BRADR
Brachiaria 
brizantha  Braquiarão BRABR
Brachiaria 
decumbens Capim braquiária BRADC
Brachiaria 
humidicola             

Kikuio-da-
amazônia BRAHU

Digitaria 
horizontalis Capim colchão DIGHO
Digitaria 
sanguinalis Capim colchão DIGSA
Panicum maximum Capim-colonião PANMA
Rottboellia 
exaltata Capim camalote ROOEX
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Tabela 2. Frequência (Fr), densidade (De), abundância (Ab), número de plantas por hectare (NP) e massa 

seca (MS, g ha-1) das 27 espécies coletadas de plantas daninhas em plantio de mandioca no cerrado de 

Roraima, 2012. 

NC Fr De Ab NP MS
Digitaria horizontalis 0,32 7,44 1,86 46.500 34.675
Rottboellia exaltata 0,16 0,56 0,14 3.500 41.105
Cyperus iria 0,32 8,56 2,14 53.500 28,380
Croton glandulosus 0,24 0,24 0,06 1.500 9.070
Crotalaria incana 0,08 0,08 0,02 500 6.030
Brachiaria brizantha 0,40 17,76 4,44 111.000 98.000
Ageratum conyzoides 0,08 0,16 0,04 1.000 1.390
Digitaria sanguinalis 0,80 33,68 8,42 210.500 112.530
Commelina benghalensis 0,96 7,44 1,86 46.100 26.170
Sidastrum micranthum 0,08 2,32 0,58 14.500 16.155
Sida cordifolia 0,24 2,00 0,50 12.500 12.655
Euphorbia heterophylla 0,24 1,60 0,40 10.000 13.340
Mimosa pudica 0,16 0,16 0,04 1.000 6.385
Acanthospermum australe 0,16 2,32 0,58 14.500 13.340
Brachiaria humidicola 0,40 11,04 2,76 69.000 42.780
Braccharis dracunculifolia 0,32 6,48 1,62 40.500 37.765
Cyperus flavus 0,48 0,88 0,22 5.500 10.665
Chamaesyce hirta 0,24 0,8 0,20 5.000 4.780
Indigofera hirsuta 0,08 0,08 0,02 500 1.820
Emilia coccinea 0,16 0,56 0,14 3.500 4.710
Senna occidentalis 0,08 0,08 0,02 500 3.895
Desmodium incanum 0,16 0,16 0,04 1.000 13.430
Desmodium tortuosum 0,08 0,08 0,02 500 11.430
Brachiaria decumbens 0,32 13,84 3,46 86.500 73.795
Blainvillea rhomboidea 0,24 1,20 0,30 7.500 8.085
Panicum maximum 0,32 7,36 1,84 46.000 32.470
Merremia cissoides 0,24 1,84 0,46 11.500 7.785

A espécie Commelina benghalensis apresentou a maior freqüência relativa (13,30) enquanto a 

Digitaria sanguinalis obteve as maiores densidade relativa (28,08), abundância relativa (26,16) e índice de 

valor de importância (65,34) (Figura 1).  
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Figura 1. Freqüência relativa (FrR), densidade relativa (DeR), abundância (AbR) relativa  e índice de valor 

de importância (IVI) das 27 espécies coletadas de plantas daninhas em plantio de mandioca no cerrado de 

Roraima, 2012. 

Conclusões

A composição da comunidade infestante de plantas daninhas na área levantada é considerada 

heterogênea. As famílias com maior ocorrência são as Poaceae, Fabaceae e Asteraceae. As espécies que 

apresentam os maiores números de plantas por hectare são: Digitaria sanguinalis, Brachiaria brizantha, 

Brachiaria decumbens, Brachiaria humidicola e Brachiaria dracunculifolia. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura que apresenta grande capacidade de 

adaptação a diferentes condições edafoclimáticas. Em períodos prolongados de seca, é uma das poucas 

culturas alimentares que possibilita o acesso à produção para a sobrevivência dos agricultores. Além disso, é 

caracterizada pela grande facilidade e diversidade de aproveitamento para a alimentação humana e animal. 

É uma cultura que apresenta alta capacidade fotossintética, que pode ser amplamente manifestada em 

ambientes quentes e úmidos, com elevados níveis de radiação solar (EL-SHARKAWY et al. 1989).  

Entretanto, alguns fatores podem afetar o comportamento fotossintético das plantas, tais como o déficit 

hídrico, estresse térmico, concentração interna e externa de gases e composição e intensidade da luz 

(CONCENÇO et al., 2007). 

Um estudo analítico criterioso pode proporcionar uma seleção adequada de clones adaptados às 

condições ambientais específicas, pois a escolha correta da cultivar é um dos fatores do sistema de produção 

que mais contribui em aumento da produtividade da cultura, sem elevar os custos. Em virtude da interação 

genótipo x ambiente, dificilmente um genótipo se comportará de maneira semelhante em todas as regiões 

ecológicas (FUKUDA e SILVA, 2003). 

El-Sharkawy et al. (2008), afirmam que a fotossíntese da mandioca é um parâmetro que pode ser 

utilizado como uma estratégia no melhoramento genético a fim de se avaliar o seu potencial produtivo 

quando submetidas a diferentes ambientes de cultivo. 

Em função disso, objetivou-se avaliar a fotossíntese líquida de 27 clones de mandioca cultivados nas 

condições edafoclimáticas do município de Cândido Sales-BA. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em uma propriedade particular, pertencente ao Sr. Florentino Oliveira, 

localizada na localidade de Bomba, município de Cândido Sales-BA, (15º18’13’’ latitude Sul e 41º17’32’’ 

longitude Oeste de Greenwich). 

O plantio foi efetuado em outubro de 2010. As dimensões da parcela experimental abrangeram a área 

de 36 m2 (9,0 m x 4,0 m), com quatro fileiras de plantas, espaçadas em 1,0 m entre fileiras e 0,6 m entre 

plantas dentro de cada fileira, totalizando 60 plantas por parcela. A área útil de cada parcela constituiu-se das 

duas fileiras centrais, perfazendo um total de 7,8 m2 com 26 plantas. 

O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com três repetições e em esquema de parcelas 

subdivididas, sendo a parcela representada pelo clone, e a subparcela pela época de avaliação. 

As avaliações da taxa de fotossíntese líquida (Aliq, μmol.m-2 s-1) das plantas de mandioca ocorreram 

em duas épocas definidas pela estação seca (julho de 2011, aos 270 DAP) e chuvosa (janeiro de 2012, aos 

443 DAP), utilizando-se um sistema portátil aberto de análise de gases por infravermelho (IRGA), LCpro, 

ADC Bio Scientific Ltd.,UK, realizadas em uma planta por parcela, entre oito e 11 horas. Uma fonte 

artificial de luz dicroica foi utilizada, com intensidade de irradiância 1.100 µmol fótons m-2 s-1 que foi 

projetado no segundo par de folhas totalmente expandido. 

Os dados obtidos foram transformados para log(x+1) e foram submetidos ao teste t, a 5 % de 

probabilidade, para a comparação dos clones entre as épocas avaliadas; e ao teste de Scott-Knott para a 

comparação das médias dos clones em cada época específica. As análises foram realizadas pelo programa 

Assistat, versão 7.6 beta (SILVA, 2012) e Sistema de análises genéticas e estatísticas, SAEG, versão 9.1. 

Resultados e Discussão 

Para todos os clones avaliados, a maior taxa fotossintética líquida (Aliq) foi verificada na época 

chuvosa (janeiro de 2012), quando comparada com as leituras obtidas época seca (julho de 2011) (Tabela 1).  

Tabela 1 - Fotossíntese líquida (Aliq; μmol m-2 s-1) avaliada no segundo par de folhas totalmente expandido, 

em jul/11 (270 DAP) e jan/12 (443 DAP), de 27 clones de mandioca. Cândido Sales-BA, 2011-2012. 

Clone 
 Épocas   

Média Jul/11 Jul/11a Jan/12 Jan/12a

Baiana 9,34 1,72 Bb 15,38 1,79 Aa 11,32 
Conquista 8,24 1,70 Bb 17,29 1,81 Aa 12,77 
Esperança 12,95 1,77 Ab 16,47 1,80 Aa 14,25 

Futuro 8,10 1,70 Bb 16,17 1,80 Aa 10,69 
Sertão 10,49 1,73 Bb 16,71 1,81 Aa 13,60 

Amansa burro 5,46 1,65Db 14,44 1,78 Ba 9,95 
Aramaris 7,19 1,68 Cb 12,70 1,76 Ba 9,95 

Bom Jardim 9,31 1,72 Bb 12,53 1,76 Ba 10,92 
Caipira 6,80 1,68 Cb 14,81 1,79 Aa 10,80 
Caitité 7,44 1,69 Cb 15,40 1,79 Aa 11,42 

Caravela 5,76 1,64 Db 14,34 1,78 Ba 10,03 
Kiriris 5,31 1,65 Db 13,96 1,78 Ba 9,64 
Lagoão 6,79 1,67 Cb 14,33 1,78 Ba 10,56 

Malacaxeta 9,22 1,71 Bb 17,59 1,82 Aa 13,41 
Mulatinha 6,60 1,67 Cb 16,75 1,81 Aa 11,67 

Peru 7,36 1,68 Cb 13,38 1,77 Ba 9,71 
Poti Branca 7,25 1,68 Cb 13,01 1,77 Ba 10,13 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura que apresenta grande capacidade de 

adaptação a diferentes condições edafoclimáticas. Em períodos prolongados de seca, é uma das poucas 

culturas alimentares que possibilita o acesso à produção para a sobrevivência dos agricultores. Além disso, é 

caracterizada pela grande facilidade e diversidade de aproveitamento para a alimentação humana e animal. 

É uma cultura que apresenta alta capacidade fotossintética, que pode ser amplamente manifestada em 

ambientes quentes e úmidos, com elevados níveis de radiação solar (EL-SHARKAWY et al. 1989).  

Entretanto, alguns fatores podem afetar o comportamento fotossintético das plantas, tais como o déficit 

hídrico, estresse térmico, concentração interna e externa de gases e composição e intensidade da luz 

(CONCENÇO et al., 2007). 

Um estudo analítico criterioso pode proporcionar uma seleção adequada de clones adaptados às 

condições ambientais específicas, pois a escolha correta da cultivar é um dos fatores do sistema de produção 

que mais contribui em aumento da produtividade da cultura, sem elevar os custos. Em virtude da interação 

genótipo x ambiente, dificilmente um genótipo se comportará de maneira semelhante em todas as regiões 

ecológicas (FUKUDA e SILVA, 2003). 

El-Sharkawy et al. (2008), afirmam que a fotossíntese da mandioca é um parâmetro que pode ser 

utilizado como uma estratégia no melhoramento genético a fim de se avaliar o seu potencial produtivo 

quando submetidas a diferentes ambientes de cultivo. 

Em função disso, objetivou-se avaliar a fotossíntese líquida de 27 clones de mandioca cultivados nas 

condições edafoclimáticas do município de Cândido Sales-BA. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em uma propriedade particular, pertencente ao Sr. Florentino Oliveira, 

localizada na localidade de Bomba, município de Cândido Sales-BA, (15º18’13’’ latitude Sul e 41º17’32’’ 

longitude Oeste de Greenwich). 

O plantio foi efetuado em outubro de 2010. As dimensões da parcela experimental abrangeram a área 

de 36 m2 (9,0 m x 4,0 m), com quatro fileiras de plantas, espaçadas em 1,0 m entre fileiras e 0,6 m entre 

plantas dentro de cada fileira, totalizando 60 plantas por parcela. A área útil de cada parcela constituiu-se das 

duas fileiras centrais, perfazendo um total de 7,8 m2 com 26 plantas. 

O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com três repetições e em esquema de parcelas 

subdivididas, sendo a parcela representada pelo clone, e a subparcela pela época de avaliação. 

As avaliações da taxa de fotossíntese líquida (Aliq, μmol.m-2 s-1) das plantas de mandioca ocorreram 

em duas épocas definidas pela estação seca (julho de 2011, aos 270 DAP) e chuvosa (janeiro de 2012, aos 

443 DAP), utilizando-se um sistema portátil aberto de análise de gases por infravermelho (IRGA), LCpro, 

ADC Bio Scientific Ltd.,UK, realizadas em uma planta por parcela, entre oito e 11 horas. Uma fonte 

artificial de luz dicroica foi utilizada, com intensidade de irradiância 1.100 µmol fótons m-2 s-1 que foi 

projetado no segundo par de folhas totalmente expandido. 

Os dados obtidos foram transformados para log(x+1) e foram submetidos ao teste t, a 5 % de 

probabilidade, para a comparação dos clones entre as épocas avaliadas; e ao teste de Scott-Knott para a 

comparação das médias dos clones em cada época específica. As análises foram realizadas pelo programa 

Assistat, versão 7.6 beta (SILVA, 2012) e Sistema de análises genéticas e estatísticas, SAEG, versão 9.1. 

Resultados e Discussão 

Para todos os clones avaliados, a maior taxa fotossintética líquida (Aliq) foi verificada na época 

chuvosa (janeiro de 2012), quando comparada com as leituras obtidas época seca (julho de 2011) (Tabela 1).  

Tabela 1 - Fotossíntese líquida (Aliq; μmol m-2 s-1) avaliada no segundo par de folhas totalmente expandido, 

em jul/11 (270 DAP) e jan/12 (443 DAP), de 27 clones de mandioca. Cândido Sales-BA, 2011-2012. 

Clone 
 Épocas   

Média Jul/11 Jul/11a Jan/12 Jan/12a

Baiana 9,34 1,72 Bb 15,38 1,79 Aa 11,32 
Conquista 8,24 1,70 Bb 17,29 1,81 Aa 12,77 
Esperança 12,95 1,77 Ab 16,47 1,80 Aa 14,25 

Futuro 8,10 1,70 Bb 16,17 1,80 Aa 10,69 
Sertão 10,49 1,73 Bb 16,71 1,81 Aa 13,60 

Amansa burro 5,46 1,65Db 14,44 1,78 Ba 9,95 
Aramaris 7,19 1,68 Cb 12,70 1,76 Ba 9,95 

Bom Jardim 9,31 1,72 Bb 12,53 1,76 Ba 10,92 
Caipira 6,80 1,68 Cb 14,81 1,79 Aa 10,80 
Caitité 7,44 1,69 Cb 15,40 1,79 Aa 11,42 

Caravela 5,76 1,64 Db 14,34 1,78 Ba 10,03 
Kiriris 5,31 1,65 Db 13,96 1,78 Ba 9,64 
Lagoão 6,79 1,67 Cb 14,33 1,78 Ba 10,56 

Malacaxeta 9,22 1,71 Bb 17,59 1,82 Aa 13,41 
Mulatinha 6,60 1,67 Cb 16,75 1,81 Aa 11,67 

Peru 7,36 1,68 Cb 13,38 1,77 Ba 9,71 
Poti Branca 7,25 1,68 Cb 13,01 1,77 Ba 10,13 
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Sergipana 8,47 1,70 Bb 12,76 1,76 Ba 10,62 
Simbé 8,05 1,70 Bb 15,03 1,79 Aa 11,54 

Tapioqueira 9,02 171 Bb 15,75 1,80 Aa 12,30 
Verdinha 5,94 1,66 Db 15,84 1,80 Aa 10,95 

Bromadeira 9,51 1,72 Bb 13,75 1,77 Ba 11,47 
Lavra Velha 8,74 1,71 Bb 11,97 1,75 Ba 10,36 

Parazinha 8,95 1,71 Bb 14,32 1,78 Ba 11,64 
Salangor 9,17 1,71 Bb 16,57 1,81 Aa 12,87 
Sergipe 9,61 1,72 Bb 13,80 1,77 Ba 11,71 

Tussuma 6,96 1,68 Cb 12,83 1,76 Ba 10,54 
Média 8,07  14,52   

aDados transformados para Log(x+1) ** Médias seguidas de mesmas letras maiúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste 
Scott-Knott a 5% de probabilidade; e, minúsculas nas linhas não diferem entre si pelo teste a 5% de probabilidade.  

As menores taxas de Aliq aos 270 dias após o plantio (DAP) (época seca) foram associadas à ativação 

do eficiente mecanismo de controle do movimento dos estômatos frente à condição de restrição da 

disponibilidade hídrica. El-Sharkawy e Tafur (2010), em estudo sobre comparação de taxas de Aliq em 

cultivares de mandioca, observaram que menores valores foram verificados sob um longo período de seca 

que se estendeu entre 110 e 170 DAP. Os autores afirmam que a diversidade genética na capacidade 

fotossintética da mandioca pode estar relacionada com o habitat de origem das cultivares. 

De acordo com El-Sharkawy et al. (1984), os menores valores de Aliq da época seca estão 

relacionados com a restrição da condutância estomática que ocorre sob condições de alto déficit de pressão 

de vapor (DPV), tanto sob condições ambientais controladas quanto em cultivo em campo, 

independentemente do potencial hídrico do solo ou da folha.  

Para as avaliações realizadas na época chuvosa, os valores superiores de Aliq  foram avaliados em 

folhas formadas durante o período de reestabelecimento hídrico. A abscisão foliar induzida pela época seca 

foi fator preponderante para a emissão destas novas folhas, que, de acordo com Cayón et al. (1997) 

apresentam taxas de Aliq mais elevadas.  

 As leituras realizadas no período seco foram caracterizadas por ampla variação entre os valores de 

Alíq, sendo possível a definição de quatro grupos. O clone Esperança diferenciou-se dos demais clones, 

apresentando o maior valor de Alíq na época seca (12,95 µmol CO2 m-2s-1), enquanto Amansa burro, Caravela, 

Kiriris e Verdinha constituíram o grupo com menores valores comparativos. Os demais clones foram 

classificados em dois grupos, apresentando valores intermediários. Para o período chuvoso, houve a 

formação distinta de dois grupos, sendo observadas maiores taxas de Aliq para os clones Baiana, Conquista, 

Esperança, Futuro, Sertão, Caipira, Caitité, Malacaxeta, Mulatinha, Simbé, Tapioqueira, Verdinha e 

Salangor, variando de 14,81 a 17,59 µmol CO2 m-2s-1, se diferindo dos demais clones. 

As diferenças na Aliq observadas entre os clones podem ser influenciadas também por diferenças 

anatômicas ou bioquímicas entre as variedades (EL-SHARKAWY et al., 1989), como por exemplo, 

diferenças na atividade das enzimas e/ou conteúdo de enzimas no tecido foliar (EL-SHARKAWY e TAFUR, 

2010), e não somente pela regulação do movimento de água nos estômatos. 
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Conclusões 

- O clone Esperança mantém elevadas taxas de Alíq  na época seca e chuvosa. 

- A época seca restringe capacidade fotossintética do clone Verdinha.    
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Introdução 

O déficit hídrico é um fator de grande importância, que influencia diretamente em 

diversos processos fisiológicos das plantas. Geralmente aumenta a resistência difusiva ao 

vapor de água, através do fechamento dos estômatos, reduzindo, consequentemente, a 

transpiração e o suprimento de CO2 para a fotossíntese (NOGUEIRA, 1997), além de 

reduzir a absorção de nutrientes pelas plantas, em virtude de menor mobilidade de íons no 

solo e menor fluxo de nutrientes, ocasionados por menor absorção de água (MAZA, 1991).  

Segundo Aspiazú et al (2010), a abertura e o fechamento estomático dependem de 

vários fatores, tais como a radiação solar, os níveis de CO2 no mesófilo, umidade relativa do 

ar, o potencial de água, e outros de menor magnitude, como o vento, substâncias de 

crescimento e ritmos endógenos de cada uma das espécies. As características morfológicas 

relacionadas ao aparelho estomático, densidade e padrão de distribuição sobre a superfície 

superior e inferior da folha podem afetar  o grau de sensibilidade dos estômatos, em 

consequência da umidade relativa do ar (EL-SHARKAWY et al., 1985).  

A planta de mandioca (Manihot esculenta Crantz) sintetiza e acumula ácido 

abscísico de forma rápida, em resposta à fase inicial de déficit hídrico, influenciando na 

sensibilidade dos estômatos (ALVES e SETTER, 2000). Esse mecanismo protege a folha de 

desidratação grave, permitindo também que a folha permaneça fotossinteticamente ativa 

(EL-SHARKAWY, 2003, 2004). 



645

CONDUTÂNCIA ESTOMÁTICA FOLIAR DE CLONES DE 
MANDIOCA (Manihot esculenta Crantz) NAS ÉPOCAS SECA E 

CHUVOSA EM CÂNDIDO SALES-BA 

Greice Marques Barbosa1, Sylvana Naomi Matsumoto2, Carmem Lacerda Lemos 
Brito1, Jerffson Lucas Santos3, Lucialdo Oliveira d’Arede3, Perla Oliveira Novais4. 
1Doutoranda em Agronomia (Fitotecnia) na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(UESB Caixa Postal 95, 45031-900, Vitória da Conquista, BA. E-mail: 
greiceagro@yahoo.com.br; lemoscarmem@yahoo.com.br 
2Professora D.Sc. da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Caixa Postal 95, 
45031-900, Vitória da Conquista, BA. E-mail: sylvananaomi@yahoo.com.br 
3Mestrando em Agronomia (Fitotecnia) na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(UESB). Caixa Postal 95, 45031-900, Vitória da Conquista, BA. E-mail: 
je.lucas@hotmail.com; lucialdo@hotmail.com 
4Mestranda em Fisiologia e Bioquímica de Plantas na Universidade de São Paulo (USP), 
Caixa Postal 9, 13418-900, Piracicaba, SP. E-mail: perla_oliveira2@hotmail.com 

Introdução 

O déficit hídrico é um fator de grande importância, que influencia diretamente em 

diversos processos fisiológicos das plantas. Geralmente aumenta a resistência difusiva ao 
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transpiração e o suprimento de CO2 para a fotossíntese (NOGUEIRA, 1997), além de 

reduzir a absorção de nutrientes pelas plantas, em virtude de menor mobilidade de íons no 

solo e menor fluxo de nutrientes, ocasionados por menor absorção de água (MAZA, 1991).  

Segundo Aspiazú et al (2010), a abertura e o fechamento estomático dependem de 

vários fatores, tais como a radiação solar, os níveis de CO2 no mesófilo, umidade relativa do 

ar, o potencial de água, e outros de menor magnitude, como o vento, substâncias de 

crescimento e ritmos endógenos de cada uma das espécies. As características morfológicas 

relacionadas ao aparelho estomático, densidade e padrão de distribuição sobre a superfície 

superior e inferior da folha podem afetar  o grau de sensibilidade dos estômatos, em 

consequência da umidade relativa do ar (EL-SHARKAWY et al., 1985).  

A planta de mandioca (Manihot esculenta Crantz) sintetiza e acumula ácido 

abscísico de forma rápida, em resposta à fase inicial de déficit hídrico, influenciando na 

sensibilidade dos estômatos (ALVES e SETTER, 2000). Esse mecanismo protege a folha de 

desidratação grave, permitindo também que a folha permaneça fotossinteticamente ativa 

(EL-SHARKAWY, 2003, 2004). 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar a condutância estomática (Gs) 

de 27 clones de mandioca cultivados nas condições edafoclimáticas do município de 

Cândido Sales-BA. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em uma propriedade particular, pertencente ao Sr. 

Florentino Oliveira, localizada na localidade de Bomba, município de Cândido Sales-BA, 

sob as coordenadas 15º18’13’’ Latitude Sul e 41º17’32’’ Longitude Oeste de Greenwich. O 

plantio foi efetuado em outubro de 2010. As dimensões da parcela experimental abrangeram 

a área de 36 m2 (9,0 m x 4,0 m), com quatro fileiras de plantas, espaçadas em 1,0 m entre 

fileiras e 0,6 m entre plantas dentro de cada fileira, totalizando 60 plantas por parcela. A 

área útil de cada parcela constituiu-se das duas fileiras centrais, perfazendo um total de 7,8 

m2 com 26 plantas.   

O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com três repetições e em 

esquema de parcelas subdivididas, sendo a parcela representada pelo clone, e a subparcela 

pela época de avaliação.  

As avaliações das plantas de mandioca ocorreram em duas épocas definidas pela 

estação seca (julho de 2011, aos 270 DAP) e chuvosa (janeiro de 2012, aos 443 DAP) e 

utilizou-se um sistema portátil aberto de análise de gases por infravermelho (IRGA), LCpro, 

ADC Bio Scientific Ltd.,UK, com intensidade de irradiância de 1.100 µmol fótons m-2 s-1 

que foi projetado no segundo par de folhas totalmente expandido. As avaliações foram 

realizadas em uma planta por parcela, entre oito e 11 horas. 

Os dados foram submetidos ao teste t a 5 % de probabilidade para a comparação dos 

clones entre as épocas avaliadas; e ao teste de Scott-Knott para a comparação das médias 

dos clones em cada época específica. As análises foram realizadas pelo programa Assistat, 

versão 7.6 beta (SILVA, 2012) e Sistema de análises genéticas e estatísticas, SAEG, versão 

9.1. 

Resultados e Discussão 

Foi verificada elevação de valores de Gs para a época chuvosa (janeiro de 2012) 

(Tabela 1). 
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Tabela 1. Condutância estomática (Gs; mmol H2O m-2 s-1) avaliada no segundo par de 

folhas totalmente expandido, em jul/11 (270 DAP; época seca) e jan/12 (443 DAP; época 

chuvosa), de 27 clones de mandioca. Cândido Sales - BA, 2011-2012. 

Épocas  
Clone Jul/11 Jul/11ª Jan/12 Jan/12ª Média 

Baiana 0,15 0,36 Bb 0,27 0,48 Ca 0,21 
Conquista 0,15 0,37 Bb 0,36 0,55 Ca 0,26 
Esperança 0,26 0,47 Ab 0,41 0,63 Ba 0,33 
Futuro 0,12 0,33 Bb 0,54 0,65 Ba 0,48 
Sertão 0,26 0,47 Aa 0,71 0,73 Aa 0,22 
Amansa burro 0,15 0,36 Bb 0,29 0,50 Ca 0,16 
Aramaris 0,10 0,30 Bb 0,22 0,44 Ca 0,21 
Bom Jardim 0,22 0,44 Aa 0,20 0,42 Ca 0,22 
Caipira 0,11 0,34 Bb 0,31 0,50 Ca 0,18 
Caitité 0,14 0,36 Bb 0,30 0,51 Ca 0,18 
Caravela 0,11 0,32 Bb 0,25 0,46 Ca 0,20 
Kiriris 0,11 0,32 Bb 0,24 0,46 Ca 0,32 
Lagoão 0,12 0,33 Bb 0,27 0,48 Ca 0,21 
Malacaxeta 0,22 0,43 Ab 0,43 0,59 Ba 0,22 
Mulatinha 0,15 0,37 Bb 0,27 0,48 Ca 0,22 
Peru 0,10 0,29 Bb 0,33 0,60 Ba 0,21 
Poti Branca 0,18 0,40 Aa 0,26 0,48 Ca 0,22 
Sergipana 0,17 0,39 Ba 0,25 0,46 Ca 0,21 
Simbé 0,15 0,36 Bb 0,28 0,49 Ca 0,22 
Tapioqueira 0,16 0,38 Bb 0,29 0,50 Ca 0,22 
Verdinha 0,11 0,32 Bb 0,50 0,64 Ba 0,31 
Bromadeira 0,16 0,39 Bb 0,31 0,51 Ca 0,23 
Lavra Velha 0,28 0,47 Aa 0,23 0,44 Ca 0,25 
Parazinha 0,14 0,36 Bb 0,32 0,51 Ca 0,23 
Salangor 0,23 0,45 Aa 0,32 0,52 Ca 0,28 
Sergipe 0,16 0,38 Bb 0,27 0,48 Ca 0,22 
Tussuma 0,14 0,35 Ba 0,23 0,42 Ca 0,19 
Média 0,16  0,32     
aDados transformados para √(Ln(x+1)) **Médias seguidas de mesmas letras maiúsculas nas 
colunas não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade; e, minúsculas nas 
linhas não diferem entre si pelo teste t a 5% de probabilidade. 

 Entre as épocas de avaliação, verificou-se valores que variaram de 0,16 mmol H2O 

m-2s-1 no período seco para 0,32 mmol H2O m-2s-1 no período chuvoso. Valores próximos ao 

deste estudo foram obtidos por Saadu et al. (2009), avaliando os tipos de estômatos e as 

taxas de transpiração em algumas espécies tropicais, entre os quais a mandioca, cujos 

valores de Gs variaram entre 0,11 e 0,25 mmol H2O m-2s-1. 

Para a época seca, observou-se a formação de dois grupos diferentes. Os clones 

Esperança, Sertão, Bom Jardim, Malacaxeta, Poti Branca, Lavra Velha e Salangor 
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 Entre as épocas de avaliação, verificou-se valores que variaram de 0,16 mmol H2O 

m-2s-1 no período seco para 0,32 mmol H2O m-2s-1 no período chuvoso. Valores próximos ao 

deste estudo foram obtidos por Saadu et al. (2009), avaliando os tipos de estômatos e as 

taxas de transpiração em algumas espécies tropicais, entre os quais a mandioca, cujos 

valores de Gs variaram entre 0,11 e 0,25 mmol H2O m-2s-1. 

Para a época seca, observou-se a formação de dois grupos diferentes. Os clones 

Esperança, Sertão, Bom Jardim, Malacaxeta, Poti Branca, Lavra Velha e Salangor 

apresentaram valores superiores de Gs diferindo-se dos demais. Estudo realizado por El-

Sharkawy et al. (1989) foi observado que os estômatos da folha de mandioca fecham-se 

rapidamente sob condições de seca e, como, conseqüência, as taxas fotossintéticas também 

são reduzidas, devido à restrição da entrada do CO2 nos estômatos. Para a época chuvosa, 

observou-se a formação de três grupos, e o clone Futuro apresentou a maior Gs para o 

período. 

Independentemente do status hídrico do solo, os estômatos da planta de mandioca 

fecham-se parcialmente sob baixa umidade do ar, praticamente sem alterações no potencial 

de água na folha (EL-SHARKAWY, 2003, 2004), por meio do aumento na concentração de 

ácido abscísico (ABA) em resposta ao aumento no déficit de pressão de vapor (EL-

SHARKAWY et al., 1985).  

El-Sharkawy et al. (1984) afirmam que a sensibilidade dos estômatos em resposta à 

baixa umidade somente é vantajosa para culturas que resistem a um longo período sob 

déficit hídrico e baixa umidade relativa, como é o caso da mandioca. Para culturas expostas 

a um curto período de elevado déficit de pressão de vapor, mas abundante disponibilidade 

hídrica no solo, o ideal é que os estômatos sejam insensíveis.   

Conclusões 

 - A condutância estomática dos clones é maior na época chuvosa. 

 - O clone Sertão apresenta a maior condutância em relação aos demais ecotipos, na 

segunda época de avaliação. 
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Introdução 

Um dos fatores ligados à eficiência fotossintética de plantas e consequentemente ao crescimento e 

adaptabilidade a diversos ambientes é a clorofila, presente em todos os vegetais verdes (ENGEL e 

POGGIANI, 1991). As clorofilas são pigmentos responsáveis pela conversão da radiação luminosa em 

energia, sob a forma de ATP e NADPH e estão presentes nos vegetais superiores, sob as formas a e b, sendo 

constantemente sintetizadas e destruídas, cujos processos são influenciados por fatores internos e externos às 

plantas (NEVES et al., 2005). 

Segundo Taiz e Zeiger (2004), entre os fatores externos, os nutrientes minerais se destacam, por 

integrarem a estrutura molecular das plantas, como também por atuarem em alguma etapa das reações que 

levam à síntese desses pigmentos. Como o nitrogênio é constituinte da molécula de clorofila, geralmente 

existe alta correlação entre o seu teor e a clorofila nas folhas das plantas (SORATTO et al, 2004). Essa 

relação é atribuída, principalmente ao fato de que 50 a 70 % do nitrogênio total das folhas ser integrante de 

enzimas (CHAPMAN e BARRETO, 1997) que estão associadas aos cloroplastos (STOCKING e ONGUN, 

1962).  

Calatayud et al (2000) afirmam que na mandioca (Manihot esculenta Crantz), outro fator que pode 

contribuir para a alteração do conteúdo de clorofila das folhas é a ocorrência simultânea de temperaturas 

baixas e restrição da disponibilidade hídrica, durante a estação do inverno, pois altera o padrão de 

longevidade foliar e intensifica os processos de senescência, abscisão e restringe a expansão do limbo foliar. 

O instrumento SPAD-502 (Soil Plant Analysis Development) avalia, quantitativamente, a 

intensidade da cor verde da folha, medindo as transmissões de luz a 650 nm e 960 nm (GUIMARÃES et al., 

1999). Os comprimentos de ondas utilizados situam-se na faixa do vermelho, em que a absorbância é alta e 

não é afetada pelos carotenóides, e do infravermelho, em que a absorbância é extremamente baixa 

(ARGENTA et al., 2001). 

Diante do exposto, objetivou-se com este estudo avaliar a intensidade do verde nas épocas seca e 

chuvosa, em folhas de 27 clones de mandioca cultivados em Cândido Sales-BA.  
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Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em uma propriedade particular, pertencente ao Sr. Florentino Oliveira, 

localizada na localidade de Bomba, município de Cândido Sales-BA, sob as coordenadas 15º18’13’’ Latitude 

Sul e 41º17’32’’ Longitude Oeste de Greenwich.  

O plantio foi efetuado em outubro de 2010. As dimensões da parcela experimental abrangeram a área 

de 36 m2 (9,0 m x 4,0 m), com quatro fileiras de plantas, espaçadas em 1,0 m entre fileiras e 0,6 m entre 

plantas dentro de cada fileira, totalizando 60 plantas por parcela. A área útil de cada parcela constituiu-se das 

duas fileiras centrais, perfazendo um total de 7,8 m2 com 26 plantas. 

O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com três repetições e em esquema de parcelas 

subdivididas, sendo a parcela representada pelo clone, e a subparcela pela época de avaliação. 

As avaliações das plantas de mandioca ocorreram em duas épocas definidas pela estação seca (julho 

de 2011, aos 270 DAP) e chuvosa (janeiro de 2012, aos 443 DAP), a avaliação do índice SPAD foi realizada 

no segundo par de folhas totalmente expandido, a partir do ápice de um ramo da porção mediana da planta, 

em uma planta por parcela, por meio de um clorofilômetro portátil, Spad 502, Minolta, Japão. Foram 

realizadas quatro leituras em cada folha, alternando as leituras nos diferentes lóbulos.  

Os dados foram submetidos ao teste t a 5 % de probabilidade para a comparação dos clones entre as 

épocas avaliadas; e ao teste de Scott-Knott para a comparação das médias dos clones em cada época 

específica. As análises foram realizadas pelo programa Assistat, versão 7.6 beta (SILVA, 2012) e Sistema de 

análises genéticas e estatísticas, SAEG, versão 9.1. 

Resultados e Discussão 

Os valores do índice SPAD oscilaram, nas épocas avaliadas, entre 32,10 e 56,48, caracterizando um 

padrão superior ao observado por Anand e Byju (2008) (Tabela 1). 

Tabela 1 - Índice SPAD avaliado no segundo par de folhas totalmente expandido, em jul/11 (270 DAP) e 

jan/12 (443 DAP), de 27 clones de mandioca. Cândido Sales-BA, 2011-2012. 

Épocas 
Clone Jul/11 Jan/12 Média 

Baiana 38,08 bB 45,24 aB 41,66 
Conquista 42,63 aA 45,90 aB 44,27 
Esperança 46,02 bA 53,63 aA 49,83 
Futuro 49,25 aA 39,62 bC 44,43 
Sertão 34,67 bB 47,73 aA 41,20 
Amansa burro 38,24 bB 45,51 aB 41,88 
Aramaris 32,18 aB 35,86 aC 34,02 
Bom Jardim 44,71 bA 51,51 aA 48,11 
Caipira 42,17 aA 44,47 aB 43,32 
Caitité 42,28 bA 50,33 aA 46,30 
Caravela 46,76 aA 46,83 aB 46,79 
Kiriris 40,98 aA 45,88 aB 43,43 
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Os dados foram submetidos ao teste t a 5 % de probabilidade para a comparação dos clones entre as 

épocas avaliadas; e ao teste de Scott-Knott para a comparação das médias dos clones em cada época 

específica. As análises foram realizadas pelo programa Assistat, versão 7.6 beta (SILVA, 2012) e Sistema de 

análises genéticas e estatísticas, SAEG, versão 9.1. 

Resultados e Discussão 

Os valores do índice SPAD oscilaram, nas épocas avaliadas, entre 32,10 e 56,48, caracterizando um 

padrão superior ao observado por Anand e Byju (2008) (Tabela 1). 

Tabela 1 - Índice SPAD avaliado no segundo par de folhas totalmente expandido, em jul/11 (270 DAP) e 

jan/12 (443 DAP), de 27 clones de mandioca. Cândido Sales-BA, 2011-2012. 

Épocas 
Clone Jul/11 Jan/12 Média 

Baiana 38,08 bB 45,24 aB 41,66 
Conquista 42,63 aA 45,90 aB 44,27 
Esperança 46,02 bA 53,63 aA 49,83 
Futuro 49,25 aA 39,62 bC 44,43 
Sertão 34,67 bB 47,73 aA 41,20 
Amansa burro 38,24 bB 45,51 aB 41,88 
Aramaris 32,18 aB 35,86 aC 34,02 
Bom Jardim 44,71 bA 51,51 aA 48,11 
Caipira 42,17 aA 44,47 aB 43,32 
Caitité 42,28 bA 50,33 aA 46,30 
Caravela 46,76 aA 46,83 aB 46,79 
Kiriris 40,98 aA 45,88 aB 43,43 

Lagoão 47,83 aA 44,32 aB 46,08 
Malacaxeta 47,28 aA 50,30 aA 48,79 
Mulatinha 47,90 bA 56,48 aA 52,20 
Peru 39,50 aB 44,80 aB 42,15 
Poti Branca 42,73 aA 45,74 aB 44,23 
Sergipana 43,21 aA 46,00 aB 44,61 
Simbé 32,10 bB 39,00 aC 35,55 
Tapioqueira 45,19 aA 43,20 aB 44,20 
Verdinha 45,42 aA 44,4 aB 44,93 
Bromadeira 42,23 aA 45,62 aB 43,93 
Lavra Velha 44,93 aA 47,95 aA 46,44 
Parazinha 44,73 aA 49,19 aA 46,96 
Salangor 43,33 aA 42,91 aB 43,12 
Sergipe 40,50 bA 48,81 aA 44,65 
Tussuma 35,63 aB 38,50 aC 37,06 
Média 42,24 45,92  
*Médias seguidas de mesmas letras maiúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade; e, 
minúsculas nas linhas não diferem entre si pelo teste t a 5% de probabilidade. 

Desdobrando-se a interação entre épocas e clones, para o clone Futuro, foi verificada alteração de 

resposta definida para os demais clones, caracterizada por menor valor de índice SPAD para a época seca em 

relação à época chuvosa. Para o referido clone, ocorreu elevação de, aproximadamente, 10 pontos do índice 

SPAD, durante a época seca, em relação às leituras realizadas na época chuvosa.  

Com exceção do clone Futuro, houve similaridade ou maior valor atribuído às leituras do índice 

SPAD na época chuvosa. Tal homogeneidade de comportamento foi relacionada à ocorrência do repouso 

fisiológico da espécie, condicionado pela temperatura do ar, disponibilidade hídrica e absorção de nutrientes. 

A avaliação realizada na época seca foi caracterizada pela estratificação em dois grupos, com 20 

clones constituindo o grupo de valores superiores aos clones Baiana, Sertão, Amansa burro, Aramaris, Peru, 

Simbé e Tussuma, componentes do nível inferior de agrupamento. Para a época chuvosa, três estratos foram 

definidos, sendo o limite superior alcançado por nove clones (Esperança, Sertão, Bom jardim, Caitité, 

Malacaxeta, Mulatinha, Lavra velha, Parazinha e Sergipe) e o limite inferior restrito a quatro clones (Futuro, 

Aramaris, Simbé e Tussuma). O maior agrupamento foi constituído por 14 clones que apresentaram valores 

intermediários do índice SPAD.  

O clone Sergipe, assim como Esperança, Bom jardim, Caitité, Malacaxeta, Mulatinha, Lavra velha e 

Parazinha mantiveram-se no grupo de valores superiores, caracterizando um padrão de otimização e 

homogeneidade do índice SPAD para este estrato, mesmo sob a divergente condição climática que distinguiu 

as duas épocas de avaliação. Para as leituras realizadas na época seca e na chuvosa, os clones Tussuma, 

Simbé e Aramaris permaneceram no grupo definido por valores inferiores do índice SPAD. Os clones Futuro 

e Sertão alternaram drasticamente os padrões de classificação entre as épocas de avaliação.  

Dessa forma, maior diversidade de valores temporais para a precocidade e para a duração deste 

fenômeno, bem como para aspectos relacionados à posterior filocronia, foram observados. Alterações do 

índice SPAD e dos teores de clorofila foliar foram verificadas para diferentes estádios de desenvolvimento e 

para clones de mandioca, em estudos realizados por Anand e Byju (2008) e Akparobi (2009). 
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Conclusões 

- Houve efeito da interação entre clones e épocas de avaliação para o índice SPAD.  

- Foi verificada alterações de resposta do índice SPAD para a época seca em relação à chuvosa para 

os clones de mandioca analisados. 
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Introdução 

A restrição hídrica é o principal fator limitante da produção agrícola das regiões 

áridas e semiáridas do mundo, como na região Sudoeste da Bahia, sendo de extrema 

importância o reconhecimento de espécies tolerantes à seca. Para esse cenário, devido à 

elevada rusticidade e à tradição de cultivo, o plantio da mandioca torna-se a única 

alternativa para a agricultura de subsistência. 

A cultura é extremamente tolerante às condições de restrição de disponibilidade 

hídrica e, por este motivo, tem reconhecida importância econômica e social em áreas 

caracterizadas por regimes pluviométricos erráticos e limitações da sistematização de 

recursos hídricos naturais (EL-SHARKAWY e TAFUR, 2010). Em estudo realizado por 

Veríssimo et al. (2010), a eficiência do uso da água (EUA), além da taxa fotossintética 

líquida, condutância estomática e transpiração são características alinhadas à adaptação da 

cultura da mandioca a um ambiente sob condição, principalmente, de estresse hídrico. 

O eficiente mecanismo de regulação estomática da mandioca tende a manter o status 

da água interna estável sob déficit hídrico ou aumento da demanda evaporativa 

(OGUNTUNDE, 2005). Com o fechamento estomático nos horários de elevada demanda 

atmosférica e abertura sob condições de baixo déficit de pressão de vapor (DPV) é 

maximizada a EUA, proporcionando uma vantagem para o cultivo da mandioca sob 

condições limitadas de disponibilidade hídrica (EL-SHARKAWY et al., 1989).  



654

O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência do uso da água de 27 clones de 

mandioca cultivados nas condições edafoclimáticas do município de Cândido Sales-BA. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em uma propriedade particular, pertencente ao Sr. 

Florentino Oliveira, localizada na localidade de Bomba, município de Cândido Sales-BA, 

sob as coordenadas 15º18’13’’ Latitude Sul e 41º17’32’’ Longitude Oeste de Greenwich.  

O plantio foi efetuado em 27 e 28 de outubro de 2010. Os materiais de propagação 

foram provenientes da coleção de germoplasma da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB, Campus de Vitória da Conquista – BA), da Embrapa Mandioca e Fruticultura 

(Cruz das Almas, BA) e de produtores da região. 

As dimensões da parcela experimental abrangeram a área de 36 m2 (9,0 m x 4,0 m), 

com quatro fileiras de plantas, espaçadas em 1,0 m entre fileiras e 0,6 m entre plantas dentro 

de cada fileira, totalizando 60 plantas por parcela. A área útil de cada parcela constituiu-se 

das duas fileiras centrais, perfazendo um total de 7,8 m2 com 26 plantas.   

O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com três repetições e em 

esquema de parcelas subdivididas, sendo a parcela representada pelo clone, e a subparcela 

pela época de avaliação.  

As avaliações das plantas de mandioca ocorreram em duas épocas definidas pela 

estação seca (julho de 2011, aos 270 DAP) e chuvosa (janeiro de 2012, aos 443 DAP) e 

utilizou-se um sistema portátil aberto de análise de gases por infravermelho (IRGA), LCpro, 

ADC Bio Scientific Ltd.,UK, com intensidade de irradiância de 1.100 µmol fótons m-2 s-1 

que foi projetado no segundo par de folhas totalmente expandido. As avaliações foram 

realizadas em uma planta por parcela, entre oito e 11 horas. Através dos valores de 

fotossíntese (A) e da transpiração (E) foi calculada a EUA (A/E). 

Os dados obtidos foram transformados para √(Ln(x+1)) e submetidos ao teste t a 5 

% de probabilidade para a comparação dos clones entre as épocas avaliadas; e ao teste de 

Scott-Knott para a comparação das médias dos clones em cada época específica. As análises 

foram realizadas pelo programa Assistat, versão 7.6 beta (SILVA, 2012) e Sistema de 

análises genéticas e estatísticas, SAEG, versão 9.1. 

Resultados e Discussão 
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foram provenientes da coleção de germoplasma da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB, Campus de Vitória da Conquista – BA), da Embrapa Mandioca e Fruticultura 

(Cruz das Almas, BA) e de produtores da região. 

As dimensões da parcela experimental abrangeram a área de 36 m2 (9,0 m x 4,0 m), 

com quatro fileiras de plantas, espaçadas em 1,0 m entre fileiras e 0,6 m entre plantas dentro 

de cada fileira, totalizando 60 plantas por parcela. A área útil de cada parcela constituiu-se 

das duas fileiras centrais, perfazendo um total de 7,8 m2 com 26 plantas.   

O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com três repetições e em 

esquema de parcelas subdivididas, sendo a parcela representada pelo clone, e a subparcela 

pela época de avaliação.  

As avaliações das plantas de mandioca ocorreram em duas épocas definidas pela 

estação seca (julho de 2011, aos 270 DAP) e chuvosa (janeiro de 2012, aos 443 DAP) e 

utilizou-se um sistema portátil aberto de análise de gases por infravermelho (IRGA), LCpro, 

ADC Bio Scientific Ltd.,UK, com intensidade de irradiância de 1.100 µmol fótons m-2 s-1 

que foi projetado no segundo par de folhas totalmente expandido. As avaliações foram 

realizadas em uma planta por parcela, entre oito e 11 horas. Através dos valores de 

fotossíntese (A) e da transpiração (E) foi calculada a EUA (A/E). 

Os dados obtidos foram transformados para √(Ln(x+1)) e submetidos ao teste t a 5 

% de probabilidade para a comparação dos clones entre as épocas avaliadas; e ao teste de 

Scott-Knott para a comparação das médias dos clones em cada época específica. As análises 

foram realizadas pelo programa Assistat, versão 7.6 beta (SILVA, 2012) e Sistema de 

análises genéticas e estatísticas, SAEG, versão 9.1. 

Resultados e Discussão 

Foi observada diferença somente entre as épocas avaliadas, com uma média geral de 

6,73 mol CO2 mol H2O no primeiro período de avaliação e de 4,83 mol CO2 mol H2O no 

segundo período, apresentando decréscimo nos valores entre as épocas avaliadas (Tabela 1).  

Em estudo realizado por Aspiazú et al. (2010), os valores observados de EUA da 

mandioca, sob condições de competição com plantas daninhas, variaram entre 1,81 e 2,26 

mol CO2 mol H2O, abaixo dos que foram observados no atual estudo. O referido autor 

afirma que a baixa magnitude dos valores de EUA foi atribuído às elevadas temperaturas 

observadas no experimento. 

Tabela 1. Eficiência do uso da água (A/E) avaliada no segundo par de folhas totalmente 

expandido, em jul/11 (270 DAP) e jan/12 (443 DAP), de 27 clones de mandioca. Cândido 

Sales – BA, 2011-2012. 

Épocas 
Clone Jul/11 Jan/12 Média Médiaa  
Baiana 5,49 4,86 5,17 1,40 A 
Conquista 6,1 5,52 5,81 1,37 A 
Esperança 5,99 5,39 5,69 1,38 A 
Futuro 5,66 4,75 5,2 1,38 A 
Sertão 5,98 5,87 5,93 1,38 A 
Amansa burro 5,81 4,43 5,12 1,34 A 
Aramaris 5,24 4,93 5,09 1,34 A 
Bom Jardim 5,56 4,52 5,04 1,33 A 
Caipira 10,81 4,55 7,68 1,37 A 
Caitité 6,78 4,89 5,84 1,37 A 
Caravela 10,18 4,92 7,55 1,43 A 
Kiriris 6,64 4,84 5,74 1,36 A 
Lagoão 6,39 4,4 5,39 1,35 A 
Malacaxeta 6,91 5,26 6,09 1,39 A 
Mulatinha 6,81 5,77 6,29 1,40 A 
Peru 6,25 4,21 5,23 1,35 A 
Poti Branca 7,21 4,17 5,69 1,36 A 
Sergipana 7,99 4,32 6,16 1,37 A 
Simbé 6,20 5,08 5,64 1,36 A 
Tapioqueira 5,39 4,85 5,12 1,33 A 
Verdinha 6,49 5,25 5,87 1,40 A 
Bromadeira 6,83 4,69 5,76 1,31 A 
Lavra Velha 7,73 4,09 5,91 1,36 A 
Parazinha 4,71 4,83 4,77 1,32 A 
Salangor 6,87 4,50 5,69 1,36 A 
Sergipe 8,47 5,11 6,79 1,41 A 
Tussuma 7,14 4,35 5,74 1,38 A 
Média 6,73 4,83   
Médiaa 1,41 a 1,32 b    
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aDados transformados para √(Ln(x+1)) **Médias seguidas de mesmas letras maiúsculas nas 
colunas não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade; e, minúsculas nas 
linhas não diferem entre si pelo teste t a 5% de probabilidade. 

Esses resultados são corroborados por El-Sharkawy et al. (1989), que afirmam que a 

capacidade de fechar os estômatos sob condições de baixa umidade tem implicações 

importantes para a planta de mandioca. Devido ao seu ciclo longo, as plantas são submetidas 

a períodos de seca por vários meses, na maioria das áreas de cultivo. 

O enraizamento mais profundo da mandioca, combinado com a sensibilidade dos 

estômatos sob alto DPV, aumenta a tolerância da planta ao déficit hídrico, resultando em 

uma maior EUA, quando comparada com outras culturas (EL-SHARKAWY, 2012).  Uma 

elevada EUA em condições de seca e baixa tecnologia de manejo pode ser mais importante 

do que o seu potencial produtivo (EL-SHARKAWY et al., 1989). 

Esse parâmetro, segundo Aspiazú et al. (2010), é fortemente influenciado por 

características morfofisiológicas tais como, tipo de metabolismo de carbono, condutância 

estomática, densidade de estômatos e a sua disposição na superfície da folha, além do tipo 

de revestimento dessa superfície (presença de cera epiticular e tricomas). Entretanto, fatores 

relacionados às condições ambientais também influenciam na EUA, dentre eles a 

temperatura da folha, velocidade do vento e umidade relativa (ASPIAZÚ et al., 2010). 

Conclusões 

- A eficiência do uso da água (EUA) apresenta valores mais elevados durante a 

época seca. 

- A eficiência do uso da água (EUA) é semelhante para todos os clones avaliados. 
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Introdução 

O município de Cândido Sales está localizado na região semiárida da Bahia e tem o 

cultivo da mandioca como a principal exploração agrícola. Sabe-se que uma das 

características marcantes do semiárido brasileiro é a má distribuição espacial e temporal de 

pluviosidade, o que pode acarretar alterações morfológicas e fisiológicas às culturas 

(FERRAZ et al., 2011).  

A mandioca é uma cultura que se adapta a diferentes condições edafoclimáticas, 

embora desempenhe seu papel mais importante como cultura adaptada às condições onde 

outras culturas dificilmente produziriam. Independentemente do estado da água do solo, os 

estômatos da planta de mandioca fecham-se parcialmente sob baixa umidade do ar, 

praticamente sem alterações no potencial de água na folha, permitindo também que a folha 

permaneça fotossinteticamente ativa (EL-SHARKAWY, 2004). 

 A eficiência de carboxilação diz respeito à velocidade com que o CO2 fixado é 

processado. Essa velocidade de fixação depende, principalmente, da quantidade e atividade 

enzimática e pela disponibilidade de CO2, podendo ser influenciada ainda pela concentração 

do aceptor (rubisco), temperatura, grau de hidratação do protoplasma, suprimento de 

substâncias minerais (especialmente fosfato), e grau de desenvolvimento e atividade da 

planta (LARCHER, 2006).  

Considerando a capacidade de carboxilação, a mandioca é classificada como espécie 

intermediária C3-C4 (EL-SHARKAWY, 2006; EL-SHARKAWY e TAFUR, 2007). Porém, 

as atividades das enzimas fotossintéticas, como o (rubisco e PEPC) variam de genótipo para 

genótipo (EL SHARKAWY, 2004, 2006).  

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência carboxilativa de 

27 clones de mandioca cultivados nas condições edafoclimáticas do município de Cândido 

Sales - BA. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em uma propriedade particular, pertencente ao Sr. 

Florentino Oliveira, localizada na localidade de Bomba, município de Cândido Sales-BA, 

sob as coordenadas 15º18’13’’ Latitude Sul e 41º17’32’’ Longitude Oeste de Greenwich. 

O plantio foi efetuado em 27 e 28 de outubro de 2010. As dimensões da parcela 

experimental abrangeram a área de 36 m2 (9,0 m x 4,0 m), com quatro fileiras de plantas, 

espaçadas em 1,0 m entre fileiras e 0,6 m entre plantas dentro de cada fileira, totalizando 60 

plantas por parcela. A área útil de cada parcela constituiu-se das duas fileiras centrais, 

perfazendo um total de 7,8 m2 com 26 plantas.   

O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com três repetições e em 

esquema de parcelas subdivididas, sendo a parcela representada pelo clone, e a subparcela 

pela época de avaliação.  

As avaliações das plantas de mandioca ocorreram em duas épocas definidas pela 

estação seca (julho de 2011, aos 270 DAP) e chuvosa (janeiro de 2012, aos 443 DAP) e 

utilizou-se um sistema portátil aberto de análise de gases por infravermelho (IRGA), LCpro, 

ADC Bio Scientific Ltd.,UK, com intensidade de irradiância de 1.100 µmol fótons m-2 s-1 

que foi projetado no segundo par de folhas totalmente expandido. As avaliações foram 

realizadas em uma planta por parcela, entre oito e 11 horas. Através dos valores de 

fotossíntese (A) e da concentração interna de CO2 (Ci) foi calculada a eficiência de 

carboxilação (ACi). 

Os dados foram submetidos ao teste t a 5 % de probabilidade para a comparação dos 

clones entre as épocas avaliadas; e ao teste de Scott-Knott para a comparação das médias 

dos clones em cada época específica. Análises realizadas pelo programa Assistat, versão 7.6 

beta (SILVA, 2012) e Sistema de análises genéticas e estatísticas, SAEG, versão 9.1. 
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Introdução 

O município de Cândido Sales está localizado na região semiárida da Bahia e tem o 

cultivo da mandioca como a principal exploração agrícola. Sabe-se que uma das 

características marcantes do semiárido brasileiro é a má distribuição espacial e temporal de 

pluviosidade, o que pode acarretar alterações morfológicas e fisiológicas às culturas 

(FERRAZ et al., 2011).  

A mandioca é uma cultura que se adapta a diferentes condições edafoclimáticas, 

embora desempenhe seu papel mais importante como cultura adaptada às condições onde 

outras culturas dificilmente produziriam. Independentemente do estado da água do solo, os 

estômatos da planta de mandioca fecham-se parcialmente sob baixa umidade do ar, 

praticamente sem alterações no potencial de água na folha, permitindo também que a folha 

permaneça fotossinteticamente ativa (EL-SHARKAWY, 2004). 

 A eficiência de carboxilação diz respeito à velocidade com que o CO2 fixado é 

processado. Essa velocidade de fixação depende, principalmente, da quantidade e atividade 

enzimática e pela disponibilidade de CO2, podendo ser influenciada ainda pela concentração 

do aceptor (rubisco), temperatura, grau de hidratação do protoplasma, suprimento de 

substâncias minerais (especialmente fosfato), e grau de desenvolvimento e atividade da 

planta (LARCHER, 2006).  

Considerando a capacidade de carboxilação, a mandioca é classificada como espécie 

intermediária C3-C4 (EL-SHARKAWY, 2006; EL-SHARKAWY e TAFUR, 2007). Porém, 

as atividades das enzimas fotossintéticas, como o (rubisco e PEPC) variam de genótipo para 

genótipo (EL SHARKAWY, 2004, 2006).  

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência carboxilativa de 

27 clones de mandioca cultivados nas condições edafoclimáticas do município de Cândido 

Sales - BA. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em uma propriedade particular, pertencente ao Sr. 

Florentino Oliveira, localizada na localidade de Bomba, município de Cândido Sales-BA, 

sob as coordenadas 15º18’13’’ Latitude Sul e 41º17’32’’ Longitude Oeste de Greenwich. 

O plantio foi efetuado em 27 e 28 de outubro de 2010. As dimensões da parcela 

experimental abrangeram a área de 36 m2 (9,0 m x 4,0 m), com quatro fileiras de plantas, 

espaçadas em 1,0 m entre fileiras e 0,6 m entre plantas dentro de cada fileira, totalizando 60 

plantas por parcela. A área útil de cada parcela constituiu-se das duas fileiras centrais, 

perfazendo um total de 7,8 m2 com 26 plantas.   

O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com três repetições e em 

esquema de parcelas subdivididas, sendo a parcela representada pelo clone, e a subparcela 

pela época de avaliação.  

As avaliações das plantas de mandioca ocorreram em duas épocas definidas pela 

estação seca (julho de 2011, aos 270 DAP) e chuvosa (janeiro de 2012, aos 443 DAP) e 

utilizou-se um sistema portátil aberto de análise de gases por infravermelho (IRGA), LCpro, 

ADC Bio Scientific Ltd.,UK, com intensidade de irradiância de 1.100 µmol fótons m-2 s-1 

que foi projetado no segundo par de folhas totalmente expandido. As avaliações foram 

realizadas em uma planta por parcela, entre oito e 11 horas. Através dos valores de 

fotossíntese (A) e da concentração interna de CO2 (Ci) foi calculada a eficiência de 

carboxilação (ACi). 

Os dados foram submetidos ao teste t a 5 % de probabilidade para a comparação dos 

clones entre as épocas avaliadas; e ao teste de Scott-Knott para a comparação das médias 

dos clones em cada época específica. Análises realizadas pelo programa Assistat, versão 7.6 

beta (SILVA, 2012) e Sistema de análises genéticas e estatísticas, SAEG, versão 9.1. 
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Resultados e Discussão 

A média de eficiência de carboxilação ACi na época chuvosa (0,0661) foi 101,52% 

maior que a média observada na época seca (0,0328) (Tabela 1). Na época seca, devido à 

redução de água no solo, ACi da enzima Rubisco diminui. O aumento verificado em ACi, no 

segundo período, deve-se, principalmente, ao incremento na taxa fotossintética, associada 

com menores valores na concentração interna de CO2 (dados não apresentados).  

Tabela 1. Eficiência de carboxilação (ACi) avaliada no segundo par de folhas totalmente 

expandido, em jul/11 (270 DAP) e jan/12 (443 DAP), de 27 clones de mandioca. 

Cândido Sales – BA, 2011-2012. 

Épocas 
Clone Jul/11 Jul/11ª Jan/12 Jan/12ª Média 
Baiana 0,0299 0,1903 Ab 0,0597 0,2562 Aa 0,0448 
Conquista 0,0343 0,1834 Ab 0,0801 0,2766 Aa 0,0572 
Esperança 0,0559 0,2331 Aa 0,0684 0,2557 Aa 0,0621 
Futuro 0,0366 0,1896 Ab 0,0511 0,2484 Aa 0,0439 
Sertão 0,0413 0,2009 Ab 0,0768 0,2541 Aa 0,0590 
Amansa burro 0,0188 0,1358 Bb 0,0651 0,2502 Aa 0,0419 
Aramaris 0,0295 0,1704 Bb 0,0587 0,2386 Aa 0,0441 
Bom Jardim 0,0360 0,1877 Ab 0,0612 0,2422 Aa 0,0486 
Caipira 0,0305 0,1644 Bb 0,0687 0,2575 Aa 0,0496 
Caitité 0,0299 0,1715 Bb 0,0705 0,2606 Aa 0,0502 
Caravela 0,0228 0,1491 Bb 0,0683 0,2563 Aa 0,0456 
Kiriris 0,0198 0,1394 Bb 0,0667 0,2529 Aa 0,0432 
Lagoão 0,0282 0,1668 Bb 0,0667 0,2529 Aa 0,0475 
Malacaxeta 0,0380 0,1919 Ab 0,0781 0,2740 Aa 0,0581 
Mulatinha 0,0255 0,1586 Bb 0,0710 0,2618 Aa 0,0482 
Peru 0,0361 0,1882 Ab 0,0504 0,2245 Aa 0,0433 
Poti Branca 0,0271 0,1633 Bb 0,0572 0,2358 Aa 0,0421 
Sergipana 0,0342 0,1633 Bb 0,0562 0,2358 Aa 0,0452 
Simbé 0,0332 0,1807 Ab 0,0726 0,2624 Aa 0,0529 
Tapioqueira 0,0377 0,1922 Ab 0,0760 0,2699 Aa 0,0569 
Verdinha 0,0238 0,1519 Bb 0,0709 0,2610 Aa 0,0474 
Bromadeira 0,0392 0,1994 Ab 0,0617 0,2423 Aa 0,0504 
Lavra Velha 0,0327 0,1791 Ab 0,0543 0,2294 Aa 0,0435 
Parazinha 0,0387 0,1948 Ab 0,0636 0,2477 Aa 0,0511 
Salangor 0,0353 0,1860 Ab 0,0779 0,2733 Aa 0,0566 
Sergipe 0,0426 0,2033 Ab 0,0647 0,2491 Aa 0,0537 
Tussuma 0,0277 0,1640 Bb 0,0685 0,2457 Aa 0,0481 
Média 0,0328   0,0661     
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*Médias seguidas de mesmas letras maiúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste 
Scott-Knott a 5% de probabilidade; e, minúsculas nas linhas não diferem entre si pelo teste t 
a 5% de probabilidade. 

Somente para clone Esperança foram verificados valores elevados de ACi nas duas 

épocas avaliadas.

Pelo teste de agrupamento de Scott-Knott, foi possível a formação de dois grupos 

distintos na época seca. Para os clones Baiana, Conquista, Esperança, Futuro, Sertão, Bom 

jardim, Malacaxeta, Peru, Simbé, Tapioqueira, Bromadeira, Lavra velha, Parazinha, 

Salangor e Sergipe, verificou-se os maiores valores de ACi, diferindo-se dos demais clones. 

Na época chuvosa, não houve diferença entre os clones avaliados.  

Ferraz et al. (2012), avaliando três ecotipos de feijoeiro, observaram aumento nos 

valores de ACi numa proporção média de 51,53% entre as avaliações realizadas entre 9h e 

11h. Esse aumento pode estar relacionado com maiores valores de condutância estomática, 

que refletem diretamente no aumento das taxas fotossintéticas. 

Melo et al. (2009), ao estudarem alterações fisiológicas em bananeiras sob 

condições de fertirrigação, observaram que houve um incremento na ordem de 29,54% na 

ACi com a adubação de 250 kg ha-1 de nitrogênio, quando comparada com plantas sob 

omissão da fertirrigação nitrogenada. Porém, na dose de 750 kg ha-1 de nitrogênio, foi 

constatada uma redução de 22,81%. Segundo Larcher (2006), a oferta excessiva de 

nitrogênio causa um aumento na atividade de oxigenase da enzima rubisco, em detrimento 

da carboxilase, refletindo-se em menores taxas de assimilação de carbono. 

Conclusões 

- A eficiência carboxilativa é maior no período chuvoso.  

- O clone Esperança mantém valores altos de carboxilação em ambos os períodos. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) pertence à família Euphorbiaceae e suas raízes tuberosas, 

ricas em amido, são amplamente utilizadas na alimentação humana e animal, e como matéria-prima para a 

indústria. Segundo Albuquerque et al. (2009), a grande contribuição da mandioca reside, principalmente, na 

alimentação das populações de baixa renda, em que mais de 700 milhões de pessoas consomem em torno de 

200 a 1.000 calorias diárias fornecidas por esta cultura. No Nordeste Brasileiro, a mandioca é o principal 

alimento para 60 milhões de pessoas (NASSAR et al., 2009).

A mandioca é cultivada em todas as regiões brasileiras, com uma diversidade de variedades 

adaptadas a cada um desses diferentes biomas, conferindo à espécie uma grande diversidade genética 

(GALERA e VALLE, 2007). 

A grande diversidade genética apresentada pela cultura da mandioca é decorrente da seleção natural, 

o que origina continuamente uma infinidade de novos genótipos. A manutenção dessa diversidade ocorre boa 

parte em bancos de germoplasma, com o intuito de diminuir a erosão genética e sendo utilizadas diretamente 

como cultivares comerciais e para programas de melhoramento (GOMES et al., 2007). 

A necessidade de fomentar uma base de conhecimento sobre a caracterização morfológica dos clones 

de mandioca com maior especificidade regional reforça a necessidade de ensaios comparativos na região 

Sudoeste da Bahia. Um estudo analítico criterioso pode proporcionar uma seleção adequada de clones 

adaptados às condições ambientais específicas, pois a escolha correta da cultivar é um dos fatores do sistema 

de produção que mais contribui em aumento da produtividade da cultura, sem elevar os custos. Em virtude 

da interação genótipo x ambiente, dificilmente um genótipo se comportará de maneira semelhante em todas 

as regiões ecológicas (FUKUDA e SILVA, 2003). 

Desta forma, este trabalho teve como objetivo caracterizar morfologicamente quatro clones de 

mandioca cultivados nas condições edafoclimáticas de Cândido Sales-Bahia. 
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Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em uma propriedade particular, pertencente ao Sr. Florentino Oliveira, 

localizada na localidade de Bomba, município de Cândido Sales-BA, sob as coordenadas 15º18’13’’ Latitude 

Sul e 41º17’32’’ Longitude Oeste de Greenwich. O município fica localizado na região Sudoeste da Bahia, 

com altitude média de 627 m, clima semiárido e, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Aw, ou seja, 

clima tropical com estação seca. Estudaram-se quatro acessos de mandioca, provenientes da Coleção de 

Germoplasma da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB, Campus de Vitória da Conquista-

BA). Os clones avaliados foram: Baiana, Conquista, Esperança e Sertão.  

O plantio foi efetuado em outubro de 2010 com preparo do solo convencional, com aração e 

gradagem. Foi realizado sulcamento, com espaçamentos de 1,0 m entre linhas e 0,60 m entre plantas, 

utilizando manivas de 20 cm de comprimento e 2 cm de diâmetro . A caracterização morfológica das plantas 

de mandioca ocorreu no 17º mês após o plantio, quando as mesmas estavam em pleno desenvolvimento 

vegetativo, utilizando-se 20descritores morfológicos, conforme a metodologia de Fukuda e Guevara (1998). 

O experimento foi instalado em delineamento de blocos ao acaso com três repetições e 4 tratamentos, 

formados pelos diferentes clones.

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos evidenciaram que os acessos de mandioca provenientes da Coleção de 

Germoplasma da UESB diferem morfologicamente, embora apresentem semelhanças apenas para os 

descritores cor da nervura central, cor da folha desenvolvida e hábito de crescimento. Esse resultado 

evidencia uma ampla base genética na coleção de germoplasma de mandioca. De acordo Sambatti et al. 

(2000), essa variabilidade pode ser explicada pelo fato dos agricultores terem mantido elevada variabilidade 

genética sob cultivo, uma vez que estes cultivam grande número de genótipos de forma conjunta e 

constantemente introduzem novos genótipos aos seus cultivos. 

Quando a cor da folha apical foi avaliada, maior frequência (75,0%) foi observada para a coloração 

verde arroxeado e para a característica cor do pecíolo, verificou-se 75% para a coloração verde avermelhado 

(Tabela 1). Como esse parâmetro não apresenta interesse econômico é provável que esta característica tenha 

sido pouco visada durante o processo de seleção, permitindo uma grande variabilidade entre as categorias.  

Tabela 1. Caracterização morfológica de quatro clones de mandioca provenientes da Coleção de 

Germoplasma da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Cândido Sales-BA, 2011/2012. 

Descritores 
Clones 

Baiana Conquista Esperança Sertão 

Cor da folha apical verde arroxeada verde arroxeada verde arroxeada verde clara 
Cor do pecíolo verde 

avermelhado 
verde 

avermelhado 
verde 

avermelhado 
vermelho 

Cor dos ramos terminais verde arroxeado verde verde verde arroxeado 
Cor da nervura central verde verde verde verde 
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Cor da folha desenvolvida verde escura verde escura verde escura verde escura 
Forma do lóbulo central oblongo-

lanceolada 
lanceolada lanceolada oblongo-lanceolada 

Sinuosidade do lóbulo sinuoso liso sinuoso liso 
Hábito de crescimento reto reto reto reto 
Comprimento da filotaxia médio médio curto médio 
Cor externa do caule prateado marrom claro dourado marrom claro 
Cor do córtex do caule verde escuro verde escuro verde claro verde claro 
Cor da epiderme do caule marrom claro laranja laranja laranja 
Hábito de ramificação ereto dicotômico dicotômico dicotômico 
Tipo de planta cilíndrica cilíndrica compacta cilíndrica 
Presença de pedúnculo mista séssil séssil séssil 
Constrições na raiz poucas ou 

nenhuma 
poucas ou 
nenhuma 

poucas ou 
nenhuma 

poucas ou nenhuma 

Cor externa da raiz branca ou creme marrom escura marrom escura marrom escura 
Cor do Córtex da raiz branca ou creme branca ou creme branca ou creme branca ou creme 
Cor da polpa branca branca creme branca 
     

A forma lanceolada do lóbulo central ocorreu em 50,0 % dos clones estudados (Tabela 1). Segundo 

Sales Filho (1991), a forma geral da folha é uma característica de interesse taxonômico, e de grande 

importância na caracterização de variedades.  

Para a característica sinuosidade do lóbulo foliar, 50,0 % dos clones apresentaram o tipo liso. De 

acordo com Oliveira (2011) o lóbulo foliar liso é um fator que contribui para o favorecimento do processo 

fotossintético, pois aumenta a área de superfície de absorção de luz para a fotossíntese. 

Os clones ‘Baiana’, ‘Conquista’ e ‘Sertão’ apresentaram cor branca em relação à cor da polpa das 

raízes, sendo que o clone ‘Esperança’ apresentou cor creme. Segundo Ponte (2008), variedades que 

apresentam essas tonalidades descritas acima são muito apreciadas pela região Nordeste. 

Todos os clones analisados apresentaram as raízes com poucas constrições ou nenhuma, 

demonstrando uma característica desejável nos mesmos. Verificou-se ainda, presença de pedúnculos nas 

mesmas.  

Conclusões 

- Os acessos de mandioca provenientes da coleção de Germoplasma da UESB evidenciam elevada 

variabilidade com base em descritores morfológicos.

- Os caracteres morfológicos que apresentam semelhanças foram cor da nervura central, cor da folha 

desenvolvida e hábito de crescimento. 
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Introdução 

Nos últimos anos, tem-se procurado desenvolver ou identificar novos materiais genéticos da cultura 

da mandioca com potencial capaz de contribuir para a melhoria da situação nutricional das populações com 

graves problemas de desnutrição e para satisfazer a demanda industrial (RIBEIRO et al., 2007). 

No Estado da Bahia, a região Sudoeste destaca-se como uma das maiores zonas produtoras de 

mandioca, que apresenta elevada importância econômica e social para os pequenos agricultores. Entretanto, 

o sistema de produção dessa cultura na região é caracterizado por baixa adoção de técnicas de manejo e uso 

de material de plantio de baixa qualidade (CARVALHO et al., 2009; OLIVEIRA, et al., 2010). 

A diversidade genética em mandioca ocorre devido à sua importância nos usos e costumes das 

populações locais desde a época pré-colombiana até os dias atuais. Também deve ser considerada a 

diversidade geográfica regional que certamente colaborou para a seleção e diversificação de variedades 

adaptadas às condições edafoclimáticas contrastantes (VALLE et al., 2005). 

O melhoramento genético mostra-se como uma das possibilidades para proporcionar o aumento da 

produtividade da cultura da mandioca. Entretanto, é muito difícil conseguir em uma única planta todas as 

características desejáveis, tornando-se então necessária a seleção de plantas de acordo com os problemas 

mais sérios a nível regional (SANTOS et al., 1999).

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. Dessa forma, torna-se necessário o estudo de características 

morfológicas de variedades regionais específicas para manutenção da cultura nas áreas de plantio, a fim de se 

obter maior rentabilidade e produtividade.  

Diante do exposto, objetivou-se com este estudo caracterizar por meio de 21 descritores 

morfológicos, quatro cultivares de mandioca nas condições edafoclimáticas do município de Cândido Sales-

BA. 
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Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em uma propriedade particular, pertencente ao Sr. Florentino Oliveira, 

localizada na localidade de Bomba, município de Cândido Sales-BA, sob as coordenadas 15º18’13’’ Latitude 

Sul e 41º17’32’’ Longitude Oeste de Greenwich. As cinco variedades regionais de mandioca utilizadas no 

estudo foram adquiridas dos produtores da região. As cultivares avaliadas foram: Lavra velha, Salangor, 

Sergipe e Tussuma.  

O plantio foi realizado em outubro de 2010. O solo foi preparado de forma convencional, com aração 

e gradagem. Foram abertos sulcos, com espaçamentos de 1,0 m entre linhas e 0,60 m entre plantas, 

utilizando manivas de 20 cm de comprimento e 2 cm de diâmetro . A caracterização morfológica das plantas 

de mandioca ocorreu no 17º mês após o plantio, empregando-se 20 descritores morfológicos, conforme a 

metodologia proposta por Fukuda e Guevara (1998). O experimento foi instalado em delineamento de blocos 

ao acaso com três repetições e quatro tratamentos, formados pelas diferentes cultivares. 

Resultados e Discussão 

Verifica-se, no geral, que as quatro cultivares difere morfologicamente, observando que apenas 40 % 

dos descritores morfológicos apresentam semelhança, tais como, as características cor da folha desenvolvida, 

hábito de crescimento do caule, constrições, proeminência das cicatrizes foliares e cor da polpa (Tabela 1). 

Tabela 1. Caracterização morfológica de quatro cultivares regionais de mandioca em Cândido Sales-BA, 

2011/2012. 

Descritores Cultivares 
Lavra velha Salangor Sergipe Tussuma 

Cor da folha apical Roxa Roxa Verde 
arroxeada 

Verde arroxeada 

Cor do pecíolo Verde amarelo Roxo Vermelho 
esverdeado 

Roxo 

Cor dos ramos terminais Verde 
arroxeado 

Verde 
arroxeado 

Verde 
arroxeado 

Verde arroxeado 

Cor da nervura central Verde Verde Verde Verde com vermelho 
Cor da folha 
desenvolvida 

Verde escura Verde escura Verde escura Verde escura

Forma do lóbulo central Lanceolada Elíptica-
lanceolada 

Lanceolada Lanceolada 

Sinuosidade do lóbulo Sinuoso Liso Sinuoso Sinuoso 
Hábito de crescimento Reto Reto Reto Reto 
Comprimento da 
filotaxia 

Médio Médio Curto Médio 

Cor externa do caule Marrom 
escuro 

Prateado Marrom claro Marrom escuro 

Cor do córtex do caule Verde escuro Verde escuro Verde escuro Verde escuro 
Cor da epiderme do Marrom Creme Marrom Marrom escuro 
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Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em uma propriedade particular, pertencente ao Sr. Florentino Oliveira, 

localizada na localidade de Bomba, município de Cândido Sales-BA, sob as coordenadas 15º18’13’’ Latitude 

Sul e 41º17’32’’ Longitude Oeste de Greenwich. As cinco variedades regionais de mandioca utilizadas no 

estudo foram adquiridas dos produtores da região. As cultivares avaliadas foram: Lavra velha, Salangor, 

Sergipe e Tussuma.  

O plantio foi realizado em outubro de 2010. O solo foi preparado de forma convencional, com aração 

e gradagem. Foram abertos sulcos, com espaçamentos de 1,0 m entre linhas e 0,60 m entre plantas, 

utilizando manivas de 20 cm de comprimento e 2 cm de diâmetro . A caracterização morfológica das plantas 

de mandioca ocorreu no 17º mês após o plantio, empregando-se 20 descritores morfológicos, conforme a 

metodologia proposta por Fukuda e Guevara (1998). O experimento foi instalado em delineamento de blocos 

ao acaso com três repetições e quatro tratamentos, formados pelas diferentes cultivares. 

Resultados e Discussão 

Verifica-se, no geral, que as quatro cultivares difere morfologicamente, observando que apenas 40 % 

dos descritores morfológicos apresentam semelhança, tais como, as características cor da folha desenvolvida, 

hábito de crescimento do caule, constrições, proeminência das cicatrizes foliares e cor da polpa (Tabela 1). 

Tabela 1. Caracterização morfológica de quatro cultivares regionais de mandioca em Cândido Sales-BA, 

2011/2012. 

Descritores Cultivares 
Lavra velha Salangor Sergipe Tussuma 

Cor da folha apical Roxa Roxa Verde 
arroxeada 

Verde arroxeada 

Cor do pecíolo Verde amarelo Roxo Vermelho 
esverdeado 

Roxo 

Cor dos ramos terminais Verde 
arroxeado 

Verde 
arroxeado 

Verde 
arroxeado 

Verde arroxeado 

Cor da nervura central Verde Verde Verde Verde com vermelho 
Cor da folha 
desenvolvida 

Verde escura Verde escura Verde escura Verde escura

Forma do lóbulo central Lanceolada Elíptica-
lanceolada 

Lanceolada Lanceolada 

Sinuosidade do lóbulo Sinuoso Liso Sinuoso Sinuoso 
Hábito de crescimento Reto Reto Reto Reto 
Comprimento da 
filotaxia 

Médio Médio Curto Médio 

Cor externa do caule Marrom 
escuro 

Prateado Marrom claro Marrom escuro 

Cor do córtex do caule Verde escuro Verde escuro Verde escuro Verde escuro 
Cor da epiderme do Marrom Creme Marrom Marrom escuro 

caule escuro escuro 
Hábito de ramificação Dicotômico Dicotômico Ereto Tricotômico 
Tipo de planta Compacta Aberta Cilíndrica Guarda-chuva 
Proeminência de 
cicatrizes foliares 

Proeminente Proeminente Proeminente Proeminente 

Presença de pedúnculo Mista Mista Mista Séssil 
Constrições na raiz Poucas ou 

nenhuma 
Poucas ou 
nenhuma 

Poucas ou 
nenhuma 

Poucas ou nenhuma 

Cor externa da raiz Marrom escura Branca ou 
creme 

Marrom escura Marrom escura 

Cor do Córtex da raiz Branca ou 
creme 

Branca ou 
creme 

Branca ou 
creme 

Branca ou creme 

Cor da polpa Branca Branca Branca Branca 
     

Quando avaliada a cultivar Sergipe, a mais difundida entre agricultores da região, verificou 

divergências para as características cor da folha apical, forma do lóbulo central, número de lóbulos, tipo de 

planta, cor da epiderme do caule e cor externa da raiz quando comparado com estudos realizados por Ponte 

(2008), em Vitória da Conquista - BA. De acordo Farias et al. (2006), a mandioca apresenta alta interação 

dos genótipos com o ambiente, indicando que um mesmo genótipo dificilmente comporta-se da mesma 

maneira em todas as regiões ecológicas. Além disso, essa cultura é afetada por inúmeros estresses ambientais 

que limitam ou inviabilizam o desenvolvimento de uma única variedade em diferentes ecossistemas. 

Para a coloração externa da raiz, somente a cultivar Salangor apresentou a coloração branca ou 

creme. A coloração marrom escura, predominante nas cultivares em estudo, não é desejada pelos agricultores 

da região, segundo Fernandes e outros (2009). Os mesmos autores afirmam que tanto para a coloração 

externa da raiz, quanto para o córtex, a coloração clara tem uma melhor aceitação. Isso porque, durante o 

processamento da mandioca, a raspagem da casca é feita manualmente, e alguns resíduos permanecem, 

podendo comprometer a qualidade do produto final (RAMOS, 2007).  

Em relação à cor da polpa das raízes, todas as variedades estudadas apresentaram cor branca.  Em 

estudo realizado por Ponte (2008) também foi observada essa característica semelhante para a variedade 

‘Sergipe’, corroborando o presente estudo. 

Para a característica hábito de ramificação, a maior parte dos clones apresentou hábito de 

ramificação dicotômico (50,0 %), ereto (25,0 %) ou tricotômico (25,0 %) e uma ampla variação no formato 

da planta. Os hábitos de ramificação dicotômico e tricotômico dos clones, por apresentarem uma maior 

quantidade de ramos, contribuem para a produção de um maior número de estacas, que poderão ser utilizadas 

para a implantação de uma nova lavoura. Farnsworth e Niklas (1995) afirmam que é necessário que haja um 

equilíbrio entre a superfície fotossintética máxima (área foliar) e um investimento mínimo de energia 

(ramos) para que a produtividade seja potencialmente aumentada. Porém, essa é uma característica que pode 

dificultar os tratos culturais e a colheita. 
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Conclusões 

- Os caracteres cor do pecíolo, cor externa do caule e tipo de planta apresentam grande variabilidade, 

sendo considerados como descritores apropriados para a diferenciação de clones de mandioca.  

- Apesar de as características comerciais serem definidas pelo sistema radicular, a parte aérea revela

maior variação entre as categorias, sendo mais útil na diferenciação entre os clones. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), entre as espécies do gênero Manihot, é a única cultivada 

que possui relevância econômica (CEBALLOS, 2002), sendo uma das principais culturas exploradas 

agronomicamente no mundo, com produção acima de 170 milhões de toneladas. Entre as tuberosas, perde 

apenas para a batata (Solanum tuberosum L.) em quantidade produzida (FUKUDA; OTSUBO, 2003).  

Esta planta, mesmo sendo de origem brasileira, é cultivada mundialmente em cerca de 16 milhões de 

hectares (El-SHARKAWY et al., 2008). O Brasil, com produção de 25,4 milhões de toneladas é o segundo 

maior produtor mundial de mandioca, superado apenas pela Nigéria (FAO, 2013). No entanto, apesar de sua 

importância, a produtividade de raízes no país é considerada baixa (14,6 t ha-1) quando comparada com seu 

potencial produtivo, que pode atingir cerca de 90 t ha-1 de raízes tuberosas (IBGE, 2013; COCK, 1979). 

Segundo Albuquerque et al. (2008), o manejo inadequado das plantas daninhas é um dos principais 

fatores que contribuem para a baixa produtividade da cultura de mandioca no Brasil. A convivência das 

destas plantas com a mandioca pode  reduzir em até 98% a produção de raízes tuberosas (PERESSIN, 2010), 

fator que está diretamente ligado à quantidade de massa seca e de amido (GABRIEL FILHO et al., 2000). 

Diante disto, este trabalho teve como objetivo avaliar os teores de massa seca e de amido e o 

rendimento de farinha em cultivo de mandioca sob diferentes períodos de convivência com plantas daninhas. 

Material e Métodos 

Este trabalho foi conduzido na área experimental da 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 941 m. O clima, conforme a classificação de Köppen é do tipo Cwa (tropical de altitude), 

com precipitação média anual de 717 mm. O solo foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico 

Típico, com textura franco argilo-arenosa e relevo plano. 
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fator que está diretamente ligado à quantidade de massa seca e de amido (GABRIEL FILHO et al., 2000). 

Diante disto, este trabalho teve como objetivo avaliar os teores de massa seca e de amido e o 

rendimento de farinha em cultivo de mandioca sob diferentes períodos de convivência com plantas daninhas. 

Material e Métodos 

Este trabalho foi conduzido na área experimental da 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 941 m. O clima, conforme a classificação de Köppen é do tipo Cwa (tropical de altitude), 

com precipitação média anual de 717 mm. O solo foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico 

Típico, com textura franco argilo-arenosa e relevo plano. 

O solo foi preparado com aração, gradagem e sulcamento. O espaçamento utilizado foi 1,0 m entre 

linhas e 0,6 m entre plantas. Cada parcela foi constituída por quatro linhas de 9 m de comprimento, 

totalizando 36 m2, com 60 plantas. A área útil da parcela foi composta por duas linhas centrais, com 15,6 m2

e 26 plantas. O plantio das manivas da variedade “Caitité” foi efetuado, manualmente, no dia 01 de 

dezembro de 2010.  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 8 tratamentos e três repetições. 

Os tratamentos foram: a) Cultura mantida sempre no limpo; b) Cultura mantida sempre com plantas 

daninhas; c) Livre de plantas daninhas até 35 dias após o plantio; d) Livre de plantas daninhas até 70 dias 

após o plantio; e) Livre de plantas daninhas até 105 dias após o plantio; f) Convivência com plantas daninhas 

até 35 dias após o plantio; g) Convivência com plantas daninhas até 70 dias após o plantio; h) Convivência 

com plantas daninhas até 105 dias após o plantio. 

Aos 18 meses após o plantio, foi realizada a colheita avaliando-se as características: teor de massa 

seca das raízes tuberosas, pelo método da balança hidrostática, com base na fórmula (GROSSMANN; 

FREITAS, 1950) MS = 15,75 + 0,0564R, sendo R o peso de 3 kg de raízes em água; porcentagem de amido 

em raízes tuberosas – calculada, subtraindo-se do teor de matéria seca a constante 4,65 (GROSSMANNN; 

FREITAS, 1950) e rendimento de farinha - por meio da equação (FUKUDA; CALDAS, 1987) 

Y=2,57567+0,0752613X, onde Y representa a porcentagem de farinha e X o peso de 3 kg de raiz na água 

obtido pelo método da balança hidrostática. 

A análise de estatística foi realizada utilizando o programa SAEG, versão 9.1, (RIBEIRO JÚNIOR, 

2004) procedendo-se à Análise de Variância e as médias de tratamentos foram comparadas pelo teste Tukey 

a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 

Para todas as características avaliadas não foram observadas diferenças significativas entre os 

tratamentos. Não se considerou, para análise, os dados relativos ao tratamento com a cultura mantida com 

plantas daninhas durante todo o ciclo vegetativo, pois todas as plantas de mandioca morreram. Em trabalho 

realizado por Peressin (2010), plantas de mandioca também não suportaram a competição com as plantas 

daninhas durante todo o ciclo produtivo. 

Estes resultados podem ser explicados pelo fato de que, o grau de interferência das plantas daninhas 

depende de fatores ligados à própria cultura, à comunidade infestante, ao ambiente e ao período em que elas 

convivem (SILVA et al., 2007).

Moura (2000) em estudo similar verificou que os teores de amido não foram influenciados pela 

competição entre as plantas de mandioca e as plantas daninhas, corroborando com os resultados encontrados.  

Correia et al. (2005) cita que a raiz de mandioca possui entre 30 a 40% de massa seca em raízes 

tuberosas e que esses valores dependem de fatores como variedade, idade da planta, solo, condições de 

plantio, condições climáticas e sanidade da planta. Todos os tratamentos, com exceção do livre de plantas 
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daninhas até 35 DAP, enquadraram-se neste intervalo com valores de massa seca variando de 30,08% a 

31,65%. 

Tabela 1. Teor de massa seca (%), teor de amido (%) e rendimento de farinha (%) em plantas de mandioca 

sob diferentes períodos de convivência com plantas daninhas. Vitória da Conquista, BA, 2012. 

Tratamentos Teor de  

massa seca 

Teor de 

amido 

Rendimento  

de farinha 

Cultura mantida sempre no limpo 30,25 a 25,60 a 21,94 a 

Livre de plantas daninhas até 35 DAP 28,45 a 23,80 a 19,51 a 

Livre de plantas daninhas até 70 DAP 30,08 a 25,43 a 21,72 a 

Livre de plantas daninhas até 105 DAP 31,41 a 26,76 a 23,51 a 

Convivência com plantas daninhas até 35 DAP 31,08 a 26,43 a 23,02 a 

Convivência com plantas daninhas até 70 DAP 30,58 a 26,76 a 23,75 a 

Convivência com plantas daninhas até 105 DAP 31,65 a 27,00 a 22,35 a 

Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.  
*DAP: Dias após o plantio 

Conclusões 

Quando em convivência com plantas daninhas durante todo o ciclo vegetativo, plantas de mandioca 

não produzem raízes tuberosas. 

Os teores de massa seca e de amido em raízes de mandioca e o rendimento de farinha não são 

influenciados pelos períodos de convivência e/ou competição com plantas daninhas. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é considerada uma das mais importantes fontes de 

carboidrato, sendo consumida por mais de 500 milhões de pessoas em regiões tropicais e subtropicais (El-

SHARKAWY, 2006). 

A produção nacional dessa cultura no ano de 2011 foi de 25,3 milhões de toneladas, com rendimento 

médio de 14,5 t ha-1 (IBGE, 2013). Porém, essa produtividade é considerada baixa quando comparada com o 

seu potencial produtivo que pode chegar a 90 t ha-1 de raízes tuberosas (COCK, 1979). 

Fatores como baixa precipitação anual, baixa fertilidade dos solos, índice tecnológico rudimentar, 

variedades não adaptadas à região, incidência de pragas e doenças, utilização de material de plantio 

inadequado e competição com plantas daninhas estão entre os principais motivos que podem estar associados 

aos baixos índices produtivos da mandioca.  

A competição entre as plantas pelos fatores de produção (água, nutrientes, luz, CO2, etc.) pode 

ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie ou com outras plantas, e os efeitos dessa interação variam 

com a intensidade e a duração, culminando em redução no crescimento, no desenvolvimento e, 

consequentemente, na produção das culturas (ZANINE; SANTOS, 2004).  

A convivência com plantas daninhas interfere significativamente na produtividade de mandioca, pois 

esta planta é de crescimento inicial lento, o que facilita o desenvolvimento das espécies invasoras, 

ocasionando redução de produtividade da parte aérea e de raízes em até 70% (ALMENDRA, 2005; 

AZEVÊDO et al., 2000).  

Diante disso, este trabalho foi desenvolvido com objetivo de determinar o período crítico de 

interferência das plantas daninhas na cultura da mandioca e os efeitos da competição nos componentes da 

produtividade em Vitória da Conquista, BA. 

Material e Métodos 
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Diante disso, este trabalho foi desenvolvido com objetivo de determinar o período crítico de 

interferência das plantas daninhas na cultura da mandioca e os efeitos da competição nos componentes da 

produtividade em Vitória da Conquista, BA. 

Material e Métodos 

Este experimento foi conduzido na área experimental da 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 941 m. O clima, conforme a classificação de Köppen, é do tipo Cwa (tropical de 

altitude), com precipitação média anual de 717 mm. O solo da área experimental foi classificado como 

Latossolo Amarelo Distrófico Típico, com textura francoargilo-arenosa e relevo plano. 

O solo foi preparado com aração, gradagem e sulcamento. Não realizou-se calagem e adubação no 

intuito de simular o sistema adotado pelos produtores da região. O espaçamento utilizado foi 1,0 m entre 

linhas e 0,6 m entre plantas; cada parcela foi constituída por quatro linhas de 9 m de comprimento e 4 m de 

largura, totalizando 36 m2, com 60 plantas. A área útil da parcela foi representada por duas linhas centrais, 

com uma área útil de 15,6 m2 e 26 plantas. O plantio foi realizado manualmente, no dia 01 de dezembro de 

2010, utilizando manivas da variedade “Caitité” com aproximadamente 2,5cm de diâmetro, 20 cm de 

comprimento e sete gemas.

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 8 tratamentos e três repetições. 

Os tratamentos foram: a) Cultura mantida sempre no limpo; b) Cultura mantida sempre com plantas 

daninhas; c) Livre de plantas daninhas até 35 dias após o plantio; d) Livre de plantas daninhas até 70 dias 

após o plantio; e) Livre de plantas daninhas até 105 dias após o plantio; f) Convivência com plantas daninhas 

até 35 dias após o plantio; g) Convivência com plantas daninhas até 70 dias após o plantio; h) Convivência 

com plantas daninhas até 105 dias após o plantio.

Após 18 meses do plantio, foi realizada a colheita por meio do arranquio manual, com auxílio de 

uma enxada, quando foram avaliadas a produtividade da parte aérea e produtividade de raízes tuberosas. 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SAEG, versão 9.1 (RIBEIRO JR., 2007), 

procedendo-se Análise de Variância e, posteriormente, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo 

Teste Dunnet, a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 

Na tabela 1 pode-se observar efeito significativo dos tratamentos avaliados sobre a produtividade de 

parte aérea e de raízes tuberosas de mandioca. Segundo BALLARÉ & CASAL (2000), a presença de plantas 

daninhas pode modificar além da quantidade, a qualidade da luz incidente no solo e assim afetar o 

desenvolvimento da cultura. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância e coeficientes da produtividade de parte aérea (PPA) e    

produtividade de raízes tuberosas (PRT), em função da interferência das plantas daninhas na cultura da 

mandioca. Vitória da Conquista – BA, 2013. 

F.V. G.L. 
QUADRADOS MÉDIOS 

PPA PRT 

Tratamento 7 77,57* 121,93* 

Bloco 2 25,85ns 10,48ns 

Resíduo 14 6,25 12,57 

CV (%)  25,06 28,44 

nsNão Significativo; *Significativo pelo teste F a 5 % de probabilidade. 

 

Comparando-se pelo teste Dunnet, a diferença entre as médias da produtividade de parte aérea e 

raízes tuberosas entre os tratamentos de cada período de convivência/livre de plantas daninhas e a 

testemunha (cultura mantida sempre no limpo), verifica-se que não houve diferença significativa entre estes. 

(Tabela 2). 

CARVALHO et al. (2004) estudando a interferência de plantas daninhas na cultura da mandioca, 

cultivar Cigana Preta, na cidade de Cruz das Almas, Bahia, observaram que o período de controle foi de 20 a 

135 dias após a emergência da cultura. ALBUQUERQUE et al. (2008) constataram que, nas condições de 

Viçosa-MG, o período crítico para a cultivar Cacauzinha foi de 25 a 75 dias após o plantio. 

 Estes diferentes resultados podem ser explicados, em grande parte, pelas diferenças ambientais em 

que foram conduzidos os ensaios, às cultivares e às composições específicas das comunidades infestantes. 

 

Tabela 2. Comparação, pelo teste de Dunnet, entre o tratamento testemunha (cultura mantida limpa durante 

todo o ciclo) e demais períodos de competição e convivência com plantas daninhas. Vitória da 

Conquista – BA, 2013. 

Tratamentos 

Parte aérea Raízes tuberosas 

Média Diferença Media Diferença 

Cultura mantida sempre com plantas daninhas 0,00 -15,60* 0,00 -19,87* 

Livre de plantas daninhas até 35 DAP 10,23 -5,37* 11,13 -8,73* 

Livre de plantas daninhas até 70 DAP 9,90 -5,70* 11,50 -8,37* 

Livre de plantas daninhas até 105 DAP 16,30 0,70ns 19,20 -0,67ns 

Convivência com plantas daninhas 35 DAP 9,97 -5,63* 12,67 -7,20ns 

Convivência com plantas daninhas 70 DAP 10,83 -4,77ns 16,30 -3,57ns 

Convivência com plantas daninhas 105 DAP 6,97 -8,63* 9,07 -10,80* 

*DAP (dias após o plantio) 
nsNão Significativo; *Significativo, pelo teste Dunnet ao nível de 5 % de probabilidade. 

 

De acordo LORENZI & DIAS (1993), a cultura da mandioca apresenta crescimento inicial lento e 

pequena capacidade de sombreamento, o que retarda a cobertura eficiente do solo, favorecendo, assim, o 

desenvolvimento das sementes de plantas daninhas durante boa parte do ciclo. Esse fator é responsável por 

grande parte dos custos com a produção da cultura, no qual, de acordo PERESSIN (1998), é de 30 a 45% do 

custo total. 

Neste sentido, pode se dizer que, o período de convivência com as plantas daninhas é um fator que 

interfere de forma significativa na produtividade da cultura. Quando relacionado o custo de mão-de-obra 

utilizada nas capinas e o período de tolerância da cultura às plantas daninhas é possível observar que a 

mandioca é uma cultura que exige cuidados com as limpas nos primeiros dias do seu ciclo, sendo que para o 

município de Vitória da Conquista, a área cultivada deve ser mantida livre de plantas daninhas até os 105 

dias após o plantio. Depois desse período não é observado aumento significativo na produtividade, 

constituindo um custo desnecessário acarretado ao produtor. 

Conclusões 

-Para que se obtenha produtividade satisfatória, evitando custos desnecessários sugere-se que a cultura da 

mandioca seja mantida no limpo durante os 105 dias após o plantio. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), euforbiácea com origem geográfica e agrícola na América 

Tropical (ALLEM, 2002), é planta heliófita, perene, arbustiva. Apresenta tolerância à seca e possui ampla 

adaptação as mais variadas condições de clima e solo. Trata-se de uma das culturas mais cultivadas no 

mundo, apresentando raízes ricas em amido, sendo a base energética para mais de 700 milhões de pessoas de 

baixa renda, em vários países (MARCON, 2007). 

Apesar do alto potencial produtivo de raízes tuberosas, alcançando em alguns estudos valores 

superiores a 100 t ha-1, a produtividade média nacional ainda é baixa, chegando no ano de 2011 a 13,4 t ha-1

(IBGE, 2013). Segundo ALBUQUERQUE et al. (2008), o manejo inadequado das plantas daninhas é um dos 

principais fatores que contribuem para a baixa produtividade da cultura de mandioca no Brasil. Essas plantas 

interferem de diferentes formas na produtividade da cultura, podendo agir diretamente (competição, 

alelopatia, problemas na colheita e outros) ou indiretamente (hospedagem de pragas, nematóides e doenças).  

Segundo OLIVEIRA & FREITAS (2008), a identificação das espécies presentes na área e, também, 

o conhecimento daquelas que têm maior importância são de suma importância para o manejo adequado das 

plantas daninhas presentes nas lavouras. 

 Por meio de estudos fitossociológicos, é possível revelar as inter-relações das espécies no espaço e 

no tempo, permitindo avaliar a composição da vegetação, obtendo dados de frequência, densidade, 

abundância e índice de importância relativa das espécies (PINOTTI et al. 2010; ERASMO et al. 2004). Esses 

resultados poderão ser utilizados como um embasamento técnico que, posteriormente, serão instrumentos 

adotados para a formulação de eficientes controles de plantas daninhas, reduzindo custos de produção e 

impacto ambiental (ISAC; GUIMARÃES, 2008). 

Diante disso, o presente trabalho foi desenvolvido com objetivo de identificar e quantificar as 

principais espécies de plantas daninhas presentes no cultivo de mandioca em Vitória da Conquista – Bahia.  
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Material e Métodos 

O ensaio foi conduzido no período de dezembro de 2010 a maio de 2012, na área experimental da 

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 941 m.  

O solo foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico Típico, com textura francoargilo-arenosa 

e relevo plano. O clima, conforme a classificação de Köppen é do tipo Cwa (tropical de altitude), com 

precipitação média anual de 717 mm. 

Realizou-se aração, gradagem e sulcamento do solo, não havendo adubação e calagem, com o intuito 

de simular o sistema adotado pelos produtores da região. O espaçamento utilizado foi 1,0 m entre linhas e 0,6 

m entre plantas. O plantio foi efetuado manualmente em dezembro de 2010, utilizando manivas da variedade 

“Caitité” com aproximadamente 2,5 cm de diâmetro, 20 cm de comprimento e sete gemas. 

As avaliações foram realizadas aos 35, 70, 105, 140, 175, 210, 245, 280, 315, 350, 385, 420, 455, 

490, 525 dias após o plantio da mandioca. Em cada período de avaliação foram amostrados 30 pontos, em 

área de 252 x 120 m, totalizando 450 amostragens. Por ocasião dessas avaliações, foram realizadas coletas 

das plantas daninhas, utilizando um quadrado de ferro de 0,5 x 0,5 m de dimensão, lançado aleatoriamente na 

área útil em cada unidade experimental. As plantas daninhas situadas nas áreas amostradas foram 

seccionadas rente ao solo e, em seguida, levadas ao Laboratório de Melhoramento e Produção Vegetal para 

identificação e contagem das espécies. A identificação das espécies foi realizada com base em Kissmann e 

Groth (2000). A nomenclatura usual e a autoria das espécies também se basearam nos referidos autores. 

Após a contagem e identificação das espécies, foram determinados os parâmetros fitossociológicos 

(MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG 1974): a) Densidade; b) Densidade Relativa; c) Frequência; d) 

Frequência relativa; e) Abundância; f) Abundância relativa; g) Índice de valor de importância (CURTIS;

MCINTOSH 1950, MUELLER-DOMBOIS; ELLEMBERG 1974). 

 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1 encontram-se as médias do número de presença em quadrados, número de indivíduos, 

frequência, frequência relativa, densidade, densidade relativa, abundância, abundância relativa e índice de 

valor de importância das espécies de plantas daninhas coletadas na lavoura da mandioca em Vitória da 

Conquista, BA. 

As espécies coletadas na maioria dos quadrados lançados foram: Sida rhombifolia e Cynodon 

dactylon, apresentando número superior de indivíduos por quadrado e maiores valores para frequência, 

frequência relativa, densidade, densidade relativa e índice de valor de importância. Para as características 

abundância e abundância relativa, as espécies que apresentaram maiores quantidades foram Heliotropium 

indicum e Cynodon dactylon (Tabela 1). 
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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 presentes na lavoura de 

mandioca em Vitória da Conquista - BA, 2013. 

ESPÉCIE NQ NI F Fr (%) D Dr (%) A Ar (%) IVI 
Acanthospermumaustrale 7 40 0,02 2,02 0,12 1,19 5,71 2,20 5,42 
Acanthospermumhispidum 4 19 0,01 1,16 0,05 0,57 4,75 1,83 3,55 

Bidens pilosa 15 198 0,04 4,34 0,57 5,91 13,20 5,09 15,34 
Blainvillearhomboidea 26 114 0,08 7,51 0,33 3,40 4,38 1,69 12,61 
Brachiariaplataginea 18 127 0,05 5,20 0,37 3,79 7,06 2,72 11,71 
Cenchrusechinatus 42 798 0,12 12,14 2,31 23,82 19,00 7,33 43,29 

Chamaecristarotundifolia 6 9 0,02 1,73 0,03 0,27 1,50 0,58 2,58 
Cynodondactylon 21 331 0,06 6,07 0,96 9,88 15,76 6,08 22,03 
Dichondrarepens 1 6 0,00 0,29 0,02 0,18 6,00 2,31 2,78 

Diodia teres 17 105 0,05 4,91 0,30 3,13 6,18 2,38 10,43 
Emiliasonchifolia 14 73 0,04 4,05 0,21 2,18 5,21 2,01 8,24 

Eupatoriumballotaefolium 14 249 0,04 4,05 0,72 7,43 17,79 6,86 18,34 
Euphorbiaheterophylla 1 7 0,00 0,29 0,02 0,21 7,00 2,70 3,20 
Heliotropiumindicum 1 54 0,00 0,29 0,16 1,61 54,00 20,82 22,72 
Mollugoverticillata 10 36 0,03 2,89 0,10 1,07 3,60 1,39 5,35 
Panicummaximum 4 34 0,01 1,16 0,10 1,01 8,50 3,28 5,45 
Pavoniacancellata 14 81 0,04 4,05 0,23 2,42 5,79 2,23 8,70 
Portulacaoleracea 15 171 0,04 4,34 0,49 5,10 11,40 4,40 13,84 
Pyrostegiavenusta 23 30 0,07 6,65 0,09 0,90 1,30 0,50 8,05 

Rhynchelytrumrepens 15 169 0,04 4,34 0,49 5,04 11,27 4,34 13,72 
Richardiascabra 13 34 0,04 3,76 0,10 1,01 2,62 1,01 5,78 
Sida cordifolia 7 76 0,02 2,02 0,22 2,27 10,86 4,19 8,48 

Sida rhombifolia 45 491 0,13 13,01 1,42 14,66 10,91 4,21 31,87 
Sida sp. 8 39 0,02 2,31 0,11 1,16 4,88 1,88 5,36 

Sida spinosa 3 53 0,01 0,87 0,15 1,58 17,67 6,81 9,26 
Solanummauritianum 2 6 0,01 0,58 0,02 0,18 3,00 1,16 1,91 

TOTAL 346 3350 1,00 100,00 9,68 100,00 259,32 100,00 300,00 

 

Nativa do continente americano, a espécie Sida rhombifolia ocorre intensamente na América do Sul. 

No Brasil, é encontrada em todas as regiões, sendo infestante em diversas culturas. Por desenvolver caule 

muito resistente pode dificultar a colheita mecânica em certas culturas (KISSMANN; GROTH, 2000). 

Segundo FLECKET al. (2003), essa planta pode produzir até 28,2 mil sementes m2 em um único ciclo de 

verão como infestante da cultura da soja. 

A Cynodon dactylon é considerada uma das mais importantes gramíneas invasoras, devido à grande 

dificuldade em erradicá-la após o seu estabelecimento (CARBONARI et al., 2005). Esta espécie apresentou 
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elevados valores das características avaliadas, provavelmente, devido às suas estruturas subterrâneas de 

reprodução, que possibilitaram sua retomada de crescimento em poucos dias. 

A espécie Heliotropium indicum é a mais amplamente distribuída do gênero, ocorre nas Américas, 

desde sudeste dos Estados Unidos até a Argentina, incluindo as Antilhas. É encontrada também na África 

Tropical, Ásia e Austrália. No Brasil pode ser encontrada nas regiões: Norte (AC, AM e PA), Nordeste (AL, 

BA, CE, MA e PE), Centro-Oeste (GO, MS e MT), Sudeste (ES, MG, RJ e SP) e Sul (PR) (FRÖHLICH et 

al, 1981). 

Algumas das espécies de plantas daninhas que ocorrem em mandiocais podem ser consideradas 

como problemas locais ou regionais, 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. O conhecimento prévio das espécies de plantas daninhas existentes em determinado local, sua 

distribuição e populações, permitirá o planejamento de estratégias preventivas para a adoção de medidas de 

controle sustentáveis (ALBUQERQUE et al., 2008).  

Segundo PITELLI (1985), a falta de conhecimentos básicos sobre a biologia e ecologia de plantas 

daninhas é limitante para a implantação de programas de manejo integrado dessas plantas. Para a cultura da 

mandioca, as plantas daninhas são consideradas um dos principais componentes do agroecossistema que 

interferem em seu desenvolvimento e sua produtividade. O grau de interferência dessas plantas sobre as 

culturas é influenciado, principalmente, pelas características próprias da comunidade infestante, como 

composição específica, densidade e distribuição. 

 

Conclusões 

- Sida rhombifolia e Cynodondactylonforam são as espécies que apresentam maior frequência, frequência 

relativa, densidade, densidade relativa e índice de valor de importância. 

- Para as características abundância e abundância relativa, as espécies que apresentam maiores quantidades 

são Heliotropiumindicum e Cynodondactylon. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), dicotiledônea da família das euforbiáceas,está presente nas 

diversas regiões do mundo, por apresentar tolerância às condições adversas de clima e solo. Suas raízes são 

uma das mais importantes fontes de carboidratos e de subsistência para as populações de baixa renda, e as 

folhas são ricas em proteínas, vitaminas A e C, além de outros nutrientes (FUKUDA et al., 2005).  

A variabilidade genética em mandioca no Brasil é muito grande, Havendo,demandas por diferentes 

variedades de mandioca; que se adaptem aos diversos ambientes e formas de utilização, podendo a planta ser 

utilizada para alimentação humana (consumo fresco ou processada), animal, ou na indústria.O presente 

trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar as características de peso de raízes tuberosas e peso de 

parte aérea de cinco variedades de mandioca, em seis épocas de colheita, nas condições do município de 

Vitória da Conquista – BA. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, situada a 14º53’ 

Latitude Sul e 40º48’ Longitude Oeste de Greenwich, com altitude média de 928 m, clima tropical de 

altitude (Cwa), de acordo com Köppen. As médias de temperaturas máxima e mínima são, respectivamente, 

de 25,3ºC e 16,1ºC. A precipitação média anual é de 733,9 mm, sendo o maior nível encontrado de 

novembro a março.O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico Típico, 

com relevo plano e textura franco-argilo-arenosa. A análise de solo para caracterização química da área foi 

realizada no Laboratório de Solos da UESB, cujo resultado demonstrou: pH em água: 4,9; P: 5,0 mg.dm-³; 

K+: 0,12 cmolc.dm-³; Ca2+ : 0,9 cmolc.dm-³; Mg2+ : 0,6 cmolc.dm-³; Al3+ : 0,4 cmolc.dm-³; H+ : 3,0 cmolc.dm-

³;CTC efetiva: 2,0 cmolc.dm-³; CTC a pH 7,0: 5,0 cmolc.dm-³; Saturação por bases (V): 32 %. No preparo do 

solo foram feitas as operações de aração, gradagem e abertura de sulcos. Não foram realizadas calagem e 

adubação, com o intuito de simular o sistema de preparo do solo adotado pelos produtores da região. 

As variedades utilizadas foram escolhidas por apresentarem bons rendimentos na região Sudoeste da 

Bahia. A ‘Sergipe’, variedade local, é a mais utilizada pelos agricultores, devido à sua rusticidade e alta 

produtividade alcançada na região (CARDOSO JÚNIOR, 2005).  A variedade ‘Caitité’, recomendada para 

região Nordeste (FUKUDA et al., 2005), A variedade ‘Platinão’, cultivada por agricultores do Sudoeste da 

Bahia, é explorada principalmente para a produção de farinha e extração de amido (VIANA et al., 2003). As 
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variedades ‘Roxinha’ e ‘Pão da China’ apresentam boa aceitação como variedades de mesa, sendo 

eventualmente, utilizadas para a fabricação de farinha pelos produtores de Cândido Sales-BA.  

O plantio foi efetuado em novembro de 2008, utilizando-se manivas de 2 a 3 cm de diâmetro, com 5 

a 7 gemas e comprimento médio de 20 cm. O espaçamento adotado foi 0,60 m entre plantas e 1,0 m entre 

linhas, resultando em uma população de 16.667 plantas ha-1.Durante a condução do trabalho, foram feitas 

cinco capinas manuais e ao término, as variedades foram colhidas aos 270, 330, 390, 450, 510 e 570 dias 

após o plantio, considerando-se, três repetições, onde foram avaliadas 8 plantas, em uma área de 8,4m2. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 3 repetições, e os tratamentos 

arranjados segundo o esquema de parcelas subdivididas, com as variedades (Sergipe, Caitité, Platinão, 

Roxinha e Pão da China) nas parcelas e seis épocas de colheita nas subparcelas. Cada subparcela foi 

constituída por 24 plantas, sendo 08 úteis, em uma área de 8,4m2. Após a colheita, foram avaliadas as 

características: a) Produtividade de raízes tuberosas – peso de todas as raízes tuberosas produzidas, expresso 

em kg.ha-¹. b) Produtividade de parte aérea – peso de toda a planta, após a colheita das raízes tuberosas, 

expresso em kg.ha-¹. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa SAEG, procedendo-se à análise de 

variância. As médias das variedades foram comparadas pelo teste Tukey e as épocas de colheita foram 

estudadas através da regressão polinomial, ambos a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 

Observou-se efeito significativo de variedades e épocas de colheita para as características 

produtividade de raízes tuberosas e produtividade de parte aérea. Alves (2006), confirma a hipótese de que, 

com o sombreamento, há uma limitação da fotossíntese e grande parte dos fotoassimilados é destinada para o 

crescimento da parte aérea, diminuindo o crescimento das raízes de reserva, indicando que as hastes e folhas 

são drenos mais fortes do que as próprias raízes. 

Na Tabela 1, constata-se que as variedades Caitité, Platinão, Sergipe e Pão da China apresentaram 

maior produtividade de raízes tuberosas que a variedade Roxinha. Houve uma variação na produtividade de 

raízes, de 16,42 a 9,95 t.ha-1, o que revela uma tendência de variabilidade entre os genótipos. Resultado 

semelhante foi obtido por Ponte (2008); que ao estudar o efeito de épocas de colheita em cinco variedades de 

mandioca, constatou a superioridade da variedade Caitité e uma variação de produtividade de 22,72 a 14,89 

t.ha-1. A variedade Sergipe apresentou produtividade baixa (14,12 t.ha-1), ao comparar a resultados obtidos 

em outros trabalhos, tais como o rendimento de raízes tuberosas de 26,02 t.ha-1, na cidade de Cândido Sales, 

em estudo de Ramos et al. (2005), a produtividade de raízes obtida por Andrade et al. (2011), estudando o 

efeito de podas, obtiveram 17,99 t.ha-1 nas plantas podadas e 25,62 t.ha-1 na testemunha (sem poda).Os 

resultados obtidos pela variedade Sergipe neste estudo podem ser devidos à perda de vigor e à pressão 

ambiental que o genótipo vem sofrendo, pelos cultivos contínuos nas mesmas áreas, o que vem originando 

problemas fitossanitários. 
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Tabela 1. Médias de produtividade de raízes tuberosas (PRT) e produtividade de parte aérea (PPA) de 

plantas de cinco variedades de mandioca. Vitória da Conquista - BA, 2011. 

Variedades PRT (t.ha-1 ) PPA ( t.ha-1)  
Sergipe 14,12 ab 15,52 a  
Caitité 16,42 a 10,21 b  
Platinão 15,13 a 10,33 b  
Roxinha 9,95 b 10,21 b  
Pao da China 12,87 ab 10,42 b  
Médias 13,70 11,34  

*Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 

Nota-se na Figura 1, o efeito linear crescente de épocas de colheita sobre a produtividade de raízes e 

um aumento de produtividade com a permanência das plantas em campo. A mesma situação foi constatada 

Carvalho et al. (1993)em Lavras, município localizado ao Sul do Estado de Minas Gerais a 910 m de 

altitude, observaram, em seis variedades de mandioca avaliadas em cinco épocas de colheita, aumento da 

produtividade de raízes com a ampliação da idade de colheita.  

Figura 1. Estimativa de produtividade de raízes tuberosas de variedades de mandioca em função de épocas 

de colheita. Vitória da Conquista – BA, 2011. 

A produção de parte aérea de mandioca é importante tanto como material de propagação, quanto para 

a produção de forragem para a alimentação animal. 

Observa-se na Tabela 1 que a variedade Sergipe apresentou produtividade de parte aérea superior às 

demais. Cardoso Júnior et al. (2005) observaram, em avaliação aos 11 meses após o plantio, que a 

produtividade da parte aérea foi aproximadamente 70% maior na variedade Sergipe em relação à variedade 

Lisona, no município de Vitória da Conquista-BA. Os autores notaram maior vigor nas plantas da variedade 

Sergipe, que apresentaram maior tamanho e quantidade das folhas, maior número de hastes por planta e 

senescência mais tardia, em avaliações realizadas no mês de março. Na Figura 2, observa-se o efeito 

quadrático de épocas de colheita para a característica produtividade de parte aérea. Verificou-se que houve 

um aumento crescente desta característica até a quinta colheita no mês de abril (aos 510 dias), atingindo 
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Sergipe, que apresentaram maior tamanho e quantidade das folhas, maior número de hastes por planta e 
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(14,26 t.ha-1 ). Na sexta colheita, no mês de junho (aos 570 dias), houve um decréscimo de produtividade 

para 13,78 t.ha-1. Tais resultados provavelmente ocorreram em função das condições climáticas que 

influenciaram tanto o desenvolvimento das plantas, quanto a desfolha e redução do crescimento das mesmas. 

Figura 2. Estimativa de produtividade de parte aérea de variedades de mandioca em função de épocas de 

colheita em Vitória da Conquista – BA, 2011. 

Sagrilo et al. (2006) observaram, nas variedades Mico, Fibra, IAC 13, IAC 14 e Fécula Branca, que a 

produção de folhas foi afetada pela idade das plantas, sendo maior nos períodos de temperatura elevada, em 

Araruna-PR. Lopes et al. (1996) observaram aumento de produtividade de parte aérea, destacando-se as 

variedades Bromadeira, com 13,63 t.ha-1, e Sergipe, com13,44 t.ha-1. Acrescentam que a produção aumentou 

nas duas épocas de colheita estudadas (do 18º para o 24º mês). 

Conclusões 

A produtividade de raízes tuberosas aumenta linearmente com a permanência das plantas em campo, 

sendo a maior produtividade observada aos 570 dias após o plantio.A variedade Roxinha apresenta 

produtividade de raízes menor que as demais. 

A variedade Sergipe apresenta a maior produtividade de parte aérea, sendo a melhor época de 

colheita aos 510 dias após o plantio. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), dicotiledônea da família das euforbiáceas, está presente nas 

diversas regiões do mundo, por apresentar tolerância às condições adversas de clima e solo. Suas raízes são 

uma das mais importantes fontes alternativas de carboidratos para a subsistência de populações de baixa 

renda, as folhas são ricas em proteínas, vitaminas A e C, entre outros nutrientes (FUKUDA et al. 2005). 

Além disso, é matéria-prima de amplo e diversificado emprego industrial, como na produção de amido e 

álcool (HALSEY et al. 2008).  

A variabilidade genética em mandioca no Brasil é muito grande e existem demandas por diferentes 

variedades de mandioca; que se adaptem a cada ambiente, para diversas formas de utilização, podendo a 

planta ser utilizada para alimentação humana ou animal, em consumo fresco ou processadas, ou através de 

produtos industrializados. 

O teor de massa seca das raízes é a característica que determina o valor pago pelas indústrias aos 

produtores, uma vez que está diretamente relacionado ao rendimento industrial dos diversos produtos 

derivados da mandioca (VIDIGAL FILHO et al. 2000). 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a massa seca em raízes de 5 

variedades de mandioca, em seis épocas de colheita.

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da 

Conquista, município situado a 14º 53’ Latitude Sul e 40º48’ Longitude Oeste de Greenwich, com altitude 

média de 928 m, clima tropical de altitude (Cwa), de acordo com Köppen. As médias de temperaturas 

máxima e mínima são, respectivamente, de 25,3ºC e 16,1ºC. A precipitação média anual é de 733,9 mm, 

sendo o maior nível encontrado de novembro a março. O solo da área experimental foi classificado como 

Latossolo Amarelo Distrófico Típico, com relevo plano e textura franco-argilo-arenosa. A análise de solo 

para caracterização química da área foi realizada no Laboratório de Solos da UESB, cujo resultado 

demonstrou: pH em água: 4,9; P: 5,0 mg.dm-³; K+: 0,12 cmolc.dm-³; Ca2+ : 0,9 cmolc.dm-³; Mg2+ : 0,6 

cmolc.dm-³; Al3+ : 0,4 cmolc.dm-³; H+ : 3,0 cmolc.dm-³;CTC efetiva: 2,0 cmolc.dm-³; CTC a pH 7,0: 5,0 
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cmolc.dm-³; Saturação por bases (V): 32 %. No preparo do solo foram feitas as operações de aração, 

gradagem e abertura de sulcos. Não foram realizadas calagem e adubação, com o intuito de simular o sistema 

de preparo do solo adotado pelos produtores da região. 

As variedades utilizadas foram escolhidas por apresentarem bons rendimentos na região Sudoeste da 

Bahia. A ‘Sergipe’, variedade local, é a mais utilizada pelos agricultores, devido à sua rusticidade e alta 

produtividade (CARDOSO JÚNIOR, 2005). A variedade ‘Caitité’, recomendada para região Nordeste 

(FUKUDA et al., 2005). A variedade ‘Platinão’, cultivada por agricultores do Sudoeste da Bahia, é 

explorada principalmente para a produção de farinha e extração de amido (VIANA et al. 2003). As 

variedades ‘Roxinha’ e ‘Pão da China’ apresentam boa aceitação como variedades de mesa, sendo 

eventualmente, utilizadas para a fabricação de farinha pelos produtores de Cândido Sales-BA.  

O plantio foi efetuado em novembro de 2008, utilizando-se manivas de 2 a 3 cm de diâmetro, com 5 

a 7 gemas e comprimento médio de 20 cm. O espaçamento adotado foi 0,60 m entre plantas e 1,0 m entre 

linhas, resultando em uma população de 16.667 plantas ha-1. Durante a condução do trabalho, foram feitas 

cinco capinas manuais e ao término, as variedades foram colhidas aos 270, 330, 390, 450, 510 e 570 dias 

após o plantio, considerando-se, três repetições, onde foram avaliadas8 plantas, em uma área de 8,4m2. 

Durante a condução do experimento foram feitas cinco capinas manuais. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 3 repetições, e os tratamentos 

arranjados segundo o esquema de parcelas subdivididas, com as variedades (Sergipe, Caitité, Platinão, 

Roxinha e Pão da China) nas parcelas e seis épocas de colheita nas subparcelas. Cada subparcela foi 

constituída por 24 plantas, sendo 08 úteis, em uma área de 8,4m2. Após a colheita, foram avaliadas as 

características: a) Massa seca das raízes – obtida pelo peso de 300 gramas de raízes frescas, submetidas à 

temperatura de 65ºC em estufa, por 48 a 72 horas, descrito pelo CIP (2001);  b) Produtividade de massa seca

- obtido através da multiplicação entre o percentual de massa seca e a produtividade de raízes tuberosas. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa SAEG, procedendo-se à análise de 

variância. As médias das variedades foram comparadas por meio do teste de Tukey e as épocas de colheita 

foram estudadas através da regressão polinomial, ambos a 5% de probabilidade (RIBEIRO JUNIOR, 2001). 

Resultados e Discussão 

As variedades Pão da China e Sergipe; apresentaram os maiores percentuais de massa seca, de 

39,58% e 38,86%, respectivamente. A variedade Caitité apresentou maior produtividade de massa seca que a 

variedade Roxinha (Tabela 1). 

Segundo Cock (1990), citado por Correia et al. (2005), a raiz de mandioca possui entre 30 a 40% de 

matéria seca em raízes tuberosas. Esse conteúdo depende de fatores como variedade, idade da planta, solo, 

condições de plantio, condições climáticas e sanidade da planta.  Para Conceição (1983), o ideal é que as 

variedades de mandioca destinadas à indústria tenham pelo menos 30% de teor de amido. Agwu e Anyaeche 

(2007), em estudo realizado em seis comunidades rurais na Nigéria, observaram que os valores de massa 

seca em raízes tuberosas variaram entre 25% e 43%. 

Tabela 1. Médias de porcentagem de massa seca em raízes tuberosas em estufa (MS) e produtividade de 

massa seca de raízes tuberosas (PMS), de plantas de cinco variedades de mandioca. Vitória da Conquista - 

BA, 2011. 

Variedades MS (%) PMS ( t.ha-1) 

Sergipe 38,86 a 5,49 ab 

Caitité 36,10 b 6,03 a 

Platinão 37,10 b 5,64 ab 

Roxinha 36,90 b 3,73 b 

Pão da China 39,58 a 5,16 ab 

Médias 37,71 5,21 
*Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste Tukey,a5% de probabilidade. 

Analisando a Figura 1, observa-se efeito quártico de épocas de colheita sobre porcentagem de massa 

seca em raízes de mandioca (pelo método da estufa). As raízes de plantas colhidas em junho (570) e 

fevereiro (450) dias após o plantio apresentaram os maiores percentuais de MS, 40,9% e 38,3%, 

respectivamente. Condições climáticas, provavelmente, possibilitaram repouso fisiológico à planta, 

resultando em uma maior concentração de massa seca nas raízes. No mês de fevereiro houve baixa 

precipitação pluviométrica (10 mm), temperatura máxima de 30 ºC e mínima de 17 ºC.  Em junho, a 

precipitação pluviométrica foi de 25 mm, a temperatura máxima 22 ºC e a mínima 14 ºC.  Resultado 

semelhante foi obtido por Oliveira et al., (2010), em Vitória da Conquista, ao avaliarem o efeito da poda e de 

épocas de colheita na cultura da mandioca. Segundo os autores, no final de agosto de 2006, houve uma 

redução do fotoperíodo e uma baixa disponibilidade hídrica, favorecendo o repouso fisiológico das plantas, 

resultando na redução nos teores de matéria seca e porcentagem de amido, independentemente da prática da 

poda. Já Lopes et al. (2010), no mesmo município, estudando épocas de colheita em mandioca, verificaram 

efeito quadrático de épocas de colheita para teor de massa seca em raízes tuberosas, decrescendo de 33,4%, 

na colheita realizada em julho, com plantas aos oito meses de idade, para 29,13%, em maio, aos quatorze 

meses após plantio. Sagrilo et al. (2006) também observaram que o teor de massa seca nas raízes foi menor 

durante o período de crescimento vegetativo, e maior durante o período de repouso fisiológico. 
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Resultados e Discussão 

As variedades Pão da China e Sergipe; apresentaram os maiores percentuais de massa seca, de 

39,58% e 38,86%, respectivamente. A variedade Caitité apresentou maior produtividade de massa seca que a 
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Segundo Cock (1990), citado por Correia et al. (2005), a raiz de mandioca possui entre 30 a 40% de 
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Figura 1. Estimativa de percentual de massa seca em raízes tuberosas de variedades de mandioca em função 

de épocas de colheita. Vitória da Conquista – BA, 2011. 

A Figura 2 mostra o efeito linear crescente de épocas de colheita para a característica produtividade 

de massa seca de raízes. Houve um aumento de massa seca com a permanência das plantas em campo. 

Figura 2. Estimativa de produtividade de massa seca de raízes tuberosas de variedades de mandioca em 

função de épocas de colheita. Vitória da Conquista – BA, 2011. 

Conclusões 

As variedades Pão da China e Sergipe apresentam os maiores percentuais de massa seca, sendo as 

melhores épocas de colheita aos 570 e 450 dias após o plantio. 

A variedade Caitité apresenta maior produtividade de massa seca do que a Roxinha, com aumento 

linear crescente com a permanência das plantas em campo. 
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Introdução 

As plantas daninhas competem pelos mesmos recursos exigidos pela mandioca, podendo haver 

significativa redução na produção de raízes tuberosas, em função do tempo de convivência e da densidade 

das espécies infestantes. 

A mandioca é mais sensível à competição com as plantas daninhas nos primeiros quatro a cinco 

meses do seu ciclo, por apresentar crescimento inicial lento, favorecendo o desenvolvimento destas plantas. 

Assim, é exigido nesta fase cerca de 100 dias livre da interferência de plantas daninhas, a partir de 20 a 30 

dias após sua brotação, para se obter boa produção (MATTOS; CARDOSO, 2003).  

Dessa forma, a partir do estudo fitossociológico será possível conhecer as espécies que têm maior 

importância na lavoura de mandioca, obtendo embasamento técnico para, posteriormente, ser usado como 

base para a formulação de um eficiente controle das plantas daninhas, reduzindo custos de produção e 

impacto ambiental (ISAAC; GUIMARÃES, 2008). 

Portanto, objetivou-se com este trabalho identificar as principais espécies de plantas daninhas 

presentes no cultivo da mandioca na área experimental da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

Campus de Vitória da Conquista – BA e quantificar a sua massa fresca e seca. 

Material e Métodos 

Este trabalho foi conduzido na área experimental da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

campus de Vitória da Conquista – BA região Sudoeste do estado, nas coordenadas 14°51’ Latitude Sul e 

40°50’ Longitude Oeste, com altitude média de 941m. O clima, conforme classificação de Köppen, é do tipo 

Cwa (tropical de altitude), com precipitação média anual de 717 mm, concentrada nos meses de novembro a 

março, e temperatura média anual de 19,6°C, com a média máxima e mínima variando entre 23,5°C e 

15,1°C, respectivamente (SEPLANTEC/CEI, 1994). 
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O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico Típico, com textura 

franco argilo-arenosa e relevo plano. 

O solo foi preparado com aração, gradagem e sulcamento. O espaçamento adotado foi 1,0 m entre 

linhas e 0,6 m entre plantas. O plantio foi efetuado manualmente no dia 01 de dezembro de 2010, utilizando 

manivas da variedade ‘Caitité’, obtidas de plantas sadias, com idade aproximada de 18 meses, provenientes 

do terço médio das plantas e uniformes em diâmetro.

As avaliações foram realizadas mediante a aplicação do método do quadrado com 0,25m2, lançado 

aleatoriamente aos 35, 70, 105, 140, 175, 210, 245, 280, 315, 350, 385, 420, 455, 490, 525 dias após o 

plantio da mandioca. A área de cada ponto amostrado foi de 33,6m2 (8,4m de comprimento x 4m de largura). 

No total, foram realizadas 30 amostragens a cada trinta e cinco dias, com um total de 450 amostragens.  

As plantas daninhas situadas nas áreas amostradas foram seccionadas rente ao solo e, em seguida, 

levadas ao Laboratório de Melhoramento e Produção Vegetal para identificação, contagem e pesagem da 

massa fresca e seca das espécies. A identificação das espécies foi realizada com base em KISSMANN e 

GROTH (2000). A nomenclatura usual e a autoria das espécies também se basearam nos referidos autores. 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1, pode-se observar que durante o período do experimento ocorreram várias espécies de 

plantas daninhas na área experimental, pertencentes a diferentes famílias botânicas, comprovando a 

heterogeneidade da comunidade infestante. Segundo Otsubo et al. (2002), muitas das famílias identificadas 

neste trabalho são comumente encontradas nas lavouras de mandioca. 

Dentre as espécies identificadas, a Cenchrus echinatus, Cynodon dactylon e Sida rhombifolia 

apresentaram maior predominância, com 19,31%, 17,11% e 15,77%, respectivamente (Tabela 1).  

Segundo Pacheco e Martins (1984), a espécie Cenchrus echinatus pode emergir em todos os meses 

do ano, sendo que o seu ciclo de vida pode variar de 60 dias a 210 em função da temperatura e precipitação. 

A espécie Cynodon dactylon é considerada uma das mais importantes gramíneas invasoras, devido à 

grande dificuldade em erradicá-la após o seu estabelecimento (FERREIRA et al., 2011; CARBONARI et al. 

2005). Esta espécie apresentou elevados valores das características avaliadas, provavelmente, devido às suas 

estruturas subterrâneas de reprodução, que possibilitaram sua retomada de crescimento em poucos dias. 

Tabela 1. Relação de espécies, nome comum, família de plantas daninhas identificadas no levantamento 

realizado na cultura de mandioca em Vitória da Conquista, BA, 2012. 

Nome científico Nome popular Família Predominância (%) 

Cenchrus echinatus capim carrapicho Poaceae 19,31 

Cynodon dactylon capim seda Poaceae 17,11 

Sida rhombifolia Guaxuma, mata-pasto Malvaceae 15,77 

Bidens pilosa picão preto Asteraceae 8,05 
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Blainvillea rhomboidea erva palha Asteraceae 5,91 

Eupatorium ballotaefolium maria preta Asteraceae 5,91 

Portulaca oleracea beldroega Portulaceae 4,89 

Emilia sonchifolia belaemília Asteraceae 3,02 

Rhynchelytrum repens capim favorito Poaceae 2,80 

Pavonia cancellata malva rasteira Malvaceae 2,00 

Sida cordifolia malva Malvaceae 2,00 

Sida spinosa malva Malvaceae 2,00 

Mollugo verticillata capim tapete Molluginaceae 1,95 

Acanthospermum australe carrapicho de carneiro Asteraceae 1,89 

Richardia scabra poaia do cerrado Rubiaceae 1,78 

Brachiaria plataginea capim marmelada Poaceae 1,46 

Diodia teres engana bobo Rubiaceae 1,46 

Acanthospermum hispidum espinho de cigano Asteraceae 0,55 

Chamaecrista rotundifolia mata pasto Fabaceae 0,45 

Dichondra repens dicondra Convolvulaceae 0,39 

Panicum maximum capim colonião Poaceae 0,34 

Euphorbia heterophylla leiteiro Euphorbiaceae 0,28 

Sida sp. malva Malvaceae 0,28 

Pyrostegia venusta cipó-de-são-joão Bignoniaceae 0,18 

Heliotropium indicum crista de galo Boraginaceae 0,12 

Na Tabela 2 estão contida os valores médios de massa fresca das espécies coletadas, obtidos por 

ocasião de pesagem das amostras, dando destaque as Cenchrus equinata L. (25,8%), Brachiaria plataginea 

(17,9%) e Blainvillea rhomboidea (9,56%) que apresentaram maiores porcentagens. 

Com relação à massa seca acumulada das espécies ao longo das avaliações (Tabela 3), a espécie 

CenchrusequinataL.apresentou maior valor de massa seca, com 24,27% (Figura 2). Conforme Pitelli (1987), 

o elevado acúmulo de massa seca de determinada espécie, demonstra o elevado potencial em competir por 

nutrientes do solo. Com isso, a produção vegetal de interesse agrícola fica prejudicada pela competição, 

resultando em menor desenvolvimento, crescimento, e conseqüentemente redução na produtividade. 

Tabela 2. Massa fresca e seca das espécies de plantas daninhas (% em relação ao nº. total de indivíduos) em 

competição com a cultura de mandioca, coletadas em intervalos entre 35 dias até 525 dias após o plantio. 

Vitória da Conquista - BA, 2012. 

Espécies Massa fresca (%) Massa seca (%) 
Acanthospermum australe 1,53 1,30 
Diodia teres 3,77 3,76 
Blainvillea rhomboidea 9,56 8,69 
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Blainvillea rhomboidea erva palha Asteraceae 5,91 

Eupatorium ballotaefolium maria preta Asteraceae 5,91 

Portulaca oleracea beldroega Portulaceae 4,89 

Emilia sonchifolia belaemília Asteraceae 3,02 

Rhynchelytrum repens capim favorito Poaceae 2,80 

Pavonia cancellata malva rasteira Malvaceae 2,00 

Sida cordifolia malva Malvaceae 2,00 

Sida spinosa malva Malvaceae 2,00 

Mollugo verticillata capim tapete Molluginaceae 1,95 

Acanthospermum australe carrapicho de carneiro Asteraceae 1,89 

Richardia scabra poaia do cerrado Rubiaceae 1,78 

Brachiaria plataginea capim marmelada Poaceae 1,46 

Diodia teres engana bobo Rubiaceae 1,46 

Acanthospermum hispidum espinho de cigano Asteraceae 0,55 

Chamaecrista rotundifolia mata pasto Fabaceae 0,45 

Dichondra repens dicondra Convolvulaceae 0,39 

Panicum maximum capim colonião Poaceae 0,34 

Euphorbia heterophylla leiteiro Euphorbiaceae 0,28 
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Tabela 2. Massa fresca e seca das espécies de plantas daninhas (% em relação ao nº. total de indivíduos) em 

competição com a cultura de mandioca, coletadas em intervalos entre 35 dias até 525 dias após o plantio. 

Vitória da Conquista - BA, 2012. 

Espécies Massa fresca (%) Massa seca (%) 
Acanthospermum australe 1,53 1,30 
Diodia teres 3,77 3,76 
Blainvillea rhomboidea 9,56 8,69 

Pavonia cancellata 3,88 3,83 
Eupatorium ballotaefolium 0,56 0,61 
Sida cordifolia 2,71 2,99 
Sida rhombifolia 6,60 7,36 
Chamaecrista rotundifolia 0,35 0,35 
Emilia sonchifolia 1,40 1,35 
Mollugo verticillata 0,09 0,09 
Cenchrus equinata 25,16 24,27 
Portulaca oleracea 1,18 0,95 
Cynodon dactylon 8,38 6,69 
Euphorbia heterophylla 0,01 0,02 
Sida sp. 0,03 0,04 
Brachiaria plataginea 17,06 15,79 
Heliotropium indicum 0,06 0,08 
Sida spinosa 3,79 8,57 
Pyrostegia venusta 0,02 0,02 
Panicum maximum 7,75 6,22 
Bidens pilosa   0,44 0,60 
Richardia scabra 0,56 0,27 
Rhynchelytrum repens 3,71 4,81 
Acanthospermum hispidum 0,09 0,10 
Solanum mauritianum 0,77 0,88 
Euphorbia prostata 0,28 0,16 
Dichondra repens 0,26 0,20 

Conclusões 

- As espécies que predominaram na área de cultivo de mandioca avaliada foram Cenchrus equinata, 

Cynodon dactylon e Sida rhombifolia. 

- As espécies Cenchrus echinatus, Brachiaria plataginea e Blainvillea rhomboidea apresentaram 

maior percentual de massa seca e fresca.
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma planta cultivada em todo território brasileiro, 

utilizada em diversas regiões tanto na alimentação humana quanto de animais. 

Esta cultura absorve grandes quantidades de nutrientes e praticamente exporta tudo o que foi 

absorvido (MATTOS et al. 2003) porém, é uma espécie rústica, capaz de produzir em regiões com 

solos de baixa fertilidade e precipitação, diferindo-a de muitas espécies (SANTOs et al., 2009). 

Além disso, a mandioca ainda é muito cultivada em sucessivos plantios sem a devida 

adubação e correção do solo, exaurindo os nutrientes disponíveis. Contudo, a resposta da cultura à 

adubação e calagem nessas áreas é mais expressiva (MATTOS et al., 2003).  

Esses nutrientes também estão disponíveis às populações naturais de plantas não cultivadas, 

que quase sempre possuem características de elevada taxa de crescimento, grande capacidade 

reprodutiva e elevada capacidade de exploração de nutrientes do solo (Grime, 1982 citado por Cury, 

2012). 

Diante disso, este trabalho objetivou identificar espécies de plantas daninhas infestantes e 

quantificar a massa fresca e seca dessas espécies durante o cultivo da mandioca, em Cândido Sales - 

BA. 

Material e Métodos 

 O trabalho foi realizado na Fazenda Bomba, localizada no município de Cândido Sales, a 

15º19’16” Latitude Sul e 41º24’59” Longitude Oeste de Greenwich. O município fica localizado na 

região Sudoeste da Bahia, com altitude média de 627 m, clima semi-árido e, segundo a classificação 

de Köppen, é do tipo Aw, ou seja, clima tropical com estação seca. A temperatura média anual em 

torno de 20,4ºC e pluviosidade anual de 767,4 mm com período chuvoso compreendido entre os meses 
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de outubro e março (SEI, 2013). O solo da área é do tipo Latossolo Amarelo Distrófico Típico, textura 

argilosa. 

  O experimento foi conduzido em duas áreas, uma com calagem e adubação e a outra sem 

calagem e sem adubação.  

 A manivas, da variedade Platinão, foram obtidas de plantas sadias, com idade aproximada de 

18 meses, provenientes do terço médio das plantas e uniformes em diâmetro (2 a 3 cm). O corte das 

manivas foi feito com facão, reto nas duas extremidades, com comprimento de 20 cm, perfazendo uma 

média de oito gemas. O espaçamento adotado no plantio foi 1,0m entre linhas e 0,6m entre plantas. 

A avaliação foi feita em maio de 2013 aos 06 meses após o plantio. Nesta ocasião foram feitas 

coletas das plantas daninhas por meio de amostragem utilizando quadrado de 50 x 50 cm de dimensão. 

As plantas daninhas presentes em cada amostragem foram seccionadas rente ao solo, identificadas e, 

em seguida, encaminhadas ao Laboratório de Melhoramento e Produção Vegetal, da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia para identificação (KISSMANN; GROTH, 2000), e pesagem da massa 

fresca. Após 72 horas em estufa de circulação forçada de ar a 70°C foi determinada a massa seca de 

cada espécie. 

Resultados e Discussão 

Foram identificadas 17 espécies na área com correção do solo e 10 espécies onde não houve 

correção. Algumas espécies foram identificadas em ambos os tratamentos (Tabela 1). Nota-se que ao 

encontrar um ambiente propício ao seu desenvolvimento, em função da maior disponibilidade de 

nutrientes, houve maior infestação de plantas daninhas. Segundo Azevêdo et al. (2000), a mandioca 

possui crescimento inicial lento, deixando o solo descoberto, facilitando o desenvolvimento de plantas 

daninhas.  

Ao avaliar a densidade das plantas daninhas na cultura do amendoim em condições 

experimentais (YAMAUTI et al., 2010), verificou maior incidência na área não adubada, pois o 

amendoim consegue se estabelecer rapidamente em condições ideais, suprimindo as plantas 

infestantes. 

Em trabalho realizado por Albuquerque et al. (2008), foram identificadas 37 espécies de 

plantas daninhas na cultura da mandioca em Viçosa – MG.  Essa maior diversidade pode ter ocorrido 

em função do maior período de avaliação, pois, muitas plantas daninhas surgem somente quando as 

condições edafoclimáticas forem adequadas, inclusive as espécies de ciclo muito curto, ou possui um 

banco de sementes com maior número de espécies. 
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experimentais (YAMAUTI et al., 2010), verificou maior incidência na área não adubada, pois o 
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Em trabalho realizado por Albuquerque et al. (2008), foram identificadas 37 espécies de 

plantas daninhas na cultura da mandioca em Viçosa – MG.  Essa maior diversidade pode ter ocorrido 
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Tabela 1. Espécies de plantas daninhas coletadas na área experimental. Vitória da Conquista - BA, 
2013. 

Solo corrigido e adubado Solo sem correção e adubação

Acanthospermum australe Acanthospermum australe 

Blainvillea biaristata Cenchrus echinatus 

Brachiaria decumbens Cestrum spp 

Cálice com espinho Chamaecrista rotundifolia 

Cenchrus echinatus Diodella teres 

Cestrum spp Passiflora cincinnata 

Chamaecrista rotundifolia Pavonia cancellata 

Diodella teres Richardia scabra 

Macroptilium artropurpureum Walteria indica 

Mollugo verticillata Waltheria douradinha 

Passiflora cincinnata  

Pavonia cancellata  

Portulaca oleracea  

Richardia scabra  

Sida rhombifolia  

Stylosanthes SP  

Walteria indica  

A maior produção de massa fresca e massa seca ocorreram na área em que foi feita a correção 

do solo e adubação química (Figura 1). Ao efetuar a calagem e adubação do solo na cultura da 

mandioca, as plantas daninhas absorveram esses elementos e converteram em biomassa vegetal, que é 

formada quando todos os elementos essenciais estão disponíveis no solo. 
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Figura 2- Massa fresca e massa seca das espécies de plantas daninhas de plantas daninhas na cultura 

de mandioca, coletadas aos 06 meses após o plantio da cultura. Cândido Sales - BA, 2013. 

Com a disponibilidade de elementos no solo as plantas daninhas passam a extraí-los e 

acumulá-los sob diferentes níveis. Dentre os recursos passíveis de competição com as plantas 

daninhas, a extração e acúmulo de nutrientes parece ser a principal característica quando se estuda 

toda a comunidade infestante em competição com a cultura da mandioca (ALBUQUERQUE et al. 

2008).  

Conclusões 

A calagem e a adubação mineral na cultura da mandioca proporcionaram maior produção de 

massa fresca e massa seca de plantas daninhas. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma planta que se adapta às mais variadas condições 

edafoclimáticas, apresentando boa tolerância à seca. Sua raiz tuberosa, rica em fécula, constitui a parte mais 

importante da planta, sendo utilizada na alimentação humana e animal (JOHANNS; CONTIERO, 2006). 

Segundo Albuquerque et al. (2008), entre os principais fatores que podem afetar a produtividade da cultura, 

está o manejo inadequado das plantas daninhas. 

As plantas daninhas competem com a cultura da mandioca, pelos fatores de produção, 

principalmente, por água e nutrientes que ocasiona em diminuição considerável da produtividade da cultura. 

O grau dessa competição depende das espécies, da densidade populacional e, principalmente, do período que 

permanecem vegetando juntas (CARVALHO, 2002).

De acordo Erasmo et al. (2004), a composição florística da comunidade invasora pode variar em 

função do tipo e da intensidade de tratos culturais imposto. O preparo de solo é em um método cultural que 

ajuda reduzir o banco de sementes de plantas daninhas de um determinado local (SILVA et al., 2007). O 

levantamento fitossociológico permite conhecer as espécies de plantas daninhas mais importantes dentro da 

comunidade infestante, para as quais se devem determinar alternativas de manejo, a fim de viabilizar o seu 

controle. 

Diante disso, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de identificar a comunidade 

invasora na cultura da mandioca em diferentes sistemas de preparo de solo em Cândido Sales, Bahia. 

Material e Métodos 

O levantamento fitossociológico foi realizado na área experimental situado na localidade de Bomba, 

município de Cândido Sales, Bahia, sob as coordenadas 15º18’13’’ Latitude Sul e 41º17’32’’ Longitude 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma planta que se adapta às mais variadas condições 

edafoclimáticas, apresentando boa tolerância à seca. Sua raiz tuberosa, rica em fécula, constitui a parte mais 

importante da planta, sendo utilizada na alimentação humana e animal (JOHANNS; CONTIERO, 2006). 

Segundo Albuquerque et al. (2008), entre os principais fatores que podem afetar a produtividade da cultura, 

está o manejo inadequado das plantas daninhas. 

As plantas daninhas competem com a cultura da mandioca, pelos fatores de produção, 

principalmente, por água e nutrientes que ocasiona em diminuição considerável da produtividade da cultura. 

O grau dessa competição depende das espécies, da densidade populacional e, principalmente, do período que 

permanecem vegetando juntas (CARVALHO, 2002).

De acordo Erasmo et al. (2004), a composição florística da comunidade invasora pode variar em 

função do tipo e da intensidade de tratos culturais imposto. O preparo de solo é em um método cultural que 

ajuda reduzir o banco de sementes de plantas daninhas de um determinado local (SILVA et al., 2007). O 

levantamento fitossociológico permite conhecer as espécies de plantas daninhas mais importantes dentro da 

comunidade infestante, para as quais se devem determinar alternativas de manejo, a fim de viabilizar o seu 

controle. 

Diante disso, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de identificar a comunidade 

invasora na cultura da mandioca em diferentes sistemas de preparo de solo em Cândido Sales, Bahia. 

Material e Métodos 

O levantamento fitossociológico foi realizado na área experimental situado na localidade de Bomba, 

município de Cândido Sales, Bahia, sob as coordenadas 15º18’13’’ Latitude Sul e 41º17’32’’ Longitude 

Oeste de Greenwich. O município está localizado na região Sudoeste da Bahia, com altitude média de 627 m, 

clima semiárido e, que segundo a classificação de Köppen, é do tipo Aw, ou seja, clima tropical com estação 

seca. A temperatura média anual em torno de 20,4ºC e pluviosidade anual de 767,4 mm com período 

chuvoso compreendido entre os meses de outubro e março (SEI, 2012). O solo foi classificado como 

LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico de textura argilosa. 

Foram plantadas manivas da variedade Platinão, obtidas de plantas sadias, com idade aproximada de 

18 meses, provenientes do terço médio das plantas e com diâmetro entre 2 a 3 cm. O corte das manivas foi 

feito com facão, reto nas duas extremidades, com comprimento de 20 cm, perfazendo uma média de oito 

gemas.  

O plantio foi efetuado no mês de novembro de 2012 e o levantamento florístico das plantas daninhas 

foi realizado seis meses após o plantio. A quantificação e identificação das espécies de plantas daninhas 

foram realizadas por um quadrado de ferro vazado de 0,5 x 0,5 m de dimensão, em 48 pontos, sendo 

lançados, aleatoriamente, em 24 pontos na área onde foi realizado preparo do solo mecanizado (aração, 

gradagem e sulcamento) e o restante na área sob preparo manual (roçagem, encovairamento, queima e 

abertura manual de covas). As plantas amostradas pelo quadrado foram coletadas, contadas e encaminhadas 

ao Laboratório de Melhoramento e Produção Vegetal da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia para 

realizar a identificação de cada. As plantas foram identificadas por família e espécie de acordo bibliografias 

especializadas (KISSMANN;GROTH, 1999; MOREIRA; BRAGANÇA, 2010; MOREIRA; BRAGANÇA, 

2011). 

Além disso, avaliaram-se também as características fitossociológicas, por meio das fórmulas 

propostas por Mueller-Dombois e Ellenberg (1974): a) Densidade Relativa (Dr): densidade da espécie x 

100/densidade total de todas as espécies; b) Frequência relativa (Fr): frequência da espécie x 100/frequência 

total das espécies; c) Abundância relativa (Ar): abundância da espécie x 100)/abundância total de todas as 

espécies; d) Índice de valor de importância (IVI): (Fr + Dr + Ar). 

Resultados e Discussão 

No levantamento realizado na área mecanizada foram encontradas 10 espécies de plantas daninhas, 

distribuídas em sete famílias, tendo predominância da família Malvaceae, com três representantes. Na área 

onde foi realizado o preparo do solo manual, identificou-se 13 espécies, distribuídas em sete famílias, onde a 

predominância foi da família Malvaceae e Fabaceae, com três representantes cada (Tabela 1). De acordo 

Silva et al. (2006), o preparo periódico do solo promove o controle de plantas daninhas por meio do efeito 

mecânico de quebra, do arranque e da exposição das estruturas das plantas à secagem pelo sol, fato que 

promove a redução do banco de sementes do solo.  

Das espécies identificadas, oito foram encontradas nos dois sistemas de preparo do solo, sendo que 

no preparo sem revolvimento do solo identificou-se cinco espécies diferentes das que foram constatadas no 

preparo do solo mecanizado. Segundo Santos et al. (2000), o revolvimento do solo, expõe alguns propágulos 
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a condições propícias à germinação, ao passo que enterra outros, que poderão germinar posteriormente, esse 

pode ser um dos fatores que explica as diferentes espécies encontradas nos dois tipos de preparo do solo.   

Tabela 1. Relação de espécies, nome comum e família de plantas daninhas identificadas sob condições de 

preparo do solo mecanizado e manual. Vitória da Conquista - BA, 2013.

PREPARO MECANIZADO 
Nome científico Nome comum Família 
Acanthospermum australe Carrapicho-de-carneiro Asteraceae 
Chamaecrista rotundifolia Fedegoso Fabaceae 
Waltheria indica Malva-branca Malvaceae 
Pavonia cancellata Malva-rasteira Malvaceae 
Waltheria douradinha Douradinha-do-campo Malvaceae 
Passiflora cincinnata Maracujá-do-mato Passifloraceae
Cenchrus echinatus Capim-carrapicho Poaceae 
Richardia scabra Poaia-do-cerrado Rubiaceae 
Diodella teres Mata-pasto Rubiaceae 
Cestrum spp Coerana Solanaceae 

PREPARO MANUAL 
Nome científico Nome comum Família 
Blainvillea biaristata Picão-grande Asteraceae 
Acanthospermum australe Carrapicho-de-carneiro Asteraceae 
Chamaecrista rotundifolia Fedegoso Fabaceae 
Aeschynomene denticulata Angiquinho Fabaceae 
Zornia latifólia Alfafa-do-campo Fabaceae 
Waltheria indica Malva-branca Malvaceae 
Pavonia cancellata Malva-rasteira Malvaceae 
Sida sp Malva Malvaceae 
Passiflora cincinnata Maracujá-do-mato Passifloraceae
Brachiaria plantaginea Capim marmelada Poaceae 
Diodella teres Mata-pasto Rubiaceae 
Richardia scabra Poaia-do-cerrado Rubiaceae 
Cestrum spp Coerana Solanaceae 

Na Figura 1A, observa-se que a espécie Cenchrus echinatus apresentou maior índice de valor de 

importância (IVI) na área com preparo do solo mecanizado, com 70,28%, seguida da Richardia scabra, com 

64,13%. Biffe et al. (2010), observaram que a espécie Cenchrus echinatus, em cultivo de mandioca sob 

condições de preparo de solo mecanizado, apresentou os maiores IVI, os mesmos atribuíram este fato ao 

banco de sementes da área e à plasticidade dessa espécie. 

Na área onde o preparo de solo foi realizado manualmente, as espécies que apresentaram maior 

importância foram a Diodella teres e Passiflora cincinnata, com respectivamente, 59,03 e 52,20% (Figura 

1B). Provavelmente, o não revolvimento do solo possibilitou a germinação destas espécies, uma vez que,

seus propágulos fazem parte da composição do banco de sementes local.  
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Diodella teres é uma espécie anual de verão que consegue se desenvolver em áreas ocupadas por 

lavouras anuais ou perenes, e entre outros locais antropizados, onde pode formar uma população densa e 

dominante (MOREIRA; BRAGANÇA, 2010). Huziwara et al. (2009) e Alcantara & Carvalho (1983) 

também encontraram esta espécie de plantas daninhas na cultura da mandioca.  

Segundo Araújo et al. (2008), Passiflora cincinnata é uma espécie silvestre que ocorre 

espontaneamente na região semiárida do Nordeste brasileiro. Há poucos relatos da espécie em lavouras de 

mandioca. Alcantara & Carvalho (1983), em levantamento realizado em Minas Gerais observou pouca 

incidência desta espécie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Índice de valor de importância das espécies de plantas daninhas sob condições de preparo do solo 

mecanizado (A) e manual (B). Vitória da Conquista – BA, 2013. 

Conclusões 

- Área mecanizada apresenta menor número de espécies de plantas daninhas. 

- As espécies que apresentam maiores índices de valor de importância são Cenchrus echinatus e 

Richardia scabra, no preparo de solo mecanizado, e Diodella teres e Passiflora cincinnata, no 

preparo de solo manual. 
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Introdução  

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) planta perene, nativa do Brasil, pertencente à família 

Euphorbiaceae, e extensamente cultivada em regiões tropicais de todo o mundo é uma cultura tolerante às 

condições de seca e de baixa fertilidade do solo. Apresenta alto potencial produtivo, alcançando valores de 

aproximadamente 90 t ha-1, (COCK, 1979), embora a produtividade nacional seja baixa (13,4 t ha-1) (IBGE, 

2013). Segundo Albuquerque et al. (2008), vários fatores tem contribuído para esta baixa produtividade, 

entre eles, se destaca o manejo inadequado das plantas daninhas. A competição existente entre a mandioca e 

plantas daninhas pode afetar a quantidade e qualidade das raízes tuberosas produzidas. 

Assim, torna-se de fundamental importância, para manejo eficiente destas plantas, a identificação das 

espécies presentes na área, bem como o conhecimento daquelas que têm maior importância (OLIVEIRA e 

FREITAS, 2008). Tais informações podem ser conseguidas por meio do levantamento fitossociológico 

(TUFFI SANTOS et al., 2004), por meio do qual é possível obter embasamento técnico para, posteriormente, 

ser usado como base para a formulação de um eficiente controle das plantas daninhas, reduzindo custos de 

produção e impacto ambiental (TUFFI SANTOS et al., 2004; ISAAC e GUIMARÃES, 2008). 

Diante do exposto, objetivou-se com este trabalho identificar e quantificar as principais espécies de 

plantas daninhas presentes no cultivo da mandioca em áreas com e sem adubação, no município de Cândido 

Sales, BA. 

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado em maio de 2013, na localidade de Bomba, município de Cândido Sales, 

BA, nas coordenadas geográficas 15º18’13’’ Latitude Sul e de 41º17’32’’ Longitude Oeste de Greenwich, 

com altitude de 627m. O clima, de acordo com a classificação de Koppen, é Aw (Clima tropical com estação 

seca). A precipitação anual média é de 767 mm, com temperatura média anual de 20,4ºC. O solo das áreas 
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em estudo foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico típico de textura argilosa. O levantamento foi 

realizado em duas áreas de cultivo, uma sem calagem e adubação e outra onde foi feita a calagem e adubação 

química, segundo recomendação de Nogueira e Gomes (1999).  

O levantamento fitossociológico foi realizado mediante a aplicação do método do quadrado 

(0,25m2), lançado aleatoriamente aos 180 dias após o plantio da mandioca. A área de cada ponto onde se 

realizou a amostragem foi de 120 m2 (10 m de comprimento x 12 m de largura), totalizando 1.008m2. Foram 

realizadas 24 amostragens em cada área de cultivo, com um total de 48 amostragens. As plantas daninhas 

situadas nas áreas amostradas foram seccionadas rente ao solo e, em seguida, levadas ao Laboratório de 

Melhoramento e Produção Vegetal para identificação e quantificação das espécies. A identificação das 

espécies foi realizada com base em KISSMANN e GROTH (2000). Posteriormente, foram determinados os 

parâmetros fitossociológicos (MUELLER-DOMBOIS e ELLENBERG, 1974): a) Densidade Relativa; b) 

Frequência relativa; c) Abundância relativa; g) Índice de Valor de Importância (CURTIS e MCINTOSH,

1950; MUELLER-DOMBOIS e ELLEMBERG, 1974). 

Resultados e Discussão 

Na área sem calagem e adubação foram identificados 74 indivíduos, distribuídos em 7 famílias 

botânicas e 13 espécies de plantas daninhas (Tabela 1), sendo as famílias mais representativas no que se 

refere ao número de espécies, Malvaceae e Fabaceae. Na área onde foi realizada a calagem e adubação foram 

identificadas 212 indivíduos, agrupadas em 17 gêneros, 18 espécies e 11 famílias, predominando a família 

Malvaceae (Tabela 2).  O maior número de indivíduos encontrado onde foi feita a calagem e adubação pode 

ser atribuído ao aumento da disponibilidade de nutrientes, favorecendo o desenvolvimento destas plantas, o 

que ocorre em condições favoráveis (Fukuda et al. (2003). Maior crescimento de plantas daninhas em áreas 

de cultivo de mandioca com adubação também foi relatado por Pereira et al. (2012).  

As espécies que predominaram na área sem calagem e adubação foram Diodella teres (mata-pasto) e 

Richardia scabra (poaia do cerrado). De acordo com Kissmann e Groth (2000), Diodella teres é uma espécie 

herbácea que vegeta em áreas ocupadas por lavouras anuais ou perenes e áreas de pastagens, onde pode 

formar população densa e dominante. Sua propagação é por meio de sementes.  

A espécie Richardia scabra é uma planta herbácea que vegeta em solos pobres, soltos, secos ou 

pouco úmidos, argilosos e arenosos (GROTH, 1980). Segundo Fukuda e Otsubo (2003) esta espécie é uma 

das plantas daninhas de maior ocorrência na cultura da mandioca no Brasil. 

As espécies Passiflora cincinnata (maracujá do mato), Diodella teres e Walteria indica

(Douradinha) apresentaram maiores valores para densidade relativa, frequência relativa e abundância relativa 

coletadas na área onde não foi realizada a calagem e adubação química (Tabela 1). Nessa área, a espécie 

Diodella teres apresentou o maior IVI (59,03), seguida da Passiflora cincinnata e Richardia scabra com IVI 

de 52,20 e 29,67, respectivamente, podendo ser consideradas como alvo principal para controle. 
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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 180 dias após o plantio da 

mandioca na área sem calagem e adubação química, em Cândido Sales, BA, 2013.  

Espécie Família NQ NI FR 
(%) 

Dr 
(%) 

Ar 
(%) 

IVI 

Passiflora cincinnata Passifloraceae  8 16 22,86 21,62  7,72 52,20 
Cestrum spp Solanaceae 2 4  5,71  5,41  7,72 18,84 
Chamaecrista rotundifolia Fabaceae 2 4  5,71  5,41  7,72 18,84 
Walteria indica  Malvaceae 4 5 11,43  6,76  4,82 23,01 
Acanthospermum australe Asteraceae 2 3  5,71  4,05  5,79 15,56 
Richardia scabra Rubiaceae  3 8  8,57 10,81 10,29 29,67 
Pavonia cancellata Malvaceae 2 2  5,71  2,70  3,86 12,28 
Diodella teres Rubiaceae 6 21 17,14 28,38 13,50 59,03 
Blainvillea biaristata Asteraceae 1 3  2,86  4,05 11,58 18,49 
Zornia latifolia  Fabaceae 1 1  2,86  1,35  3,86  8,07 
Sida sp Malvaceae 2 2  5,71  2,70  3,86 12,28 
Brachiaria plantaginea Gramineae 1 3  2,86  4,05 11,58 18,49 
Aeschynomene denticulata Fabaceae 1 2  2,86  2,70   7,72 13,28 
TOTAL 35 74 100,00 100,00 100,00 300,00 

Em Cândido Sales, a planta daninha mais relevante na comunidade infestante da cultura da mandioca 

aos 180 dias após o plantio, em área com calagem e adubação foi Portulaca oleracea, nome comum 

beldroega (IVI = 96,14%), cuja frequência relativa foi 21,05%, densidade relativa 54,25%, abundância 

relativa 20,85% e índice de valor de importância 96,14. Em estudos realizados por Santos et al. (1998) essa 

espécie mostrou maior habilidade competitiva na presença de altas doses de fósforo. 

Tabela 2. 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 180 dias após o plantio da 

mandioca na área com calagem e adubação química, em Cândido Sales, BA, 2013.  

ESPÉCIE Família NQ NI FR  
 (%) 

Dr 
(%) 

Ar 
(%) 

IVI 

Passiflora cincinnata Passifloraceae  1 3  1,75  1,42  6,53  9,70 
Cestrum spp Solanaceae 1 1  1,75  0,47  2,18  4,40 
Chamaecrista rotundifolia Fabaceae 3 3  5,26  1,42  2,18  8,85 
Walteria indica  Malvaceae 4 5  7,02  2,36  2,72 12,10 
Acanthospermum australe Asteraceae 5 10  8,77  4,72  4,35 17,84 
Richardia scabra Rubiaceae  3 4  5,26  1,89  2,90 10,05 
Pavonia cancellata Malvaceae 3 16  5,26  7,55 11,60 24,41 
Diodella teres Rubiaceae 9 14 15,79  6,60  3,38 25,78 
Blainvillea biaristata Asteraceae 3 22  5,26 10,38 15,95 31,59 
Walteria douradinha Malvaceae 1 1  1,75  0,47  2,18  4,40 
Sida sp Malvaceae 4 5  7,02  2,36  2,72 12,10 
Portulaca oleracea Portulaceae 12 115 21,05 54,25 20,85 96,14 
Sida rhombifolia Malvaceae 1 2  1,75  0,94  4,35  7,05 
Mollugo verticillata Molluginaceae 1 1  1,75  0,47  2,18  4,40 
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Alternanthera brasiliana Amaranthaceae 1 1  1,75  0,47  2,18  4,40 
Cenchrus echinatus Gramineae 3 4  5,26  1,89  2,90 10,05 
Aeschynomene americana Fabaceae 1 2  1,75  0,94  4,35  7,05 
Brachiaria decumbens Gramineae 1 3  1,75  1,42  6,53 9,70 
TOTAL  57 212 100 100 100 300 

Conclusões 

- Encontra-se maior número de espécies das famílias Malvaceae e Fabaceae em área onde não foi 

feita a calagem e adubação e maior numero de espécies da família Malvaceae em área com calagem 

e adubação. 

- As espécies Passiflora cincinnata, Diodella teres e Walteria indica apresentam maior importância 

na área de cultivo sem calagem e adubação e a espécie Portulaca oleracea  é mais importante na 

área com correção de solo e fertilização. 

- A calagem e a adubação favorece o desenvolvimento de plantas daninhas em área de cultivo de 

mandioca.  
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) compõe a base energética da alimentação de milhões de 

pessoas nas regiões tropicais e subtropicais (AYOOLA; MAKINDE, 2008). Devido à capacidade de 

adaptação às diferentes condições ecológicas, esta planta é cultivada em todas as regiões brasileiras. O 

Nordeste destaca-se como a maior região produtora de mandioca do Brasil, com participação de 31% na 

produção nacional (IBGE, 2013). Nessa região, a mandioca apresenta elevada importância socioeconômica, 

contribuindo para a renda familiar de milhares de pequenos produtores, que destinam as raízes para a 

produção de farinha e extração de amido.  

Apesar de apresentar alto potencial produtivo, alcançando em alguns estudos valores superiores a 

100 t ha-1, a produtividade nacional é baixa, em média 13,7 t ha-1 (IBGE, 2013). Dentre as causas que 

contribuem para a baixa produtividade da mandioca, destacam-se a falta de variedades adaptadas às 

diferentes condições de cultivo e o manejo inadequado da cultura (CARVALHO et al., 2007).  

A poda ou “decepa” é uma técnica de manejo que consiste no corte da parte aérea com o objetivo de 

direcionar uma fração da massa seca aos órgãos de reserva, adotada geralmente em hortaliças com excessivo 

crescimento vegetativo (SANDRI et al., 2002). Na cultura da mandioca, muitos produtores adotam esta 

prática visando facilitar o manejo da cultura e a colheita. Embora seja prática comum em sistemas mais 

tecnificados, resultados de pesquisa ainda são controversos e, de acordo com Aguiar et al. (2011), dependem 

da arquitetura das variedades, época em que é realizada, idade da planta, condições climáticas da região e 

densidade de plantio. 

Diante disso, o presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a produtividade de raízes 

tuberosas e a produtividade de parte aérea de duas variedades de mandioca em cinco intervalos entre podas. 

Material e Métodos 
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Diante disso, o presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a produtividade de raízes 

tuberosas e a produtividade de parte aérea de duas variedades de mandioca em cinco intervalos entre podas. 

Material e Métodos 

 
 

O experimento foi conduzido no período de dezembro de 2008 a agosto de 2010, na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista. O município está localizado na região Sudoeste do 
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anual de 733,9 mm, concentrada nos meses de novembro a março e temperatura média anual de 20,2°C.  

O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico Típico, com textura 

franco argilo-arenosa e relevo plano. A análise química do solo apresentou os seguintes resultados: pH (em 

água) = 4,9; P = 5,0 mg dm-3; K+= 0,12 cmolc dm-3; Ca2+ = 0,9 cmolc dm-3; Mg2+= 0,6cmolc dm-3; Al3+= 0,4 

cmolc dm-3; H+= 3,0 cmolc dm-3; SB = 1,6 cmolc dm-3; t = 2,0 cmolc dm-3; T = 5,0 cmolc dm-3; V = 32,0%; m = 

20,0%. O solo foi preparado com uma aração e uma gradagem. Não foram realizadas adubação e calagem, 

visando simular o ambiente das aéreas de plantio na região, onde tais práticas não são adotadas pela maioria 

dos produtores. 

Para o plantio, foram abertos sulcos, distanciados por 1 m. As manivas foram cortadas a cada 0,2 m 

de comprimento e distribuídas nos sulcos a uma distância de 0,6 m, horizontalmente e de forma manual. 

Adotou-se o delineamento em blocos casualizados, com 10 tratamentos e três repetições. Os tratamentos 

foram arranjados segundo o esquema fatorial 2 x 5, com duas variedades (Caitité e Sergipe) e cinco 

intervalos entre podas (sem poda e plantas podadas a cada 2; 4; 6 e 8 meses após o plantio). Cada parcela 

experimental ocupou uma área de 27,0 m2, composta por quatro linhas de plantio e 60 plantas, das quais 26 

foram consideradas úteis (15,60 m2). 

A poda foi realizada a 0,15 m em relação à superfície do solo, com auxílio de um facão. Em cada 

poda, o material proveniente da parte aérea de cada tratamento foi pesado para obtenção da produtividade 

total de parte aérea. No momento da colheita, foi determinada a produtividade de raízes tuberosas por meio 

da pesagem de todas as raízes produzidas na área útil das parcelas. 

Os dados foram testados quanto à normalidade e homogeneidade de variâncias e a análise estatística 

foi realizada utilizando-se o programa SAEG, versão 9.1, procedendo-se a análise de variância, a 5% de 

probabilidade. As médias de variedades foram comparadas pelo teste “F” e, para estudo dos intervalos entre 

podas, foi realizada Análise de Regressão Polinomial. Além disso, os tratamentos podados e não podados 

foram comparados com uso de contrastes, avaliados pelo teste “F”, a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 

Verificou-se efeito linear de intervalos entre podas para produtividade total de parte aérea, 

estimando-se que, para cada aumento de um mês, houve acréscimo de 2,78 t ha-1 no rendimento de massa 

verde (Figura 1). Esse incremento possivelmente foi relacionado ao maior desenvolvimento vegetativo das 

plantas, com hastes mais lenhosas, comparadas àquelas podadas em menor intervalo, com brotações mais 

jovens e tenras. Podas em intervalos mais longos favorecem maior produção de forragem, pelo maior período 
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de tempo para acúmulo de massa seca, e podas frequentes levam à formação de copas menos vigorosas, 

conforme observado por Lopes (2005). 

*Significativo, a 5% de probabilidade, pela análise de variância da Regressão. 
Figura 1. Estimativa da produtividade total de parte aérea de mandioca em função do intervalo entre podas. 

Vitória da Conquista - BA, 2013. 

A variedade Caitité produziu mais raízes que a variedade Sergipe, em todos os intervalos entre podas 

(Tabela 1). A diferença de produtividade entre as variedades, no tratamento sem poda, foi de 

aproximadamente 64%, destacando o potencial produtivo da variedade Caitité na região. Apesar de a Sergipe 

ser uma das variedades mais utilizadas pelos produtores da região de Vitória da Conquista, por sua alta 

produtividade de raízes e rusticidade, nos últimos anos, vem apresentando queda de produtividade e 

problemas fitossanitários devido à perda de vigor. Ponte (2008), avaliando cinco variedades de mandioca, no 

município de Vitória da Conquista, também observou produtividade de raízes superior para a variedade 

Caitité, com 22,72 t ha-1, enquanto que a Sergipe apresentou a menor produtividade (14,89 t ha-1) entre os 

materiais analisados.

Tabela 1. Produtividade de raiz tuberosa (t ha-1) de duas variedades mandioca em função do intervalo entre 

podas. Vitória da Conquista – BA, 2013.   

Variedade 
Intervalos entre podas (meses) 

Média 
0 2 4 6 8 

Caitité 32,89 a 5,79 a 15,96 a 29,98 a 29,64 a 22,85 

Sergipe 20,02 b 1,24 b 3,91 b 12,69 b 16,02 b 10,76

Média 26,40 3,52 9,93 21,34 22,83  

Médias seguidas por uma mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste “F”, a 5% de probabilidade 
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Observou-se efeito quadrático de intervalos entre podas sobre a produtividade de raízes tuberosas 

para a variedade Caitité e efeito linear crescente para a variedade Sergipe (Figura 2). Para ambas as 

variedades, a produtividade de raízes apresentou tendência de aumento com a redução do número de cortes. 

Podas em intervalos de dois meses provocaram reduções significativas em relação à poda a cada oito meses. 

Quando estas variedades foram submetidas ao intervalo de poda de dois meses, os rendimentos de raízes 

decresceram, em média, 84,03% para a variedade Caitité e 97,02% para a variedade Sergipe em relação à 

poda a cada oito meses. A queda de produtividade provavelmente ocorreu devido à mobilização das reservas 

para emissão de novas brotações e recuperação da parte aérea, resultando na redução de massa seca de raízes. 

Além disso, as plantas podadas com maior intervalo apresentavam-se mais desenvolvidas e com maior área 

fotossintética, contribuindo para o acúmulo de assimilado nas raízes. Esses resultados corroboram resultados 

obtidos por Moura e Costa (2001), que relataram redução na produtividade de raiz com aumento da 

frequência de poda.  

*Significativo, a 5% de probabilidade, pela análise de variância da Regressão. 
Figura 2. Estimativa da produtividade de raiz de duas variedades de mandioca em função do intervalo entre 

podas. Vitória da Conquista - BA, 2013. 

Considerando-se a média das plantas podadas, em todos os intervalos, e a média daquelas não 

podadas, observou-se, por meio do contraste, que a poda reduziu a produtividade de raízes tuberosas em até 

57%.  Este comportamento foi atribuído ao consumo intenso das reservas das raízes para emissão de nova 

parte aérea. Oliveira et al. (2010) relatam que a poda drástica da mandioca reduz sua biomassa, afetando seu 

potencial fotossintético e características importantes para a indústria como massa seca, amido e farinha. Para 

a produtividade total de parte aérea, não foi encontrada diferença entre plantas podadas (22,55 t ha-1) e não 

podadas (22,76 t ha-1).

Conclusões 
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A variedade Caitité, independentemente do intervalo entre podas, possui maior produtividade de 

raízes tuberosas.  

Plantas de mandioca podadas a cada seis ou oito meses apresentam melhor distribuição da produção 

de parte aérea, ao longo do ciclo, sem promover reduções significativas no rendimento de raízes tuberosas. 
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Introdução 

Originária da América do Sul, a mandioca (Manihot esculenta Crantz) constitui-se um dos 

principais alimentos energéticos para milhões de pessoas, sobretudo nos países em desenvolvimento. Seu 

cultivo é uma atividade de grande importância socioeconômica para o Brasil e uma das principais fontes de 

emprego e renda para pequenos agricultores, especialmente na região Nordeste do país.  

A raiz é o principal produto obtido com a exploração da cultura. Entretanto, a utilização da parte 

aérea na alimentação animal vem constituindo-se em uma alternativa mais frequente, principalmente, em 

períodos de escassez de alimentos, contribuindo com a suplementação para o fornecimento de nutrientes 

adicionais na dieta dos ruminantes (SILVA et al., 2008). No manejo da mandioca para produção de 

forragem, NUNES IRMÃO et al. (2008) relatam que fatores como variedade, idade da planta, época e 

frequência de poda alteram o valor nutricional da parte aérea.  

Apesar de inúmeros estudos abordando a cultura da mandioca, pouco se conhece a respeito de 

intervalos entre podas para obtenção de melhor qualidade da forragem para alimentação animal. Diante 

disso, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o rendimento de parte aérea e o teor de 

proteína bruta de duas variedades de mandioca em função de cinco intervalos entre podas. 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido no Campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da 

Conquista, no período de dezembro de 2008 a julho de 2010, em um Latossolo Amarelo Distrófico Típico, 

textura franco argilo-arenosa e relevo plano. A caracterização química do solo apresentou os seguintes 

resultados: pH (em água) = 4,9; P = 5,0 mg dm-3; K+ = 0,12 cmolc dm-3; Ca2+ = 0,9 cmolc dm-3; Mg2+ = 0,6 

cmolc dm-3; Al3+ = 0,4 cmolc dm-3; H+ = 3,0 cmolc dm-3; SB = 1,6 cmolc dm-3; t = 2,0 cmolc dm-3; T = 5,0 
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A variedade Caitité, independentemente do intervalo entre podas, possui maior produtividade de 

raízes tuberosas.  

Plantas de mandioca podadas a cada seis ou oito meses apresentam melhor distribuição da produção 

de parte aérea, ao longo do ciclo, sem promover reduções significativas no rendimento de raízes tuberosas. 
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cmolc dm-3; V = 32,0%; m = 20,0%. Não foram realizadas calagem e adubação visando simular ambiente 

semelhante às áreas de cultivo na região, onde estas práticas não são adotadas pela maioria dos produtores.  

O solo foi arado, gradeado e os sulcos abertos, distanciados por 1m, em toda área. As manivas, com 

0,20 m, foram obtidas do terço médio de plantas sadias e distribuídas nos sulcos a uma distância de 0,60 m, 

horizontalmente e de forma manual. 

Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, com três repetições. Os tratamentos foram 

arranjados no fatorial 2 x 5, compreendendo duas variedades de mandioca e cinco intervalos entre podas. As 

variedades utilizadas foram Caitité e Sergipe e os intervalos entre podas consistiram de: ausência de corte da 

parte aérea (testemunha); corte da parte aérea a cada dois meses após o plantio; corte da parte aérea a cada 

quatro meses após o plantio; corte da parte aérea a cada seis meses após o plantio e corte da parte aérea a 

cada oito meses após o plantio. Cada parcela experimental ocupou uma área de 27 m2, composta por quatro 

linhas de plantio e 60 plantas, das quais as 26 centrais foram consideradas úteis, ocupando uma área de 15,60 

m2.  

A poda foi realizada a altura de 0,15 m em relação à superfície do solo, com auxílio de um facão. A 

matéria verde de cada parcela podada foi ensacada, identificada e pesada para obtenção da produtividade de 

parte aérea. Em cada corte, foram retiradas amostras de 200 - 300 g da massa verde e secas em estufa de 

circulação forçada, a 65°C, por 48-72 h, até atingirem peso constante. Após a pré-secagem, as amostras 

foram trituradas em moinho tipo Willey para avaliação dos os teores proteína bruta (PB), segundo a 

metodologia descrita por SILVA e QUEIROZ (2002).  

Os dados foram submetidos à análise de variância, a 5% de probabilidade. As médias de variedades 

foram comparadas pelo teste “F” e, para estudo dos intervalos entre podas, foi realizada Análise de 

Regressão Polinomial. Além disso, os tratamentos podados e não podados foram comparados com uso de 

contrastes, avaliados pelo teste “F”, a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 

Observou-se efeito cúbico de intervalos entre podas sobre a produtividade de parte aérea, indicando 

que o aumento do intervalo entre cortes possibilitou maior desenvolvimento vegetativo da mandioca, com 

aumento na produção de hastes e folhas (Figura 1). MOURA e COSTA (2001), ao avaliar cinco variedades 

de mandioca submetidas a diferentes alturas e frequências de poda, verificaram que o rendimento de parte 

aérea obtido de dois ou três cortes, a uma altura de 0,50 cm, é superior a apenas um corte. De acordo esses 

autores, as forragens obtidas com dois ou três cortes apresentaram maior porcentagem de folhas e, por isso, 

melhor qualidade do que a obtida na poda única.  
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*Significativo, a 5% de probabilidade, pela análise de variância da regressão; **Transformada para log(x).

Figura 1. Estimativa da produtividade de parte aérea de mandioca em função do intervalo entre podas. 

Vitória da Conquista - BA, 2013. 

Os teores de proteína bruta variaram entre 11,90 e 24,62% e entre 16,72 e 26,14% para as variedades 

Caitité e Sergipe, respectivamente. Houve diferença entre estas variedades no tratamento sem poda 

(testemunha) e no tratamento com poda a cada quatro meses (intervalo 4), sendo que a Sergipe apresentou 

maiores valores em relação à Caitité, com 17,09%, no intervalo 0 e 22,29%, no intervalo de corte de quatro 

meses. Os teores médios de PB obtidos em plantas podadas foram superiores aos relatados por DANTAS et 

al. (2010), que observaram variação entre 7,52% a 12,88%, e semelhantes aos citados por GUEDES et al. 

(2007), com 19,2%.  

Tabela 1. Percentual de proteína bruta da parte aérea de duas variedades de mandioca em função do 

intervalo entre podas. Vitória da Conquista – BA, 2013.   

Variedade 
Intervalo entre podas (meses) 

Média 
0 2 4 6 8 

Caitité 11,90 b 24,62 a 19,50 b 18,74 a 16,89 a 18,33 

Sergipe 17,09 a 26,14 a 22,29 a 20,06 a 16,72 a 20,46 

Média 14,49 25,38 20,90 19,40 16,81  

Médias seguidas por uma mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste “F”, a 5% de probabilidade. 

Observou-se efeito quadrático de intervalo entre podas para a variedade Caitité e efeito linear 

decrescente para a variedade Sergipe para o teor de proteína bruta (Figura 2). O conteúdo de PB decresceu 
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em função da redução do número de cortes, sendo que os maiores teores ocorreram no intervalo entre podas 

a cada dois meses, provavelmente, em função da idade das brotações, indicando que a parte aérea mais 

jovem apresenta maior conteúdo protéico. A variação nos teores de proteína em função da idade da planta 

também foi observada por SAGRILO et al. (2003) que obtiveram maior quantidade de proteína na primeira 

colheita, aos 12 meses de idade. A partir desse período, os autores observaram redução contínua nos teores 

de proteína até a última colheita, aos 21 meses, para todas as variedades avaliadas.  

Figura 2. Estimativa do teor de proteína bruta da parte aérea de duas variedades de mandioca em função do 

intervalo entre podas. Vitória da Conquista - BA, 2013. 

Por meio do contraste, observou-se que a produtividade de parte aérea de plantas não podadas 

(testemunha), com 21,9 t ha-1, foi superior ao observado nas plantas com poda (média de todos os intervalos), 

com 4,6 t ha-1.  A planta sem poda apresentou maior fração da parte lenhosa e, portanto, mais pesada do que 

as plantas podadas, que são mais tenras e apresenta maior proporção de folhas e pecíolos. Quanto à proteína 

bruta, plantas podadas, com 20,6%, apresentaram maiores teores em relação às não podadas, com 14,5%, 

possivelmente, em função da idade das brotações e da maior proporção de folhas nas plantas podadas. 

CARVALHO e KATO (1987) observaram aumento de 10,22% para 20,69% nos teores de proteína bruta da 

parte aérea, quando estes foram obtidas em julho e em novembro, devido à nova brotação e à maior 

proporção de folhas em relação ao caule. 

Conclusões 

A variedade Caitité possui teores mais elevados de proteína bruta na parte aérea do que a variedade 

Sergipe. Plantas podadas com menor intervalo apresentam teores mais elevados de proteína bruta e menor 

rendimento de massa verde. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma dicotiledônea da família Euphorbiaceae. É cultivada 

mundialmente, sendo uma das culturas mais importantes para os trópicos, em razão da grande amplitude de 

aplicação para a alimentação humana e animal. O Brasil apresenta uma grande variabilidade genética de 

mandioca, provavelmente em razão de o país ser o centro de origem e domesticação da cultura. Esta planta 

tolera as mais diferentes condições edafoclimáticas, respondendo às condições ótimas de cultivo, embora 

desempenhe seu papel mais importante como cultura resistente às condições marginais de clima e solo.  

É cultivada em regiões com precipitações anuais de até 500 mm, sem irrigação suplementar, na 

maioria das vezes, ocupando solos ácidos e de baixa fertilidade. Após o seu estabelecimento inicial, a 

mandioca pode sobreviver a longos períodos de estiagem, adotando mecanismos eficientes para a redução da 

área foliar e, desta forma, restringir as perdas por transpiração (El-SHARKAWY et al., 1989). Entretanto, 

esta espécie exige luz e temperatura em abundância para realizar eficientemente a fotossíntese, sendo a faixa 

de temperatura ótima para cultivo comercial entre 16 e 38ºC, com faixa ideal entre 20 e 27ºC (VERISSIMO 

et al., 2010). 

A fotossíntese e a respiração são processos básicos para absorção de carbono. A planta tem que 

equilibrar a necessidade de conservar água e assimilar CO₂ atmosférico, fazendo com que a área foliar 

desempenhe papel importante na difusão do dióxido de carbono e no vapor de água entre os estômatos. A 

transpiração e a fotossíntese, com a conseqüente acumulação de massa seca, estão relacionadas às trocas 

gasosas entre os estômatos e a atmosfera (SMITH, 2006). 

Diante do exposto, objetivou-se avaliar as diferenças de rendimento fotossintético entre variedades 

de mandioca, em duas épocas diferentes. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

em Vitória da Conquista - BA, município situado a 14º53’ latitude sul e 40º48’ longitude oeste, apresentando 

altitude média de 928 m e clima tropical de altitude (Cwa). O solo da área experimental foi classificado 

como Latossolo Amarelo Álico a moderado, textura franco-argilo-arenosa. 
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No preparo da área foram feitas as operações mecanizadas de aração, gradagem e abertura de sulcos. 

Não foram realizadas calagem e adubação, com intuito de simular o sistema de preparo de solo adotado pelos 

produtores de mandioca da região. O plantio foi efetuado em novembro de 2008, utilizando-se manivas de 

0,02 a 0,03 m de diâmetro, com 5 a 7 gemas e comprimento médio de 0,20 m. O espaçamento adotado foi de 

0,60 m entre plantas por 1,0 m entre linhas. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 10 tratamentos e 3 repetições, 

no esquema de parcelas subdivididas. Os tratamentos foram compostos pela combinação de cinco variedades 

de mandioca (Sergipe, Caeté, Platinão, Roxinha e Pão da China) e duas épocas de avaliação (240 e 510 dias 

após o plantio). As parcelas foram compostas pelas variedades e as subparcelas pelas épocas de avaliação. 

As variedades utilizadas foram escolhidas por apresentarem bons rendimentos na região Sudoeste da Bahia. 

Nos meses de julho de 2009 e abril de 2010(240 e 510 dias após o plantio, respectivamente), foram 

avaliadas as características fotossíntese, transpiração e eficiência do uso da água. Utilizou-seum sistema 

portátil de análise de gases por infravermelho (IRGA), modelo LC pro, ADC Bio Scientific Ltd. UK, com 

medições entre 8 e 11 horas da manhã para evitar que as variações climáticas ocorridas ao longo do horário 

de avaliação afetassem a tomada de dados. 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SAEG, os dados foram submetidos à 

análise de variância, e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste F a 5% de probabilidade.

Resultados e Discussão 

De acordo com a análise de variância a fotossíntese, a transpiração e eficiência do uso da água foram 

influenciadas isoladamente pelos fatores variedades e épocas de colheita. 

O comportamento da fotossíntese líquida (A) e da transpiração (E) foi semelhante, sendo verificados 

maiores valores quando as leituras foram realizadas aos 510 dias após o plantio (DAP), em relação às 

realizadas aos 240 DAP (Tabela 1). 

Tabela 1. Fotossíntese líquida e transpiração de cinco variedades de mandioca avaliadas em duas épocas.  

Épocas (dias após o plantio) 
Variedades 

Médias Sergipe Caeté Platinão Roxinha Pão da 
China 

Fotossíntese líquida (μmol de CO2 m-1s-1) 
240 7,79 9,33 6,37 7,51 8,76 7,95 B 
510 13,10 13,42 7,53 7,90 13,10 11,01 A 

Médias 10,45 ab 11,37 a 6,95 b 7,71 ab 7,71 ab 10,93 
Transpiração1 (mmol de vapor d’água m-2 s-1) 

240 1,81 2,02 1,55 1,84 2,21 1,89 B 
510 3,63 4,23 2,66 2,75 3,79 3,41 A 

Médias 2,72 a 3,13 a 2,10 a 2,30 a 3,00 a  
1Dados transformados para log(x); Letras maiúsculas indicam diferença entre épocas (na coluna) e letras minúsculas representam 
diferenças entre variedades, (na linha), pelo teste F, a 5% de probabilidade. 
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A avaliação realizada aos 510 DAP foi caracterizada pela incidência de temperaturas mais elevadas e 

maior índice pluviométrico em relação aos 240 DAP, condicionando menor abscisão e maior expansão 

foliar, resultando em maior área foliar total das plantas (dados não mostrados). 

De acordo com Zhang et al. (2010), a abscisão foliar em plantas de mandioca atua como um processo 

que reduz a transpiração da planta. A transpiração foliar está diretamente relacionada ao fluxo hídrico no 

sistema solo-planta-atmosfera, tendo como fatores determinantes, que atuam no controle deste sistema, a 

disponibilidade hídrica do solo, o controle estomático, a superfície de área foliar total da planta e o déficit de 

pressão de vapor d’água entre a folha e a atmosfera (ZHANG et al., 2010; OGUNTUNDE, 2005).  

De acordo com Alves e Setter (2004), as principais estratégias das plantas de mandioca para 

minimizar os efeitos dos períodos de restrição de disponibilidade hídrica estão relacionadas ao controle 

estomático e redução da área foliar. Deste modo, a ocorrência simultânea da menor área foliar e menor 

disponibilidade hídrica (menor precipitação pluviométrica), verificada na avaliação aos 240 DAP, foram 

fatores que contribuíram para os menores valores de E em relação à avaliação realizada aos 510 DAP. Para 

as variedades avaliadas observa-se que não houve diferenças significativas (Tabela 1).  

Para a fotossíntese líquida (A), foram observados valores entre 7,51 a 13,42 μmol de CO2 m-1s-1; para 

transpiração (E), houve variação de valores entre 1,55 a 3,79 mmol m-2 s-1 de vapor d’água.A variedade 

Caeté foi estatisticamente superior à Platinão, não diferindo significativamente das demais, porém 

apresentado o maior valor de fotossíntese líquida. 

Para eficiência do uso da água (EUA), os valores aos 240 DAP foram superiores aos obtidos ao final 

da época de 510 DAP (Tabelas 2).  

Tabela 2. Eficiência do uso da água (μmol CO2 m-2s-1/ mmol de vapor d’água m-2 s-1) de cinco variedades de 

mandioca avaliadas em duas épocas. 

Épocas (dias após o 
plantio) 

Variedades Médias 
Sergipe Caeté Platinão Roxinha Pão da 

China 
240 4,28 4,61 4,13 4,10 3,96 4,21 A*

510 3,63 3,14 2,93 2,98 3,78 3,26B 
Médias 3,95ª 3,88a 3,53 a 3,54a 3,87a  

*Letras maiúsculas indicam diferença entre colheitas (na coluna) e letras minúsculas representam diferença entre variedades, (na 
linha), pelo teste F, a 5% de probabilidade. 

Embora A e E tenham sido superiores aos 510 DAP, a eficiência de uso da água foi inferior, quando 

comparada à avaliação realizada aos 240 DAP, devido à magnitude da elevação de E ter sido superior à 

verificada para A. Foi observada variação entre 2,93 a 4,61μmol CO2 m-2s-1/ mmol de vapor d’água m-2 s-1, 

sendo estes superiores à variação de 1,381 a 2,26, verificados por Aspiazú et al. (2010). Quando submetidas 

ao contraste de médias, não foi observada diferença entre EUA para as seis variedades analisadas, mantendo 

o mesmo comportamento descrito anteriormente para E. 
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A avaliação realizada aos 510 DAP foi caracterizada pela incidência de temperaturas mais elevadas e 
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comparada à avaliação realizada aos 240 DAP, devido à magnitude da elevação de E ter sido superior à 
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ao contraste de médias, não foi observada diferença entre EUA para as seis variedades analisadas, mantendo 
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Conclusões 

As condições climáticas influenciam a taxa de fotossíntese líquida e a transpiração,sendo os 

maiores valores observados aos 510 dias após o plantio. 

As plantas avaliadas apresentam maior eficiência do uso da água aos 240 dias após o plantio 

devido à menor transpiração. 
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Introdução

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma planta perene, pertencente à família Euphorbiaceae. É 

uma cultura bastante tolerância à seca e adaptada às diversas condições de clima e solo, mesmo os de baixa 

fertilidade (CARVALHO et al., 2007). Atualmente, é cultivada em todo o território nacional, devido à 

utilização na alimentação humana e animal, ou como matéria-prima para indústria farmacêutica e têxtil 

(PERESSIN et al., 1998).  

As plantas daninhas competem pelos mesmos recursos (água, luz, nutrientes, espaço) exigidos pela 

cultura da mandioca, provocam perdas de produção de raízes que podem atingir 90% em função do tempo de 

convivência e da densidade das espécies infestantes (MATOS e CARDOSO, 2003). Desta forma, o 

conhecimento da dinâmica populacional das plantas daninhas com base no levantamento fitossociológico é 

essencial para um bom manejo na cultura (OLIVEIRA e FREITAS, 2008).  

O levantamento fitossociológico ou florístico permite avaliar a composição da vegetação, obtendo 

dados de frequência, densidade, abundância, índice de importância relativa e coeficiente de similaridade das 

espécies constatadas e fazer várias inferências sobre as mesmas, como, por exemplo, determinar o período 

ideal para aplicação dos métodos de controle na cultura da mandioca (GUGLIERI et al., 2009). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi identificar e quantificar as plantas daninhas na cultura 

da mandioca no município de Vitória da Conquista, BA. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

em Vitória da Conquista-BA, município situado a 14º53’ Latitude sul e 40º48’ Longitude oeste de 

Greenwich, com altitude média de 928 m, clima tropical de altitude (Cwa), de acordo com Köppen. As 

médias de temperaturas máxima e mínima são, respectivamente, de 25,3ºC e 16,1ºC. A precipitação média 

anual é de 733,9 mm, sendo o maior nível observado de novembro a março.

No preparo do solo foram feitas as operações de aração, gradagem e abertura de sulcos. O plantio foi 

efetuado em janeiro de 2013, utilizando-se manivas da variedade 'Caetite' de 2 a 3 cm de diâmetro e 

comprimento médio de 20 cm, em uma área aproximada de 2500 m2. O espaçamento adotado foi de 1,0 m 

entre linhas e 0,60 m entre plantas. 

A coleta de plantas daninhas ocorreu aos 35 dias após o plantio (DAP) (abril de 2013) por meio de 

um quadrado de ferro 0,25 m2 lançado aleatoriamente 24 vezes na área. A cada lançamento as partes aéreas 

das plantas foram colhidas, contadas, identificadas e acondicionadas em saco de papel para secagem em 

estufa a 65ºC por 48 horas. Estes dados foram usados para determinação dos parâmetros fitossociológicos: 

Frequência relativa (Frr.), Densidade relativa (Der.), Abundância relativa (Abr.) e o Índice de Valor de 

Importância (IVI), calculados por fórmulas propostas por Mueller-Dombois e Ellemberg (1974). 

Resultados e Discussão 

No levantamento fitossociológico realizado foram identificados 709 indivíduos, distribuídos em 7 

famílias botânicas e 18 espécies de plantas daninhas (Tabela 1). As famílias mais representativas do 

levantamento fitossociológico, no que se refere ao número de espécies, foram: Asteraceae, Malvaceae e 

Poaceae. Entre as sete famílias botânicas identificadas verifica-se que somente Asteraceae, Malvaceae, 

Poaceae e Fabaceae são citadas como aquelas de maior riqueza de espécies invasoras em mandiocais 

(AZEVÊDO et al., 2000; GUGLIERI et al., 2009). 

Esta composição da comunidade de plantas daninhas na cultura da mandioca não foi tão numerosa 

em relação ao trabalho de Albuquerque et al. (2008), que encontrou 37 espécies, distribuídas em 30 gêneros 

e 14 famílias nas condições edafoclimáticas do município de Viçosa-MG. Gavilanes et al. (1991) estudaram 

cultivos de mandioca, durante o período de 1983 a 1988, em praticamente todas as microrregiões do estado 

de Minas Gerais, e constataram a ocorrência de 202 espécies, 116 gêneros e 33 famílias.  

Tabela 1. Espécies de plantas daninhas identificadas no cultivo da mandioca no município de Vitória da 

Conquista, BA, organizadas por família, nome científico e nome comum. 

Família  Nome científico Nome comum 
Asteraceae (5) Acanthospermum australe Carrapicho rasteiro 

Bidens pilosa Picão preto 
Blainvillea rhomboidea Picão grande 
Emilia sonchifolia Falsa-serralha 
Siegesbeckia orientalis Botão-de-ouro 

Malvaceae (4)  Malvastrum coromandelianum Malvatro 
Pavonia cancelata Malva-rasteira 
Sida rhombifolia Vassourinha 
Waltheria indica Malva-veludo 

Poaceae (3) Cenchrus equinata Carrapicho 
Cynodon dactylon Grama-seda 
Brachiaria plataginea Capim-marmelada 

Fabaceae (2) Aeschynomene rudis Angiquinho 
Sena obtusifolia Fedegoso 

Rubiaceae (2)  Richardia scabra Poaia-do-cerrado 
Diodia teres  Mata-pasto 

Molluginaceae (1)  Mollugo verticillata Molugo 
Portulacaeae (1)  Portulaca oleracea Beldroega 
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Com base na Tabela 2, observa-se que no levantamento fitossociológico no cultivo da mandioca no 

município de Vitoria da Conquista-BA, houve predomínio da espécie Cynodon dactylon, que apresentou 

Índice de Valor de Importância (IVI) de 43,74%, seguida das espécies Emilia sonchifolia e Sida rhombifolia

com IVI de 42,36 e 30,88%, respectivamente. Algumas das espécies de plantas daninhas que ocorrem em 

mandiocais podem ser consideradas como problema 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 (ALBUQUERQUE et al., 2008). 

Tabela 2. Parâmetros fitossociológicos das plantas daninhas na cultura da mandioca aos 35 dias após o 

plantio no município de Vitória da Conquista, BA.

Espécie Nº Ind. Frr. (%) Der. (%) Abr. (%) IVI (%) 
Cynodon dactylon 139 5,66 19,61 18,47 43,74 
Emilia sonchifolia 75 1,89 10,58 29,90 42,36 
Sida rhombifolia 75 16,98 10,58 3,32 30,88 
Brachiaria plataginea 86 7,55 12,13 8,57 28,25 
Blainvillea rhomboidea 65 9,43 9,17 5,18 23,78 
Cenchrus equinata 63 7,55 8,89 6,28 22,71 
Acanthospermum australe 62 7,55 8,74 6,18 22,47 
Portulaca oleracea 39 10,38 5,50 2,83 18,70 
Pavonia cancelata 30 9,43 4,23 2,39 16,06 
Senna obtusifolia 29 4,72 4,09 4,62 13,43 
Diodia teres  23 7,55 3,24 2,29 13,08 
Siegesbeckia orientalis 9 1,89 1,27 3,59 6,74 
Malvastrum coromandelianum 6 2,83 0,85 1,59 5,27 
Aeschynomene rudis 3 2,83 0,42 0,80 4,05 
Bidens pilosa 2 0,94 0,28 1,59 2,82 
Mollugo verticillata 1 0,94 0,14 0,80 1,88 
Richardia scabra 1 0,94 0,14 0,80 1,88 
Waltheria indica 1 0,94 0,14 0,80 1,88 
Total 709 100 100 100 300 

Frr. = Frequência Relativa; Der. = Densidade Relativa; Abr. = Abundância Relativa; IVI = Índice de Valor de Importância. 

Sida rhombifolia (Malvaceae) obtive o maior percentual de frequência relativa (Frr.), o que reflete 

bem o observado e estimado visualmente em campo. Esta espécie invade culturas anuais ou perenes, sendo 

altamente competitiva devido ao seu sistema radicular, que pode atingir 50 cm de profundidade (LORENZI, 

2000). Foi mencionada como invasora em mandiocais por Azevêdo et al. (2000), Albuquerque et al. (2008) e 

Guglieri et al. (2009), cana-de-açúcar (OLIVEIRA e FREITAS, 2008). 

Conclusões 

No cultivo de mandioca no município de Vitória da Conquista-BA predominam 12 espécies de 

plantas daninhas, pertencentes a 7 famílias e 12 gêneros. 

As espécies de maior índice de valor de importância (IVI) aos 35 dias após o plantio são: o Cynodon 

dactylon (43,74%), a Emilia sonchifolia (42,36%) e a Sida rhombifolia (30,88%). 
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Introdução 

Atualmente existe uma grande demanda por massas alimentícias instantâneas (GASQUEZ, 2006). 

Isto ocorre devido à conveniência inerente ao produto, como o tempo de cozimento reduzido, rápido e fácil 

preparo através da hidratação a frio ou a quente, e da possibilidade de serem acondicionados em embalagens 

próprias para a hidratação, facilitando ainda mais o seu preparo. 

O macarrão instantâneo pode ser produzido através da extrusão termoplástica. O processo 

tecnológico é composto devárias etapas operacionais responsáveis pelo pré-cozimento, como 

ahomogeneização, texturização, esterilização, expansão e modelagem do alimento. A operação com alta 

temperatura, pressão, esmagamento e teor de umidade é o que distingue o cozimento por extrusão de outros 

processos alternativos oferecendo um processo rápido, prático e com baixa perda nutricional do produto 

final. 

Durante o processo de extrusão, e de acordo com as variáveis determinadas no processo e a 

composição químico-física da matéria-prima, podemocorrer efeitos transformadores nas proteínas,como a 

sua desnaturação, gelatinização e dextrinizaçãono amido e,as fibras podem ser alteradas quanto a sua 

solubilidade (CAMIRE, 2000; LARREA et al., 2005; EL DASH et al., 1993). Todas essas alterações são de 

ordem molecular e, influenciam diretamente as características finais do produto, entre elas a perda de sólidos 

solúveis. 

O percentual de perda de sólidos em água é um fator importante, pois reflete a qualidade das massas 

alimentícias. Alto teor de perda de sólidos é uma característica indesejável e representa alta solubilidade do 

amido, resultando em turbidez na água de cozimento e baixa tolerância ao cozimento (BHATTACHARYA; 

ZEE; CORKE, 1999). 

A fécula de mandioca como matéria-prima empregada no processo de extrusão possui características 

diferenciadas à da farinha de trigo. Apresenta massa de coloração mais clara, com aspecto mais próximo aos 

dos macarrões caseiros além da digestão mais rápida, sendo indicadas para pessoas idosas e crianças. A

adição de fécula permite também diminuir o tempo de cozimento, propriedade apreciada na produção de 

macarrões instantâneos (ABAM, 2013). 

O aspecto nutricional e tecnológico de massas alimentícias a base de fécula de mandioca pode ser 

melhorado através da adição da farinha de folhas de mandioca, frente aos altos teores de proteínas (20,77 a 

37,94 g/100 g de matéria-seca) e fibras (26,50 a 35,40 g/100 g de matéria seca) (MELO, 2005), o que 

valorizaria esta farinha como matéria-prima industrial. 
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Com base nesses aspectos, o objetivo do trabalho foi verificar a perda de sólidos solúveis em massas 

instantâneas extrusadas de fécula e farinhas de folhas de mandioca. 

Material e Métodos 

Foram preparadas 700 g de misturas de fécula e farinha de folhas de mandioca ajustando-se a 

umidade, segundo o delineamento experimental mostrado na Tabela 1. 

Tabela 1. Misturas utilizadas no processo de obtenção das massas alimentícias. 

Matérias-primas 
Misturas Farinha de Folhas de 

Mandioca (%) 
Emulsificante 
Dimodan (%) 

Sal (%) Umidade (%) 

1 1,5 2,0 2,0 20,0 
2 3,0 2,0 2,0 22,5 
3 4,5 2,0 2,0 25,0 
4 6,0 2,0 2,0 27,5 
5 7,5 2,0 2,0 30,0 

A extrusão foi efetuada em uma linha completa de extrusão IMBRA RX da Inbramaq S/A com 

motor de 10 HP acoplado a um redutor de velocidade, sistema de extrusão através de fricção mecânica, rosca 

simples de extrusão, sistema de refrigeração hidráulica para controle de temperatura na camisa de extrusão, 

velocidade variável e capacidade de produção de 50 Kg/h. 

O processo de extrusão seguiu o delineamento “central composto rotacional” para quatro fatores, 

com um total de 25 tratamentos, a saber: 16 tratamentos correspondentes ao fatorial 24, onde os quatro 

fatores são: FFM = farinha de folhas de mandioca (%); T = temperatura na 3ª zona (oC); R = rotação (rpm); 

U = umidade (%) e cada qual em dois níveis, codificados como –1 e +1;8 tratamentos com níveis mínimo e 

máximo de cada fator, codificados como –α e + α, respectivamente, sendo α = 2 4/4 = 2; um tratamento 

central repetido 6 vezes, onde os fatores estão todos em um nível médio, codificado como zero (Tabela 2). 

Os parâmetros fixos do processo foram: taxa de compressão da rosca 1:3, abertura da matriz de 3,0 x 

6,0 mm e temperatura de extrusão de 50°C na 1ª e 2ª zona.  

Tabela 2. Parâmetros variáveis do processo de extrusão. 

FF: farinha de folha de mandioca (%); T: Temperatura de extrusão (ºC); R: rotação da rosca (rpm), U: umidade (%). 

Decorridos os ensaios de extrusão os produtos obtidos foram colocados em estufa a 40ºC até 

umidade constante. 

Níveis Fatores ou variáveis independentes 
Axiais Codificados FF T R U 

- α -2 1,5 60 175 20,0 
 -1 3,0 70 189 22,5 
 0 4,5 80 203 25,0 
 +1 6,0 90 217 27,5 

+ α +2 7,5 100 231 30,0 
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Para a determinação da perda de sólidos solúveis utilizou-se as massas e a água na proporção de 1:10 

(p/v) de cada tratamentonum recipiente levando em ebulição por 3 minutos.A determinação dos sólidos 

solúveis foi realizada através da evaporação da água de cozimento do macarrão(3 minutos), no qual se 

completou o volume para 300 mL, retirando-se uma alíquota de 30 mL em cápsula previamente tarada, as 

quais foram levadas em estufa a 105 °C até massa constante (AACC, 2000). 

O processamento dos dados e a análise estatística foram realizados com o auxílio do sistema SAS. A 

significância do modelo foi testada pela análise de variância (ANOVA), sendo adotado o nível de 

significância alfa de 5%. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos para a perda de sólidos solúveis para os diferentes tratamentos variaram de 0,1 

a 10,6 %. A Tabela 3 mostra os coeficientes de regressão ajustados para a perda de sólidos solúveis das 

massas, sendo que, somente a umidade teve influência significativa linear com (P<0,01).  

Tabela 3. Coeficientes de regressão estimados e ANOVA para a perda de sólidos solúveis dos macarrões 

cozidos (modelo ajustado). 

Coeficientes de 
regressão 

Erro padrão GL p valor 

Média 2,03    
Umidade (L) -0,7417 0,2835 1 0,0142 
R2 0,1964    
ANOVA  

GL SQ QM F calculado F tabelado Pr>F 
Regressão 1 13,202 13,202 6,85 4,20 0,0142 
Resíduos 28 54,001 1,9286    
Total 29 67,203     

Segundo os critérios de Hummel (1966), perdas de sólidos solúveis de até 6 % são características de 

massas de trigo de qualidade muito boa, até 8 % de massa de média qualidade e valores iguais ou superiores 

a 10 % são características de massa de baixa qualidade.  

Kaminskiet al. (2011), estudaram o macarrão de farinha integral de centeio nas proporções de 10, 20, 

50 e 75% à farinha de trigo tipo 1 sem aditivos obteve os seguintesresultados na ordem descrita 

respectivamente 9,01, 9,52, 9,29, 9,71% comparando com o padrão (farinha de trigo) que foi de 8,62%. 

Concluíram que a perda de sólidos dos macarrões aumentou quando foi adicionado maiores teores de farinha 

integral de centeio. Os autores afirmam ainda, que apesar de não ter ocorrido diferenças estatísticas 

significativas, estes resultados são justificados pela natureza da farinha utilizada na substituição da farinha de 

trigo, com maior granulometria e partes fibrosas provenientes das camadas mais externas dos grãos de 

centeio. 
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Conclusões

As características das massas elaboradas com fécula e farinha de folhas de mandioca para a perda de 

sólidos solúveis são consideradas boas, quando comparados com os dados da literatura para massas 

enriquecidas e sem glúten. A condição de 6,0 % de farinha de folhas mistura à fécula, temperatura de 

extrusão de 70°C, rotação da rosca de 189rpm e umidade da matéria-prima de 27,5 % permite a produção de 

massa instantânea com perda de sólidos desejável para esse tipo de produto. 
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Introdução 

A mandioca é uma planta da família Euphorbiaceae, e constitui a única espécie cultivada do gênero 

Manihot (CARVALHO e GUERRA, 2002). Embora, comercialmente seja cultivada por um a dois anos, 

visando a produção de raízes ricas em amido, botanicamente a planta de mandioca é perene, ou seja, pode 

repetir seu ciclo vegetativo e de repouso fisiológico infinitas vezes. 

A planta de mandioca apresenta dois tipos de raízes, as fibrosas que desempenham  função de 

fixação e absorção de água e nutrientes, e as tuberosas que, resultam do processo de diferenciação do xilema 

secundário para armazenar carboidratos na forma de amido (VIÉGAS, 1976; FIGUEIREDO 2012). 

As raízes fibrosas que se diferenciam em tuberosas, são principalmente aquelas formadas a partir do 

calo cicatricial em uma das extremidades da maniva-semente, sendo por isso denominada de raízes basais 

(LOWE, 1982). Estas raízes desenvolvem até a profundidade máxima de 0,30m do solo, perdendo em grande 

parte sua função de absorção de água e nutrientes (SOUZA, 2006; ALVES, 2002). 

Estes aspectos botânicos da planta de mandioca muitas vezes não são considerados nas pesquisas que 

envolvem esta espécie, impedindo ou limitando a compreensão de fenômenos relacionados com a fisiologia 

da planta. Considerando estes aspectos, o presente trabalho mostra a seqüência temporal e espacial de 

acúmulo de grãos de amido em raízes tuberosas de mandioca de mesa, variedade IAC 576-70. 

Material e Métodos 

As plantas de mandioca foram cultivadas em condições de campo, da Universidade Estadual Paulista 

UNESP-Botucatu (22° 49' 31" S Gr. e 48° 25' 37" O) em solo do tipo Nitossolo Vermelho distrófico 

estruturado de textura  argilosa, mediante preparo convencional do solo.  

Aos 90 e 120 dias após o plantio DAP, foram coletadas raízes adventícias tuberosas basais (LOWE 

et al., 1982), na porção do terço médio da raiz, livre de deformações ou tortuosidades e que anatomicamente 

representa a região de maturação celular, ou seja, região onde a maioria dos tecidos primários completam seu 

desenvolvimento (APPEZZATO-DA-GLORIA e CARMELLO-GUERREIRO, 2003). 
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Após a coleta, o material foi lavado com água corrente, com auxílio de pincéis para eliminação de 

resíduos de terra, em seguida foi fixado em FAA 50, levados a uma bomba a vácuo para retirada do ar 

contido nos tecidos e posteriormente estocados em etanol 70% (JOHANSEN, 1940). 

Para realização dos testes histoquímicos, foram utilizadas secções transversais e longitudinais, feitas 

com auxílio do micrótomo de Ranvier, a partir do material estocado em etanol 70%. As secções transversais 

foram tratadas com lugol para evidenciar os grãos de amido (JOHANSEN, 1940). As secções foram 

analisadas ao microscópio de luz e os aspectos relevantes foram documentados em fotomiscroscópio Zeiss®. 

Resultados e Discussão 

A polpa da raiz de mandioca resulta da diferenciação ou adaptação do xilema secundário, para 

armazenamento de grãos de amido. O xilema secundário é formado a partir do tecido meristemático, 

denominado câmbio vascular, o qual origina também o floema secundário. 

Um xilema secundário normal é um tecido composto, por células parenquimáticas, células 

condutoras (elementos de vaso) e fibras. Na raiz tuberosa de mandioca este tecido, é composto 

predominantemente por células parenquimáticas, as quais armazenam os grãos de amido, poucas células 

condutoras e presença de fibras apenas na região do cordão central (FIGUEIREDO, 2012). 

Nas raízes tuberosas basais aos 90 DAP, observa-se que a quantidade de amido nas células 

parenquimáticas é menor do que a proporção de células já diferenciadas a partir do câmbio vascular para 

armazenar amido. Esse resultado é verificado em função da pouca evidência de amido pela reação do lugol 

na região do xilema secundário, próximo ao câmbio vascular (Figura 1 A). 

Aos 120 DAP as células parenquimáticas do xilema secundário, próximas ao câmbio vascular já 

estão repletas de grãos de amido (Figura 1 B, 1 D), indicando a simultaneidade entre a diferenciação destas 

células, a partir do câmbio vascular, e enchimento destas por grãos de amido, o que ocorre em função da 

fotossíntese liquida positiva (CONCEIÇÃO, 1987). Aos 120 DAP observa-se também que ocorre uma 

concentração de grãos de amidos ao redor das células condutoras do xilema secundário (Figura 1 C). 

Segundo Alves (2002) no momento em que uma raiz fibrosa se diferencia em tuberosa sua 

capacidade de absorver água e nutrientes é reduzida consideravelmente. Entretanto, de acordo com os 

resultados obtidos neste trabalho, pode-se levantar a hipótese de que a quantidade de grãos de amido ao redor 

dos elementos de vaso pode ter alguma relação com a movimentação de água nestas raízes. 

De acordo com Larcher (2006) macromoléculas (amido) não alteram o potencial osmótico da água 

na mesma intensidade das micromoléculas (açúcares solúveis), entretanto a hidrólise destas macromoléculas 

altera rapidamente o potencial osmótico controlando o e fluxo e influxo da água na célula vegetal. 
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Figura 1. Secções transversais da região mediana de raiz de M. esculenta Crantz cv. IAC 576-70 aos 90 (A) 

e 120 (B,C,B) DAP, evidenciando grãos de amido pela reação do lugol. A- Observar grãos de amido na 

região do floema secundário (Fs) e do xilema secundário, e células ainda em processo de enchimento na 

região do xilema próximo ao câmbio vascular, barra- 500 µm, B- Detalhe da região próxima ao câmbio 

vascular (Cv), onde as células de parênquima encontram-se preenchidas com grãos de amido, barra= 150µm, 

C- Observar detalhe da concentração de grãos de amido ao redor dos elementos de vaso (Ev), barra= 150µm, 

D- Detalhe de células do parênquima cheias de grãos de amido, barra= 50µm. 

O controle do fluxo da água nos tecidos da raiz tuberosa é de fato importante uma vez que a planta 

de mandioca apresenta períodos de repouso vegetativo e que suas raízes apresentam alta perecividade em 

função da deterioração fisiológica, que consiste em uma série de reações bioquímicas na região da polpa 

(HIROSE, 1986).  
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Durante o período de repouso vegetativo, que ocorre normalmente pela ocorrência de estresse 

hídrico ou de temperatura, a água presente nos elementos de vaso é necessária para hidratação das células 

das raízes tuberosas, uma vez que, de acordo com Souza (2006) estas raízes desenvolvem-se até 0,30 m de 

profundidade e que, durante o déficit hídrico apenas as raízes fibrosas, que encontram-se em camadas mais 

profundas do solo, conseguem absorver água. 

A deterioração fisiológica primária, segundo a classificação de Noon e Booth (1977) é um processo 

bioquímico que resulta, entre outros fatores (Zidenga et al., 2012), do aumento da taxa de respiração celular, 

implicando na degradação do amido em açúcares solúvel. Este processo é acelerado em função da exposição 

da polpa ao oxigênio e água (Booth, 1976), resultando no aparecimento de estrias e pontuações pretas a 

azuladas. 

Ao observar uma raiz com sintomas da deterioração fisiológica primária, Hirose (1986) identificou 

uma pigmentação preto-azulada no interior das células condutoras do xilema, indicando que a remobilização 

de carboidratos, em um período de demanda energética na planta de mandioca, pode ocorrer “também” via 

xilema. 

O transporte de solutos orgânicos, via xilema, já foi comprovado em plantas perenes que apresentam 

fase de alta demanda energética, para retomada de um período de dormência (Loescher et al., 1990; Zapata et 

al., 2004). Assim ao considerar que a planta de mandioca, é uma planta perene com fase de “dormência” e 

que as células condutoras do xilema, comparadas às células condutoras do floema são espacialmente 

beneficiadas, é possível que a concentração de amido ao redor dos elementos de vaso (Figura 1 C) ocorra em 

função da possível necessidade de serem translocados na forma de açúcares solúveis para outras partes da 

planta. 

Conclusão 

A distribuição temporal e espacial do grão de amido na raiz de mandioca pode estar relacionada com 

os seguintes fenômenos fisiológicos desta planta:  inversão fonte dreno, fluxo da água na raiz e na planta e a 

ocorrência da deterioração fisiológica primaria das raízes tuberosas, sugerindo temas de pesquisas neste 

sentido. 
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Introdução 

A utilização de fontes alternativas de proteína na alimentação de animais tem se 

tornado cada vez mais importante. 

A mandioca é uma cultura perene com sua produção de raízes direcionada tanto para 

o consumo humano como para o animal. O potencial de utilização da parte aérea dessa 

planta é quase ilimitado. Estima-se que, para uma área de 158.000 mil hectares poderiam ser 

aproveitadas em cada ano mais de 178.000 toneladas de folhas. Considerando-se o número 

de folhas produzido por planta e por hectare é possível obter cerca de 2.250kg de farinha de 

folhas/hectare (SAGRILO, et al., 2001) .  

Durante o processo de extrusão, dependo das condições operacionais e da 

composição da matéria-prima, podem ocorrer mudanças nas características físicas, químicas 

e propriedades reológicas dos produtos finais.  

Devido à importância das frações fibra e da digestibilidade in vitro para a qualidade 

nutricional de misturas destinadas a alimentação animal, este trabalho teve por objetivo 

avaliar os efeitos da porcentagem de farinha de folhas em mistura com o amido de 

mandioca, assim como, da temperatura e rotação da rosca, importantes parâmetros 

operacionais do processo de extrusão, sobre estas características. 

Material e Métodos 

Foram coletadas folhas da planta de mandioca (variedade IAC 14) juntamente com 

o pecíolo e estas, após lavagem e secagem á sombra por dois dias foram desidratadas em 

estufa de circulação de ar a 45ºC por 48 horas. Após a desidratação as folhas foram moídas 

em moinho de facas (Marconi MA 680) para a obtenção da farinha de folhas. 

O amido de mandioca foi doado pela empresa Lotus Comércio e Indústria de 

produtos de Mandioca Ltda, Cândido Mota-SP. 

A farinha de folhas e o amido de mandioca foram analisados quanto aos teores de: 

umidade, cinzas, proteína, lipídeos, carboidratos totais (AOAC, 2005). 
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Foram preparadas 600g de mistura de amido de mandioca e farinha de folhas de 

mandioca nas proporções do delineamento experimental. Após a determinação do teor de 

umidade realizou-se o ajuste para 15% em todas as misturas em homogeneizador tipo “Y” 

da Tecnal (TE201/5) por 5 minutos.  

A extrusão foi efetuada em linha completa de extrusão INBRA RX da Inbramaq S/A 

(50 Kg h-1). Os parâmetros fixos foram: taxa de compressão da rosca: 3:1; taxa de 

alimentação: 200 g min-1; abertura da matriz: 4 mm; temperatura na primeira zona: 20ºC; 

temperatura na segunda zona: 50ºC, umidade das misturas (15%). Os parâmetros variáveis 

foram: porcentagem de farinha de folhas de mandioca (1,5 a 18,5%), temperatura na terceira 

zona do extrusor (83 a 117ºC) e rotação da rosca (232 a 272rpm). 

Para avaliar os efeitos combinados das variáveis independentes sobre as variáveis 

dependentes (fibra detergente ácido, fibra detergente neutro e digestibilidade in vitro), 

aplicou-se o delineamento experimental baseado na metodologia de superfície de resposta 

do tipo central composto rotacional de segunda ordem para três fatores, com um total de 20 

tratamentos, a saber: oito tratamentos correspondentes ao fatorial 23, em que os três fatores 

são: T = temperatura na terceira zona de aquecimento (oC), R= rotação da rosca (rpm) e 

farinha de folhas de mandioca (%),  cada qual em dois níveis, codificados como –1 e +1; 

seis tratamentos com os níveis mínimo e máximo de cada fator, codificados como –α  e + α, 

respectivamente, sendo α = 23/4 = 1,682 ; um tratamento central repetido seis vezes, em que 

os fatores estão todos em um nível médio, codificado como zero. 

Os produtos extrusados oriundos de cada tratamento foram colocados em estufa de 

circulação de ar (Marconi- MA037) a 45ºC para estabilização da umidade. Após este 

período foram desintegrados em moinho de facas (Marconi – MA 680) para a obtenção das 

misturas extrusadas. Estas foram analisadas para os teores de fibra detergente ácido e fibra 

detergente neutro pela metodologia de Van Soest e Wine, descrita por SILVA (1990), bem 

como, digestibilidade in vitro da matéria seca (BAUMGARDT,1962) 

O processamento dos dados e a análise estatística foram realizados com o auxílio do 

sistema SAS. A significância do modelo foi testada pela análise de variância (ANOVA), 

sendo adotado o nível de significância de 5%. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos para a composição química do amido e da farinha de folhas de 

mandioca evidenciaram o elevado teor de amido no produto industrial indicando eficiência 

do processo de extração(Tabela 1). Os resultados obtidos para a composição do amido estão 
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próximos aos citados por Leonel et al. (2009) que observaram 12.2% de umidade, 88.43% 

de amido, 0.15% de fibra, 0.14% de açúcares totais, 0.26% de lipídeos, 0.07% de proteína e 

0.1% de cinzas. 

Tabela 1– Composição química média do amido e da farinha de folhas de mandioca. 

Análises (%) Amido de mandioca Farinha de folhas 
Umidade 13,8 9,09 
Cinzas 0,07 5,96 
Matéria graxa 0,21 13,9 
Proteínas 0,04 22,95 
Carboidratos totais 85,88 48,10 
Fibra detergente neutro (FDN) - 39,15 
Fibra detergente ácido (FDA) - 29,5 

As análises da farinha de folhas de mandioca evidenciaram teores de cinzas e 

matéria-graxa próximos aos citados na literatura (3,30 a 16,00 g de extrato etéreo/100g 

massa seca) e uma variação de 4,62 a 8,30 g de cinzas/100g massa seca. Os teores elevados 

de proteínas das folhas de mandioca observados neste trabalho também têm sido relatados 

por vários autores, com uma faixa variando de 20,77 a 37,94 g/100g de matéria seca 

(ORTEGA-FLORES et al., 2003; CORRÊA et al., 2004; WOBETO et al., 2006;). 

Fibra de detergente neutro (FDN) e fibra de detergente ácido (FDA) representam as 

partes de baixa ou nenhuma digestão. A fibra de detergente neutro é o resíduo que sobra 

após lavar o alimento em detergente neutro, ou seja, a parede celular (celulose, hemicelulose 

e lignina. A fibra detergente neutro é o resíduo que sobra após a lavagem da amostra com 

detergente ácido (celulose e lignina) (KIRCHOF, 1997).  

A farinha de folhas de folhas de mandioca apresentou 39,15% de FDN e 29,5% de 

FDA. Estes valores estão em acordo com o relatado por Corrêa et al. (2004) que citaram 

valores de 33,83% de FDN e 28,80% de FDA para farinha obtida de folhas de mandioca 

colhidas em outubro. 

A digestibilidade in vitro estima a digestibilidade de alimentos no rúmen, 

representando modelos biológicos que simulam os processos de digestão que acontecem no 

animal vivo. A análise da digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) das misturas 

antes da extrusão evidenciou que a farinha de folhas de mandioca apresenta 61,39% de 

DIVMS, e que o aumento da porcentagem desta em mistura com o amido de mandioca 

promoveu redução linear da DIVMS com valores variando de 98,43 a 91,57% e R2 de 0,99. 

A digestibilidade de produtos e subprodutos da mandioca tem sido estuda por 

diversos autores.  MARTINS et al. (1999), verificando a degradabilidade in situ da matéria 
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seca em diferentes alimentos, observaram que a raspa de mandioca pode ser classificada 

como alimento de rápida degradação ruminal. 

Os maiores valores de degradabilidade ruminal e digestibilidade para a mandioca e 

seus subprodutos estão associados, provavelmente, à estrutura dos grânulos de amido, com 

maior conteúdo de amilopectina, e à ausência da associação dos grãos de amido com a 

matriz protéica, que são fatores que influenciam o valor nutricional dos grãos de cereais. 

Decorrido o processo de extrusão das misturas os produtos de cada ensaio foram 

analisados e foram obtidos os modelos matemáticos que predizem o comportamento das 

variáveis estudadas em relação às características do produto final (Tabela 2). 

Tabela 2. Coeficientes de regressão dos modelos para as variáveis dependentes. 

 FDN FDA DIVMS 
 4,86 3,51 96,43 
FF 1,29*** 1,05*** -1,39*** 
T -0,11 0,04 -0,13 
RR 0,15 0,20* -0,38* 
FF*FF -0,52* -0,31* 0,18 
T*T -0,27 -0,22* -0,09 
RR*RR -0,28 -0,17* -0,32* 
FF*T 0,001 -0,16 0,24 
FF*RR 0,36 0,29 0,29 
T*RR -0,18 -0,11 -0,09 
Fcalc. 7,55 15,31 12,33 
R2 0,872 0,932 0,917 
FDN= fibra detergente neutro; FDA= fibra detergente ácido; DIVMS= digestibilidade in vitro; FF= farinha de folhas; T= 
temperatura; RR= rotação da rosca; R2= coeficiente de determinação. 

Os resultados obtidos mostraram uma variação de 1,61 a 6,05% para FDN, 

evidenciando redução dessa fração com a extrusão independente da condição experimental. 

O modelo de regressão obtido pode ser considerado preditivo, pois apresenta coeficiente de 

determinação acima de 0,80 e com falta de ajuste não significativa. Nas condições de baixa 

porcentagem de farinha de folhas na mistura são observadas as menores porcentagens de 

FDN nas misturas extrusadas (Figura 1a). 

 Para a FDA observou-se uma variação de 0,88 a 4,61%, também com redução 

significativa com o processamento por extrusão. A análise dos coeficientes de regressão 

mostrou efeitos significativos de todas as variáveis independentes, com modelo ajustado 

preditivo (Tabela 2). Nas condições elevadas de farinha de folhas na mistura e condições 

intermediárias de temperatura de extrusão e rotação da rosca são obtidas maiores FDA 

(Figuras 1b e c). 
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Figura 1- Efeitos das condições de extrusão sobre FDN (a), FDA (b,c) e DIVMS (d). 

Bertipaglia et al. (2008), estudando as alterações bromatológicas em soja e milho 

processados por extrusão, observaram que o processo de extrusão promoveu aumento na 

fração lipídica e redução nos teores de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em 

detergente ácido (FDA), parâmetros estes que variaram de acordo com a proporção de milho 

e soja e com a temperatura de processamento. 

Os valores encontrados nos diferentes tratamentos para digestibilidade in vitro 

variaram de 93,99 a 99,62%, o que permite observar que o processo de extrusão promoveu 

aumento da digestibilidade das misturas independente da condição testada.  

A análise dos coeficientes de regressão mostrou efeitos linear e quadrático da 

rotação da rosca e linear da farinha de folhas de mandioca sobre este parâmetro (Tabela 2). 

Nas condições mais baixas de farinha de folhas de mandioca na mistura e baixa rotação da 

rosca, a DIVMS é maior (Figura 1d). 

Conclusões 

 A farinha de folhas de mandioca apresenta consideráveis teores de cinzas, matéria 

graxa, proteínas, carboidratos totais, assim como das FDA e FDN podendo ser utilizada 

como matéria-prima para alimentação animal. 

 O processo de extrusão promoveu redução de FDA e FDN das misturas de amido de 

mandioca e farinha de folhas e aumento da digestibilidade in vitro. 
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 Condições intermediárias de temperatura de extrusão, rotação da rosca, e elevada 

porcentagem de farinha de folhas em mistura com o amido de mandioca levam a obtenção 

de produtos com menor degradação das frações fibra e com boa digestibilidade in vitro. 
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Introdução 

A mandioca é uma planta nativa do Brasil com produção em 2012 de 24,3 milhões 

de toneladas em uma área de 1,8 milhões de hectares. O Brasil é o segundo maior produtor 

mundial perdendo somente para a Nigéria com uma produção de 52 milhões de toneladas 

(FAO, 2013). 

Consumida nas mais diversas formas, e também, processada para a obtenção de 

produtos como farinhas, amidos, polvilho azedo e outros, a mandioca faz parte da cultura e 

da alimentação do povo brasileiro e, seu amido, é considerado importante insumo industrial. 

Contudo, sua parte área, em especial as folhas, ainda tem sido pouco explorada para fins 

alimentícios, principalmente pela falta de conhecimento de seus aspectos nutricionais e 

também da viabilidade econômica de sua exploração comercial.  

A extrusão termoplástica tem sido cada vez mais utilizada para a elaboração dos 

mais diversos tipos de produtos devido a sua versatilidade e flexibilidade. A extrusão 

termoplástica consiste em um processo térmico de curta duração que ocorre a temperaturas 

elevadas, em que materiais amiláceos e/ou proteináceos umedecidos, expansíveis, são 

plastificados e cozidos, pela combinação de umidade, pressão, temperatura e cisalhamento 

mecânico. É um processo contínuo e de um único estágio, que por envolver altas 

temperaturas e pressões, umidade e trabalho mecânico promove a transformação das 

características químicas, físicas e nutricionais dos alimentos, destacando-se a hidratação de 

amidos e proteínas, a homogeneização, a gelatinização do amido, a liquefação de gorduras, a 

desnaturação de proteínas, a inativação de enzimas, a diminuição da população microbiana, 

a plastificação e expansão do material processado, para criar novas formas e texturas 

(FELLOWS, 2000; GUY, 2002).  

As mudanças físicas resultantes do processo de extrusão são determinantes para a 

aceitabilidade do produto final, e, para snacks, são características importantes: expansão, 

dureza, crocância e densidade.  
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No Brasil estima-se que existem 300 mil portadores da doença celíaca, devido à 

intolerância da proteína presente nos derivados de trigo, centeio, cevada e aveia. A doença 

celíaca é uma intolerância permanente ao glúten, caracterizada por atrofia total ou subtotal 

da mucosa do intestino delgado proximal e, conseqüente má absorção de nutrientes, fluídos 

e eletrólitos, em indivíduos geneticamente susceptíveis (SERENO, 2004). 

Visando a valorização de derivados da mandioca na elaboração de snacks para 

celíacos, este trabalho objetivou avaliar a influência da composição da matéria-prima e de 

parâmetros do processo de extrusão sobre a expansão de produtos extrusados a partir de 

misturas de farinha de mandioca e farinha de folhas de mandioca. 

Material e Métodos 

Foram coletadas folhas da planta de mandioca (variedade IAC 14) juntamente com 

o pecíolo e estas, após lavagem e secagem a sombra por dois dias, foram desidratadas em 

estufa de circulação de ar a 45ºC por 48 horas. Após a desidratação as folhas foram moídas 

em moinho de facas (Marconi MA 680) para a obtenção da farinha de folhas. 

A farinha de mandioca, seca, fina, tipo I, foi doada pela empresa Plaza Indústria de 

Alimentos Ltda, localizada no município de Santa Maria da Serra-SP. 

A farinha de folhas e a farinha de mandioca foram analisadas quanto as 

características físico-químicas seguindo metodologias da AOAC (2005). 

Foram preparadas 600g de mistura de farinha de mandioca e farinha de folhas de 

mandioca nas proporções do delineamento experimental (Tabela 1). Após a determinação do 

teor de umidade realizou-se o ajuste em acordo com o delineamento em homogeneizador 

tipo “Y” da Tecnal (TE201/5) por 5 minutos.  

A extrusão foi efetuada em linha completa de extrusão INBRA RX da Inbramaq S/A 

(50Kg.h-1). Os parâmetros fixos foram: taxa de compressão da rosca: 3:1; taxa de 

alimentação: 200 g min-1; abertura da matriz: 3 mm; temperatura na primeira zona: 20ºC; 

temperatura na segunda zona: 50ºC.  

O processo de extrusão seguiu o delineamento central composto rotacional para 

quatro fatores, com um total de 30 tratamentos, a saber: 16 tratamentos correspondentes ao 

fatorial 24, onde os quatro fatores são: FF= farinha de folhas (%); RR = rotação da rosca 

(rpm), T = temperatura na terceira zona (ºC), U = umidade das misturas (%), cada qual em 

dois níveis, codificados como –1 e +1; 8 tratamentos com níveis mínimo e máximo de cada 

fator, codificados como –α e + α, respectivamente, sendo α = 2 4/4 = 2,0; um tratamento 

central repetido 6 vezes, onde os fatores estão todos em um nível médio, codificado como 

zero. 
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Tabela 1. Variáveis do processo de extrusão e níveis de variação. 
 
Variáveis independentes 

Níveis 
-α -1 0 +1 +α 

FF=farinha de folhas  (%) 2 4 6 8 10 
T= temperatura de extrusão (ºC) 80 90 100 110 120 
U = umidade (%) 12 14 16 18 20 
R= rotação da rosca (rpm) 200 215 230 245 260 
α = 2 

Os produtos extrusados oriundos de cada tratamento foram colocados em estufa de 

circulação de ar (Marconi- MA037) a 45ºC para estabilização da umidade.  

O índice de expansão dos extrusados foi avaliado no material após a extrusão e 

antes da secagem. Foi calculado pela relação entre o diâmetro da amostra e o diâmetro da 

matriz. O valor considerado foi obtido pela média aritmética das medidas de 20 diferentes 

produtos expandidos dentro de cada tratamento. 

O volume específico dos produtos expandidos foi determinado pelo método do 

deslocamento da massa ocupada (semente de painço) e determinado o seu volume em uma 

proveta graduada, sendo realizadas cinco repetições por tratamento. 

O processamento dos dados e a análise estatística foram realizados com o auxílio do 

sistema SAS. A significância do modelo foi testada pela análise de variância (ANOVA), 

sendo adotado o nível de significância de 5%. 

Resultados e Discussão 

A composição centesimal da farinha de mandioca, seca, fina, aponta que esta 

apresenta um elevado teor de amido e baixos teores de proteínas, fibras e lipídeos. Já a 

farinha de folhas de mandioca apresentou significativos teores de fibra e proteína (Tabela 2). 

 Os dados obtidos para farinha de folhas encontram-se próximos aos relatos de 

Modesti et al. (2007), que analisando a composição química da farinha de folhas de 

mandioca obteve teor de cinzas de 6,52 g.100g-1 e teor de proteína bruta de 34 g.100g-1. Em 

estudo feito por Agostini (2006) o teor de fibra bruta foi de 19,24, valor abaixo do obtido 

neste trabalho. Estas variações podem ser devidas a cultivar e época de colheita das folhas.  

O índice de expansão é um indicador de qualidade primária dos produtos extrusados 

associado à crocância, dureza e mastigação. Em geral, a expansão dos produtos relaciona-se 

diretamente com a textura, sendo produtos com grande expansão mais crocantes. 

 A expansão dos produtos extrudados é dependente do grau de gelatinização do 

amido e da taxa de evaporação da água no momento da saída do produto da extrusora, que 

são afetados pelas condições de processo e pela composição da matéria-prima.  

A análise dos snacks expandidos mostrou que o índice de expansão dos produtos 

extrusados à base de farinha de folhas de mandioca e farinha de mandioca variou de 2,69 a 
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3,75.  A análise dos dados demonstrou terem ocorrido efeitos lineares e quadráticos da 

farinha de folhas sobre o índice de expansão dos extrusados, efeitos quadráticos da 

temperatura de extrusão e da umidade, bem como, efeito da interação da farinha de folhas 

com a umidade (Tabela 3). Nas condições centrais testadas de porcentagem de farinha de 

folhas, umidade e temperatura de extrusão são obtidos snacks com maiores índices de 

expansão (Figura 1). 

Tabela 2- Composição físico-química da farinha de mandioca comercial e da farinha de 
folhas de mandioca. 
Análises (g/100g) Farinha de mandioca Farinha de folhas 
Umidade 12,6   9,09 
Cinzas 0,75   5,96 
Fibras 1,14 25,78 
Matéria Graxa 0,22 13,90 
Proteínas 1,33 22,95 
Carboidratos Totais - 21,11 
Açúcares Totais 3,42 - 
Amido 71,60 - 
Acidez Titulável 5,15 21,79 
pH 5,00 5,58 
 A água tem efeito inverso sobre a expansão agindo como plastificante para materiais 

amiláceos, reduzindo sua viscosidade e a dissipação da energia mecânica no extrusor e, 

assim, o produto fica mais denso e o crescimento de bolhas é comprimido. O aumento da 

quantidade de água durante a extrusão pode mudar a estrutura molecular da amilopectina do 

material, reduzindo a viscosidade elástica e assim, a expansão (DING et al., 2005; BORBA 

et al., 2005). 

 O efeito dos componentes da matéria-prima também foi observado por Souza et al. 

(2007), que constataram que conforme as condições utilizadas no processamento das 

misturas de fécula de mandioca e polpa cítrica, o índice de expansão dos produtos 

extrusados variou de 2,21 a 3,49, e com o aumento da porcentagem de fibras ocorreu uma 

redução no índice de expansão dos extrusados. 

Tabela 3- Modelos de regressão das variáveis dependentes e coeficiente de determinação 
dos modelos. 

Variáveis Modelos de regressão R2 
IE 3,6317+0,0875FF*+0,0375T-0,0317U+0,0225RR-0,1523FF2**-

0,086T2*-0,1348-U2**-0,0098RR2-0,0613FF.T+0,1788FF.U**-
0,0125FF.RR-0,0475T.U-0,0363T.RR-0,0313U.RR 

 

0,7078 

VE 6,1533 -0,3025FF-0,1817T-1,6350U***+0,2075RR-0,4169FF2-

0,3431T2-+0,2194U2-0,4219RR2+0,0450FF.T+0,3038FF.U-

0,6325FF.RR*+0,1013T.U+0,4025T.RR+0,0613U.RR 

0,9011 

IE= índice de expansão; VE= volume específico; FF= farinha de folhas; T= temperatura de extrusão; U= umidade das 
misturas; RR= rotação da rosca; R2= coeficiente de determinação; * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,0001. 
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 O volume específico, assim como o índice de expansão, busca descrever de forma 

indireta, o grau de “transformação” do granulo de amido e as variações de peso e volume 

que sofreu a massa amilácea ao sair do extrusor. O volume específico esta associado às 

medidas de fraturabilidade, dureza, absorção de água e solubilidade em água dos produtos 

produzidos por extrusão termoplástica. E, diretamente relacionado com a expansão (radial e 

axial) e negativamente correlacionado com a densidade (SOUZA et al., 2007). 

 Os valores observados para o volume específico dos extrusados à base de farinha de 

folhas de mandioca e farinha de mandioca seca fina nas diferentes condições de 

processamento variou de 1,80 a 8,71 mL.g-1. Maiores volumes específicos são observados 

nas condições de menor umidade das misturas (Figura 1). 

 
 

(a) (b) 

 
(c) 

Figura 1- Efeitos dos parâmetros de extrusão sobre o índice de expansão (a,b) e volume 
específico (c) dos snacks. 
 
 Resultados semelhantes foram relatados por Trombini et al. (2013), que analisando 

o volume específico dos produtos extrusados a partir de misturas de farinha de soja, fécula e 

farelo de mandioca observaram valores de 2,64 a 7,75 ml g-1. 

 Souza et al. (2007), avaliando o efeito das condições de extrusão em produtos 

expandidos produzidos a partir de misturas de fécula de mandioca e polpa cítrica, 

observaram que o volume específico dos extrusados decresceu com o aumento da 

temperatura e umidade, variando de 1,71 mL.g-1 a 8,54 mL.g-1. O maior volume específico 

foi o obtido nas condições de 14% de umidade, 10% de fibras e temperatura de extrusão de 

95ºC e, o menor volume específico, foi o observado quando se manteve o teor de fibras e a 

temperatura de extrusão e elevou-se a umidade para 22%. 
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Conclusões 
 Dentre os parâmetros estudados a porcentagem de farinha de folhas, a umidade e a 

temperatura de extrusão exercem influência sobre a expansão de snacks de misturas de 

farinhas de folhas e farinha de mandioca; sendo que, maior expansão pode ser obtida nas 

condições de menor umidade e porcentagem de farinha de folhas, com a temperatura de 

extrusão e rotação da rosca nas condições intermediárias testadas. 
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Introdução 

A colheita da mandioca de mesa realizado no Estado de Pernambuco por pequenos produtores 

baseia-se principalmente no preço de mercado, não sendo valorizada a qualidade da raiz para o 

processamento mínimo, assim como, o seu rendimento. Em função disto, a raiz tem pouca qualidade 

resultando em muitas perdas. 

O processamento mínimo é uma técnica que visa proporcionar a obtenção de um produto de melhor 

qualidade e maior conservação pós-colheita,que consiste em alterar o produto vegetal fisicamente por meio 

do descasque, corte, fatiamento ou torneamento (MORETTI, 2007).Com o torneamento,tem-se a retirada da 

periderme e o alisamento da superfície do vegetal, como ocorre no processamento mínimo de batata e 

cenoura (LANA et al., 2001; SIMÕES et al., 2007; PINELI & MORETTI, 2007).  

A utilização de torneadoras associadas a cortes alternativos na mandioca de mesa para a obtenção de 

um produto com formato mais atrativo, denominado de ‘minimacaxeira’, pode aumentar sua procura pelos 

consumidores. Coelho et al. (2012) avaliaram o tempo de torneamento para a obtenção de um novo formato

de mandioca de mesa minimamente processada, colhida aos 13 meses de idade e encontraram resultados 

satisfatórios. Porém, é necessário determinar a melhor idade de colheita, assim como, adequar o tempo de 

torneamento, para alcançar bons rendimentos e um produto de qualidade. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o torneamento da mandioca de mesa colhida em diferentes 

idades para a obtenção de um novo formato minimamente processado. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no campo experimental e no laboratório da Unidade Acadêmica de 

Serra Talhada, UFRPE, no período compreendido entre março de 2011 a maio de 2012. No plantio, utilizou-
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se manivas da cultivar ‘Mossoró’, aproximadamente 15 cm de comprimento, plantadas em uma densidade de 

16.666 plantas ha-1. Os tratos culturais foram realizadas conforme a recomendação da cultura. As colheitas 

foram realizadas aos 10, 12 e 14 meses após plantio. As raízes foram transportadas ao laboratório, 

selecionada, pesadas, lavadas e resfriadas a 8°C por 24 horas. 

O processamento mínimo foi executado com base no fluxograma descrito por Medeiros (2009) com 

adaptações. Realizou-se o corte em tolete, com aproximadamente 3 cm; imersão em água a 8°C; descasque;

corte transversal; torneamento por 30, 60 e 120 segundos resultando num formato denominado ‘Rubiene’. 

Avaliou-se o rendimento do torneamento, determinado pela relação percentual das massas dos 

pedaços antes e após o torneamento e o rendimento total, por meio do peso da matéria das raízes antes de 

torneado e após o torneamento. Para o rendimento total, a relação percentual foi quantificada a partir da 

relação entre massa do produto acabado e do produto inicial. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados em um esquema fatorial 3 x 3, 

onde o primeiro fator correspondeu as três idades de colheita (10, 12 e 14 meses), e o segundo fator aos três 

tempos de torneamento (30, 60 e 120 segundos). 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste F 

utilizando o programa Sisvar. 

Resultados e Discussão 

Verificou-se interação ao nível de 5 % de probabilidade entre idade de colheita e o tempo de 

torneamento para o rendimento do torneamento e o rendimento total (Tabela 1). 

Quanto mais tarde a colheita, maior foi o rendimento da mandioca no torneamento, em todos os 

tempos de torneamento estudados (Tabela 1). Diferentemente aconteceu com o rendimento total (Tabela 1). 

Segundo Oliveira e Moraes (2009), com aumento da idade da mandioca de mesa, as raízes tornam-se mais 

fibrosas e consequentemente mais duras, portanto, isto pode ter proporcionado maior resistência à abrasão 

nas lixas da torneadora, resultando em valores de rendimento total menores com o avanço da idade de 

colheita (Tabela 1). 

Quanto maior o tempo de torneamento, menor o rendimento no torneamento (Tabela 1). Isto se deve 

a retirada do tecido superficial pelas lixas da torneadora, no qual se intensificou com o aumento no tempo de 

torneamento. 

O tempo de torneamento de 60 segundos foi o mais adequado, por apresentar rendimento total, 

sempre próximos a60 % em relação aos 120 segundos, que foi aproximadamente de 50 %.Coelho et al. 

(2012) avaliando o torneamento em mandioca de mesa colhida aos 13 meses observaram que o tempo de 120 

segundos foi o mais indicado com relação aos 60 segundos. Uma explicação para este comportamento pode 

estar relacionado às diferentes cultivar utilizado, uma vez que no trabalho destes autores a cultivar utilizada 

foi a Rosinha enquanto que no presente trabalho foi a Mossoró. 
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Apesar do tempo de torneamento de 30 segundos ter alcançado um rendimento acima de 60 % 

(Tabela 1), este tempo não foi suficiente para que houvesse um arredondamento adequado das arestas nos 

pedaços, resultando assim num formato irregular. Além disso, na conservação, esses pedaços escureceram 

mais rápido principalmente quando colhidos aos 10 e 12 meses. 

Tabela 1. Rendimento do torneamento e total de mandioca de mesa cv. Mossoró colhida aos 10, 12 e 14 

meses após torneamento por 30, 60 e 120 segundos. Serra Talhada - PE, UFRPE/UAST, 2012. 

Rendimento do Torneamento (%) 
Tempos de Torneamento 

Idades de Colheita (Meses) 30 segundos 60 segundos 120 segundos 
10 85,08 a*B** 74,78 bB 64,87 bC 
12 86,11 aB 78,41 bB 68,10 bB 
14 89,90 aA 84,02 a A 75,26 a A 

CV (%) 1,04 
                                          Rendimento Total (%) 

  Tempos de Torneamento 
Idades de Colheita (Meses) 30 segundos 60 segundos 120 segundos 

10 69,93 aA 61,47 aA 53,32 bA 
12 65,97 aB 60,05 aB 53,11 bAB 
14 61,44 aC 57,20 aC 51,99 aC 

CV (%) 3,65 
*Letras minúsculas na linha representam a comparação dentro do mesmo tempo de torneamento nas diferentes idades de colheitas; 
**Letras maiúsculas na coluna representam a comparação de diferentes tempos de imersão dentro da mesma idade de colheita; 
Médias seguidas de mesma letra na linha ou na coluna não diferem entre si pelo teste F a 5 % de probabilidade. 

Conclusões

A idade de colheita de 14 meses associado ao tempo de 60 segundos de torneamento são mais 

indicados para a obtenção de um bom rendimento associado ao novo formato de mandioca de mesa 

minimamente processada. 
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Introdução 

As folhas verdes dos vegetais têm-se mostrado favoráveis para servirem como fonte 

de proteínas, constituindo-se assim, como uma alternativa alimentar no combate à 

desnutrição. 

A folha de mandioca quando desidratada e triturada constitui-se numa farinha com 

consideráveis teores de proteínas, vitaminas, minerais e fibras (WOBETO et al. 2006), 

podendo ser utilizada para enriquecer preparações, como sopas, bolos, massas e farinhas 

instantâneas. 

A extrusão é um processo que combina várias operações unitárias, incluindo 

mistura, cozimento, amassamento, cisalhamento, formação e moldagem. Os dois principais 

fatores que influenciam nas características dos produtos extrusados são: as características 

das matérias-primas e as condições operacionais do extrusor. 

O conhecimento das interações entre as proteínas das folhas de mandioca com o 

amido é pequeno, assim como, não existem muitos estudos sobre as mudanças na estrutura 

dos componentes das matérias-primas e reações químicas durante o processo de extrusão 

(WŁODARCZYK-STASIAK e JAMROZ, 2008). 

As principais propriedades funcionais do amido extrusado e disperso em água são a 

absorção e a solubilidade nesta. O índice de solubilidade em água é um parâmetro 

importante na caracterização de farinhas extrudadas para fins de solubilização posterior, 

como é o caso de sopas, por exemplo, pois, por meio deste, pode-se verificar o grau de 

cozimento do amido e avaliar as condições de solubilização em meio aquoso. Para a 

elaboração de sopas do tipo pré-cozidas se faz necessário que a solubilização do material 

esteja de acordo com características sensoriais desejadas, como ausência de material 

grumoso e compacto, sabor de “farinha”, entre outros (ASCHERI, 2009; AUGUSTO-RUIZ 

et al., 2003). 
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Por outro lado, o índice de absorção de água (IAA) é uma medida que reflete a 

capacidade do grânulo de amido em absorver água, mesmo em temperatura ambiente. 

Reflete a capacidade de integralidade da estrutura amilácea após o processo de extrusão 

(ASCHERI, 2009). 

Portanto, visando o desenvolvimento de uma farinha instantânea com maior teor 

protéico, este trabalho objetivou avaliar os efeitos da porcentagem de farinha de folhas de 

mandioca em mistura com a farinha de mandioca, assim como, da umidade, temperatura e 

rotação da rosca, parâmetros de importância no processo de extrusão, sobre a solubilidade e 

absorção de água. 

Material e Métodos 

Foram coletadas folhas da planta de mandioca (variedade IAC 14) juntamente com 

o pecíolo e estas, após lavagem e secagem a sombra por dois dias, foram desidratadas em 

estufa de circulação de ar a 45ºC por 48 horas. Após a desidratação as folhas foram moídas 

em moinho de facas (Marconi MA 680) para a obtenção da farinha de folhas. 

A farinha de mandioca, seca, fina, tipo I, foi doada pela empresa Plaza Indústria de 

Alimentos Ltda, localizada no município de Santa Maria da Serra-SP.A farinha de folhas e a 

farinha de mandioca foram analisadas quanto às características físico-químicas seguindo 

metodologias da AOAC (2005). 

Foram preparadas 600g de mistura de farinha de mandioca e farinha de folhas de 

mandioca nas proporções do delineamento experimental (Tabela 1). Após a determinação do 

teor de umidade realizou-se o ajuste em acordo com o delineamento em homogeneizador 

tipo “Y” da Tecnal (TE201/5) por 5 minutos.  

A extrusão foi efetuada em linha completa de extrusão INBRA RX da Inbramaq S/A 

(50Kg.h-1). Os parâmetros fixos foram: taxa de compressão da rosca: 3:1; taxa de 

alimentação: 200 g min-1; abertura da matriz: 3 mm; temperatura na primeira zona: 20ºC; 

temperatura na segunda zona: 50ºC.  

O processo de extrusão seguiu o delineamento central composto rotacional para 

quatro fatores, com um total de 30 tratamentos, a saber: 16 tratamentos correspondentes ao 

fatorial 24, onde os quatro fatores são: FF= farinha de folhas (%); RR = rotação da rosca 

(rpm), T = temperatura na terceira zona (ºC), U = umidade das misturas (%), cada qual em 

dois níveis, codificados como –1 e +1; 8 tratamentos com níveis mínimo e máximo de cada 

fator, codificados como –α e + α, respectivamente, sendo α =2 4/4 = 2,0; um tratamento 

central repetido 6 vezes, onde os fatores estão todos em um nível médio, codificado como 

zero. 
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Os produtos extrusados oriundos de cada tratamento foram colocados em estufa de 

circulação de ar (Marconi- MA037) a 45ºC para estabilização da umidade, e depois foram 

moídos para a obtenção das misturas instantâneas.  

Tabela 1. Variáveis do processo de extrusão e níveis de variação. 
 
Variáveis independentes 

Níveis 
-α -1 0 +1 +α 

FF=farinha de folhas  (%) 2 4 6 8 10 
T= temperatura de extrusão (ºC) 80 90 100 110 120 
U = umidade (%) 12 14 16 18 20 
R= rotação da rosca (rpm) 200 215 230 245 260 
α = 2 

Os índices de absorção (IAA) e solubilidade em água (ISA) das misturas antes e 

após a extrusão foram avaliados conforme descrito por Anderson et al. (1969). Para a 

determinação do índice de absorção de água das misturas, em um tubo de centrífuga, 

previamente tarado, foram colocados aproximadamente 2,5 g de amostra e 30 mL de água a 

28 ºC. Os tubos foram agitados durante 30 minutos num agitador mecânico e, em seguida, 

centrifugados a 3000 rpm por 10 minutos. Do líquido sobrenadante foi coletada uma 

alíquota de 10 mL e colocada em cadinho de porcelana tarado que foi levado à estufa (105 

°C) por 8 horas. O tubo com o gel remanescente foi pesado sendo que o peso do resíduo da 

evaporação foi obtido pela diferença de peso do cadinho mutiplicada por três e, o peso do 

resíduo da centrifugação, pela diferença de peso do tubo. O IAA foi calculado conforme a 

seguinte equação: IAA = PRC X 100/ PA – PRE 

Onde: PRC = peso de resíduo de centrifugação (g); PA = peso da amostra (base seca); PRE 

= peso de resíduo de evaporação (g) 

O índice de solubilidade em água foi calculado pela relação entre o peso do resíduo 

de evaporação (PRE) e o peso seco da amostra (PA), conforme a equação: ISA = PRE / PA 

O processamento dos dados e a análise estatística foram realizados com o auxílio do 

sistema SAS. A significância do modelo foi testada pela análise de variância (ANOVA), 

sendo adotado o nível de significância de 5%. 

Resultados e Discussão 

O índice de absorção em água (IAA) está relacionado com a capacidade de 

formação de gel através da ligação de grupos hidroxila (-OH) com a água e com as 

moléculas que compõem o amido. Os IAA das misturas de farinha de mandioca e farinha de 

folhas de mandioca antes do processo de extrusão variaram de 4,85 a 5,93 g.gel.g-1, ou seja, 

os valores para este parâmetro não apresentaram resultados muito discrepantes dentre as 

misturas com o aumento da porcentagem de farinha de folhas de mandioca. Resultados 

semelhantes para misturas antes da extrusão foram relatados por Lustosa et al. (2009), que 
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estudando a influência de parâmetros de extrusão na absorção e solubilidade em água de 

farinhas pré-cozidas de mandioca e caseína, relataram uma variação de IAA das misturas de 

3,90 a 4,69 g gel.g-1 antes da extrusão.  

 O índice de solubilidade em água (ISA) das misturas de amido e farinha de folhas de 

mandioca apresentou valores entre 1,40 a 2,92%, com o maior valor observado na maior 

concentração de farinha de folhas na mistura. 

 A solubilidade de um produto depende da sua constituição química e das interações 

entre os seus constituintes e a água. A solubilidade de uma proteína em água é afetada pelo 

número de interações proteína-proteína e proteína-água existente. As interações hidrofóbicas 

resultam na diminuição da solubilidade, enquanto que as interações iônicas e polares 

permitem interações das proteínas com as moléculas de água e, conseqüentemente, 

aumentam a solubilidade destas moléculas (RIBEIRO e SERAVALLI, 2004). 

Os IAA dos extrusados de farinha de folhas de mandioca e farinha de mandioca 

variaram de 4,82 a 10,89 g gel/g, valores superiores aos observados nas misturas não 

extrusadas. Diversos autores sugerem que o aumento do IAA em produtos extrusados a base 

de amido e proteína seja causado provavelmente pela exposição dos grupos hidrofílicos, 

bem como, pelo enfraquecimento e quebra das ligações do biopolímero, o que facilita a 

penetração da água nas estruturas (MAIA et al., 1999; MESA et al., 2009; 

WLODARCZYK-STASIAK e JAMROZ, 2008).  

A análise dos dados mostrou que o modelo ajustado apresentou efeito linear 

significativo da umidade da mistura sobre o índice de absorção de água (Tabela 2). Com o 

aumento da umidade o IAA das misturas extrusadas aumenta (Figura 1). 

O índice de solubilidade em água (ISA) é um parâmetro que mede o grau de 

degradação total do grânulo de amido, ou seja, a somatória dos efeitos de gelatinização, 

dextrinização e conseqüente solubilização (LEONEL et al., 2006). Considerando os valores 

de ISA obtidos nas misturas de farinha de folhas de mandioca e farinha de mandioca, antes 

da extrusão (1,40 a 2,92%), verificou-se que o índice de solubilidade aumentou com o 

processo de extrusão independente das condições experimentais, variando de 30,79 a 

72,25%. 

Resultados semelhantes foram relatados por Leonel et al. (2010) que relatam ISA 

em misturas de polvilho azedo e farinha de soja, nas diferentes porcentagens desta, variando 

de 2,01 a 7,34% antes do processo de extrusão. Após o processo de extrusão os autores 

relatam uma variação de 51,39 a 73,74%, valores bastante elevados quando comparados aos 

obtidos antes da extrusão. 
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A análise dos dados evidenciou efeito linear positivo a farinha de folhas de 

mandioca sobre este índice, ou seja, o acréscimo de farinha de folhas na mistura aumenta o 

índice de solubilidade em água das misturas instantâneas (Tabela 2, Figura 1). Este efeito 

pode ser devido ao conteúdo de proteínas solúveis da farinha de folhas de mandioca. 

De acordo com Fernandes et al. (2003), como se trata de uma mistura que pode 

conter elevado teor protéico, quanto maior a solubilidade, melhor é a indicação do potencial 

de seu uso em sistemas alimentares. 

 
Tabela 2- Modelos de regressão das variáveis dependentes e coeficiente de determinação 
dos modelos. 

Variáveis Modelos de regressão R2 
IAA 7,8384+0,33FF+0,20T+0,88U***-0,15RR-0,32FF2+0,09T2-0,31U2-

0,36RR2+0,02FF.T-0,05FF.U+0,31FF.RR+0,09T.U-0,02T.RR+0,21U.RR 
0,74 

   
ISA 62,6084+5,05FF**+1,17T+0,80U-0,94RR-5,25FF2-1,24T2-4,54U2-

3,89RR2+1,92FF.T+4,22FF.U+2,73FF.RR+1,46T.U+0,43T.RR+0,80U.RR 
0,72 

   
IE= índice de expansão; VE= volume específico; FF= farinha de folhas; T= temperatura de extrusão; U= umidade das 
misturas; RR= rotação da rosca; R2= coeficiente de determinação; **p<0,01; ***p<0,0001. 
 
 

  
(a) (b) 

Figura 1- Efeito da umidade sobre o índice de absorção de água (a) e da porcentagem de farinha de folhas sobre 
o índice de solubilidade em água (b) das misturas instantâneas de folhas de mandioca, com a temperatura de 
extrusão e rotação da rosca nas condições intermediárias (100ºC e 230 rpm). 
 

Conclusões 

Os parâmetros relacionados às matérias-primas, umidade e porcentagem de farinha 

de folhas de mandioca, exercem efeitos significativos sobre a solubilidade e absorção de 

água das misturas instantâneas. Nas condições intermediárias dos parâmetros de processo 

avaliados, ou seja, 6% de farinha de folhas de mandioca, 16 % de umidade, 100ºC de 

temperatura de extrusão e rotação da rosca de 230rpm, é possível obter misturas com níveis 

desejados de ISA e IAA.  
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Introdução 

O processo de extrusão termoplástica tem sido utilizado para produzir snacks 

expandidos também conhecidos como produtos de segunda geração. Esses snacks podem ter 

diferentes características, tais como: alto teor de fibras, baixo teor de calorias, alto teor de 

proteína, entre outras; e podem ser produzidos a partir de diferentes matérias-primas, como 

farinhas e/ou amidos de cereais, raízes e tubérculos (LUSAS e ROONEY, 2002). 

A cor é um atributo visual muito importante dos produtos alimentícios. De 

acordo com Guy (2001) a cor dos produtos extrusados é influenciada pela temperatura, 

composição da matéria prima, tempo de residência, pressão e força de cisalhamento. 

A alteração da cor é dada principalmente pelo tratamento térmico que o produto 

é submetido no processo de extrusão, a baixa umidade e alta temperatura nesse processo 

favorecem reações entre açúcares redutores e aminoácidos, que resulta na formação de 

compostos coloridos e na redução do aminoácido lisina. Dentre as reações que ocorrem 

durante a extrusão, e que afetam a cor, as mais comuns são as reações de escurecimento 

não-enzimático (reação de Maillard e caramelização) e a degradação de pigmentos (ILO e 

BERGHOFER, 1999). 

A estabilidade da cor caracteriza a qualidade do produto. Se o escurecimento é 

muito intenso, cores e sabores indesejáveis podem aparecer.  

Visando à utilização da farinha de folhas de mandioca como ingrediente no 

desenvolvimento de produtos extrusados expandidos, este trabalho objetivou avaliar os 

efeitos da composição da matéria-prima e de parâmetros de extrusão sobre a cor de snacks 

de mandioca. 

 

Material e Métodos 

Foram coletadas folhas da planta de mandioca (variedade IAC 14) juntamente 

com o pecíolo e estas, após lavagem e secagem a sombra por dois dias, foram desidratadas 
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em estufa de circulação de ar a 45ºC por 48 horas. Após a desidratação as folhas foram 

moídas em moinho de facas (Marconi MA 680) para a obtenção da farinha de folhas. 

A farinha de mandioca, seca, fina, tipo I, foi doada pela empresa Plaza 

Indústria de Alimentos Ltda, localizada no município de Santa Maria da Serra-SP.A farinha 

de folhas e a farinha de mandioca foram analisadas quanto às características físico-químicas 

seguindo metodologias da AOAC (2005). 

Foram preparadas 600g de mistura de farinha de mandioca e farinha de folhas 

de mandioca nas proporções do delineamento experimental (Tabela 1). Após a determinação 

do teor de umidade realizou-se o ajuste em acordo com o delineamento em homogeneizador 

tipo “Y” da Tecnal (TE201/5) por 5 minutos.  

A extrusão foi efetuada em linha completa de extrusão INBRA RX da 

Inbramaq S/A (50Kg.h-1). Os parâmetros fixos foram: taxa de compressão da rosca: 3:1; 

taxa de alimentação: 200 g min-1; abertura da matriz: 3 mm; temperatura na primeira zona: 

20ºC; temperatura na segunda zona: 50ºC.  

O processo de extrusão seguiu o delineamento central composto rotacional para 

quatro fatores, com um total de 30 tratamentos, a saber: 16 tratamentos correspondentes ao 

fatorial 24, onde os quatro fatores são: FF= farinha de folhas (%); RR = rotação da rosca 

(rpm), T = temperatura na terceira zona (ºC), U = umidade das misturas (%), cada qual em 

dois níveis, codificados como –1 e +1; 8 tratamentos com níveis mínimo e máximo de cada 

fator, codificados como –α e + α, respectivamente, sendo α =2 4/4 = 2,0; um tratamento 

central repetido 6 vezes, onde os fatores estão todos em um nível médio, codificado como 

zero. 

Os produtos extrusados oriundos de cada tratamento foram colocados em estufa 

de circulação de ar (Marconi- MA037) a 45ºC para estabilização da umidade, e depois 

foram moídos para a obtenção das misturas instantâneas.  

 

Tabela 1. Variáveis do processo de extrusão e níveis de variação. 
 
Variáveis independentes 

Níveis 
-α -1 0 +1 +α 

FF=farinha de folhas  (%) 2 4 6 8 10 
T= temperatura de extrusão (ºC) 80 90 100 110 120 
U = umidade (%) 12 14 16 18 20 
R= rotação da rosca (rpm) 200 215 230 245 260 
α = 2 

 

A cor foi avaliada em colorímetro Minolta CR-400. Os resultados foram 

expressos em valores L, a* e b*, onde os valores de L (luminosidade ou brilho) variam do 
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preto (0) ao branco (100), os valores do croma a* variam do verde (-60) ao vermelho (+60) 

e os valores do croma b* variam do azul ao amarelo, ou seja, de -60 a +60, respectivamente. 

O processamento dos dados e a análise estatística foram realizados com o 

auxílio do sistema SAS. A significância do modelo foi testada pela análise de variância 

(ANOVA), sendo adotado o nível de significância de 5%. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos nas análises de cor das misturas antes do processo de 

extrusão evidenciam a interferência da porcentagem de farinha de folhas sobre os 

parâmetros de cor. O aumento da quantidade de farinha de folhas nas misturas promove 

principalmente diminuição da luminosidade e presença de a* negativo (verde) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Médias das análises de cor das misturas de farinha de folhas de mandioca com 
polvilho azedo. 

Misturas Farinha de 
folhas (%) 

Farinha de 
Mandioca (%) Parâmetros de cor 

   L a* b* 
1 5 95 80,88 0,42 13,35 
2 10 90 78,72 0,42 13,79 
3 15 85 76,47 -0,38 12,10 
4 20 80 75,19 -0,52 11,72 
5 25 75 73,00 -0,38 12,19 

 
Após a extrusão observou-se que o parâmetro de luminosidade (L*) dos 

produtos variou de 53,6 a 65,5 (Tabela 3), valores inferiores aos obtidos na análise de cor 

das misturas de farinha de folhas com farinha de mandioca seca fina.  

A diminuição da luminosidade em produtos extrusados com maior teor de 

proteína também foi relatada por Leonel et al (2010) que na produção de snacks de polvilho 

azedo com adição de farinha de soja observaram escurecimento do produto após a extrusão. 

A variação da luminosidade antes do processamento foi de 70,35 a 77, 96 e após foi de 

89,71 a 93,85. Lustosa et al. (2010) que obtiveram valores de luminosidade para “snacks” 

produzidos de farinha de mandioca enriquecidos com caseína variando entre 59,60 e 77,15, 

e também relataram escurecimento após a extrusão. 

A análise dos dados mostrou influência linear negativa da umidade e da rotação 

da rosca sobre a luminosidade dos produtos extrusados (Tabela 3). O aumento da umidade e 
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da rotação da rosca levam à uma diminuição da luminosidade dos produtos, ou seja, snacks 

mais escuros (Figura 1). 

 

Tabela 3- Coeficientes de regressão estimados e ANOVA para os componentes de cor dos 

extrusados à base de farinha de folhas de mandioca e farinha de mandioca seca fina. 

 L* a* b* 
Média 58,20 1,16 20,62 
FF -2,41*** -0,29** -0,06 
T -0,57 0,10 -0,27** 
U -1,45** -0,37*** -0,23* 
RR -0,11 0,04 -0,03 
FF * FF -0,48 0,28** -0,32** 
T * T 0,38 0,28** -0,04 
U * U -0,11 0,17 0,06 
RR * RR 0,35 0,08 0,02 
FF * T 0,03 0,29** 0,01 
FF * U 0,42 0,29** 0,28* 
FF * RR 0,49 -0,15 0,16 
T * U -0,40 0,12 -0,01 
T * RR 0,69 0,12 0,13 
U * RR 0,46 -0,07 0,002 
R2 0,8286 0,8458 0,7124 
F calc. 5,18 5,88 1,69 
FF = farinha de folhas de mandioca (%);T = temperatura na 3ª zona do extrusor (ºC); U = 
umidade da mistura (%); RR = rotação da rosca (rpm); R2 = coeficiente de determinação; * 
p<0,05; **p<0,01; ***p<0,0001. 

Para a*, que corresponde à coloração do verde (-60) ao vermelho (+60), os 

valores observados nos extrusados variaram de 0,77 a 3,24. A análise dos dados evidenciou 

efeitos da porcentagem de farinha de folhas, temperatura e umidade sobre este componente 

de cor (Tabela 3). 

O parâmetro de cor b*, que representa a tonalidade do azul (-60) ao amarelo 

(+60), apresentou variação de 18,49 a 21,61, valores superiores aos verificados para as 

misturas antes da extrusão. Os efeitos da porcentagem de farinha de folhas, temperatura e 

umidade também foram evidenciados pela análise dos dados referentes ao componente b* 

(Tabela 3). 

Segundo Badrie e Mellowes (1991), a elevação da temperatura aumenta a 

intensidade da cor e altos níveis de umidade resultam em produtos mais claros, pois o 

aumento da umidade reduz o tempo de residência, proporcionando menor escurecimento 

não enzimático dos produtos extrusados. 
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Figura 1- Efeitos dos parâmetros de extrusão sobre os componentes de cor dos snacks de 

mandioca acrescido de farinha de folhas. 

 

Conclusões 

A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que a rotação da rosca não 

tem efeito sobre os componentes de cor e que em condições intermediárias de temperatura, 

umidade e farinha de folhas de mandioca é possível obter produtos mais claros, parâmetro 

desejado pelo consumidor. 
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Introdução 

A extrusão termoplástica tem sido cada vez mais utilizada para a elaboração dos mais diversos tipos 

de produtos devido a sua versatilidade e flexibilidade. O custo do equipamento é consideravelmente alto, 

porém a alta produtividade permite que o investimento seja recuperado em um curto espaço de tempo 

(EMBRAPA, 2011). 

Uma série de mudanças ocorre na matéria-prima durante o processo de extrusão, como: hidratação 

de amidos e proteínas, homogeneização, gelatinização do amido, desnaturação protéica, destruição de fatores 

antinutricionais e redução da carga microbiana (VERNAZA; CHANG; STEEL 2009). 

Segundo Gutkoski (2000) dentre as aplicações da extrusão em alimentos, pode-se citar a produção de 

cereais matinais e expandidos, farinhas e amido pré-gelatinizados, produtos texturizados, produtos de 

confeitaria, bebidas, alimentos ricos em fibras. O processo pode também promover a inativação de fatores 

antinutricionais e enzimáticos. Além disso, a brevidade do tratamento térmico reduz o dano a nutrientes 

termo-sensíveis como certos aminoácidos e vitaminas (HARPER, 1979). 

O amido extrusado reflete diretamente no índice de absorção de água (IAA) e de solubilidade em 

água (ISA) do produto extrusado. Segundo Carvalho (2000), estes índices podem ser explicados pelas 

interações amido-água sendo características importantes na avaliação da adequabilidade do uso de produtos 

amiláceos extrusados em suspensões ou em soluções. Assim, as alterações do amido no extrusor dependem 

dos parâmetros do processo tais como velocidade e configuração do parafuso, temperatura, taxa do material, 

configuração da matriz e das proporções de amilose/amilopectina, teor de umidade, granulometria e tipo de 

grânulos.  

Os índices de absorção (IAA) e solubilidade em água (ISA) podem ser usados para estimar a 

conveniência de se usarem ou não produtos extrusados de amido em suspensões ou soluções (CARVALHO, 

2000). Dessa forma, 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 conseqüentemente, solubilização do amido (CARVALHO et al., 2002).  

O objetivo do presente trabalho foi verificar em misturas instantâneas de amido e farinha de folhas 

de mandioca os efeitos da extrusão sobre o índice de absorção e solubilidade em água. 
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Material e Métodos 

Foram preparadas 700 g de misturas de fécula e farinha de folhas de mandioca ajustando-se a 

umidade, segundo o delineamento experimental mostrado na Tabela 1. 

Tabela 1. Parâmetros variáveis do processo de extrusão. 

Níveis Fatores ou variáveis independentes 
Axiais Codificados FF (%) T (ºC) R (rpm) U (%) 

- α -2 1,5 60 175 20,0 
 -1 3,0 70 189 22,5 
 0 4,5 80 203 25,0 
 +1 6,0 90 217 27,5 

+ α +2 7,5 100 231 30,0 
FF: farinha de folha de mandioca; T: Temperatura de extrusão; R: rotação da rosca, U: umidade. 

A extrusão foi efetuada em uma linha completa de extrusão IMBRA RX da Inbramaq S/A com 

motor de 10 HP acoplado a um redutor de velocidade, sistema de extrusão através de fricção mecânica, rosca 

simples de extrusão, sistema de refrigeração hidráulica para controle de temperatura na camisa de extrusão, 

velocidade variável e capacidade de produção de 50 Kg/h.  

O processo de extrusão seguiu o delineamento “central composto rotacional” para quatro fatores, 

com um total de 25 tratamentos, a saber: 16 tratamentos correspondentes ao fatorial 24, onde os quatro 

fatores são: FF = farinha de folhas de mandioca (%); T = temperatura na 3ª zona (oC); R = rotação (rpm); U 

= umidade (%) e cada qual em dois níveis, codificados como –1 e +1; 8 tratamentos com níveis mínimo e 

máximo de cada fator, codificados como –α e + α, respectivamente, sendo α = 2 4/4 = 2; um tratamento 

central repetido 6 vezes, onde os fatores estão todos em um nível médio, codificado como zero (Tabela 1). 

O processamento dos dados e a análise estatística foram realizados com o auxílio do sistema SAS. A 

significância do modelo foi testada pela análise de variância (ANOVA), sendo adotado o nível de 

significância de 5 % (P≤0,05).  

Na análise dos dados realizada pelo programa SAS foi utilizada a análise de regressão com a opção 

stepwise. O modelo obtido foi validado pelo teste F utilizando-se como denominador o quadrado médio do 

erro puro.  

Os parâmetros fixos do processo foram: taxa de compressão da rosca 1:3, abertura da matriz de 3,0 x 

6,0 mm e temperatura de extrusão de 50°C na 1ª e 2ª zona.  

A análise para o índice de absorção e solubilidade em água seguiu o método descrito por Anderson et 

al., (1969). 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos para o IAA das misturas extrusadas de amido e farinha de folhas de mandioca 

variaram de 15,21 a 22,22 g gel.g-1. Esses valores foram superiores aos encontrados nas misturas antes do 

processo de extrusão os quais variaram de 2,02 a 2,11 g gel.g-1. 
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O aumento dos valores de IAA e ISA após a extrusão são resultados do grau de severidade dos 

tratamentos podendo ocorrer degradação e solubilização dos grânulos de amido, proteínas e fibras presentes 

nas misturas.  

O aumento do IAA após a extrusão também foi observado por Silva e Ascheri (2009) que relataram 

2,36 g gel.g-1 para a farinha de arroz crua e variação de 6,10 a 7,76 g gel.g-1 após a extrusão, nas condições 

de teores de umidade de 20 e 16 %, temperaturas de 180 e 140 °C e velocidade da rosca da extrusora de 140 

e 180 rpm. 

A análise dos coeficientes de regressão (Tabela 2) mostrou efeitos lineares da farinha de folhas, 

temperatura de extrusão e da umidade, efeito quadrático da rotação da rosca e efeitos das interações da 

temperatura com a rotação e com a umidade sobre o IAA. 

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 conseqüente 

solubilização do amido. Os resultados do ISA das misturas variaram de 86,5 a 97,4 %, evidenciando 

aumento de ISA com o processo de extrusão e elevada degradação dos componentes.  

A análise dos coeficientes de regressão mostrou efeito linear da rotação da rosca sobre este 

parâmetro, ou seja, nas condições de alta rotação o ISA aumenta (Figura 1). 

Figura 1. Efeito da rotação da rosca sobre o índice de solubilidade das misturas extrusadas. 

Tabela 2. Coeficientes de regressão dos modelos ajustados para o IAA e ISA das misturas extrusadas.  

Índices 
Parâmetros IAA ISA 

Média 18,9058 95,83 
FF -0,5062* ns 
T 1,1271*** ns 

RR ns 4,6675*** 
U 0,4762* ns 

RR X RR -0,7010** ns 
T X RR -0,8756** ns 
T X U -0,8581* ns 
Pr>F <0,0001 <0,0001 

F valor 9,84 53,72 
R2 0,7737 0,7021 

FF=farinha de folhas de mandioca (linear); T=temperatura (linear); RR=rotação da rosca (linear); U=umidade (linear); FFxFF (farinha 
de folhas de mandioca (quadrática); TxT=temperatura (quadrática); RRxRR=rotação (quadrática); UxU=umidade (quadrática); 
FFxT=(interação da farinha de folhas de mandioca x temperatura); FFxRR=(farinha de folhas de mandioca x rotação da rosca); 
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FFxU=(farinha de folhas de mandioca x umidade); TxRR=(temperatura x rotação da rosca); TxU=(temperatura x umidade); 
RRxT=(rotação da rosca x umidade); IAA=índice de absorção em água (g gel/g); ISA=índice de solubilidade  em água (%); ns=não 
significativo; *=P<0,05; **=P<0,01; **=P<0,001. 

Conclusões 

Todos os parâmetros do processo apresentam efeito sobre o índice de absorção de água (IAA). Altos 

valores de IAA após o processo de extrusão e baixos índices de solubilidade em água (ISA) são considerados 

bastante desejáveis em produtos de panificação e de preparo rápido, como produtos instantâneos (macarrões, 

pudins, sopas e mingaus).  
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Introdução 

A farinha é um derivado da mandioca de grande importância alimentar, principalmente para as 

regiões Norte e Nordeste do país. Contudo, por sua grande variabilidade devido aos processos de fabricação, 

sua padronização e classificação são dificultadas (SOUZA et al., 2008). As diferenças dos mercados de 

farinha são altas e não permitem sua comercialização de forma padronizada pelo país, concentrando os pólos 

produtores nos mercados consumidores locais. Além disso, a classificação das farinhas, muitas vezes, é 

particular de cada fabricante, abrangendo desde a granulação e cor até as características físico-químicas do 

produto final (ALVARES et al., 2011). Por este motivo, a determinação da qualidade e classificação das 

farinhas de mandioca tornam-se processos complexos, que necessitam de padrões e métodos de fabricação.  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi analisar as diferenças nas características físico-químicas 

das farinhas de mandioca entre os municípios produtores do Estado do Acre com a finalidade de detectar

possíveis padrões de produção. 

Material e Métodos 

Nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, no Acre, foram 

amostradasunidades de produção de farinha de mandioca. Com delineamento aleatório e 18 repetições 

(amostras distintas de farinha de mandioca), os três municípios foram analisados, totalizando 54 pontos 

amostrais. As amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Embrapa 

Acre, em Rio Branco, para análise de: umidade (U); cinzas (CZ); extrato etéreo (EE); proteína total (P); fibra 

bruta total (F); carboidratos (C) por diferença; acidez total titulável (AOAC, 2012); pH em peagâmetro e 

atividade de água (Aw) em medidor de atividade de água portátil. Os dados foram analisados segundo 

estatística descritiva, referentes às medidas de tendência central e variabilidade por município e normalidade 

pelo teste de normalidade de Kolmogov-Smirnov a 5%. Realizou-se a análise de variância com comparação 

de médiaspelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. Quando necessário, as variáveis foram 

transformadas. Os cálculos foram realizados no programa Sisvar 5.3 (FERREIRA, 2008). 
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Resultados e Discussão 

Houve diferenças significativas para a maioria das características físico-químicas analisadas, 

indicando variabilidade nos dados analisados, isto é, possível variação no processo produtivo entre os 

municípios (Tabela 1). Miqueloni et al. (2011) citam que as variáveis de maior influência na análise da 

farinha de mandioca são acidez, pH, atividadede água e umidade, indicando que o processamento tem maior 

influência na qualidade da farinha que avariedade da mandioca utilizada. Resultado semelhante foi 

encontrado neste trabalho indicando que, além destas características citadas, o teor de cinzas, fibra bruta total 

e valor energético possuem alta variabilidade pelo uso de diferentes processos de produção entre os 

municípios. No caso do valor energético, acredita-se que seja devido ao teor de amido (variável não 

analisada), que varia conforme a retirada ou não da goma (fécula) durante o processo de produção. Já com 

relação ao teor de fibras, provavelmente se deve ao fato da prática de diferentes números de peneirações da 

massa. Já o teor de cinzas alcança valores elevados quando indica processamento inadequado (DIAS e 

LEONEL, 2006) e/ou presença de materialestranho (PAIVA, 1991). Apesar do alto coeficiente de variação 

(CV), acima de 30%, não houve diferença significativa entre os municípios com relação ao extrato etéreo 

(EE), sugerindo que esta variável talvez não dependa do processo de produção, mas sim da variedade como 

já citado por Souza et al. (2008). 

Já com CV médio e baixo, respectivamente, também não houve diferenças para as variáveis 

proteínas (P) e carboidratos (C). Devido à composição da raiz da mandioca, o teor de proteínas é geralmente 

baixo nas farinhas, assimseu o aumento depende davariedade utilizada (SOUZA et al., 2008).  

Tabela 1. Analise de variância das características físico-químicas das farinhas de mandioca dos municípios 

de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, AC. 

  U CZ P EE F C VE Acid PH AW 
 GL QM 

Mun 2 7,37* 0,52* 0,043 0,021 0,567* 0,444 47,18* 2,66* 1,51* 0,09* 
Repet 17 0,970 0,031 0,051 0,012 0,047 0,414 6,813 0,521 0,110 0,008 
Erro 34 1,071 0,013 0,037 0,010 0,047 0,723 14,357 0,580 0,152 0,015 
Total 53           
CV  10,99 10,54 15,06 33,09 10,73 0,91 1,02 39,59 8,57 34,6 

Média  9,41 1,07 1,28 0,31 2,03 93,09 372,61 1,92 4,54 0,36 
Fonte: Dados da pesquisa. Mun: município; Repet: repetição; CV: coeficiente de variação %; GL: graus de liberdade; QM: quadrados 
médios; U:teor de umidade; CZ: cinzas; P: proteína total; EE: extrato etéreo; F: fibra total; C: carboidratos totais; VE: valor 
energético;Acid: acidez titulável; pH: pH; AW: atividade de água. * significativamente diferentes pelo teste F.  

A média das características físico-químicas mostrou que todos os municípios apresentaram 

resultados de acordo com a legislação brasileira com relação o teor de umidade, cinzas e fibras, que são, no 

máximo, de 13; 1,4 e 2,3%, respectivamente (BRASIL, 2011). Entretanto o município de Rodrigues Alves 

apresentou valores máximos de cinzas e fibras acima do permitido (Tabela 2). Além disso, mostra maiores 

valores de umidade (U), cinzas (CZ), fibra (F), pH e atividade de água (AW) que os demais, sugerindo 
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alterações no processo de produção, possivelmente com deficiências em etapas como secagem, 

descascamento, peneiração e prensagem. 

A umidade tem grande influência na vida de prateleira de alimentos, uma vez queteores acima de 

13% podem proporcionar crescimento microbiano e deterioração em curto tempo (SOUZA et al., 2008). 

Chisté et al. (2006) citam que o  teor de umidade da farinha está diretamente relacionado com o seu processo 

de fabricação. Do mesmo modo, valores elevados de atividade de água indicam que a etapa de secagem ou 

tostagem da farinha foi insuficiente, o que pode prejudicar seu armazenamento. Já para o teor de cinzas, 

valores elevados, segundo Paiva (1991), indicam a presença de impurezas e valores acima do toleradopela 

Legislação Brasileira, 1,4%, podem indicar teores significativos de Ca, P, Fe e Mg, como também, mais 

provavelmente, contaminação por material estranho ocasionado por falhas nas etapas do processamento. 

Valores também elevados de fibras para este município revelam o uso de poucas peneirações no processo, já 

que se sabe que este número varia de 0 (zero) a quatro, dependendo do produtor, local ou demanda do 

consumidor.  

Tabela 2. Estatísticas descritivas das características físico-químicas das farinhas para os municípios de 

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, AC.

 U CZ P EE F C VE Acidez pH AW 
Cruzeiro do Sul 

Média 8,99b 1,02b 1,32a 0,30a 1,93b 93,14a 373,44a 1,98a 4,43b 0,33b 
Mínimo 7,44 0,72 1,04 0,18 1,64 91,60 368,23 1,27 3,93 0,17 
Máximo 10,72 1,34 1,87 0,49 2,22 94,28 377,93 2,96 5,02 0,52 

DV 0,92 0,15 0,20 0,11 0,17 0,68 2,96 0,51 0,24 0,10 
CV 10,25 15,13 15,42 34,99 9,03 0,73 0,79 25,63 5,40 31,26 

Mâncio Lima 
Média 9,11b 0,92c 1,30a 0,28a 1,92b 93,21a 373,65a 1,51b 4,33b 0,31b 

Mínimo 7,70 0,77 0,94 0,18 1,60 92,06 368,35 1,09 3,98 0,15 
Máximo 11,30 1,06 1,70 0,37 2,31 94,32 377,85 2,42 5,70 0,55 

DV 0,89 0,10 0,22 0,05 0,20 0,59 2,66 0,36 0,40 0,12 
CV 9,73 10,45 16,98 19,20 10,37 0,63 0,71 23,95 9,27 38,02 

Rodrigues Alves 
Média 10,15a 1,25a 1,22a 0,35a 2,24a 92,91a 370,75b 2,28a 4,87a 0,44a 

Mínimo 6,68 0,99 0,74 0,15 1,66 91,14 359,90 1,01 4,37 0,23 
Máximo 11,82 1,63 1,56 0,66 2,66 95,23 379,97 4,85 6,20 0,59 

DV 1,22 0,15 0,19 0,14 0,27 1,02 4,44 1,14 0,44 0,12 
CV 11,98 12,07 15,48 39,45 12,00 1,10 1,20 49,94 9,06 27,98 

Fonte: Dados da pesquisa. DV: desvio padrão; CV: coeficiente de variação %; U:teor de umidade; CZ: cinzas; P: proteína total; EE: 
extrato etéreo; F: fibra total; C: carboidratos totais; VE: valor energético;Acidez: acidez titulável; pH: pH; AW: atividade de água. 
Letras iguais nas colunas não diferem significativamente pelo teste de Scott-Knott, a 5%. 

Os municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima mostraram características físico-químicas sem 

diferenças significativas para as amostras de farinha, com exceção apenas do menor teor de cinzas e menor 

acidez, ambos para o município de Mâncio Lima, características estas desejadas para uma boa farinha em 

consequência de um descascamento e prensagem adequados. 
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Apesar da existência de grande variabilidade regional por sua produção artesanal (ALVARES, et al., 

2011), a farinha de mandioca do Estadopossui características que atendem aos padrões estabelecidos pela 

legislação, o que torna o produto conhecido como de qualidade. Além disso, sua produçãoregional implica 

em relações sociais e comunitárias, traduzindo-se na tradição e valores culturais com diversas dimensões na 

vida social da população (NOGUEIRA, 2006). 

Conclusões 

As farinhas de mandioca analisadas apresentam valores físico-químicos médios de acordo com os 

padrões de qualidade da legislação, independente do município analisado. 

As amostras possuem características físico-químicas distintas, principalmente quanto ao município 

de Rodrigues Alves, que sugere alterações no processo de produção da farinha de mandioca. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta, Crantz) desempenha importante papel econômico e social para o 

Estado do Acre por se tratar de um dos produtos básicos da dieta alimentar da população e estudos anteriores 

(ÁLVARES et al., 2011) têm demonstrado que o modo de fabricação artesanal deste produto pode ser 

considerado regional, onde os municípios mais isolados geram um produto diferenciado, oriundo do processo 

de produção utilizado. Além disso, com o uso de mão-de-obra e matéria-prima principalmente da agricultura 

familiar, a farinha é processada de forma artesanal em casas de farinha, onde cada produtor segue um 

processo próprio, tornando a padronização do método de fabricação muito complexo devido à grande 

variabilidade no produto final (SOUZA et al., 2008). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar a correspondência entre os métodos de produção da 

farinha de mandioca e dos municípios no Estado do Acre, de forma a definir a qualidade das farinhas 

segundo suas características físico-químicas. 

Material e Métodos 

No período de Janeiro a Dezembro de 2009, 116 unidades de produção de farinha de mandioca 

(casas de farinha) foram amostradas nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, no 

Estado do Acre. Foram coletadas amostras das farinhas para determinação das características físico-químicas 

e aplicados questionários1 para avaliação do modo de produção das casas. As amostras foram encaminhadas 

para análise ao Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa-AC), em Rio Branco. A caracterização físico-química compreendeu a obtenção do teor de 

umidade (U); cinzas (CZ); extrato etéreo (EE); proteína total (P); fibra bruta total (F); carboidratos (C) por 

diferença; acidez total titulável (AOAC, 2012); pH em peagâmetro e atividade de água (Aw), em medidor de 

atividade de água portátil. As características de produção levantadas compreenderam quatro metodologias 
                                                           
1 De acordo com o processo nº 02000.002310/2009-31 do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), a produção de 
farinha de mandioca na regional do Juruá não se enquadra no escopo da Medida Provisória 2.186-16/2001, não sendo, portanto, 
necessário autorização desse órgão para esta pesquisa. 



782

assim descritas: não retirada da goma (NTG); retirada da goma e uso da massa restante para a produção da 

farinha (TGFF); não retirada da goma com uso de duas peneiras e dois fornos no processo de produção 

(NTG22); e retirada eventual da goma com uso de duas peneiras e dois fornos (ATG22).     

Os dados obtidos foram analisados segundo procedimentos da estatística descritiva, referentes às 

medidas de tendência central e variabilidade. A análise de correspondência foi utilizada para analisar as 

correlações entre a distribuição dos municípios e os métodos de produção da farinha, pela técnica de análise 

de correspondência canônica. Todas as análises estatísticas foram processadas pelo programa Statistica 7.0 

(STATSOFT, 1995). 

Resultados e Discussão 

Os valores médios para as variáveis físico-químicas das amostras de farinha estão de acordo com os 

padrões estabelecidos para o teor de umidade, cinzas e fibras, que são os limites máximos de 13; 1,4 e 2,3%, 

respectivamente, segundo a Legislação Brasileira para farinha de mandioca (BRASIL, 2011) (Tabela 1). De 

acordo com esta legislação, de modo geral as farinhas analisadas possuem acidez baixa (<3,0 meq 

NaOH.100 g-1) para farinhas do Grupo Seca, embora com coeficiente de variação (CV%) acima de 30% para 

três modos de fabricação. Também há grande variabilidade, com CV% acima de 30%, para as características 

extrato etéreo (EE) e atividade de água (AW), revelando, possivelmente, a diversificação de variedades, bem 

como variação no processo de secagem.  

As variáveis carboidratos (C) e valor energético (VE) foram as mais homogêneas para todos os 

métodos, já que eles são obtidos indiretamente pelo cálculo de outras variáveis. Já para o teor de fibras (F) e 

cinzas (CZ), com CV% em torno de 15%, há a sugestão de heterogeneidade mediana, apontado para o uso 

distinto de peneirações, bem como método de descascamento manual das raízes que pode ou não deixar 

resíduos de cascas. Observou-se que para o município de Cruzeiro do Sul há predomínio de casas que não 

retiram a goma, usam duas peneiras e dois fornos (NTG22) na produção de farinha (Tabela 2), com valores 

próximos das casas que utilizam o método de eventual retirada (ATG22) e retirada da goma (TGFF).  

Tabela 1. Estatística descritiva das características físico-químicas das farinhas conforme o método de 

produção no Estado do Acre. 

U CZ P EE F C VE Acidez pH AW

 % % % % % % kcal.100g-

1 %   

Retirada eventual da goma com uso de duas peneiras e dois fornos (ATG22)
Média 9,70 1,09 1,24 0,33 1,98 93,05 372,63 1,97 4,54 0,41

Mínimo 6,68 0,72 0,74 0,18 1,41 91,72 366,34 1,09 3,97 0,20
Máximo 11,37 1,63 1,70 0,66 2,66 94,81 380,07 4,31 5,70 0,63
Desvpad 1,11 0,20 0,21 0,10 0,26 0,65 3,13 0,76 0,36 0,12

CV% 11,44 18,71 16,90 31,13 13,07 0,70 0,84 38,49 7,94 30,56
Não retirada da goma (NTG)

Média 10,14 1,11 1,22 0,30 1,97 93,06 372,18 2,26 4,54 0,43
Mínimo 9,40 0,88 1,06 0,20 1,85 92,66 369,13 1,90 4,24 0,24
Máximo 10,70 1,32 1,36 0,39 2,09 93,22 374,18 2,76 5,02 0,53
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Desvpad 0,54 0,22 0,15 0,10 0,11 0,27 2,21 0,38 0,36 0,13
CV% 5,34 20,11 12,10 34,10 5,58 0,29 0,60 16,85 7,86 31,26

Não retirada da goma com uso de duas peneiras e dois fornos (NTG22)
Média 9,40 1,09 1,29 0,34 1,94 93,12 373,58 1,89 4,53 0,37

Mínimo 7,55 0,77 0,94 0,15 1,30 90,36 364,11 1,01 3,91 0,15
Máximo 11,82 1,47 1,70 0,54 2,52 95,33 382,24 4,85 6,20 0,59
Desvpad 1,10 0,18 0,20 0,11 0,24 1,03 4,09 0,82 0,40 0,13

CV% 11,66 16,32 15,75 32,00 12,38 1,10 1,10 43,50 8,90 36,26
Retirada da goma e uso da massa restante para a produção da farinha (TGFF)

Média 9,78 1,08 1,23 0,27 2,01 92,88 371,10 1,74 4,57 0,39
Mínimo 7,92 0,85 0,80 0,16 1,66 90,82 358,32 1,07 3,93 0,17
Máximo 12,32 1,54 1,87 0,51 2,75 95,62 379,09 2,81 6,01 0,65
Desvpad 1,17 0,18 0,24 0,10 0,29 0,98 4,91 0,54 0,40 0,14

CV% 11,94 16,36 19,29 35,33 14,35 1,06 1,32 30,87 8,67 36,69
Fonte: Dados da pesquisa.  
Desvpad: desvio padrão; CV%: coeficiente de variação; U: teor de umidade; CZ: cinzas; P: proteína total; 
EE: extrato etéreo; F: fibra total; C: carboidratos totais; VE: valor energético; Acidez: acidez titulável; pH: 
pH; AW: atividade de água. 

Teoricamente, considera-se que o modo de produção NTG22 seja o ideal para a obtenção de farinha 

com qualidade e dentro dos padrões legais, pois a retirada da goma pode reduzir o teor de amido da farinha 

(característica não avaliada), além do uso de duas peneirações diminuir o teor de fibras e o uso de dois fornos 

tornar o produto artesanal crocante e característico. Assim, observa-se que neste modo de produção (NTG22) 

houve menores valores de C, F, U, devido a não retirada da goma, uso de dois peneiras e 2 fornos.  

Tabela 2. Número de amostras de farinhas de acordo com o método de produção para cada cidade de coleta 

no Estado do Acre. 

ATG22 NTG NTG22 TGFF Total
Cruzeiro do Sul 17 2 24 15 58
Mâncio Lima 12 0 7 0 19

Rodrigues Alves 21 2 10 6 39
Total 50 4 41 21 116

Fonte: Dados da pesquisa.  
ATG22: retirada eventual da goma com uso de duas peneiras e dois fornos; NTG: não retirada da goma; 
NTG22: não retirada da goma com uso de duas peneiras e dois fornos; TGFF: retirada da goma e uso da 
massa restante para a produção da farinha. 

No município de Mâncio Lima, a maioria das casas (63% do total) tira a goma eventualmente 

(ATG22), assim como o município de Rodrigues Alves, que, no entanto também utiliza o método, mas em 

menores proporções (54%) (Tabela 2). De forma geral, o processo onde a goma é eventualmente retirada é o 

mais utilizado, seguido em menor escala pelo processo de não retirada da goma, mas ambos com uso de duas 

peneiras e dois fornos. Os métodos com apenas a retirada da goma e a não retirada da goma são os menos 

utilizados, sendo o último com o menor número amostral, o que, provavelmente gerou menor variabilidade 

dos dados.  

Pela análise de correspondência, com duas dimensões de autovalores 0,097 e 0,019 e variâncias de 

83,32% e 16,68%, houve a distribuição dos municípios de acordo com a predominância do modo de 

produção (Figura 1).  
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Figura 1. Distribuição dos municípios em relação às formas de produção das 

farinhas de mandioca.   

O modo de não retirada da goma (NTG) é muito pouco utilizado, especialmente em Mâncio Lima. Já 

o município de Cruzeiro do Sul utiliza os métodos de não retirada da goma com peneiras e fornos (NTG22) e 

retirada da goma (TGFF), este com menor utilização. Já os Municípios de Rodrigues Alves e Mâncio Lima, 

utilizam predominantemente o método da eventual retirada da goma (ATG22), este município em menor 

grau que Rodrigues Alves. 

Conclusões 

As farinhas de mandioca analisadas apresentam variabilidade, porém estão de acordo com os padrões 

de qualidade previstos pela legislação brasileira. 

Os métodos de produção tendem a mostrar diferenças físico-químicas nas farinhas analisadas, 

concentrando o método de eventual retirada de goma da massa para a produção de farinha nos municípios de 

Rodrigues Alves e Mâncio Lima e os métodos de retirada de goma e não retirada de goma com uso de duas 

peneiras e dois fornos no município de Cruzeiro do Sul. 
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Introdução 

A farinha de mandioca é um produto altamente consumido do Brasil. No Estado do Acre, a farinha é 

processada de forma artesanal em casas de farinha, onde cada produtor segue um processo próprio de 

fabricação, utilizando mão-de-obra e matéria-prima principalmente da agricultura familiar (SOUZA et al., 

2008). Dessa forma, a padronização do processo de fabricação é dificultada, gerando grande variabilidade no 

produto final e impedindo uma classificação rígida, segundo os critérios de qualidade.  

Uma forma eficaz de analisar estes processos com resultados pouco homogêneos é o emprego de 

ferramentas de análise multivariada, como a análise discriminante.  Esta ferramenta tem o objetivo de 

encontrar funções discriminantes que agrupem, da melhor forma possível, os dados considerados (HAIR et 

al., 2005). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar se o modo de produção afeta as características físico-

químicas da farinha de mandioca no Estado do Acre. 

Material e Métodos 

Foram amostradas 116unidades de produção de farinha de mandioca (casas de farinha) nos 

municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, no Estado do Acre, no período de Janeiro a 

Dezembro de 2009. Inicialmente foram aplicados questionários aos produtores1 a fim de se coletar dados 

sobre o modo de produção da farinha, gerando quatro tratamentos: não retirada da goma (NTG); retirada da 

goma e uso da massa restante para a produção da farinha (TGFF); não retirada da goma com uso de duas 

peneiras e dois fornos no processo de produção (NTG22); e retirada eventual da goma com uso de duas 

peneiras e dois fornos (ATG22). Posteriormente foram coletadas amostras (três/casa), sendo estas 

encaminhadas para o Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Embrapa Acre, em Rio Branco, para 

análise de: umidade (U); cinzas (CZ); extrato etéreo (EE); proteína total (P); fibra bruta total (F); 
                                                           
1 De acordo com o processo nº 02000.002310/2009-31 do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), a produção de 
farinha de mandioca na regional do Juruá não se enquadra no escopo da Medida Provisória 2.186-16/2001, não sendo, portanto, 
necessário autorização desse órgão para esta pesquisa. 
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carboidratos (C) por diferença; acidez total titulável (AOAC, 2012); pH em peagâmetro e atividade de água 

(Aw), em medidor de atividade de água portátil. 

Os dados obtidos foram analisados segundo estatística descritiva (medidas de tendência central e 

variabilidade)e normalidade pelo teste de Kolmogov-Smirnov a 5%. A análise discriminante, pela inclusão 

progressiva passo a passo (forward stepwise), foi utilizada como técnica de dependência, considerando como 

variáveis categóricas os métodos de produção das farinhas, gerando um modelo discriminante formado por 

três variáveis ortogonais de máximo poder discriminante. Destes modelos, foi gerada a matriz de 

classificação e testadas as correlações entre as variáveis físico-químicas de maior relevância nos modelos. 

Quando necessário, as variáveis foram transformadas. Todas as análises estatísticas foram processadas pelo 

programa Statistica 7.0 (STATSOFT,1995). 

Resultados e Discussão 

Segundo a Legislação Brasileira (BRASIL, 2011), os valores médios para as variáveis físico-

químicas (Tabela 1) encontram-se de acordo com os padrões estabelecidos para o teor de umidade, cinzas e 

fibras, que são, no máximo, de 13; 1,4 e 2,3%, respectivamente, com amostras de baixa acidez (< 3,0 meq 

NaOH.100 g-1).Entretanto alguns valores máximos ultrapassaram estes limites, indicando que cuidados 

devem ser tomados durante o processamento, como no descascamento, peneiração e prensagem.  

De acordo com a análise discriminante (Figura 1), que mostra as características físico-químicas de 

maior importância na análise discriminante, bem como sua distribuição em relação aos métodos de produção, 

as variáveis consideradas relevantes foram extrato etéreo (EE), atividade de água (AW), valor energético 

(VE), carboidratos (C) e teor de cinzas (CZ).Isto implica que estas características foram as mais afetadas 

pelo modo de produção avaliado. Acredita-se que a retirada da goma afete diretamente o teor de amido 

(característica não avaliada) da farinha, principal componente dos carboidratos totais e influenciável no valor 

energético. Entretanto, o extrato etéreo, que também aparece como variável de destaque na análise, também 

influencia o valor energético; no entanto, Chisté et al. (2006) afirmam que este é alterado pelas 

características intrínsecas das raízes. 

Tabela 1. Estatística descritiva das características físico-químicas das farinhas de Cruzeiro do Sul, Mâncio 

Lima e Rodrigues Alves, no Estado do Acre. 

U CZ P EE F C VE Acid pH AW
Média 9,62 1,09 1,26 0,32 1,97 93,05 372,68 1,91 4,54 0,39
Min 6,68 0,72 0,74 0,15 1,30 90,36 358,32 1,01 3,91 0,15
Max 12,32 1,63 1,87 0,66 2,75 95,62 382,24 4,85 6,20 0,65
DV 1,11 0,19 0,21 0,11 0,25 0,85 3,88 0,74 0,38 0,13
Ass -0,05 0,34 0,09 0,43 0,45 0,12 -0,39 1,47 1,59 0,02
Curt -0,61* -0,26* 0,01* -0,40* 0,89* 1,36* 1,72* 2,43 4,66 -1,24*

Fonte: Dados da pesquisa. Min: mínimo; Max: máximo; DV: desvio padrão; Ass: assimetria; Curt: curtose; U:teor de umidade (%); 
CZ: cinzas (%); P: proteína total (%); EE: extrato etéreo (%); F: fibra bruta total (%); C: carboidratos totais (%); VE: valor energético 
(kcal.100g-1);Acid: acidez titulável (%); pH: pH; AW: atividade de água. * normal pelo teste de Kolmogov-Smirnova 5% de 
probabilidade. 
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Figura 1. Distribuição das características mais relevantes na discriminação das farinhas em relação às 

formas de produção. 

Já a atividade de água é variável principalmente em função do modo de secagem da farinha (uso de 

dois fornos), pois quanto menor este valor, mais seco o produto e favorável ao armazenamento com 

qualidade. O teor de fibras não foi destacado como uma variável relevante, sugerindo que ele não atue 

diretamente na discriminação das características físico-químicas da farinha como esperado. Entretanto, o teor 

de cinzas aparece como relevante, o que sugere uma possível alteração deste principalmente em função da 

peneiração, já que pedaços de casca podem ficar retidos na peneira, segundo sua granulação. 

Para o método com eventual retirada da goma (ATG22), houve uma classificação de 80% das 

amostras de forma correta, mas ainda com oito amostras pertencentes ao método onde não há retirada da 

goma e com uso de duas peneiras e dois fornos (NTG22) e apenas duas amostras como método de retirada da 

goma e com uso da massa para produção de farinha (TGFF) (Tabela 2). Este comportamento se dá pela 

possibilidade de variação do método ATG22, que pode ou não ter a goma retirada.  

Tabela 2. Percentual correto de classificação das farinhas segundo o método de produção 

% correta ATG22 NTG NTG22 TGFF
ATG22 80,00 40 0 8 2

NTG 0 2 0 1 1
NTG22 48,78 19 0 20 2
TGFF 19,05 12 0 5 4
Total 55,17 73 0 34 9

Fonte: Dados da pesquisa.  
ATG22: retirada eventual da goma com uso de duas peneiras e dois fornos; NTG: não retirada da goma; NTG22: não retirada da 
goma com uso de duas peneiras e dois fornos;TGFF: retirada da goma e uso da massa restante para a produção da farinha. 

Nenhuma amostra foi classificada corretamente no método de simplesmente não retirar a goma 

(NTG), que, por meio das análises físico-químicas, percebeu-se que os produtores eventualmente tiram a 

goma (ATG22) e: ou não tiram a goma, mas usam duas peneirações e dois fornos (NTG22) ou tiram a goma 

e usam o restante da massa para a produção de farinha (TGFF). 
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Figura 1. Distribuição das características mais relevantes na discriminação das farinhas em relação às 

formas de produção. 

Já a atividade de água é variável principalmente em função do modo de secagem da farinha (uso de 

dois fornos), pois quanto menor este valor, mais seco o produto e favorável ao armazenamento com 

qualidade. O teor de fibras não foi destacado como uma variável relevante, sugerindo que ele não atue 

diretamente na discriminação das características físico-químicas da farinha como esperado. Entretanto, o teor 

de cinzas aparece como relevante, o que sugere uma possível alteração deste principalmente em função da 

peneiração, já que pedaços de casca podem ficar retidos na peneira, segundo sua granulação. 

Para o método com eventual retirada da goma (ATG22), houve uma classificação de 80% das 

amostras de forma correta, mas ainda com oito amostras pertencentes ao método onde não há retirada da 

goma e com uso de duas peneiras e dois fornos (NTG22) e apenas duas amostras como método de retirada da 

goma e com uso da massa para produção de farinha (TGFF) (Tabela 2). Este comportamento se dá pela 

possibilidade de variação do método ATG22, que pode ou não ter a goma retirada.  

Tabela 2. Percentual correto de classificação das farinhas segundo o método de produção 

% correta ATG22 NTG NTG22 TGFF
ATG22 80,00 40 0 8 2

NTG 0 2 0 1 1
NTG22 48,78 19 0 20 2
TGFF 19,05 12 0 5 4
Total 55,17 73 0 34 9

Fonte: Dados da pesquisa.  
ATG22: retirada eventual da goma com uso de duas peneiras e dois fornos; NTG: não retirada da goma; NTG22: não retirada da 
goma com uso de duas peneiras e dois fornos;TGFF: retirada da goma e uso da massa restante para a produção da farinha. 

Nenhuma amostra foi classificada corretamente no método de simplesmente não retirar a goma 

(NTG), que, por meio das análises físico-químicas, percebeu-se que os produtores eventualmente tiram a 

goma (ATG22) e: ou não tiram a goma, mas usam duas peneirações e dois fornos (NTG22) ou tiram a goma 

e usam o restante da massa para a produção de farinha (TGFF). 

O método onde não há retirada da goma com uso de duas peneiras e dois fornos (NTG22) 

demonstra, pelas análises físico-químicas das amostras, que os produtores eventualmente tiram a goma 

(ATG22), sendo que 48,8% realmente não a retiram (NTG22), mas 4,9% tiram (TGFF) (Tabela 2). Da 

mesma forma, para o método TGFF, menos de 20% das amostras estão classificadas corretamente, com 12 

amostras indicando que há retirada eventual da goma, com valores menores de carboidratos e valor 

energético e maior de atividade de água (Figura 1). Estes resultados, onde o valor energético (VE) está 

próximo do teor de carboidratos (C), bem como do teor de extrato etéreo (EE), sugerem que estas 

características são as mais importantes na formação dos grupos. Apenas as amostras pertencentes ao método 

de produção NTG22 possuem maiores teores destas características físico-químicas provavelmente pelo 

elevado teor de amido aumentar os carboidratos totais das amostras. Além disto, estas possuem menores 

teores de cinzas e atividade de água, o que lhe confere maior qualidade. Já o restante das amostras, 

pertencentes aos demais métodos de produção, mostram maiores teores de cinzas (CZ), o que reflete 

interferência no método de produção com a presença de impurezas e maior AW, provavelmente por secagem 

deficiente. 

Conclusões 

As farinhas de mandioca analisadas apresentam valores físico-químicos médios de acordo com os 

padrões legais de qualidade, independente do método de produção. 

As amostras são diferenciadas físico-quimicamente pelos métodos de produção, sugerindo que 

grande parte tem a goma eventualmente retirada da massa, o que determina a importância do valor 

energético, teor de carboidratos e cinzas, extrato etéreo e atividade de água como relevantes em sua 

classificação. 
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Introdução 

No Acre, a produção de mandioca é voltada basicamente para a fabricação de farinha artesanal. 

Neste produto estão vinculados a tradição e o conhecimento tradicional do “saber fazer” diferenciado, que 

deu ao produto a condição de potencial para o pedido de Indicação Geográfica pelos produtores da região.  

Os Kaxinawá (HuniKuin) representam o Povo Indígena mais numeroso do Acre e habitam também 

as regiões limítrofes do Peru com o Brasil. Sua língua (HãtxaKuin) é da família linguística Pano.A Terra 

Indígena (TI) Kaxinawá de Nova Olinda fica localizada no Alto Rio Envira, município de Feijó-AC (Figura 

1). A população atual desta TI é de aproximadamente 500 pessoas vivendo em quatro aldeias localizadas às 

margens do Rio Envira. Em cada uma dessas aldeias há uma casa de farinha de estrutura relativamente 

simples. São cobertas de palha de palmeiras diversas e sem paredes, contando com um forno, caixas e alguns 

poucos equipamentos. Atualmente, estão sendo construídas novas casas de farinha em cada uma das aldeias e 

fornecimento e instalação de equipamentos. A produção de farinha na TI Kaxinawá de Nova Olinda é feita 

pelas famílias, cada qual produzindo o suficiente para seu próprio consumo sempre que considerem 

necessário e tenham matéria-prima adequada e suficiente para a produção de farinha. Não há produção para 

comercialização fora da TI. O processo de produção é bastante simples e pode ser de dois tipos: a partir da 

raiz ralada, prensada e torrada; ou a chamada farinha puba, que consiste em deixar as raízes de molho na 

água até amolecerem, seguido de prensagem e torração. 

Por sua grande variabilidade devido aos processos de fabricação, a padronização e classificação da 

farinha de mandioca são dificultadas (SOUZA et al., 2008), concentrando os pólos produtores nos mercados 

consumidores locais. Por este motivo, a determinação da qualidade e classificação das farinhas de mandioca 

artesanais são imprescindíveis para fornecer informações sobre a composição nutricional e características do 

produto às indústrias produtoras e aos consumidores. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi caracterizar as farinhas de mandioca produzidas na TI 

Kaxinawá de Nova Olinda. 

Material e Métodos 
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No período de março de 2012 a março de 2013, amostras de farinha de mandiocarecém produzidas 

foram coletadas em casas de farinha da TI Kaxinawá de Nova Olinda, conforme Figura 1. As amostras foram 

coletadas logo após a sua produção, pelos próprios Kaxinawá, seguindo recomendações dos pesquisadores. 

Estas foram encaminhadas para o Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa-AC), em Rio Branco-AC, para análise. A caracterização físico-química 

compreendeu a obtenção de umidade (UM); cinzas (CZ); extrato etéreo (EE); proteína bruta total (PB); fibra 

bruta total (F)(AOAC, 2012); carboidratos (CB), por diferença; valor energético (VE), calculado a partir dos 

coeficientes calóricos correspondentes para proteínas, extrato etéreo e carboidratos, respectivamente 4,9 e 4 

kcal g-1; acidez total titulável (AC) (AOAC, 2012); pH e atividade de água (AW). As amostras foram ainda 

classificadas de acordo com Brasil (2011), sendo analisadas quanto à granulometria, ao teor de impurezas e 

de amido (EC, 1999). Os dados obtidos foram analisados segundo procedimentos da estatística descritiva, 

com médias e desvio padrão. 

Figura 1. Localização da TIKaxinawa de Nova Olinda e suas aldeias. 

Resultados e Discussão 

Os teores de umidade, cinzas e fibras encontrados foram de 6,85 + 2,53%, 1,5 + 0,32% e 1,37 + 

0,39%, respectivamente. Todas as amostras de farinha analisadas estão de acordo com os padrões da 

legislação brasileira (BRASIL, 2011) para umidade e fibras, sendo os limites máximos permitidos de 13 e 

2,3%, respectivamente. O baixo teor de umidade na farinha de mandioca é alcançado devido a uma secagem 

adequada do produto, sendo este importante para uma maior vida-de-prateleira da farinha. O teor de umidade 

da farinha de mandioca está relacionado com o seu processo de fabricação (CHISTÉ et al., 2006), podendo 
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variar, principalmente com o tempo e temperatura de tostagem. O mesmo se aplica à atividade de água que, 

ao atingir valor médio de 0,38 indica que houve eficiência na secagem. A atividade de água tem sido 

considerada como uma propriedade fundamental no controle de qualidade de alimentos. De acordo com 

Chistéet al. (2006), considera-se a atividade de água de 0,60 como o limite mínimo capaz de permitir o 

desenvolvimento de microrganismo, daí o fato de os alimentos desidratados, como a farinha de mandioca, 

serem considerados microbiologicamente estáveis. Neste trabalho, as amostras em estudo apresentaram 

atividade de água na faixa de 0,21 a 0,66 (Tabela 1). Ferreira Neto et al. (2005) encontraram valores de 

atividade de água de 0,38 a 0,49 em amostras de farinha de mandioca temperadas e embaladas em sacos 

plásticos, durante o armazenamento. Já Chisté et al. (2006), valores de 0,31 a 0,61 em amostras de farinha de 

mandioca seca. Já o teor de fibras adequado indica que a etapa de peneiração no processo de produção foi 

realizada corretamente. Entretanto, o teor de cinzas ultrapassou o limite máximo permitido pela legislação 

(BRASIL, 2011), de 1,4%, em 83% das amostras. Segundo Paiva (1991), valores maiores que a tolerância 

máxima permitida pode ser um indicativo de teores significativos de Ca, P, Fe e Mg, como também, mais 

provavelmente, indicam contaminação por material estranho ao produto ocasionado por falhas em algumas 

etapas do processamento. 

Tabela 1. Características físicas e físico-químicas de amostras de farinha. 

Característica 
Amostra 

Média DP 
1 2 3 4 5 6 

UM 4,21 6,78 5,17 5,26 10,83 8,83 6,85 2,53 
CZ 1,43 1,84 1,80 1,64 0,97 1,65 1,55 0,32 
PB 1,07 1,10 1,20 1,07 0,68 0,72 0,97 0,22 
EE 0,41 0,54 0,59 0,48 0,46 0,51 0,50 0,06 
F 1,39 1,35 1,25 1,97 0,75 1,53 1,37 0,39 

CB 95,69 95,17 95,16 94,84 97,14 95,59 95,60 0,82 
VE 385,21 384,54 385,80 380,15 392,39 383,70 385,30 4,01 
AC 1,52 1,85 1,70 1,03 1,38 1,26 1,46 0,30 
pH 4,73 4,73 4,71 4,65 4,65 4,76 4,71 0,05 
AW 0,66 0,56 0,21 0,35 0,23 0,26 0,38 0,19 

Fonte: Dados da pesquisa. UM= umidade (%); CZ= cinzas (%); PB= proteína bruta total (%); EE= extrato etéreo (%); F= fibra bruta 
total (%); CB= carboidratos totais (%); VE= valor energético (kcal); AC= acidez total titulável (meqNaOH N/100 g); AW= atividade 
de água.  

Ainda, conforme a legislação, todas as farinhas analisadas foram enquadradas como de acidez baixa 

(< 3,0 meqNaOH/100g), com média de 1,46 + 0,30 meqNaOH/100g. Esta característica é adequada, pois, 

como citado por Dias e Leonel (2006), este parâmetro elevado pode ser indicativo de falta de higiene no 

processo, o que é uma característica de processos artesanais.  No caso da prensagem, a exposição prolongada 

da massa de mandioca à temperatura ambiente elevada e o aumento no tempo de fermentação favorece, 

consequentemente, o aumento na acidez. Além disto, é uma característica peculiar da farinha seca, em 

contraste à farinha d’água geralmente fabricada pelos indígenas que, devido ao fato das raízes permanecerem 

por um tempo prolongado imersas em água para facilitar o descascamento, possuem acidez alta.  
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Não há referências com relação aos valores de proteína, extrato etéreo, carboidratos, pH, valor 

energético e atividade de água na farinha de mandioca na legislação brasileira, sendo os valores médios de 

0,97 + 0,22%, 0,50 + 0,06%, 95,60 + 0,82%, 385,30 + 4,01 kcal, 4,71 + 0,05 e 0,38 + 0,19, respectivamente 

(Tabela 1). A variação encontrada para estas características é comum entre os processos artesanais devido à 

frequente mistura de variedades locais para a fabricação deste produto na região e diferenças no processo de 

produção. 

O teor de amido variou de 71,38 a 90,94% (Tabela 2). Como esta característica influencia 

diretamente na classificação do produto quanto ao tipo, cuidados com o processo de produção, 

principalmente com a retirada da goma (fécula), devem ser tomados. 

Em um primeiro momento, todas as farinhas foram classificadas como da Classe Grossa (Tabela 2) 

por possuírem mais de 10% da amostra analisada retida na peneira n. 10, o que já era esperado devido à 

preferência dos consumidores locais por esta farinha. Entretanto, todas as amostras se enquadraram como 

“Fora do Tipo”, principalmente, por possuírem a presença de alguma matéria estranha (qualquer material não 

constituinte do produto, proveniente de contaminação biológica - roedores, pássaros, morcegos ou 

conglomerados mofados - ou outro material indesejável associado a condições ou práticas inadequadas 

durante as fases de cultivo, colheita, manipulação, fabricação, armazenamento, transporte ou distribuição), 

mas também por possuírem teor de cinzas e amido inadequado em relação ao permitido na legislação na 

maioria das amostras. Isto reflete que maiores cuidados devem ser tomados com o processo de produção, 

principalmente com a higiene. 

Tabela 2. Classificação das farinhas coletadas. 

Característica 
Amostra 

1 2 3 4 5 6 

granulometria 

Peneira 
10 (% 
retida) 

13,65 23,52 17,33 19,83 17,01 14,53 

Peneira 
18 (% 
retida) 

31,55 29,63 19,93 19,76 23,53 20,29 

Cascas e entrecascas 
(g/100g) 0,0121 0 0,0078 0,0122 0 0,0243 

Presença de matéria 
estranha sim sim sim sim sim sim 

Teor de amido (%) 73,55 73,73 86,38 82,61 90,94 71,38 

classificação 

Grupo Seca Seca Seca Seca Seca Seca 
Classe Grossa Grossa Grossa Grossa Grossa Grossa 

Tipo 
Fora 
do 

tipo 

Fora do 
tipo 

Fora do 
tipo 

Fora do 
tipo 

Fora do 
tipo Fora do tipo 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conclusões 
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As farinhas analisadas não estão de acordo com os padrões da legislação brasileira para este produto, 

inferindo na necessidade de maiores cuidados durante a sua fabricação. 
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Introdução 

No Brasil a mandioca constitui uma excelente fonte energética e faz parte da dieta de grande parcela 

da população. É um produto hortícola altamente perecível que, após a colheita, inicia um processo de 

transformações fisiológicas em virtude de ações enzimáticas, resultando em escurecimento das raízes e 

deixando-as impróprias para a comercialização (SILVA, 2012). 

As alterações do produto em decorrência do processamento podem ser minimizadas com o uso de 

embalagens e temperatura de conservação adequada. A temperatura parece ser um dos fatores mais 

importante para minimizar os efeitos do escurecimento em mandioca de mesa. As reações metabólicas nos 

alimentos são reduzidas a duas ou três vezes para cada 10 °C de redução na temperatura (BRECHT, 1995).

Em diversos trabalhos se recomenda conservar produtos minimamente processados em temperaturas 

igual ou inferior a 5 °C. No entanto, no Brasil, verifica-se em gôndolas de supermercados que esses produtos 

são mantidos em temperaturas acima de 5 °C. Isso resulta em redução de vida útil e perda de qualidade.  

No presente estudo, a proposta foi avaliar formatos ainda não estudados, denominados de ‘rubiene’ 

dentro de uma classe denominada de minimacaxeiras. Acredita-se que esse formato seja menos suscetível ao 

escurecimento (ANDRADE, 2013) e a outras mudanças de ordem microbiológica, em função de passarem 

por torneamento, no qual são retirados os tecidos mais externos da raiz, pelo qual escurece mais rapidamente. 

Assim, acredita-se que a conservação de minimacaxeira a 10 °C possa manter qualidade por um período 

extenso, assim como aquelas mantidas a 5 °C. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi estudar o escurecimento e a incidência de Pseudomonas spp. 

em minimacaxeira conservadas a 5 e 10 °C. 

Material e Métodos 

Raízes de macaxeiras da variedade Recife, colhidas aos 8 meses de cultivo,foram selecionadas e 

transportadas para a cozinha industrial da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, UAST/UFRPE, na qual foi 

realizado o processamento mínimo. As raízesforam lavadas, pesadas e mantidas à temperatura de 8 ± 2 ºC, 

por um período de 24 horas. Em seguida foram imersas em água fria por 5 minutos, descascadas 
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manualmente e cortadas em pedaços de seis centímetros, sendo posteriormente torneados por 60 segundos 

em torneadora (DB-10 SKYMSEN) adquirindo o formato denominado ‘rubiene’.  

Os pedaços de ‘rubiene’ foram imersos em água a 8 ºC por 10 segundos; seguido de imersão em 

solução clorada (Dicloroisocianurato de Sódio Dihidratado) a 200 mg L-1 de cloro ativo por 10 minutos e,  5 

mg L-1 por um período de 10 minutos. 

As minimacaxeiras foram centrifugadas em centrífuga doméstica (modelo C2A05BBBNA)por 60 

segundos, embaladas em sacos de polipropileno (PP) de 15 x 10 cm e 0,6 µm de espessura, seladas em 

seladora portátil e mantidas em expositores refrigerados à 5 e 10 °C por 15 dias. 

Foram avaliados a aparência visual dos pedaços de ‘rubiene’ no decorrer dos quinze dias de 

conservação, sendo atribuídas notas aos pedaços de macaxeira contidos na embalagem, a partir de uma 

escala de notas subjetivas de 5 a 1, na qual 5 corresponde à macaxeira com ótima qualidade de 

comercialização e 1 corresponde a macaxeira inadequada ao consumo e comercialização conforme a 

descrição estabelecida por Barros et al. (2011) (Tabela 1). 

Tabela 1. Notas e descrição utilizadas para estabelecer os problemas visuais em macaxeira minimamente 

processada. 

Avaliou-se a incidência de Pseudomonas spp., visualmente, considerando-se a presença ou ausência 

dos sintomas característicos da presença da bactéria.Foram utilizados dois pedaços de ‘rubiene’, os quais 

foram fotografados com câmera digital, sem o uso do “flash”, mantidos em câmara escura sob incidência de 

lâmpada ultravioleta portátil com filtro, de 1 x 6 watts a 365 nm. 

5

4

3

2

1

Notas Descrição

Formatos com superfície branca característica, aparência e odor 
excelentes para o consumo; com qualidade para comercialização; 

Formatos com leves indícios de escurecimento; 

Formatos com intensidade moderada de escurecimento; limite de 
aceitação; 

Formatos com aparecimento de coloração amarelo-esverdeado na 
superfície, característica de Pseudomonas spp., superfície pegajosa; 

Formatos com todos os sintomas descritos, além de odor alcoólico; 
esbranquecimento na superfície com desidratação; totalmente impróprio 
para o consumo. 
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Resultados e Discussão 

Verificou-se que as minimacaxeiras acondicionadas a 5 ± 2 °C durante a conservação, obtiveram 

nota média superior a três até o último dia (Figura 1). Alem disso, apresentam poucos pedaços com sintomas 

de escurecimento, que não comprometeram a aceitabilidade. As minimacaxeiras que foram acondicionadas a 

10 ± 2 °C, a partir do sexto dia, apresentaram nota média próxima a 4, atingindo nota média próxima ao 

limite de aceitabilidade (3), ao décimo segundo dia, e nota média próxima a 1 no último dia de conservação, 

apresentando minimacaxeirascom estrias escurecimento acentuada aparência de Pseudomonas spp. para as 

condições de conservação. 

Figura 1. Notas médias da avaliação visual em minimacaxeiras processadas no formato ‘rubiene’, 

conservada por 0; 3; 6; 9; 12 e 15 dias, a 5 e 10 ºC. 

Observou-se que conservação a 5 ± 2 °C retardou a incidência de Pseudomonas spp. (Figura 2). 

Enquanto as minimacaxeiras mantidas a 10 ± 2 °C, ao sexto dia, apresentarampedaços com manchas 

amarelo-esverdeadas, que, quando vistas sob luz ultravioleta ficaram fluorescentes (Figura 2). Esses 

sintomas sãocaracterísticos da ocorrência da bactéria. A incidência de Pseudomonas spp., mesmo sob 

condições ideais de temperatura (5 °C), pode ser explicado pelo fato de que, essa bactéria tem como 

característica desenvolvimento lento, em torno de 6 a 8 dias, e é um microorganismo psicotrópico e aeróbio. 
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Figura 2: Incidência de Pseudomonas spp. em minimacaxeiras processadas no formato ‘rubiene’, 

fotografadas em câmara escura sob incidência de luz ultravioleta portátil de 1 x 6 watts a 365 nm, nos dias de 

conservação 0; 3; 6; 9; 12 e 15, à 5 e 10 ºC. 

Em geral, verificou-se que o escurecimento em ‘rubiene’ não foi o principal problema na 

conservação, confirmando a hipótese gerada, que na retirada da superfície da mandioca pelo torneamento, os 

tecidos remanescentes ficaram menos suscetíveis ao escurecimento. Por outro lado, na condição de 10 ± 2 

°C, as desordens microbiológicas causadas por Pseudomonas spp. foram mais intensas.  

Conclusões 

A conservação de pedaços de macaxeira minimamente processada no formato ‘rubiene’ à 10 ± 2 °C 

resultaram em rápido escurecimento e incidência de Pseudomonas spp., em relação àqueles mantidos a 5 ± 2 

°C. 

No formato ‘rubiene’ mantido a 5 ± 2 °C recomenda-se a comercialização em até nove dias. 

Enquanto que, para os pedaços mantidos a 10 ± 2 °C até três dias, principalmente devido às desordens de 

natureza microbiológicas. 
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Introdução 

A mandioca é um alimento tipicamente brasileiro, sendo consumida pelos índios muito antes da 

chegada dos portugueses. Por ser de fácil cultivo e ter bom rendimento, a produção da mandioca é elevada 

em todo o território nacional, sendo um produto agrícola de grande relevância econômica (FOLEGATTI et 

al., 2005). A raiz da mandioca constitui uma das principais fontes de carboidratos de uma parte significativa 

da população de baixa renda no Brasil. Seu consumo ocorre tanto por meio da compra do produto e de seus 

derivados quanto pela produção doméstica (CARDOSO, 2003). 

Além da atividade pró-vitamínica A de alguns carotenoides, uma alimentação rica nesses pigmentos 

naturais está associada à prevenção de alguns tipos de câncer e degeneração macular (SENTANIN, 2007). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a retenção de carotenoides totais em híbridos de mandioca cozida 

gerados pelo programa de melhoramento genético da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que visa obter 

variedades de mandioca para mesa com alto teor de pró-vitamina A. 

Material e Métodos 

Foram utilizados cinco híbridos de mandioca (01-46, 03-11, 03-15, 03-27 e Jari de coloração 

amarela, colhidos nos campos experimentais da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Para a produção da 

mandioca cozida, as raízes foram lavadas, descascadas, quarteadas, separado os lados opostos, metade para a 

análise in natura e a outra metade para o cozimento em panela com dois litros de água à temperatura entre 97 

e 100 ºC. A mandioca foi cozida na pressão por 25 minutos e sem pressão por 30 minutos. A análise de 

umidade foi realizada segundo metodologia proposta por Oliveira (2010). A quantificação dos carotenoides 

totais foi realizada segundo Rodriguez-Amaya & Kimura (2004). O cálculo da retenção foi realizado de 

acordo com Murphy et al. (1975), considerando a mudança de peso durante o processamento. 

O experimento foi realizado em duplicata. A repetição do mesmo híbrido foi colhida e processada 

com uma diferença de duas semanas. Os dados foram submetidos à análise de variância, as médias dos 

híbridos para os valores de umidade, retenção e carotenoides totais comparadas pelo teste de Scott-Knott a 
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5% de probabilidade e as médias entre os processos de cozimento para um mesmo híbrido pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa SISVAR (FERREIRA, 2000). 

Resultados e Discussão 

Os valores de umidade dos cinco híbridos de mandioca amarela in natura variaram de 64,9±1,6% a 

70,4±3,0%, portanto com matéria seca de 35,1±1,6 % e 29,6±3,0%. Este resultado corrobora com o obtido 

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. 

Após o cozimento, foi observado que os híbridos 01-46 e 03-11 apresentaram estatisticamente os 

maiores teores de umidade para mandioca cozida com pressão (CP) (Tabela 1). Já para as mandiocas cozidas 

sem pressão (SP) verificou-se maiores teores de umidade para esses dois híbridos juntamente com a Jari. 

Tabela 01- Umidade em cinco híbridos de mandioca de mesa cozidos com e sem pressão. 

Amostra 
Umidade (%) 

Cozida CP Cozida SP 
01-46 75,4±0,4aA 71,4±1,1aB 
03-11 73,4±1,4aA 71,5±0,7aA 
03-15 71,5±1,4bA 67,2±1,2bB 
03-27 70,4±2,6bA 64,5±0,7bB 
Jari 69,8±1,3bA 68,9±0,2aA 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Não houve diferença significativa (p<0,05) entre os dois processos de cozimento (CP e SP) no teor 

de umidade quanto dos híbridos 03-11 e Jari, quanto para os demais híbridos, o cozimento com pressão (CP) 

promoveu maior absorção de água, evidenciado pelos maiores teores de umidade de tais híbridos (Tabela 

01). 

O teor de carotenoides totais nas raízes in natura variou de 4,8±0,6 a 11,1±0,4 µg g-1 de mandioca 

fresca, onde é possível destacar o híbrido 03-27 que apresentou o maior teor (Tabela 02). 

Tabela 02- Carotenoides totais em diferentes híbridos de mandioca in natura a serem processados como 

mandioca cozida com pressão (CP) e cozida sem pressão (SP). 

Amostra 
Carotenoides totais (µg g-1 de mandioca fresca) 

In natura CP In natura SP 
01-46 4,8±0,6d 5,1±0,0b 
03-11 6,5±0,9c 6,0±0,2b 
03-15 7,5±0,1b 7,1±0,5b 
03-27 10,1±0,8a 11,1±0,4a 
Jari 6,4±0,4c 6,4±0,8b 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
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Após submeter os híbridos aos métodos de processamento, observou-se uma diminuição no teor de 

carotenoides totais com o cozimento (Tabelas 02 e 03). Apesar do cozimento sem pressão ter sido realizado 

por um tempo maior, não houve diferença significativa na concentração dos carotenoides nos dois processos, 

para todos os híbridos (Tabela 03). O híbrido 03-27 apresentou o maior teor de carotenoides totais para 

mandioca cozida com e sem pressão. 

Tabela 03- Carotenoides totais em diferentes híbridos de mandioca cozida com pressão e cozida sem 

pressão. 

Amostra 
Carotenoides totais (µg g-1 de mandioca cozida) 

Cozida CP Cozida SP 
01-46 3,6±0,3bA 4,0±0,2bA 
03-11 4,5±0,2bA 5,7±0,6bA 
03-15 5,0±0,6bA 5,5±0,4bA 
03-27 7,3±1,0aA 9,4±0,7aA 
Jari 4,9±0,1bA 5,5±0,6bA 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott-Knott com a 5% de 

probabilidade. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Não houve diferença significativa (p<0,05) na retenção de carotenoides entre os híbridos para um 

mesmo processamento e entre os dois processos de cozimento para um mesmo híbrido, logo o processo de 

cozimento não interferiu na retenção de carotenoides (Tabela 04). 

Tabela 04- Retenção de carotenoides em cinco híbridos de mandioca de mesa cozidos com e sem pressão. 

Amostra 
Retenção (%) 

Cozida CP Cozida SP 
01-46 94,4±15,9aA 86,6±9,4aA 
03-11 69,1±31,2aAB 99,0±9,3aA 
03-15 76,2±17,4aAB 85,4±0,6aA 
03-27 69,2±31,0aAB 78,0±7,1aA 
Jari 82,7±0,8aA 84,7±1,1aA 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

De acordo com Rodriguez-Amaya (2008), qualquer que seja o método de processamento escolhido, a 

retenção dos carotenoides diminui com o aumento do tempo de processamento e da temperatura e 

diminuição do tamanho das partículas do alimento. Reduzindo o tempo de processamento, a temperatura, o

tempo entre descascamento, corte ou desintegração e processamento, a retenção melhora significantemente. 

Conclusões 
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Os cinco híbridos avaliados não diferiram estatisticamente, quanto à retenção de carotenoides no 

mesmo processo. Os dois processos de cozimento (CP e SP) não apresentaram diferenças significativas na 

retenção de carotenoides para os híbridos testados.

O híbrido 03-27 apresentou o maior teor de carotenoides totais antes e após o processamento. 
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Introdução 

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). Porém, o teor de compostos cianogênicos é um fator limitante para 

consumo das raízes utilizadas no preparo doméstico.

Algumas variedades 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 & RODRIGUES-AMAYA, 2007). 

A farinha de raspa é constituída por pedaços ou fatias de mandioca desidratadas e posteriormente 

moídas, até atingirem a granulometria de farinha panificável (CEREDA, 2003). 

Devido à importância da mandioca na dieta das populações, que muitas vezes apresentam problemas 

de saúde causados pela deficiência de vitamina A, o programa de melhoramento genético da Embrapa 

Mandioca e Fruticultura (CNPMF) e o programa HarvestPlus têm investido em pesquisas visando a obtenção 

de variedades de mandioca com boa produtividade, alto teor de pró-vitamina A e apropriada para o consumo 

(OLIVEIRA et al., 2009). Assim, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o teor de carotenoides totais e 

compostos cianogênicos em farinha de raspa de diferentes variedades (híbridos) de mandioca. 

Material e Métodos 

Os cinco híbridos (01-46, 03-11, 03-15, 03-27 e Jari) avaliados foram colhidos nos campos 

experimentais do CNPMF. Para a produção de farinha de raspa, as raízes colhidas foram lavadas, 

descascadas, fatiadas, secas em secador com circulação de ar a 60 °C. Posteriormente, as raspas foram 

moídas em moinho de faca até granulometria de 30 mesh. O processamento foi realizado em duplicata. 
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A análise de umidade foi realizada segundo metodologia proposta por Oliveira (2010). Os 

procedimentos de amostragem, preparo da amostra e análise de carotenoides foram realizados conforme 

descrito por Rodriguez-Amaya & Kimura (2004). Para a determinação dos compostos cianogênicos foi 

utilizada a metodologia proposta por Essers (1994). A liberação do cianeto foi feita com a utilização da 

enzima linamarase, extraída da entrecasca da mandioca (COOKE, 1979). As análises foram realizadas tanto 

no material in natura quanto na farinha de raspa. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e comparação das médias, pelo teste de Scott-

Knott, a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa SISVAR (FERREIRA, 2000). 

Resultados e Discussão 

A umidade in natura dos cinco híbridos de mandioca amarela variou entre 62,8 ± 4,3% a 67,8 ±

2,9% (Tabela 01), portanto com matéria seca de 37,2 ± 4,3% e 32,2 ± 2,9%. 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 híbridos 03-11 e 01-46 apresentaram significativamente maior 

umidade, portanto, menor matéria seca em relação aos demais. Na farinha de raspa, não houve diferença 

significativa entre os cinco híbridos avaliados com relação à umidade (Tabela 01). 

Na análise do teor de compostos cianogênicos dos diferentes híbridos foi observada que na raiz in 

natura houve variação de 11,0 ± 0,9 a 15,0 ± 0,3 µg de HCN g-1 de mandioca fresca. Porém, não houve 

diferença significativa entre os tratamentos (Tabela 02). 

Os compostos cianogênicos variam substancialmente em razão da variedade, das condições de 

cultivo, da época de colheita e de condições ambientais. 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 mg kg-1 de polpa são denominadas bravas ou 

venenosas (BORGES et al., 2002). 

Tabela 01- Umidade em diferentes híbridos de mandioca in natura e processados como farinha de raspa. 

Amostra 
Umidade (%) 

In natura Farinha de raspa 
01-46 67,1±3,4a 4,0±0,4a 
03-11 67,8±2,9a 3,3±0,3a 
03-15 62,8±4,3b 4,0±0,8a 
03-27 62,9±0,2b 3,5±0,3a 
Jari 64,5±0,6b 2,7±0,3a 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na mesma coluna pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott-Knott com 5% de 
probabilidade. 

Na farinha de raspa, notou-se manutenção ou redução na concentração de compostos cianogênicos, 

exceto na amostra 03-11, na qual observou-se um aumento de 14,7±0,1 na raiz in natura para 17,4±6,2 na 

farinha de raspa (Tabela 02). Embora os teores de compostos cianogênicos tenham sido similares na raiz in 
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natura e na farinha de raspa, é possível inferir que houve degradação destes compostos durante o 

processamento, pois o produto obtido apresenta umidade inferior ao da raiz in natura (Tabela 01). 

Tabela 02- Compostos cianogênicos em raízes cinco híbridos de mandioca in natura e processados como 

farinha de raspa. 

Amostra 
Compostos Cianogênicos (µg de HCN g-1 de mandioca fresca)

In natura  Farinha de raspa 

01-46 15,0±0,3a 15,7±1,6b 
03-11 14,7±0,1a 17,4±6,2a 
03-15 14,3±2,6a 12,6±4,6b 
03-27 11,5±7,2a 12,6±8,8b 
Jari 11,0±0,9a 10,6±5,4b 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna pertencem ao mesmo grupo, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Na análise de carotenoides totais dos diferentes híbridos in natura observou-se uma variação de 

4,9±0,6 a 11,3±0,5 µg g-1 de mandioca fresca, onde é possível destacar o híbrido 03-27 que apresentou o 

maior valor de carotenoides totais (Tabela 03). Os teores de carotenoides observados nesse trabalho foram 

similares aos 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 por 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 1,02 a 10,40 μg g-1 de mandioca 

fresca. 

Considerando a farinha de raspa, o híbrido 03-27 apresentou o maior teor de carotenoides totais, 

seguido pelos híbridos 03-15, 03-11 e Jari. Por outro lado, o híbrido 01-46 apresentou a menor concentração 

(Tabela 03). A farinha de raspa apresentou maior valor de carotenoides totais em relação a raiz in natura, o 

que pode ser explicado pela diminuição da umidade da amostra, havendo maior concentração de 

carotenoides no produto. Resultado semelhante foi obtido por Santos et al. (2011), que observaram maior 

teor de carotenoides totais na farinha de raspa (24,1 ± 2,2 μg g-1) em relação à raízes in natura (6,9 ± 0,5 μg 

g-1). No entanto, de acordo com Nascimento (2006), durante a secagem de mandioca há degradação dos 

carotenoides devido à temperatura de secagem e à exposição ao oxigênio, fato não observado no presente 

trabalho. 

Tabela 03- Carotenoides totais em diferentes híbridos de mandioca in natura a serem processados como 

farinha de raspa. 

Amostra 
Carotenoides totais (µg g-1 de mandioca fresca)

In natura  Farinha de raspa 
01-46 4,9±0,6c 12,8±0,1c 
03-11 6,6±0,2b 16,1±0,9b 
03-15 7,7±0,9b 17,6±1,2b 
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03-27 11,3±0,5a 23,7±1,9a 
Jari 6,8±0,8b 15,5±2,2b 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.  

Conclusões 

O processamento visando a obtenção de farinha de raspa propiciou a obtenção de um produto com 

maior concentração de carotenoides totais, nos cinco híbridos avaliados.
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Introdução 

A mandioca de mesa minimante processada vem ganhando espaço no mercado, tendo em vista que 

tem como objetivo oferecer praticidade e segurança alimentar ao consumidor, além agregar valor ao produto 

(MORETTI, 1999; BEZERRA et al., 2002). Entretanto, as etapas de transformações físicas, inerentes ao 

processamento mínimo, induzem respostas fisiológicas e bioquímicas ao vegetal, que podem reduzir a 

qualidade e o tempo de vida útil (CARNELOSSI et al., 2002). 

Alguns estudos estão sendo realizados visando à implantação de técnicas que possam reduzir tais 

desordens e, consequentemente, manter a qualidade do produto ao longo do tempo. Dentre esses estudos está 

a aplicação de revestimentos comestíveis, compostos a base de biopolímeros, que formam películas aderidas 

à superfície (DURANGO et al.,2005). 

Um composto alternativo para uso como revestimento comestível é a fécula ou amido de mandioca, 

que apresentou resultados positivos quando aplicado em frutos frescos inteiros como berinjela (SOUZA et 

al., 2009), tomate (VIEITES et al., 1997), dentre outros. Porém, pouco se sabe sobre a aplicação desse 

revestimento em mandioca de mesa minimamente processada. 

O objetivo do trabalho foi avaliar a conservação de mandioca de mesa minimamente processada com 

revestimento comestível a base de fécula de mandioca, em diferentes concentrações, associada à embalagem 

de Polipropileno.

Material e Métodos 

Raízes de mandioca de mesa, cultivar Recife, colhidas aos oito meses de idade, foram obtidas na 

feira livre de Serra Talhada - PE, oriundas de cultivo situado no Projeto Caraíbas, em Santa Maria da Boa 

Vista - PE.  Em seguida, foram transportadas, selecionadas, lavadas em água corrente e resfriadas por 24 

horas a 10 ± 2 °C. 

O revestimento contendo fécula foi obtido pela gelatinização do amido de mandioca, quando 

aquecido a 70 °C, e posteriormente, resfriado a 10 ± 2 °C por 24 horas. O processamento mínimo foi 

realizado na cozinha da UFRPE/UAST, com base no fluxograma definido por Barros et al. (2011) e Andrade 
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(2013). Após a centrifugação, os pedaços minimamente processados em formato minitolete foram imersos 

por um minuto em suspensão contendo fécula de mandioca, nas concentrações 1, 2, 3 e 4% e secos, em sala 

climatizada a 18 ± 2 °C, sob ventilação forçada com uso de ventilador. Os tratamentos controles 

corresponderam aos pedaços não revestidos e não secos e pedaços não revestidos e secos. Os minitoletes

foram embalados em sacos de Polipropileno (150 x 200 x 0,0006 mm de espessura), com aproximadamente 

200 gramas e conservados por 15 dias a 5 ± 2 °C. 

As avaliações foram feitas a cada três dias até 15 dias. Foram avaliados: tempo de secagem do 

revestimento, definido como o momento em que os pedaços perderam o brilho na superfície, característico 

de umidade; análise visual, conforme escala de notas subjetivas, descrita por Andrade (2013); e perda de 

massa fresca, obtida através da relação entre a massa do dia 0, massa inicial, e a massa do dia de avaliação, 

massa final, em que PMF= (massa inicial – massa final/massa inicial)*100. 

Foi utilizado o Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), em esquema fatorial 6 x 6 (sem 

revestimento e sem secagem, sem revestimento e com secagem, 1, 2, 3 e 4% de concentração de fécula de 

mandioca x 0, 3, 6, 9, 12 e 15 dias de conservação), com 3 repetições. Os dados foram submetidos à análise 

de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 

Observou-se que à medida que se aumentou a concentração na suspensão de fécula de mandioca, 

aumentou o tempo de secagem (Figura 1). Provavelmente, isso ocorreu devido à diferença na densidade do 

revestimento, nas diferentes concentrações, aderido à superfície do produto (Figura 1). 

Concentração de fécula de mandioca (%)
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Figura 1. Tempo de secagem de revestimento em diferentes concentrações, aplicado em mandioca de mesa 

minimamente processada. Letras minúsculas iguais não diferem entre si, de acordo com o teste de tukey a 

5% de probabilidade. Serra Talhada – PE, UFRPE/UAST, 2013. 

Pedroza et al. (2011), utilizou ventilação forçada por 2 horas para a secagem do revestimento 

contendo amido.  Entretanto, para as condições apresentadas neste trabalho ocorreu aceleração do processo, 



812

tendo em vista que a região de Serra Talhada – PE apresenta umidade relativa do ar média anual de 50%, 

enquanto em Viçosa – MG, onde o trabalho citado foi realizado, esse valor é de 80% (INMET, 2013). 

As médias da análise visual na conservação a mandioca de mesa apresentaram notas médias 

superiores a 3 (limite de aceitação comercial), o que indicou manutenção da qualidade (Tabela 1). 

Não houve diferença significativa nos valores médios da análise visual entre os pedaços com e sem 

revestimento ainda que a concentração de 2% apresentou maior média aos 15 dias de conservação (Tabela 

1). 

Tabela 1. Valores médios de avaliação visual (escala de notas 5-1) para minitolete revestido com suspensão 

a base de fécula de mandioca, conservado em embalagem de Polipropileno por 15 dias a 5 ± 2 °C, 

avaliado a cada 3 dias. Serra Talhada – PE, UFRPE/UAST, 2013. 

Concentração de fécula de mandioca Notas (5-1)
Sem revestimento e sem secagem 4,34 a* 
Sem revestimento e com secagem 4,33 a 

1% 4,15 a 
2% 4,38 a 
3% 4,35 a 
4% 4,13 a 

* Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. 

Houve pequena perda de massa fresca nos ‘minitoletes’ revestidos ou não (Tabela 2). Os valores 

variaram de 0,02 a 0,10% ao final dos 15 dias, o que não ocasionou redução da qualidade por desidratação 

(Tabela 2). Além disso, os pedaços que foram submetidos à suspensão com 3 e 4% de fécula apresentaram 

menor perda de massa (Tabela 2). 

Tabela 2. Valores médios de Perda de Massa Fresca para minitolete revestido com suspensão a base de 

fécula de mandioca, conservado em embalagem de Polipropileno por 15 dias a 5 ± 2 °C, avaliado 

a cada 3 dias. Serra Talhada – PE, UFRPE/UAST, 2013. 

Concentração de fécula de mandioca Perda de Massa (%)
Sem revestimento e sem secagem 0,08 ab* 
Sem revestimento e com secagem 0,07 ab 

1% 0,08 ab 
2% 0,10 a 
3% 0,02  b 
4% 0,04  b 

* Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. 

Conclusões

O tempo de secagem do revestimento aumentou conforme se aumentou a concentração de fécula no 

revestimento. 
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O revestimento com concentrações de 3 e 4% de fécula de mandioca reduziu a perda de massa fresca 

em relação aos demais. 
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Introdução 

Os amidos nativos algumas vezes não promovem nos produtos as características desejadas, sendo 

assim, aspesquisas sobre modificações que possam ser produzidas nessesamidos, assim como suas possíveis 

aplicações, se tornaram busca frequente, pois elas ajustam os amidos para serem utilizadosno melhoramento 

de diversos tipos de produtos, principalmente alimentícios. 

O polvilho azedo é o produto originado a partir modificação fotoquímica por oxidação com ácidos 

orgânicos produzidos numa fermentação anaeróbia do amido de mandioca, seguida de secagem ao sol. Sua 

aplicação na panificação é muito conhecida, e alguns exemplos são o pão de queijo e o biscoito de polvilho. 

Sua principal característica se deve à propriedade de expandir durante o forneamento, o que ocorre sem a 

adição de fermentos químicos ou biológicos. 

Considerando a utilização do processo de fermentação natural na fabricação deste tipo de amido 

modificado, existe dificuldades na produção de produtos padronizados, sem grandes variações no conteúdo 

de ácidos produzidos na etapa de fermentação e nas suas características, física e química, como observados 

no trabalho de Demiate et al. (1999) em processos de fermentação de polvilho azedo em diferentes regiões. 

Com base nos fatores já conhecidos muitos autores (PLATA-OVIEDO, 1991; MESTRES E 

ROUAU, 1997; PLATA-OVIEDO e CAMARGO, 1998; DEMIATE et al., 2000; VATANASUCHART et 

al., 2003; TAKIZAWA et al., 2004; VATANASUCHART et al., 2005; APLEVICZ e DEMIATE, 2007; 

SHIRAI et al., 2007) desenvolveram trabalhos com suspensões de amido em soluções de ácidos, como ácido 

clorídrico, acético, lático, entre outros e secagem em estufa, com lâmpadas de mercúrio e lâmpadas com 

radiação UVA, UVB e UVC, na tentativa de substituir o tempo de fermentação e a secagem em locais 

abertos na produção de polvilho azedo. 

O pão de queijo pode ser uma fonte reconhecida de carboidratos, além de ser um produto de 

panificação isento de glúten, o que o coloca como alimento alternativo para pacientes celíacos, alérgicos às 

proteínas do trigo (PEREIRA et al., 2004).  

De acordo com a Associação Brasileira de Produtores de Pão de Queijo (ABPQ), para se ter ideia do 

tamanho desse mercado, estima-se que existem atualmente 500 indústrias de pão de queijo no Brasil, a maior 

parte (70%) no Estado de Minas Gerais. Entre empresas legalmente registradas e fabricantes informais, a 

previsão de produção média é de seis mil toneladas mensais (TOMICH et al., 2005). 
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Introdução 

Os amidos nativos algumas vezes não promovem nos produtos as características desejadas, sendo 

assim, aspesquisas sobre modificações que possam ser produzidas nessesamidos, assim como suas possíveis 

aplicações, se tornaram busca frequente, pois elas ajustam os amidos para serem utilizadosno melhoramento 

de diversos tipos de produtos, principalmente alimentícios. 

O polvilho azedo é o produto originado a partir modificação fotoquímica por oxidação com ácidos 

orgânicos produzidos numa fermentação anaeróbia do amido de mandioca, seguida de secagem ao sol. Sua 

aplicação na panificação é muito conhecida, e alguns exemplos são o pão de queijo e o biscoito de polvilho. 

Sua principal característica se deve à propriedade de expandir durante o forneamento, o que ocorre sem a 

adição de fermentos químicos ou biológicos. 

Considerando a utilização do processo de fermentação natural na fabricação deste tipo de amido 

modificado, existe dificuldades na produção de produtos padronizados, sem grandes variações no conteúdo 

de ácidos produzidos na etapa de fermentação e nas suas características, física e química, como observados 

no trabalho de Demiate et al. (1999) em processos de fermentação de polvilho azedo em diferentes regiões. 

Com base nos fatores já conhecidos muitos autores (PLATA-OVIEDO, 1991; MESTRES E 

ROUAU, 1997; PLATA-OVIEDO e CAMARGO, 1998; DEMIATE et al., 2000; VATANASUCHART et 

al., 2003; TAKIZAWA et al., 2004; VATANASUCHART et al., 2005; APLEVICZ e DEMIATE, 2007; 

SHIRAI et al., 2007) desenvolveram trabalhos com suspensões de amido em soluções de ácidos, como ácido 

clorídrico, acético, lático, entre outros e secagem em estufa, com lâmpadas de mercúrio e lâmpadas com 

radiação UVA, UVB e UVC, na tentativa de substituir o tempo de fermentação e a secagem em locais 

abertos na produção de polvilho azedo. 

O pão de queijo pode ser uma fonte reconhecida de carboidratos, além de ser um produto de 

panificação isento de glúten, o que o coloca como alimento alternativo para pacientes celíacos, alérgicos às 

proteínas do trigo (PEREIRA et al., 2004).  

De acordo com a Associação Brasileira de Produtores de Pão de Queijo (ABPQ), para se ter ideia do 

tamanho desse mercado, estima-se que existem atualmente 500 indústrias de pão de queijo no Brasil, a maior 

parte (70%) no Estado de Minas Gerais. Entre empresas legalmente registradas e fabricantes informais, a 

previsão de produção média é de seis mil toneladas mensais (TOMICH et al., 2005). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a aplicação de amido de mandioca modificado por 

foto-modificação no produto alimentício pão de queijo. Com o intuito de comparação preliminar de algumas 

das características funcionais,utilizaram-se três amostras de polvilho azedo e uma amostra de amido de 

mandioca modificado comercial. 

Material e Métodos 

Modificação do amido 

A modificação foi realizada a partir da adição do amido à solução de ácido lático (concentração 2%), 

a qual foi mantida durante 10 minutos a temperatura ambiente com agitação constante. O amido foi 

recuperado por filtração à vácuo e em seguida distribuído sobre a mesa de exposição, com auxílio de peneira 

fina e exposto à luz UV, durante 60 minutos. Posteriormente completou-se sua secagem em estufa de 

circulação de ar a 45°C durante 7 horas. 

Produção dos pães de queijo 

Na formulação dos pães de queijo foram utilizados os seguintes ingredientes: amido de mandioca 

modificado (AMM), modificado comercial (AMMC) ou polvilho azedo (amostras A, B e C) (500g); leite em 

pó integral (55,0g); ovo integral desidratado (50,0g); aromatizantes de queijo sabor padrão (17,4g) e 

parmesão (7,0g), respectivamente, produto 83-696-02-8 aroma idêntico ao natural de queijo e 79-689-03-3 

aroma idêntico ao natural de queijo parmesão, doados pela empresa Duas Rodas Industrial; óleo de soja 

(80,0ml) e sal (12,0g). 

A mistura de leite integral em pó, já hidratado, óleo de soja e sal foi submetida a aquecimento até 

fervura, em seguida, adicionou-se essa mistura ao amido. A massa foi trabalhada, em batedeira e com 

amassamento manual, até a ficar lisa e homogênea, em seguida foi deixada à temperatura ambiente para seu 

resfriamento. Na sequencia, foram adicionados os ovos, previamente hidratados e homogeneizados, e os 

aromas de queijos, misturando-os em batedeira planetária e amassamento manual para completa 

incorporação dos ingredientes e obtenção de uma massa consistente para a moldagem dos pães de queijo em 

formato coquetel. 

Teste de aceitabilidade 

Para verificar a aceitação do produto foi realizada análise sensorial através do método sensorial 

afetivo, com o teste de aceitabilidade. Para isso utilizou-se a escala hedônica verbal com nove pontos, onde 9 

= gostei extremamente, 5 = nem gostei, nem desgostei e 1= desgostei extremamente. A aplicação da análise 

sensorial foi realizada com 60 provadores, formado por adultos, não treinado e de ambos os sexos, os quais 

avaliaram os pães de queijo em relação à aceitação global. Os pães de queijo foram assados em forno 

termoestatizado a 200ºC por aproximadamente 25 minutos, servidos um a um em forminhas de papel branca.
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A aprovação das amostras foi dada a partir do percentual de notas entre 7 e 9, ou seja, gostei 

moderadamente a gostei extremamente, considerando como produto aprovado as amostras que obtiverem 

percentagem mínima 70%. 

Análises estatísticas 

A análise sensorial foi realizada através de análise estatística qualitativa Qui-quadrado, a partir da 

frequência em cada nota da escala hedônica e também em grupos de notas. 

Resultados e discussão 

A distribuição da frequência de cada nota da escala hedônica está exposta na Figura 1. Foi observada 

maior frequência na nota 7 e menor nas notas entre 1 e 3, mostrando a aprovação dos pães de queijo, assim 

como a predominância da frequência no grupo de notas entre 7 e 9 das amostras A, B e AMM, evidenciando 

uma melhor aceitação das mesmas. O que pode ser confirmado pela análise qualitativa da frequência (%) das 

notas nesse intervalo, amostra A 71,7ª, amostra B 75,0a, amostra AMM 70,0a, já as amostras C e AMMC, 

respectivamente, 40,0b e 55,0ab. Sendo assim, os pães de queijo confeccionados a partir das amostras A, B e 

AMM foram aprovadas pelos degustadores. Mesmo a amostra AMMC não diferindo entre as amostras A, B 

e AMM, a mesma não foi aprovada pela análise sensorial. A amostra com AMM obteve maior aceitação que 

a amostra C, sendo esta de polvilho azedo. 

Figura 1. Gráfico de distribuição da frequência de notas na escala hedônica das amostras de pães de queijo. 

AMM: amido de mandioca modificado; AMMC: amido de mandioca modificado comercial. 

Os pães de queijo produzidos por APLEVICZ e DEMIATE (2007) obtiveram médias de análise 

sensorial de 6,96; 7,11, e 6,98, respectivamente, nas amostras de polvilho azedo, amido modificado com 

peróxido de hidrogênio e Expandex® 160003. Resultados estes que somente se distanciaram em relação as 
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e AMM, a mesma não foi aprovada pela análise sensorial. A amostra com AMM obteve maior aceitação que 

a amostra C, sendo esta de polvilho azedo. 

Figura 1. Gráfico de distribuição da frequência de notas na escala hedônica das amostras de pães de queijo. 

AMM: amido de mandioca modificado; AMMC: amido de mandioca modificado comercial. 

Os pães de queijo produzidos por APLEVICZ e DEMIATE (2007) obtiveram médias de análise 

sensorial de 6,96; 7,11, e 6,98, respectivamente, nas amostras de polvilho azedo, amido modificado com 

peróxido de hidrogênio e Expandex® 160003. Resultados estes que somente se distanciaram em relação as 

amostra C e AMMC, que obtiveram médias de 5,8 e 6,4, respectivamente, pois as médias dos demais foram 

próximos ao trabalho citado acima, com amostras A, B e AMM com valores de 7,3; 7,2 e 6,9, 

respectivamente. 

Conclusões 

Os resultados obtidos nesse trabalho permitem concluir queo amido modificado obtido através do 

protocolo de modificação fotoquímica desenvolvido, pode ser aplicado como substituto ao polvilho azedo, 

quanto sua aplicação em produtos alimentícios. 
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Introdução 

O polvilho azedo é o produto originado a partir modificação fotoquímica por oxidação com ácidos 

orgânicos produzidos numa fermentação anaeróbia do amido de mandioca, seguida de secagem ao sol. Sua 

aplicação na panificação é muito conhecida, e alguns exemplos são o pão de queijo e o biscoito de polvilho. 

Sua principal característica se deve a sua propriedade de expandir durante o forneamento, o que ocorre sem a 

adição de fermentos químicos ou biológicos. 

Considerando o processo de fermentação natural na fabricação deste tipo de amido modificado, 

existe a dificuldade na obtençãode produtos padronizados, sem grandes variações no conteúdo de ácidos 

produzidos na etapa de fermentação e nas suas características, física e química, como observados no trabalho 

de DEMIATE et al. (1999) em processo de fermentação de polvilho azedo em diferentes regiões. 

Com base nos fatores já conhecidos muitos autores (PLATA-OVIEDO, 1991; MESTRES E 

ROUAU, 1997; PLATA-OVIEDO e CAMARGO, 1998; DEMIATE et al., 2000; VATANASUCHART et 

al., 2003; TAKIZAWA et al., 2004; VATANASUCHART et al., 2005; APLEVICZ e DEMIATE, 2007; 

SHIRAI et al., 2007) desenvolveram trabalhos com suspensões de amido em soluções de ácidos, como ácido 

clorídrico, acético, lático, entre outros e secagem em estufa, com lâmpadas de mercúrio e lâmpadas com 

radiação UVA, UVB e UVC, na tentativa de substituir o tempo de fermentação e a secagem em locais 

abertos na produção de polvilho azedo. 

O presente trabalho teve como objetivo a avaliação da modificação com oxidação por via úmida do 

amido de mandioca com diferentes concentrações de ácido lático e de exposição em diferentes tempos à 

radiação UVC, visando estabelecer um protocolo de processo que apresentasse um produto com 

características de expansão desejáveis às indústrias de alimentos. 

Material e Métodos 

Modificação do amido 

A modificação foi realizada em umdo delineamento experimental fatorial completo 52, em que os 

fatores independentes foram: concentração de ácido lático (1,0;1,5;2,0;2,5;3,0%) e tempo de exposição a 

radiação UV (30,45,60,75 e 90 minutos).O amido foi adicionado à solução de ácido lático e mantido durante 

10 minutos a temperatura ambiente com agitação constante, em seguida o amido foi recuperadopor filtragem, 



820

distribuído sobre na mesa de exposição à luz UV,posteriormente completou-se sua secagem em estufa de 

circulação de ar a 45°C durante 7 horas. 

Volume específico 

A propriedade de expansão das amostras foi avaliada seguindo a metodologia proposta por MAEDA 

E CEREDA (2001), com algumas adaptações. 

Análises estatísticas 

Os resultados da análise de volume específico dos tratamentos realizados foram analisados 

utilizando-se análise de regressão e análise de variância (ANOVA), complementada com teste de 

comparação de médias de Tukey. 

Resultados e Discussão 

A análise dos coeficientes de regressão de volume específico evidencia que não houve efeito da 

concentração de ácido lático ocorrendo efeito linear e quadrático do tempo de exposição à luz UV sobre este 

parâmetro (Tabelas 1). 

Tabela 1. Coeficientes de regressão estimados e ANOVA para volume específico dos tratamentos realizados 

(modelo ajustado). 

  Coeficientes de 
regressão Erro padrão Pr> F  

Média  -0,3336 0,9164 0,7168  
Tempo de exposição (L)  0,1846 0,0324 < 0,0001  
Tempo de exposição (Q)  -0,0013 0,0003 < 0,0001  

ANOVA 
Causas de 
Variação 

Graus de 
Liberdade Soma dos Quadrados Quadrado 

Médio F calculado Prob.>F 

Modelo 2 56,29 28,15 31,13 < 0,0001 
Erro 84 75,95 0,90   
Total 86 132,24    
R2 0,4257     

O gráfico (Figura 1) mostra, assim como o modelo ajustado da análise de regressão, que o aumento 

do tempo de exposição à Luz UV leva a um aumento do volume específico com tendência à redução após 75 

minutos. 
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distribuído sobre na mesa de exposição à luz UV,posteriormente completou-se sua secagem em estufa de 

circulação de ar a 45°C durante 7 horas. 

Volume específico 

A propriedade de expansão das amostras foi avaliada seguindo a metodologia proposta por MAEDA 

E CEREDA (2001), com algumas adaptações. 

Análises estatísticas 

Os resultados da análise de volume específico dos tratamentos realizados foram analisados 

utilizando-se análise de regressão e análise de variância (ANOVA), complementada com teste de 

comparação de médias de Tukey. 

Resultados e Discussão 

A análise dos coeficientes de regressão de volume específico evidencia que não houve efeito da 

concentração de ácido lático ocorrendo efeito linear e quadrático do tempo de exposição à luz UV sobre este 

parâmetro (Tabelas 1). 

Tabela 1. Coeficientes de regressão estimados e ANOVA para volume específico dos tratamentos realizados 

(modelo ajustado). 

  Coeficientes de 
regressão Erro padrão Pr> F  

Média  -0,3336 0,9164 0,7168  
Tempo de exposição (L)  0,1846 0,0324 < 0,0001  
Tempo de exposição (Q)  -0,0013 0,0003 < 0,0001  

ANOVA 
Causas de 
Variação 

Graus de 
Liberdade Soma dos Quadrados Quadrado 

Médio F calculado Prob.>F 

Modelo 2 56,29 28,15 31,13 < 0,0001 
Erro 84 75,95 0,90   
Total 86 132,24    
R2 0,4257     

O gráfico (Figura 1) mostra, assim como o modelo ajustado da análise de regressão, que o aumento 

do tempo de exposição à Luz UV leva a um aumento do volume específico com tendência à redução após 75 

minutos. 

Figura 1. Efeito do tempo de exposição no volume específico dos tratamentos realizados. 

Também foi realizado análise de variância nos resultados obtidos, considerando os fatores 

concentração de ácido e tempo de exposição, separadamente, para analisar, pontualmente, se há influencia 

dos mesmos nos resultados conforme os níveis utilizados. Os resultados dessa análise, através dos valores 

obtidos da análise de volume específico evidenciam que houve diferença estatística entre os tratamentos 

(Tabela 2), tanto no fator tempo como na concentração. 

Tabela 2. Resultados obtidos de volume específico dos corpos de provas dos tratamentos realizados 

no ensaio 3, teste Tukey e quadro da análise de variância dos tratamentos realizados. 

Concentração de ácido 
lático (%) 

Volume específico 
(cm3.g-1) 

Tempo de 
exposição (min.) 

Volume específico 
 (cm3.g-1) 

1,0 5,82ab 30 4,04c 
1,5 5,22b 45 5,48b 
2,0 6,35a 60 6,14ab 
2,5 5,15b 75 6,41a 
3,0 5,40b 90 6,02ab 

ANOVA 
Causas de 
Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma dos 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
calculado Prob.>F 

Modelo 24 85,08 3,54 4,65 < 0,0001 
Erro 62 47,22 0,76   
Total 86 132,24    
R2 0,642896     

Médias seguidas da mesma letra em coluna não diferem entre si (p>0,05). 

Considerando-se apenas o fator concentração, não houve efeito significativo em relação aos níveis de 

concentração, pois os valores foram dispersos, sendo que o maior e o menor valor obtido foram em 

concentrações próximas (2,0 e 2,5%, respectivamente), o que concorda com os resultados da análise de 

regressão. Sendo assim, os maiores resultados da análise de volume específico, em relação à concentração, 

não puderam ser correlacionados com o aumento da mesma. 
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Com relação à análise estatística definiu-se como melhor tempo 75 minutos de exposição, porém não 

diferiu do tempo de 60 minutos, no qual foi observados corpos de provas com maior expansão e melhor 

aspecto visual (Tabela 2). Levando-se em consideração estes fatores e também por questões de menor gasto 

energético foi definido que o tempo de 60 minutos iria ser empregado na metodologia de modificação. Sendo 

assim, para a metodologia de modificação de amido de mandioca nativo utilizou-se o tempo de exposição de 

60 minutos e concentração de 2,0% de ácido lático na hidrólise. 

Conclusões 

Os resultados obtidos nesse trabalho permitem concluir que os fatores concentração de ácido e tempo 

de exposição influenciam no desenvolvimento da expansão do amido foto-modificação e define que o 

protocolo de modificação fotoquímica desenvolvido, pode ser aplicado como substituto ao polvilho azedo, 

quanto suas propriedades de expansão. 
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Introdução 

O etanol no Brasil representa uma fonte alternativa de energia fortemente empregada como 

bicombustível. Há diversas matérias primas capazes de fornecer carboidratos para conversão em etanol, 

sendo a cana-de-açúcar a mais utilizada em escala industrial. O experimento foi conduzido em um 

delineamento fatorial com três fatores: tempo de fermentação (0, 1, 2, 4, 6, 8 e 10 horas) x leveduras de 

Saccharomyces Cerevisae (Y670 e Y904) e concentração de sólidos solúveis (180, 220 e 260 g L-1). Na 

produção do hidrolisado de mandioca, foi utilizado um reator de aço inoxidável com agitação, controle de 

temperatura e capacidade de 18 litros. Uma suspensão de fécula de mandioca a 30% de matéria seca foi 

preparada e utilizou-se as enzimas Liquozyme 300L KNU/g (0,5kg t-1 amido, 90-95ºC, pH 6,0, 1 hora com 

agitação constante) e Saczyme 750L AGU/g (1kg t-1 amido, 60-65ºC, pH 4,0, 24 h com agitação constante). 

O hidrolisado obtido foi caracterizado o perfil e concentração de açúcares e, posteriormente, foi diluído para 

as concentraçõesutilizadas nos ensaios. Os hidrolisados nas diferentes concentrações foram acondicionados 

em erlenmeyers de 500 mL e procedeu-se a inoculação das leveduras (cepas Y670 e Y904) na concentração 

de 8% (m/m) e nutrientes. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de etanol a partir de substratos de 

mandioca com diferentes concentrações de carboidratos assimiláveis. 

Material e Métodos 

Caracterizações físico-químicas da fécula de mandioca 

As análises físico-químicas foram realizadas para determinação dos teores de umidade, amido, 

açúcares redutores, concentração de matéria graxa, proteína bruta, fibras totais, teor de cinzas e pH, de 

acordo com a metodologia descrita em AOAC (1980). 

Produção do hidrolisado 

O reator utilizado possui trocador de calor na parede externa, isolamento com lã de vidro, 

aquecimento produzido por resistências elétricas fixadas. Internamente possui acabamento do tipo espelhado 

com fundo semiesférico, o sistema de agitação possui um impelidor tipo âncora com diâmetro das pás de 170 

mm e altura de 230 mm. 
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Para a produção do hidrolisado foi realizado a mistura de fécula, água, suspensão da enzima α-

amilase, e 100 ppm de CaCl2. O volume utilizado no reator foi de 10 litros. O pH da solução foi ajustado em  

6,0 com ácido clorídrico 2,0M. A hidrólise foi realizada a 90-95ºC sob agitação mecânica por 2 horas. Após 

a dextrinização, a solução foi resfriada a 60ºC para adição da solução de enzima amiloglucosidase,sob 

agitação mecânica por 16 horas. 

Processo de sacarificação 

Após a caracterização da fécula de mandioca foi realizado a hidrólisepara posterior fermentação, 

utilizou se as temperaturas de dextrinização e sacarificação foram de 90 e 60 oC, respectivamente.Foi 

preparada uma suspensão de 10 Kg contendo fécula de mandioca com 30% de amido e umidade de 12%. As 

quantidades aplicadas estão apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Quantidades de materiais utilizados no processo de sacarificação. 

Descrição Quantidade 
Fácula de mandioca (m.s.) 3.474,23g 

Enzima LYCOZYME 5mL 
CaCl2 100mg 

Água potável qsp 6525,77g 

Determinação do perfil dos açúcares 

As concentrações dos açúcares presente no hidrolisado obtido foram avaliadas em cromatógrafo 

líquido de alta eficiência (Varian modelo Pró Satr 410), empregando-se as seguintes condições: guarda 

coluna cromatográfica BIO RAD n° 125-0131; coluna BIO RAD AMINEX HPX-42A (300x7,8 mm); 

temperatura da coluna 80°C; detector de índice de refração (IR); eluente água deionizada, filtrada em filtro 

de polietileno e desgaseificada, o fluxo do eluente de 0,6mL min-1; volume da amostra injetada de 20µL. A 

determinação das concentrações dos açúcares foi calculada em relação às análises de soluções padrões destes 

açúcares previamente realizados (SAITO, 2005). 

Delineamento experimental 

A Tabela 2 apresenta as variáveis dependentes e independentes utilizadas no experimento. 

Tabela 2. Tabela de variáveis dependentes e independentes utilizadas no processo de  

Variáveis dependentes Variáveis independentes 

Ensaios Levedura P  
(produto) 

S (substrato)  
(g .L-1) 

(levedura) 
% (m/m) P S X 

1 Y904 0 180 8    
2 Y904 0 220 8    
3 Y904 0 260 8    
4 Y670 0 180 8    
5 Y670 0 220 8    
6 Y670 0 260 8    
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Levedura 

Foram utilizadas duas marcas comerciais de cepas da espécie Saccharomyces Cerevisae, na forma 

seca, estável, a Y 904 e Y-670 fornecidos pela empresa Mauri do Brasil S.A. 

Ensaios de fermentação alcoólica 

Após a preparação dos hidrolisados (180, 220 e 260 g. L-1) foram adicionados 250 mL de cada 

diluição em erlenmeyers de 500 mL, com três repetições e a adição de nutrientes, foi iniciada a fermentação 

em reator fermentador a 32 ºC de temperatura e agitação de 120 rpm, foram retiradas amostras em tempo 0, 

1, 2 , 4 , 6, 8 e 10 horas, um volume de 2 mL para tubo de centrífuga e centrifugado a 12.000 rpm em 

centrífuga FANEM modelo 213. Após a separação das células de levedura o vinho foi imediatamente 

transferido para frasco de estoque e congelado a temperatura de -20 ºC, para posterior análise. Sendo 

definidos como parâmetros do processo: temperatura fermentação 32 ºC, em um agitador orbital com 

controlador de pH foi ajustado para 4,5 com ácido clorídrico 2M; agitação – 120 rpm;concentração do 

hidrolisado 180, 220 e 260 gL-1; concentração de levedura 8 % p/p; tempo de fermentação até 10h. 

Determinação da viabilidade celular 

A determinação da viabilidade e número de células totais antes e após a fermentação foi feita 

segundo a metodologia de Lee et al. (1981). Foram coletadas amostras nos respectivos tempos, com volume 

de 1 mL e diluído em balão volumétrico de 25mL. Da amostra, foi retirado uma alíquota de 0,5mL em um 

tubo de ensaio da suspensão de levedura (mosto em fermentação) e 9,5 mL de solução corante. A contagem

foi feita em microscópio ótico e câmara de Neubauer. Os cálculos para a determinação da viabilidade e 

número total de células são: 

Número total de células / mL = N x 2,5 x 105 x D onde, 

N= número total de células presentes no quadrado médio; 

D= fator de diluição. 

Determinação do teor de etanol, metanol e glicerol e açúcares residuais

As concentrações de etanol, metanol e glicerol e açúcares residuais foram determinados em 

cromatógrafo líquido de alta eficiência (HP série 1100), empregando-se as seguintes condições: guarda 

coluna da BIO RAD n° 125-0131; coluna BIO RAD AMINEX HPX-87H (300 x 7,8 mm); temperatura da 

coluna 65°C; detector de índice de refração (IR); solução de ácido sulfúrico à 0,001M, eluente água 

deionizada e desgaseificada; fluxo de 0,8 mL min-1; volume da amostra injetada 20 µL. As amostras foram 

filtradas em filtro de membrana (DURAPORE) em PVDF, 0,22 µm de poro, 13 mm de diâmetro, hidrofílica, 

branca e lisa (SAITO, 2005). 
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Análise estatística 

Os resultados foram submetidos a analise de variância pelo teste F e quando significativo submetido 

ao teste de Tukey a 5% de probabilidade para comparar as médias (BANZATTO; KRONKA, 1995). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização físico-química do amido (matéria-prima) 

A caracterização físico-química do amido de mandiocautilizado nos ensaios está apresentada na 

Tabela 3. 

Tabela 3. Composição centesimal do amido de mandioca em porcentagem base seca. 

Análises Teores (% m.s.) 
Umidade 13,65 
Amido 97,44±0,33 

Matéria graxa 0,23 0,03 
Proteína 0,16±0,01 
Fibras 0,15 ±0,02 

Açúcares solúveis totais 0,14 ±0,02 
Cinzas 0,10±0,01 

pH 5,91±0,05 
Acidez* 0,50 ±0,05 

*mL de NaOH/100g base úmida. 

Ensaios de fermentação com levedura Y904 e Y620 

A Tabela 4 apresenta a eficiência do processo fermentativo. 

Tabela 4. Tabela de eficiência da fermentação, em função das variáveis dependentes e independentes, 

utilizadas no experimento. 

Variáveis independentes Variáveis dependentes 

Ensaios Levedura P  
(produto) 

S 
(substrato) 

(g .L-1) 

Etanol  
(g .L-1) 

Glicose  
(g .L-1) 

Concentração 
celular 

Eficiência 
(%) 

1 Y904 0 180 86,60 6,00 2,50x1009 94,00 
2 Y904 0 220 102,20 1,40 2,28x1009 90,73 
3 Y904 0 260 104,10 2,40 2,13x1009 87,34 
4 Y670 0 180 87,04 0,50 2,52x1009 94,81 
5 Y670 0 220 106,60 1,10 2,15x1009 95,00 

A determinação da concentração de etanol durante a fermentação alcoólica foi realizada em massa 

(% m/m), foi possível determinar o rendimento da fermentação alcoólica, que foi de 95,00%, ou seja, 49,00g 

de etanol obtidos de 100 g de açúcar fermentado, representando uma eficiência no processo fermentativo de 

100%. 
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Tabela 5. Interação da concentração de glicose x Levedura. 

Levedura
Concentração Y904 Y670 

180 g. L-1 64,8 cA 62,6 cA 
220 g. L-1 84,9 bB 94,1 bA 
260 g. L-1 131,8 aB 135,5 aA 

Médias com letras iguais, minúsculas para colunas e maiúscula para linhas, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade. DMS para colunas = 0,3486; DMS para linhas =  0,2906. C.V. (%) = 7.06.  

Na interação da concentração de glicose com as leveduras Y904 e Y670 observou-se variação de 

62,6 g. L-1 a 135,5 g. L-1. A levedura Y904 com 220 g. L-1 obteve a melhor interação, porém não houve 

diferença significativa entre a interação entre as leveduras, mas a levedura Y904 obteve melhor resultado 

com o aumento da concentração de glicose. Na interação do tempo de fermentação com as leveduras Y904 e 

Y670, observa se uma variação de 9,7 g. L-1 a 230,1 g.L-1. Os tratamentos variaram significativamente com o 

tempo, a levedura Y904 obteve melhor interação entre 1 e 2h de fermentação e a levedura Y670 obteve 

melhor interação entre 4 e 8h, conforme apresentado na Tabela 6. 

Tabela 6. Interação do tempo de fermentação x Levedura. 

Levedura
Tempo Y904 Y670 

0h 230,1 aA 223,7 aB 
1h 152,6 bB 207,0 bA 
2h 122,5 cB 139,0 cA 
4h 78,9 dA 56,6 dB 
6h 37,1 eA 28,7 eB 
8h 22,2 fA 17,1 fB 
10h 13,6 gA 9,7 gA 

Médias com letras iguais, minúsculas para colunas e maiúscula para linhas, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade. DMS para colunas = 0,6709; DMS para linhas =0,4439,  C.V. (%) = 7,06. 

Conclusões 

Conclui-se que a concentração de 220 g L de glicose, em 8h de fermentação, em processo sem 

adição de ar, com atuação da levedura Y670 proporcionam maior produção de etanol. 

A levedura Y904 classificada como industrial obteve um melhor desempenho nas duas primeiras 

horas, já a levedura Y670 classificado como de panificação foi melhor no tempo de três á dez horas. 
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Introdução 

As raízes de mandioca de mesa são predominantemente encontradas no mercado na forma in natura, 

com baixo valor agregado, suscetível a deteriorações de ordem fisiológica e microbiológica (MEDEIROS, 

2009). Alguns estudos estão sendo feitos visando agregação de valor e redução de perdas pós-colheita, 

destacando-se a aplicação de revestimentos comestíveis (PEDROZA et al., 2011). 

A aplicação de revestimentos comestíveis tem demonstrado ser uma técnica efetiva na manutenção 

da qualidade de frutos e hortaliças, mantendo a aparência fresca, a firmeza e o brilho, aumentando assim, o 

valor comercial (DURANGO et al., 2005). 

Um composto alternativo para uso como revestimento comestível é a fécula ou amido de mandioca, 

considerada matéria-prima adequada na elaboração de biofilmes comestíveis, por formar películas resistentes 

e transparentes, eficientes barreiras à perda de água, proporcionando bom aspecto ao vegetal (HOJO et al., 

2007). Entretanto, pouco se sabe sobre a conservação de mandioca de mesa minimamente processada 

revestida com fécula de mandioca. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade de mandioca de mesa submetida a diferentes 

concentrações de revestimento comestível à base de fécula e conservada em embalagem de Polietileno. 

Material e Métodos 

Raízes de mandioca de mesa, cultivar Recife, colhidas aos oito meses de idade, foram adquiridas na 

feira livre de Serra Talhada - PE, oriundas de cultivo situado no Projeto Caraíbas, em Santa Maria da Boa 

Vista - PE. Foram transportas, selecionadas, lavadas em água corrente e resfriadas por 24 horas a 10 ± 2 °C. 

A suspensão contendo amido, utilizada como revestimento comestível, foi obtida pela gelatinização 

do amido de mandioca, quando aquecido a 70 °C e posterior resfriamento por 24 horas a 10 ± 2 °C. 

O processamento mínimo foi realizado na cozinha da UFRPE/UAST, com base no fluxograma 

definido por Barros et al., (2011) e Andrade (2013), sendo o formato adotado o ‘minitolete’. Após 

centrifugação, os pedaços minimamente processados foram imersos por um minuto em suspensão contendo 

fécula de mandioca, nas concentrações 1, 2, 3 e 4% e secos em sala climatizada a 18 ± 2 °C, sob ventilação 
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forçada com uso de ventilador. Os controles corresponderam aos pedaços não revestidos e pedaços não 

revestidos, mas que passaram por processo de secagem. Todos os minitoletes foram imediatamente 

embalados em sacos de Polietileno (150 x 200 x 0,0008 mm de espessura), com aproximadamente 200 

gramas e conservados por 15 dias a 5 ± 2 °C. 

As avaliações foram feitas a cada três dias, a partir da realização do processamento, mínimo (dia 0), 

até o 15º dia. Avaliou-se: análise visual, conforme escala de notas subjetivas descritas por Andrade (2013); 

pH, por meio de pHmetro digital de bancada PHS-3BW; e incidência de Pseudomonas spp., com uso de 

câmara escura e lâmpada ultravioleta a 365 nm. As imagens foram registradas sem o uso do “flash”, com 

câmera digital A620, da Canon. 

Foi utilizado o Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), em esquema fatorial 6 x 6 (sem 

revestimento e sem secagem; sem revestimento e com secagem; 1%; 2%; 3% e 4% de concentração de fécula 

de mandioca) x (0; 3; 6; 9; 12 e 15 dias de conservação refrigerada), com 3 repetições. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

Resultados e Discussão 

Comparando-se os valores médios das notas da análise visual dos pedaços, observou-se que não 

houve diferença significativa (Tabela 1). Isso indicou que o revestimento não influenciou no escurecimento 

superficial. 

Tabela 1. Valores médios de avaliação visual (escala de notas 5-1) em mandioca de mesa minimamente 

processada sem revestimento (com ou sem secagem) e com revestimento comestível em 

diferentes concentrações (1%, 2%, 3% e 4 %), mantida aos  0, 3, 6, 9, 12 e 15 dias em embalagem 

de Polietileno a 5 ± 2 °C. 

Concentração de fécula de mandioca Notas (5-1) 
Sem revestimento e sem secagem 4,33 a* 
Sem revestimento e com secagem 4,42 a 

1% 4,28 a 
2% 4,50 a 
3% 4,41 a 
4% 4,26 a 

*Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey P(>0,05). 

De maneira geral, foi verificado que a mandioca revestida com concentrações a partir de 2% 

apresentaram menores valores de pH (Figura 1).  Isso provavelmente ocorreu devido às barreiras formadas 

ao O2, criando condições de anaerobiose, promovendo a fermentação e consequente acidificação da 

superfície do produto (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 
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Conservação, Dias

0 3 6 9 12 15

pH

6,0

6,3

6,6

6,9

7,2

Sem revestimento, sem secagem
Sem revestimento, com secagem
1%
2%
3%
4%

Figura 1. pH em mandioca de mesa minimamente processada sem revestimento (com ou sem secagem) e 

com revestimento comestível em diferentes concentrações (1%, 2%, 3% e 4%),  mantida aos 0, 3, 6, 9, 12 e 

15 dias em embalagem de Polietileno a 5 ± 2 °C.  

A incidência de Pseudomonas spp., foi observada a partir do 9° dia, nos ‘minitoletes’ que não 

possuíam revestimento e naqueles que apresentavam 1% de fécula de mandioca (Figura 2). Esse fato 

ocorreu, provavelmente, devido ao pH, que foi menor nas concentrações a partir de 2%, tendo em vista que o 

pH ótimo para Pseudomonas spp. é 7,0. Além disso, o revestimento nas concentrações de 2%, 3% e 4% pode 

ter formado maior barreira ao O2, desfavorecendo o crescimento da bactéria, já que é aeróbia 

(SILLANKORVA et al., 2004). 



831

Figura 2. Imagens de mandioca de mesa minimamente processada exposta à luz UV (365 nm), sem 

revestimento (com ou sem secagem) e com revestimento comestível em diferentes concentrações (1%, 2%, 

3% e 4 %), mantida aos 0, 3, 6, 9, 12 e 15 dias em embalagem de Polietileno a 5 ± 2 °C. As setas indicam 

presença de Pseudomonas spp. 

Conclusões

O revestimento nas concentrações 2%, 3% e 4% de fécula de mandioca reduz a incidência de 

fluorescência, indicativo da presença de Pseudomonas spp., nos ‘minitoletes’ mantidos em Polietileno por 15 

dias a 5 ± 2 °C. Assim, essas concentrações são alternativas para a aplicação em mandioca de mesa 

minimamente processada, embora não tenham contribuído para a redução do escurecimento. 
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Introdução

O conjunto de parâmetros a serem considerados na avaliação da qualidade da água para irrigação 

deve comtemplar o conjunto de características físicas, químicas e biológicas que definem sua adequação ou 

não para o uso. Habitualmente as determinações que se realizam na água são: Potencial Hidrogeniônico 

(pH), Condutividade Elétrica (CE), Total de Sais Dissolvidos (TSD), íons: sódio (SO+), potássio (K+), cálcio 

(Ca++), magnésio (Mg++), cloretos (Cl-), sulfatos (SO4
++), carbonatos (CO3

--) e bicarbonatos (HCO3
-) 

(ALMEIDA, 2010). 

No beneficiamento da mandioca, a água de limpeza das raízes é proveniente dos lavadores e 

descascadores e carrega em suspensão a terra e as cascas que podem ser separados por decantação ou 

peneiramento. Esta água possui uma baixa carga orgânica, por isto pode-se separar os sólidos suspensos e 

assim qualificá-la para a reutilização após tratamento (LAMAISON, 2009). 

O tratamento das águas residuárias geradas em fecularias, utilizando-se de lagoas de estabilização 

em série, além de ser um processo simples, tende a mostrar-se eficiente, sobretudo reduzindo a carga 

orgânica, uma vez que cada lagoa apresenta características e funções distintas (CAMPOS et al., 2006). 

O trabalho teve como objetivo determinar o pH das amostras de água proveniente da fecularia de 

mandioca, antes e após passarem pela estação de tratamento e se este está dentro dos padrões estabelecidos 

pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), órgão fiscalizador. 

Material e Métodos 

As amostras de água foram coletadas na empresa J. C. Oliveira & Filhos Ltda, situada no Distrito de 

São Lourenço, Município de Cianorte, PR. 

As análises foram realizadas no laboratório C 003 (físico-químicas), da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – UTFPR, Campus Campo Mourão, no ano de 2012. O efluente gerado durante o 

processamento da mandioca foi coletado em dois momentos, antes e após passarem pela estação de 

tratamento. 

Foi realizada a análise físico-química da junção de três águas: manipueira, água da lavagem da 

mandioca e a água da extração da fécula, submetendo-as a avaliação da detecção do pH. Para tanto, utilizou-
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se a metodologia descrita para o Instituto Adolfo Lutz (2008). Esta análise é um dos requisitos para a 

disposição do efluente ao meio ambiente e exigida pelo IAP. 

Para a medição do pH das amostras primeiramente foi realizada a calibração do peagametro com 

soluções tampão com pH 7 e pH 4 e posteriormente realizada a leitura das amostras.  

Todas as análises foram realizadas em triplicata. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA), por meio do programa computacional Microsoft® Office Excel 2007. 

Resultados e Discussão 

As amostras de água sem tratamento apresentou um pH de 5,83 ± 0,02 e após passar pelo tratamento 

nas lagoas de estabilização o pH elevou para 8,68 ± 0,01 (Tabela 1).  

Tabela 1. Resultados do pH das amostras de água antes e após passarem pelo tratamento nas lagoas de 

estabilização. 

 Efluente sem tratamento Efluente tratado Parâmetros estipulados pelo IAP* 
pH ** 5,83 a ± 0,02 8,68b ± 0,12 5 – 9 

*IAP - Licença de Operação 8813; **Resultados expressos como média ± desvio padrão; a,bLetras diferentes na mesma linha indicam 
diferença significativa entre as médias ao nivel de 5% de significância (p≤ 0,05). 

Avaliando os resultados pode-se observar que o valor do pH aumento quando a água da mandioca 

passou pela sequencia de lagoas. Campos et al. (2006) relata em seu trabalho que isso ocorre devido à maior 

presença de algas nas lagoas que utilizam ativamente os nutrientes e produzem oxigênio, levando ao 

aumento do pH.

O valor do pH após o tratamento está dentro dos padrões estabelecidos pelo IAP. 

Feiden (2001) e Parizotto (1999), já haviam verificado que dentre as diversas tecnologias de 

tratamento de efluentes, o sistema de lagoas de estabilização foi o que se adaptou melhor às condições do 

oeste do Paraná, apesar de inúmeras dificuldades enfrentadas nas fases iniciais de implantação. Embora o 

sistema de lagoas represente uma solução de fato para o tratamento de efluentes provenientes de fecularias, a 

experiência é pequena e necessita ser ampliada, sendo necessárias pesquisas sistemáticas para possibilitar a 

melhoria do manejo. 

Conclusões 

O valor do pH após o tratamento está dentro dos padrões estabelecidos pelo IAP e com relação a esta 

parâmetro a água da mandioca pode ser depositada nos corpos hídricos sem que cause nenhum tipo de danos 

ao meio ambiente e a vida aquática, como também, utilizada na irrigação. 
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Introdução 

Apesar dos grandes avanços tecnológicos para o tratamento de efluentes líquidos, a indústria da 

mandioca faz parte de um segmento que ainda não permite grandes investimentos sistemas complexos para 

tratamento de seus efluentes e, existe a preocupação com a reutilização dos efluentes tratados ou sua 

disposição no meio ambiente. Tendo em vista que os efluentes mais poluentes provém de indústrias que 

usam polissacarídeos como matéria-prima, por lançarem grandes quantidades de carboidratos solúveis em 

rios, sendo inclusive comparáveis aos esgotos domésticos quanto ao consumo de oxigênio nos cursos d’água, 

a infiltração no solo é o processo de tratamento mais natural que existe e, ao mesmo tempo, oferece uma 

proteção eficiente das águas contra os efeitos da poluição (FIORETTO, 1994). 

As pesquisas sobre tratamento de efluentes de agroindústrias têm mostrado que os processos 

biológicos são considerados uma alternativa para o tratamento de resíduos gerados pelas fecularias, porém 

sua grande dependência de fatores climáticos e as dificuldades de automação têm inviabilizado a 

implantação destes sistemas. Nos últimos anos, os processos oxidativos avançados (POA) vêm sendo 

utilizados como uma alternativa eficaz na mineralização da grande maioria dos contaminantes orgânicos.

Conforme Teixeira e Jardim (2004), esses processos caracterizam-se por transformar a grande maioria dos 

contaminantes orgânicos em dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos, por meio de reações de 

degradação que envolvem espécies transitórias oxidantes, principalmente os radicais livres. 

O objetivo do presente trabalho foi estudar a eficiência da redução da carga orgânica da manipueira 

de fecularia através de processos oxidativos com peróxido de hidrogênio e radiação ultravioleta. 

Material e Métodos 

Coleta e tratamento do substrato 

O substrato utilizado nos experimentos foi a manipueira de fecularia, coletada diretamente na calha 

de alimentação do descascador de mandioca, no setor de processo da empresa Technoamido Indústria e 

Comércio Amido e Derivados Ltda, localizada na cidade de São Pedro do Turvo, estado de São Paulo.  

A manipueira coletada permanecia em repouso por aproximadamente 3 horas para decantação da 

areia e outros materiais indesejáveis, e o sobrenadante era retirado através de sifão. O substrato era 
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armazenado em recipientes de polietileno com capacidade de 5 litros e, transportado para o Laboratório do 

CERAT em Botucatu-SP. O substrato decantava por mais 24 horas, em seguida, retirava-se o sobrenadante 

com uso de sifão, filtrava em filtro à vácuo com papel qualitativo e, armazenava o substrato em câmara fria 

sob temperatura de 4 ºC. 

Processo de oxidação com peróxido de hidrogênio e radiação ultravioleta 

Para o desenvolvimento deste experimento foi utilizado um reator confeccionado em aço inoxidável 

com capacidade útil de 6,2 litros. Internamente o reator possui duas lâmpadas de fabricação PHILIPS, 

modelo TUV 75W HO 1SL com potência de 75Watts e potência em  UV C de 25,5 W. As lâmpadas foram 

protegidas por um bulbo de quartzo.  

O sistema foi alimentado por uma bomba peristáltica, fabricação Randolph, modelo 610, operando 

com vazão de 6 L.min-1. 

A temperatura de trabalho foi de 32 ºC, mantida através do uso de banho termostatizado Polystat

fabricado pela empresa Cole Parmer.

Foi utilizado o peróxido de hidrogênio 200 volumes (50% p/p), as dosagens aplicadas foram 

baseadas nas recomendações da US Peroxide (2013), na proporção de 2,1 g de H2O2 por grama de DQO. 

A correção do pH do meio foi realizado através do uso ácido clorídrico concentrado (HCl) e solução 

de hidróxido de sódio (NaOH) 35% (p/p). 

Para controle das eficiências de redução de matérias orgânica foi utilizado o carbono orgânico total, 

que foi determinado através de aparelho TOC 5000A – Shimadzu. As amostras foram incineradas à 

temperatura de 680 ºC, o volume injetado foi de 16 µL, o gás de arraste utilizado foi o ar sintético, com fluxo 

de 150 mL min-1. 

Planejamento experimental 

O processo foi avaliado segundo o modelo estatístico que simulou o tratamento em meio alcalino e 

ácido, utilizando um planejamento experimental completo 22, com pontos axiais e centrais. Os pontos axiais 

(α) são utilizados para ampliação do modelo linear, transformando-o em modelo quadrático. O valor de α é a 

função do número de variáveis independentes (k), sendo calculado segundo a equação (BARROS NETO; 

SACARMÍNIO; BRUNS, 2003): 

O experimento foi avaliado nos tempos: 0; 30; 60, 120, 180, 240, 300, 360 e 420 minutos. 

O processamento dos dados e as análises estatísticas foram realizados com o auxílio do programa 

computacional Statistica 8.0 da empresa Statsoft.  

A Tabela 1 apresenta o planejamento experimental para os ensaios com peróxido de hidrogênio e 

radiação ultravioleta em meio alcalino para determinação da eficiência de remoção da matéria orgânica 

contida nas amostras de manipueira, utilizadas no experimento. 
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Tabela 1. Níveis das variáveis utilizadas no planejamento experimental para avaliação da eficiência de 

redução de matéria orgânica nas amostras de manipueira de fecularia, tratadas em meio alcalino com 

peróxido de hidrogênio e radiação ultravioleta. 

Variáveis -α (-1,41) -1 0 +1 +α (+1,41) 
pH 7,0 7,5 9,0 10,5 11,0 

[H2O2]/DQO 1,8 2,1 3,0 3,9 4,2 

Os resultados obtidos no primeiro experimento foram utilizados para elaboração do segundo 

experimento em meio ácido, conforme apresentado na Tabela 2. 

Tabela 2. Níveis das variáveis utilizadas no planejamento experimental para avaliação da eficiência de 

redução de matéria orgânica nas amostras de manipueira de fecularia, tratadas em meio alcalino com 

peróxido de hidrogênio e radiação ultravioleta. 

Variáveis -α (-1,41) -1 0 +1 +α (+1,41) 
pH 7,0 7,5 9,0 10,5 11,0 

[H2O2]/DQO 1,8 2,1 3,0 3,9 4,2 

O experimento foi avaliado nos tempos: 0; 30; 60, 120, 180, 240, 300, 360 e 420 minutos. Nestes  

tempos eram coletadas amostras com volume de 5mL para realização das análises. 

Resultados e Discussão 

A Tabela 3 apresenta a caracterização físico-química média de amostras brutas de manipueira e 

amostras decantadas e filtradas. 

Tabela 3: Caracterização física e química média de 20 amostras brutas e após processo de decantação e 

filtragem, de manipueira de fecularia utilizadas no experimento. 

Variáveis Unidade Amostra bruta Amostra decantada 
DQO mg L-1 7055 ± 1669 3506 ± 1340 
COT mg L-1 3013 ± 412 1399 ± 352 
pH - 6,6 ± 0,2 3,8 ± 0,2 

Turbidez UNT 1039 ± 284 138 ± 41 
Sólidos totais mg L-1 13,4 ± 3,2 4,5 ± 0,6 
Sólidos fixos mg L-1 4,2 ± 1,3 1,44 ± 0,05 

Sólidos voláteis mg L-1 9,2 ± 1,9 3,06 ± 0,55 
Sólidos sedimentáveis mL L-1 15 ± 2 <0,1 

Como pode-se observar nos dados da Tabela 1, o processo de decantação, seguido de filtração 

promoveu reduções de DQO e COT na ordem de 50,3% e 53,6%, respectivamente, ficando mais evidenciado 

a redução da turbidez. 
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Segundo Lamo e Menezes (1979) a caracterização físico-química da manipueira é variável 

dependendo da forma de processamento das raízes, principalmente em relação à matéria orgânica e potencial 

tóxico. As características do efluente são altamente dependentes do nível de eficiência dos equipamentos 

utilizados nos processos de extração (COLIN et al., 2007). 

Os resultados dos experimentos estão apresentados nas Figuras 2 (meio alcalino) e 3 (meio ácido). 

Como pode se observar na Figura 3, os melhores rendimentos foram obtidos para os tratamentos em 

meio ácido e, com a relação da massa de H2O2 com a massa de DQO, igual a 3. 

A estabilidade do H2O2 varia em função do pH e da temperatura. Maiores temperaturas e pH básico 

favorecem sua decomposição em H2O e O2 (LIRA, 2006; CHU et al., 2000). 

As Figuras 4 e 5 apresentam as superfícies de respostas e os gráficos de contorno para os 

experimentos em meio alcalino (Figura 4) e meio ácido (Figura 5). 

Figura 2. Eficiência na redução de matérias 
orgânica nos experimentos em meio alcalino. 

Figura 3. Eficiência na redução de matérias 
orgânica nos experimentos em meio alcalino. 

Figura 4: Superfície de resposta e gráficos de 
contorno para o tratamento da manipueira, com 
H2O2 e radiação ultravioleta em meio alcalino. 

Figura 5: Superfície de resposta e gráficos de 
contorno para o tratamento da manipueira, com 
H2O2 e radiação ultravioleta em meio ácido. 
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Conclusões 

Os resultados obtidos no presente trabalham permitem concluir que o pH e a  relação entre a massa 

de H2O2 e a DQO, foram as fatores que mais influenciaram na eficiência na redução da matéria orgânica e,os 

pontos ótimos encontraram-se em pH ácido (2,40)  e relação H2O2/DQO igual à 3, o que levou à uma 

eficiência de 92,1%. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é um alimento com alto valor energético e nutritivo. Possui 

sais minerais (cálcio, ferro e fósforo) e vitaminas do Complexo B. É utilizada por milhões de pessoas em 

países tropicais, às vezes constituindo-se seu principal alimento, sendo consumida tanto in natura como sob 

forma de diversos subprodutos, tais como farinha e fécula. É um produto com grande potencial de mercado 

dentre os alimentos minimamente processados (LUND et al., 2007). 

As raízes de mandioca in natura apresentam alta perecibilidade, fazendo com que o produtor não 

possa ampliar a forma de comercialização da mandioca de mesa. Tratamentos com antioxidantes e 

sanificantes podem contribuir para diminuição da perecibilidade da mandioca (SILVA et al., 2013), sendo  

necessário a avaliação de produtos que possam aumentar o tempo de prateleira, prevenindo o escurecimento. 

Os ácidos cítrico e ascórbico, por sua disponibilidade no mercado e seu amplo uso na indústria alimentícia 

tem sido estudados (PINELI et al., 2005). O ácido cítrico é o principal ácido orgânico em frutas e hortaliças, 

podendo ter efeito inibidor dual, pois abaixa o pH, além de ser capaz de complexar prooxidantes como o 

cobre do sítio ativo da enzima PPO, diminuindo a velocidade da reação enzimática. O ácido ascórbico, o 

mais comumente usado, inibe o escurecimento enzimático de forma eficiente, devido a sua habilidade em 

reduzir quinonas novamente a compostos fenólicos, prevenindo a formação de pigmentos escuros (LIMBO; 

PIERGIOVANNI, 2006 citado por MEDEIROS, 2009). 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a qualidade da mandioca minimamente, tratada 

com antioxidantes, em diferentes períodos de armazenamento. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da 

Conquista, BA, em julho de 2013. 
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As raízes tuberosas de mandioca da variedade Milagrosa, provenientes da localidade de Capinal, 

município de Vitória da Conquista, BA, foram colhidas aos 10 meses após plantio e, em seguida, 

encaminhadas ao Laboratório de Melhoramento e Produção Vegetal para o processamento. As raízes, depois 

de lavadas e descascadas foram cortadas em pedaços com 7 cm de diâmetro, com faca de aço inoxidável. 

Posteriormente, realizou-se a sanitização com uso de hipoclorito de sódio na concentração 200 mg L-1

durante 15 minutos (GREGÓRIO et al., 1996). Em seguida estes foram submetidos aos tratamentos 

antioxidantes, por meio de imersão em solução com agentes químicos em diferentes concentrações. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em parcelas subdivididas, 

considerando como parcelas os 5 tratamentos antioxidantes e como subparcelas os períodos de 

armazenamento (0, 3, 6, 9, 12 e 15 dias). Os tratamentos oxidantes utilizados foram: 1) testemunha (sem 

antioxidante); 2) 3% ácido cítrico; 3) 3% ácido ascórbico; 4) 1% ácido cítrico + 2% ácido ascórbico; e 5) 2% 

ácido cítrico + 4% ácido ascórbico. Após a aplicação dos tratamentos, os toletes de mandioca foram 

drenados e acondicionados manualmente em sacos de polietileno, com aproximadamente 800 gramas do 

produto, armazenados a 8 ± 2°C.  

As raízes foram avaliadas por 15 dias, com intervalos de três dias entre cada avaliação, para 

determinação da acidez titulável, obtida por titulação com NAOH 0,1 N, segundo a técnica do Instituto 

Adolfo Lutz (1985) e do pH, determinado utilizando-se um medidor de pH portátil modelo MPA-210/ MPA-

210P, segundo técnica da AOAC (1992). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias de tratamentos comparadas 

pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. Para o estudo das variáveis em função dos períodos de 

armazenamento, executou-se a análise de regressão, selecionando-se os modelos pela significância, valor do 

coeficiente de determinação e adequação ao fenômeno em estudo. 

Resultados e Discussão 

Observa-se, na Tabela 1, diferença significativa da acidez titulável entre os tratamentos testados 

apenas no décimo segundo dia de armazenamento.  As raízes de mandioca submetidas aos tratamentos 3% 

ácido ascórbico e 2% ácido cítrico + 4% ácido ascórbico apresentaram maiores valores de acidez titulável 

relação em à testemunha (sem antioxidante).

Tabela 1. Acidez titulável das raízes de mandioca minimamente processadas submetidas aos tratamentos 

antioxidantes, armazenadas sob refrigeração. Vitória da Conquista – BA, 2013. 

Tratamentos Tempo de armazenamento (dias) 
0 3 6 9 12 15 

Sem antioxidante 6,4 a 6,4 a 6,7 a 5,3 a 3,5 b 7,0 a 
3% ácido cítrico 5,3 a 6,1 a 6,1 a 3,8 a 4,2 ab 6,1 a 
3% ácido ascórbico  7,5 a 6,4 a 6,4 a 5,2 a 6,4 a 6,1 a 
1% ác. cítrico + 2% ác. ascórbico 6,4 a  4,3 a 7,5 a 3,5 a 4,9 ab 5,0 a 
2% ác. cítrico + 4% ác. ascórbico 7,5 a 5,3 a 5,7 a 4,9 a 6,4 a 5,3 a 

Médias seguidas por uma mesma letra, na coluna, não diferem entre si, pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 

Foi definido modelo cúbico para a característica acidez titulável nos tratamentos sem antioxidante e 

3% de ácido cítrico. Para os demais tratamentos não foi possível encontrar o modelo de regressão 

significativo e adequado para explicar este efeito (Figura 1). Nesta mesma figura observa-se que a acidez 

titulável oscilou ao longo do armazenamento, ocorrendo incremento no terceiro e décimo quinto dia de 

armazenamento. Segundo Bezerra et al. (2002), o aumento da acidez titulável ocorre devido ao processo 

fermentativo bacteriano com produção de ácidos orgânicos, como o láctico, o butírico e o acético, entre 

outros. 

Solução 1: Sem antioxidante; Solução 2: 3% ácido cítrico

Figura 1. Estimativa da acidez titulável de raízes de mandioca submetidas a tratamentos antioxidantes, em 

diferentes períodos de armazenamento. Vitória da Conquista – BA, 2013. 

Encontrou-se diferença entre pH de raízes, quando as avaliações foram realizadas no mesmo dia do 

processamento, no sexto, nono e décimo quinto dia de armazenamento (Tabela 2). No dia do processamento, 

verifica-se que o pH de raízes que não foram submetidas à antioxidantes foi maior do que o daquelas que 

tratadas com 2% ácido cítrico + 4% ácido ascórbico e com 3% ácido ascórbico. Aos 6 dias de 

armazenamento raízes tratadas com 3% de ácido cítrico apresentaram valores superiores de pH em relação à 

testemunha. No nono dia de armazenamento o pH das raízes tratadas com 2% ácido cítrico + 4% ácido 

ascórbico foi maior do que do que o daquelas não tratadas. E, após 15 dias de armazenadas raízes que não 

foram tratadas com antioxidantes apresentaram menor pH. Segundo Braverman (1967) citado por Fontes et 

al. (2008), o pH influencia o escurecimento oxidativo dos tecidos vegetais. Assim, a diminuição do seu valor 

acarreta redução da velocidade de escurecimento do vegetal. 

Oliveira et al. (2003), avaliando o efeito da sanitização e de agente antioxidante em raízes de 

mandioca minimamente processadas, verificaram que a utilização do ácido cítrico, na concentração de 50 

gramas por litro de solução, ocasionou a diminuição dos valores de pH até 7 dias de armazenamento.  

 

Solução 1: Ŷ= 0,057+0,0009x+0,001x2-0,000000005x3

R2=0,696 
Solução 2: Ŷ = 0,049+0,009+0,002x2+0,000000005x3

R2=0,926 
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Tabela 2. pH de raízes de mandioca tratadas com antioxidantes em diferentes períodos de armazenamento. 

Vitória da Conquista – BA, 2013. 

Tratamentos Tempo de armazenamento (dias) 
0 3 6 9 12 15 

Sem antioxidante 6,53 a 6,44 a  6,36 b 6,42 b 6,48 a 6,21 c 
3% ácido cítrico   6,42 ab 6,55 a 6,56 a   6,52 ab 6,43 a 6,49 b 
3% ácido ascórbico    6,25 bc 6,41 a   6,46 ab   6,51 ab 6,44 a 6,46 b 
1% ác. cítrico+2% ác. ascórbico   6,37 ab 6,54 a   6,46 ab   6,59 ab 6,46 a 6,56 a 
2% ác. cítrico+4% ác. ascórbico 6,10 c 6,39 a   6,47 ab 6,64 a 6,50 a 6,68 a 

Médias seguidas por uma mesma letra, na coluna, não diferem entre si, pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 

Embora a análise de variância tenha demonstrado efeito do período de armazenamento sobre pH de 

raízes, somente quando estas foram tratadas com 3% ácido ascórbico foi possível encontrar modelo 

considerado adequado (Figura 2). Nota-se que a partir do terceiro dia de armazenamento, o pH elevou-se até 

o décimo segundo dia, atingindo pH máximo de 6,55, concordando com a tendência de redução da acidez 

titulável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 3: 3% ácido ascórbico 

Figura 2. Estimativa de pH de raízes de mandioca submetidas a tratamentos antioxidantes em diferentes 

períodos de armazenamento. Vitória da Conquista – BA, 2013. 

Conclusão 

O tratamento com antioxidantes aumenta a acidez titulável e reduz o pH de raízes de mandioca 

minimamente processadas armazenadas quinze dias após armazenamento. 
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Introdução 

A mandiocultura exerce um papel importante na agricultura brasileira, principalmente nas regiões 

Norte e Nordeste do país. A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é considerada uma das principais fontes 

de carboidratos na alimentação humana e animal, além de ser geradora de empregos. Na alimentação humana 

podem ser utilizadas tanto as raízes quanto as folhas da mandioca, porém o consumo das raízes é muito mais 

relevante, podendo ser aproveitadas in natura ou ainda na fabricação de subprodutos como farinha e fécula, 

sendo que 80% são destinadas à fabricação da farinha (ALMEIDA; SILVA, 2004). 

A mandioca é uma planta tolerante às condições de seca e baixa fertilidade do solo, sendo estes os 

principais motivos pelo qual é comumente cultivada e consumida por pequenos produtores rurais em áreas 

com solos pobres, e onde as condições climáticas são constantemente desfavoráveis à exploração de outras 

culturas. 

O componente de maior valor agregado da mandioca é o amido, carboidrato encontrado em 

abundância na natureza. Devido às suas propriedades físico-químicas e funcionais exclusivas, este 

carboidrato tem grande importância nos mais diversos setores industriais.  (FRANCO et al., 2001). 

O rendimento dos produtos derivados da mandioca está intimamente relacionados com a medida de 

massa seca, pois segundo Carvalho (2007), é esta característica que determina o valor pago das raízes no 

momento da comercialização. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de massa seca e de amido e o rendimento de farinha de 

genótipos de mandioca cultivados em Cândido Sales, BA. 

Material e Métodos 

Este experimento foi instalado na localidade Lagoa Grande, município de Cândido Sales, BA. O 

município está localizado na região Sudoeste do estado, com altitude média de 627 m e clima tropical com 

estação seca (Aw), segundo classificação de Köppen. A temperatura média anual é de 20,4 ºC e a 

precipitação anual de 767,4 mm, com período chuvoso estabelecido entre os meses de outubro e março (SEI, 
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2013). O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico típico de textura 

argilosa.  

O solo foi preparado com aração, gradagem e feita abertura de sulcos. O plantio foi efetuado 

manualmente, em outubro de 2010, com o espaçamento 1,0 m entre linhas e 0,6 m entre plantas. 

Cada parcela foi constituída por quatro linhas de 11,40 m de comprimento, totalizando 45,6 m2. O 

delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com três repetições e 22 tratamentos, formados 

pelos genótipos Sergipe, Caipira, Jalé, 9783/13, Caravela, Lagoão, 9624/09, Mestiça, Moreninha, Verdinha, 

Aramaris, Poti Branca, Palmeira Preta, Amansa Burro, Tapioqueira, Caitité, Mulatinha, Bom Jardim, Cigana 

Preta, Tussuma, Sergipana e Platinão. 

Aos 24 meses após o plantio, foi efetuada colheita e avaliados o teor de massa seca em raiz, 

determinado por meio da balança hidrostática, onde se utilizou a equação MS = 15,75 + 0,0564*R, sendo R o 

peso de 3 kg de raízes em água; o teor de amido, calculado subtraindo-se do teor de massa seca a constante 

4,65 (GROSSMANN; FREITAS, 1950) e rendimento de farinha, calculado por meio da equação Y= 2,56576 

+ 0,0752613564X,onde: Y representa a porcentagem de farinha, X é o peso de 3 kg de raízes na água obtido 

pelo método da balança hidrostática, segundo Fukuda e Caldas (1987). 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SAEG, versão 9,1 (RIBEIRO JÚNIOR, 

2004), procedendo-se Análise de Variância e, posteriormente, as médias dos tratamentos foram agrupadas 

pelo procedimento proposto por Scott-Knott, a de 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 

As porcentagens de massa seca, amido e o rendimento de farinha variaram significamente entre os 

genótipos avaliados (Tabela 1), com os genótipos 9624/09, 9783/13, Amansa Burro, Aramaris, BomJardim, 

Caipira, Caitité, Caravela, Cigana Preta, Jalé, Lagoão, Mestiça, Moreninha e Mulatinha apresentando 

maiores valores para essas características. 

Os genótipos Tussuma e Verdinha apresentaram menores valores de massa seca, amido e o 

rendimento de farinha em relação os demais genótipos avaliados (Tabela 1). Conforme Mendonça et al. 

(2003), os teores de massa seca podem variar em função do genótipo cultivado.  

Apenas o genótipo 9624/09 apresentou teor de amido acima de 30%. Para Conceição (1979), o ideal 

é que o genótipo apresente pelo menos 30% de amido.

Segundo Sarmento (1997), o teor massa seca determina o rendimento de industrial das raízes, 

estando assim relacionadas aos produtos derivados da mandioca, como a fécula e farinha. Assim sendo, é 

desejável que os genótipos responsáveis pelas maiores produções de raízes sejam também aqueles que 

tenham maiores teores de massa seca, maximizando assim o rendimento final por unidade de área cultivada 

(VIDIGAL FILHO et al., 2000). 
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Tabela 2. Teores de massa seca e de amido e rendimento de farinha em genótipos de mandioca cultivados 

em Lagoa Grande. Cândido Sales - BA, 2013. 

Genótipos Massa seca (%) Amido (%) Rendimento de farinha (%) 
9624/09 35,85 a 31,20a 29,39 a 
9783/13 33,14 a 28,49 a 25,79 a 
Amansa burro 32,71 a 28,06 a 25,20 a 
Aramaris 32,66 a 28,01a 25,14 a 
Bom jardim 32,50 a 27,85 a 24,93 a 
Caipira 32,04 a 27,39 a 24,32 a 
Caitité 31,68 a 27,23 a 24,11 a 
Caravela 31,82 a 27,17 a 24,02 a 
Cigana preta 30,90 a 26,25 a 22,80 a 
Jalé 30,68 a 26,03 a 22,50 a 
Lagoão 30,26 a 25,61 a 21,94 a 
Mestiça 30,10 a 25,45 a 21,73 a 
Moreninha 29,86 a 25,21 a 21,42 a 
Mulatinha 29,78 a 25,13 a 21,29 a 
Palmeira preta 29,19 b 24,54 b 20,52 b 
Platinão 28,72 b 24,07 b 19,88 b 
Poti branca 28,69 b 24,04b 19,83 b 
Sergipana 28,57 b 23,92 b 19,68 b 
Sergipe 27,14 b 22,49 b 17,77 b 
Tapioqueira 26,64 b 21,99 b 17,11 b 
Tussuma 25,05 c 20,40 c 14,98 c 
Verdinha 22,72 c 18,07 c 11,89 c 
CV (%) 8,27 9,79 15,32 

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

Conclusões 

Os Genótipos 9624/09, 9783/13, Amansa Burrro, Aramaris, BomJardim, Caipira, Caitité, Caravela, 

Cigana Preta, Jalé, Lagoão, Mestiça, Moreninha e Mulatinha apresentaram as maiores porcentagens de massa 

seca, teor de amido e rendimento de farinha. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), dicotiledônea da família das Euphorbiaceas, é cultivada 

mundialmente em cerca de 16 milhões de hectares (EL-SHARKAWY et al. 2008). No Brasil, a variabilidade 

genética em mandioca é muito grande, contudo existem demandas por variedades que se adaptem a cada 

ambiente e às diversas formas de utilização (FUKUDA et al. 2005), tanto para o processamento de farinha e 

derivados, quanto para o consumo cozida, ou ainda, como matéria-prima de amplo uso gastronômico.

O teor de ácido cianídrico (HCN) contido nas raízes é um dos fatores que definem a finalidade de 

uso da mandioca. As variedades ‘doces’, destinadas ao consumo fresco humano, são denominadas ‘mandioca 

de mesa’, ‘macaxeira’, ‘aipim’ ou ‘mandioca mansa’; apresentam menos de 100 mg.kg-1 de HCN em polpa 

crua de raízes. (RIMOLDI et al. 2006).  

A variação no tempo de cozimento e qualidade da massa cozida limitam a comercialização da 

"mandioca de mesa”. Tais variações podem ocorrer entre variedades, em condições edafo-climáticas 

diferentes, e, principalmente, em função da idade da planta. 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a dificuldade de descascamento e 

tempo de cozimento das variedades de “mandioca de mesa” Roxinha e Pão da China, em seis épocas de 

colheita, nas condições do município de Vitória da Conquista – BA. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da 

Conquista, município situado a 14º53’Latitude Sul e 40º48’ Longitude Oeste de Greenwich, com altitude 

média de 928 m, clima tropical de altitude (Cwa), de acordo com Köppen. As médias de temperaturas 

máxima e mínima são, respectivamente, de 25,3ºC e 16,1ºC. A precipitação média anual é de 733,9 mm, 

sendo o maior nível encontrado de novembro a março. As características geográficas, especialmente a 

altitude, propiciam ao município um expressivo contraste térmico entre o verão e o inverno, ocorrendo 

extremos de temperaturas mínimas menores que 10ºC, nas madrugadas de inverno (SILVA et al. 2007). 

O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico Típico, com relevo 

plano e textura franco-argilo-arenosa. A análise de solo para caracterização química da área foi realizada no 
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Laboratório de Solos da UESB, cujo resultado demonstrou: pH em água: 4,9; P: 5,0 mg.dm-³; K+: 0,12 

cmolc.dm-³; Ca2+ : 0,9 cmolc.dm-³; Mg2+ : 0,6 cmolc.dm-³; Al3+ : 0,4 cmolc.dm-³; H+ : 3,0 cmolc.dm-³;CTC 

efetiva: 2,0 cmolc.dm-³; CTC a pH 7,0: 5,0 cmolc.dm-³; Saturação por bases (V): 32 %. No preparo do solo 

foram feitas as operações de aração, gradagem e abertura de sulcos. Não foram realizadas calagem e 

adubação, com o intuito de simular o sistema de preparo do solo adotado pelos produtores de mandioca da 

região.  

As variedades Roxinha e Pão da China foram escolhidas por apresentarem bons rendimentos na 

região Sudoeste da Bahia, sendo utilizadas tanto como variedade de mesa, como, eventualmente, para a 

fabricação de farinha.   

O plantio foi efetuado em novembro de 2008, utilizando-se manivas de 2 a 3 cm de diâmetro, com 5 

a 7 gemas e comprimento médio de 20 cm. O espaçamento adotado foi 0,60 m entre plantas e 1,0 m entre 

linhas, resultando em uma população de 16.667 plantas ha-1. Durante a condução do trabalho, foram feitas 

cinco capinas manuais. As variedades foram colhidas aos 270, 330, 390, 450, 510 e 570 dias após o plantio, 

considerando-se, três repetições, com8 plantas, em área de 8,4m2. 

Foram avaliados a facilidade de descascamento e o tempo de cocção. O descascamento foi 

classificado em: a) fácil, quando a casca solta com facilidade, quando puxada com a mão, sendo retirada 

inteira, sem deixar pedaços aderidos à polpa, ou encontrando-se estes em pequena proporção; b) mediano, 

quando a casca solta com alguma dificuldade, ocorrendo maior presença de fragmentos que permanecem 

aderidos à polpa do que na classe anterior; c) difícil, quando a casca está bastante aderida à polpa, e quando 

puxada com a mão, quebra-se em pequenos pedaços que se destacam, permanecendo grande parte aderida à 

polpa. O tempo de cocção foi avaliado segundo metodologia utilizada por Pereira et al. (1985), citada por 

Ponte (2008). Após a coleta aleatória de três raízes de padrões comerciais, procedeu-se a lavagem, secagem e 

descascamento. Em seguida foi retirado da porção mediana de cada raiz um cilindro de 100g e de 3 cm de 

altura, que foi imerso em panela com 1 litro de água fervente. Determinou-se o tempo de cozimento 

introduzindo-se um garfo nos pedaços de raízes, até estes não apresentarem resistência à penetração, sem, 

contudo, se fragmentarem. Segundo o tempo gasto para o cozimento, classificou a mandioca em: a) 

Cozimento ótimo: de 0 a 10 minutos, b) bom: de 11 a 20 minutos, C) regular: de 21 a 30 minutos e d) ruim: 

acima de 30 minutos. 

Resultados e Discussão 

As colheitas iniciaram-se em julho de 2009, 270 dias após plantio, na fase de repouso vegetativo das 

plantas. As variedades Roxinha e Pão da China tiveram suas características culinárias avaliadas, destacando-

se a estabilidade de cozimento durante todo o ciclo da cultivar, que, segundo Fukuda et al. (2005), considera 

o tempo de cozimento médio, plasticidade e outros caracteres. 

As características de descascamento e tempo de cocção das variedades de mandioca Roxinha e Pão 

da China, dos 270 aos 570 dias após o plantio, encontram-se na Tabela 1. 
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Tabela 1. Médias de descascamento e tempo de cocçãode raízes das variedades de mandioca de mesa 

Roxinha e Pão da China, em seis épocas de colheita. Vitória da Conquista – BA, 2011. 

Épocas de colheita (dias) Descascamento  Tempode cocção * 
Roxinha P. China Roxinha P. China 

270 (Jul) Difícil Difícil 16,0 17,3 
330 (Set) Difícil Fácil 15,0 17,7 
390 (Nov) Difícil Mediano 16,3 29,3 
450 (Jan) Fácil Difícil 35,0 30,3 
510 (Mar) Fácil Difícil 28,0 28,7 
570 (Mai) Fácil Mediano 26,0 26,0 

*Tempo de cocção (minutos) 0 – 10 = ótimo, 11 - 20 = bom, 21 – 30= regular, acima de 30 = ruim. 

A dificuldade de retirada da entrecasca é fator importante para o consumidor, que necessita de um 

produto de fácil manuseio (OLIVEIRA et al. 2010). Segundo esses autores, a dificuldade de descascamento é 

considerada fator negativo na seleção de cultivares para mesa. A variedade Roxinha apresentou 

descascamento difícil dos 270 aos 390 dias de idade, e fácil dos 390 até 570 dias após o plantio, 

correspondendo aos meses de julho de 2009 a maio de 2010. Já a variedade Pão da China apresentou 

descascamento difícil apenas aos 270 dias, alternando de fácil a mediano nas colheitas seguintes. 

O tempo de cozimento considerado adequado ocorreu nas colheitas do nono até o décimo terceiro 

mês para a variedade Roxinha e do nono até o décimo primeiro mês para a variedade Pão da China. O tempo 

de cozimento regular, (inferior a 30 minutos), foi obtido na variedade Roxinha aos 510 e 570 dias após o 

plantio. Já a colheita da mesma variedade, aos 450 dias, foi considerada inadequada para variedades de mesa. 

Na variedade Pão da China, as épocas regulares (adequadas) foram aos 390, 510 e 570 dias após o plantio, 

sendo a colheita aos 450 dias (janeiro de 2010) inadequada. Ponte (2008), estudando épocas de colheita de 

variedades de mandioca, observou uma relação linear crescente do tempo de cozimento em função das 

épocas de colheita, para a variedade Cacau Amarela. Segundo a autora, com a permanência das plantas em 

campo, houve um aumento no tempo de cozimento, variando de 11,96 minutos, aos 210 dias, a 30,61 

minutos, aos 390 dias após o plantio.  

A variação no tempo de cozimento e na qualidade da massa cozida é fator inibidor para o comércio 

de raízes destas variedades durante todo o ano. Estas características apresentam variações entre raízes de 

uma mesma planta, e também variam com o tipo de solo, variedade e idade da planta (BORGES et al. 2002). 

Benesi et al.(2008) relatam que, embora haja divergências sobre o período ideal de colheita, pesquisas 

apontam que a melhor época de colheita depende da variedade e de fatores ambientais. Os mesmos autores 

apontam a necessidade de pesquisas para diferentes variedades de mandioca, em locais diversos, para avaliar 

a melhor época de colheita da cultura, com fins de obter retorno econômico ótimo. 

Fialho et al. (2002) observaram menor tempo de cozimento (inferior a 30 minutos) aos nove meses 

após o plantio, em nove variedades avaliadas. Os autores citam que, dentre outras, a variedade “cacau”

apresentou o menor tempo de cocção em todas as épocas de colheita, 21,6 minutos (aos 9meses), 26,00 

minutos (aos 10 meses), e 27,33 minutos (aos 12 meses). Segundo Alves et al. (2008), clones de mandioca 
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para mesa das variedades Pão e Aciolina podem ser colhidos aos sete meses após o plantio, tanto para o 

consumo cozida quanto para a indústria, nas condições edafoclimáticas do cerrado de Roraima. 

Na África, Ngeve (2003) estudou o efeito do ambiente e da época de colheita na qualidade culinária 

e produtividade de raízes de cinco variedades de mandioca, cultivadas em cinco locais na República do 

Camarões (Nkolbisson, Bertoua, Ebolowa, Ekona e Yoke), avaliando seis épocas de colheita (aos 6, 8, 10, 

12, 14 e 16 meses após o plantio). O autor observou que todas as variedades cozinharam bem quando 

colhidas entre 6 e 8 meses após plantio, depois, o tempo de cocção aumentou continuamente, e as variedades 

não apresentaram bom cozimento. No Brasil, Miranda et al. (2008) analisaram a qualidade culinária de seis 

variedades de mandioca em sete épocas de colheita (aos 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 meses após o plantio) e 

concluíram que todas as variedades apresentaram tempo de cozimento bom até o 12º mês após o plantio. As 

variedades Mato Grosso (46 min.), Pretona (40 min.) e Catarina Amarela (41 min.) mostraram-se inaptas ao 

consumo de mesa aos 16 meses de idade. Já Borges et al. (2002), ao avaliarem 26 variedades, observaram 

que somente oito destas apresentaram cozimento adequado aos 8, 10 e 12 meses após o plantio. Esses autores 

citam que foram observadas diferenças na cocção de raízes de mandioca, não só entre as variedades, mas 

também entre épocas de colheita. 

Conclusões 

O tempo de cocção das raízes das duas variedades avaliadas mostra comportamento semelhante ao 

longo das seis colheitas, sendo recomendada a permanência em campo, de até 390 dias para a Variedade 

Roxinha, (com restrição de descascamento) e 330 dias para a Variedade Pão da China, com restrição de 

descascamento das raízes colhidas aos 270 dias após o plantio. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) desempenha um importante papel na dieta alimentar dos 

brasileiros, por seu alto teor energético (CHISTÉ; COHEN, 2006). O Brasil figura como um dos maiores 

produtores dessa cultura e também como grande consumidor, apresentando em 1999 um consumo de raízes 

per capita de 42,9Kg/hab/ano, enquanto o consumo per capita mundial foi de apenas 16,4Kg/hab/ano (FAO, 

2003). 

O processamento industrial da mandioca gera quantidades significativas de resíduos que causam 

sérios problemas ambientais. Indústrias de médio e grande porte chegam a processar 300 toneladas de 

mandioca por dia, gerando grande quantidade de resíduos sólidos e líquidos (MENDONÇA PINTO; 

CABELO, 2011). 

Os resíduos sólidos são constituídos basicamente de cascas, fibras, bagaço e outros materiais sólidos 

que não são vistos como problema ambiental, pois usualmente são utilizados como complemento na 

alimentação animal.  

O resíduo líquido gerado é comumente chamado de “manipueira”, com um volume médio de 2,6m
3 

de água de lavagem de raiz e 3,6m
3 

de água de extração de fécula por tonelada de mandioca processada. 

Além do grande volume gerado, este resíduo apresenta um elevado teor poluente devido à presença de 

carboidratos e do ácido cianídrico proveniente da hidrólise de glicosídeo cianogênico presentes na mandioca. 

Os sólidos sedimentáveis são aqueles de densidade maior que a da água, que sejam capazes de 

sedimentar por ação da força da gravidade em um determinado período de tempo, quando o sistema está em 

repouso.  

O objetivo do trabalho foi identificar a concentração de materiais sedimentáveis antes e após o 

tratamento da água, das atividades em uma fecularia de mandioca. 

Material e Métodos 

O estudo foi desenvolvido na empresa J. C. Oliveira & Filhos Ltda, situada no distrito de São 

Lourenço, município de Cianorte, Paraná. Foram identificados todos os resíduos e efluentes provenientes do 

desenvolvimento das atividades e o cumprimento das normas regulamentadoras de segurança do trabalho. 
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Para das análises físico-químicas dos resíduos gerados contou-se com o apoio do laboratório da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Campo Mourão. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA), por meio do programa computacional Microsoft® Office Excel 2007. 

Determinação de materiais sedimentáveis 

A determinação dos materiais sedimentáveis foram realizados segundo a metodologia do cone de 

Imhoff descrita por Medeiros (2006).  

Os valores dos sólidos sedimentáveis foram determinados e quantificados em relação ao seu volume 

(mL/L) através do cone Imhoff ou peso (mg/L), sendo o primeiro denominado de teste volumétrico e o 

segundo de gravimétrico.  

Para a realização desta análise foi utilizado o cone de Imhoff que é um cone graduado de capacidade 

de 1 litro, sendo que se introduz a amostra e deixa a mesma decantar por uma hora, após esta decantação foi 

verificado o volume de sólidos que decantou, sendo que o volume decantado corresponde à quantidade de 

sólidos sedimentáveis desta amostra.  

Resultados e Discussão 

Esta analise foi realizada em triplicata e apresentou os seguintes resultados, para a água sem 

tratamento 9,83 mL/L com um desvio padrão de ± 3,01 e para a água tratada o valor encontrado foi de 0,1 

mL/L e não apresentou desvio padrão Tabela 1). 

Tabela 1. Resultados da concentração de materiais sedimentáveis antes e após o  tratamento da água. 

 Efluente sem tratamento Efluente tratado Parâmetros estipulados pelo 
IAP* 

**Materiais 
sedimentáveis 

9,83 a mL/L ± 3,01 0,10 b mL/L± 0,00 Max 1mL/L 

*IAP - Licença de Operação 8813; **Resultados expressos como média ± desvio padrão; a,bLetras diferentes na mesma linha indicam 
diferença significativa entre as médias ao nivel de 5% de significância (p≤ 0,05). 

O valor estabelecido pelo IAP é de no máximo 1 mL/L. Observando-se a Tabela 1 verifica-se que as 

lagoas de sedimentação são eficientes pois reduzem uma grande quantidade dos sólidos sedimentáveis 

presentes na água de mandioca. 

Para Campos et al. (2006), tratamento das águas residuárias geradas em fecularias, utilizando-se de 

lagoas de estabilização em série, além de ser um processo simples, tende a mostrar-se eficiente, sobretudo 

reduzindo a carga orgânica, uma vez que cada lagoa apresenta características e funções distintas. 

Conclusões 
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Estatisticamente demonstra-se que as lagoas de sedimentação estão sendo eficientes na remoção dos 

sólidos sedimentáveis. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma das principais fontes alimentícias para populações de 

países tropicais e importante matéria-prima para a extração de amido (VALLE et al., 2004). O Brasil é o 

maior produtor das Américas (RAMOS JÚNIOR et al., 2009). Em 2011, a produção nacional foi em cerca de 

25 milhões de toneladas raízes (IBGE, 2013). 

O amido, polissacarídeo de reserva das plantas, constitui-se na principal fonte de energia alimentar, 

fornecendo de 70 a 80% das calorias na alimentação humana. De acordo com a origem botânica desse 

polissacarídeo, são empregados os termos técnicos amido e fécula. Quando proveniente das partes superiores 

das plantas, como os grãos, é denominado amido, e fécula se for proveniente de partes subterrâneas, como 

raízes ou tubérculos (LEONEL; CEREDA, 2002). É formado essencialmente por dois tipos de polímeros de 

glicose: a amilose e a amilopectina (COUTINHO, 2007; LACERDA, 2006). A amilose é uma molécula 

essencialmente linear, composta por unidades de D-glucose ligadas em alfa (1-4) com pequeno número de 

ramificações. A amilopectina é altamente ramificada e composta por unidades de D-glucose ligadas em alfa 

(1-4) e com 5 a 6% de ligações alfa (1-6) nos pontos de ramificação (SILVA et al., 2008).  

Os teores de amilose e amilopectina variam nas cultivares de mandioca. Diante disso, o presente 

estudo teve por objetivo avaliar as concentrações de amilose e amilopectina em diferentes genótipos de 

mandioca. 

Material e Métodos 

Este estudo foi conduzido no Laboratório de Melhoramento e Produção Vegetal, da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia. No período de novembro a dezembro de 2012, amostras de raízes foram 

coletadas de 46 genótipos de mandioca, em experimentos conduzidos nos municípios de Cândido Sales e 

Vitória da Conquista – BA. Vinte e seis genótipos foram provenientes da Embrapa CNPMF: Poti Branca, 

Moreninha, Tapioqueira, 9624/09, 9783/13, Palmeira Preta, Aramaris, Mucuri, Amansa Burro, Jalé, Kiriris, 

Lagoão, Caipira, Valença, Prata, Pretinha do Araripe, Platina, 8624/18, Mani Branca, Iara, Jarina, Irará, 
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Tianguá, Preta do Sul, Cria Menino e Guaíra. Vinte genótipos foram disponibilizados dos acessos e seleções 

de sementes, da Coleção de Germoplasma de trabalho de mandioca, da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia: 2006-4, 2006-5, 2006-8, 2006-12, 2006-10, Simbé, Cigana Preta, Sergipana, Jacaré, Cigana, 

Alagoana, Caitité, Salangor, Tussuma, Gravetinho, Bromadeira, Parazinha, Peru, Sergipe e Malacacheta. 

Após a coleta, as raízes de mandioca foram encaminhadas ao laboratório para a extração de amido e 

análise de teor amilose e amilopectina (ISO, 1987). Os grãos de amido foram dispersos com etanol e 

gelatinizados com hidróxido de sódio. Em seguida, uma alíquota foi acidificada e, após a reação com iodo, 

formou-se um complexo de coloração azul, que foi quantificado por espectrofotometria.  

A análise dos dados foi realizada utilizando-se o programa ASSISTAT 6.2 beta, procedendo-se 

análise de variância e, posteriormente, as médias dos tratamentos foram agrupadas pelo procedimento 

proposto por Scoot-Knott, a de 5% de probabilidade.

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1, estão apresentados os teores de amilose e amilopectina observados em raízes tuberosas 

de genótipos de mandioca. O genótipo Malacacheta apresentou maior teor de amilose, enquanto os genótipos 

‘Cria Menino’, ‘9624/09’, ‘Poti Branca’ e ‘2006-10’ apresentaram maiores teores de amilopectina. Observa-

se, que as concentrações de amilose variaram de 10,47 a 22,53%. Por sua vez, as concentrações de 

amilopectina variaram de 77,47 a 89,53%. Em média, a mandioca apresenta teores de 17,0% e 83,0% desses 

polímeros, respectivamente (MARCON et al., 2007). 

Tabela 1. Teores de amilose e amilopectina (%) em raízes de genótipos de mandioca. Vitória da Conquista – 

BA, 2013. 

Genótipos Amilose Amilopectina 
Malacacheta 22,53 a 77,47 f  
Mucuri 19,80 b 80,20 e 
Cigana Preta  19,47 b 80,53 e 
Irará 17,73 c 82,27 d 
Parazinha 17,70 c 82,30 d 
Amansa Burro 17,47 c 82,53 d 
Valença 17,30 c 82,70 d 
Caipira 17,30 c 82,70 d 
Jalé 17,27 c 82,73 d  
2006-12 17,03 c 82,97 d 
Simbé  17,00 c 83,00 d 
2006-5 16,40 d 83,60 c 
Sergipe 16,23 d 83,77 c 
2006-8 16,23 d 83,77 c 
Aramaris 16,20 d 83,80 c 
Preta do Sul 16,07 d 83,93 c 
Kiriris 16,07 d 83,93 c 
9783/13 15,87 d 84,13 c 
Tussuma 15,83 d 84,17 c  
Pretinha do Araripe 15,70 d 84,30 c 
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8624/18 15,70 d 84,30 c 
Salangor 15,50 d 84,50 c 
Guaíra 15,50 d 84,50 c 
2006-4 15,40 d 84,60 c 
Mani Branca 15,30 d 84,70 c 
Moreninha 15,27 d 84,73 c 
Alagoana 15,07 d 84,93 c 
Platina 14,90 d 85,10 c 
Jacaré 14,30 e 85,70 b 
Tapioqueira 14,23 e 85,77 b 
Prata 14,20 e 85,80 b 
Sergipana 14,13 e 85,87 b 
Jarina  13,87 e 86,13 b 
Gravetinho 13,47 e 86,53 b 
Palmeira Preta 13,40 e 86,60 b 
Iara  13,40 e 86,60 b 
Cigana 13,40 e 86,60 b 
Tianguá 13,17 e 86,83 b 
Lagoão 13,03 e 86,97 b 
Caitité 12,60 e 87,40 b 
Bromadeira 12,60 e 87,40 b  
Peru  12,53 e 87,47 b 
Cria Menino 12,17 f 87,83 a 
2006-10 11,40 f 88,60 a 
9624/09 11,10 f 88,90 a 
Poti Branca  10,47 f 89,53 a 

Médias seguidas por uma mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

Os teores observados em fécula por SILVA & CABELLO (2006) variaram de 17,17 a 19,67% para 

amilose e 80,33 a 82,83% para amilopectina. O menor valor de amilose observado por NUNES et al. (2009) 

foi de 25,95±1,88, enquanto o maior foi de 32,09±0,40. SANTOS et al. (2011), ao identificarem acessos de 

mandioca com maiores teores de amilose ou amilopectina, obtiveram a menor concentração de amilose de 

23,4% e a maior concentração de 29,2%. OLIVEIRA (2011), também avaliando teores de amilose em 

diferentes genótipos, observou que os teores variaram de 19,51±0,27 a 24,07±1,61%. Segundo a mesma 

autora, existem diferentes percentuais de amilose entre cultivares de uma mesma espécie, o que justifica a 

grande variabilidade nos teores de amido e amilopectina observados nesse estudo. 

De acordo MALI et al. (2010), variações nas proporções entre estes componentes e em suas 

estruturas e propriedades podem resultar em grânulos de amido com propriedades físico-químicas e 

funcionais muito diferentes afetando suas aplicações industriais. Cada amido é único na organização e na 

estrutura dos seus grânulos e geralmente possui estrutura, propriedade e comportamento limitado. Desse 

modo, amidos de fontes botânicas diferentes não se comportam da mesma maneira (COUTINHO, 2007).

Conclusões 

O genótipo ‘Malacacheta’ possui maior teor de amilose nas raízes e os genótipos ‘Cria Menino’, 

‘9624/09’, ‘Poti Branca’ e ‘Sertão’ apresentam maiores teores de amilopectina nas raízes. 
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Introdução 

A mandioca de mesa é comercializada principalmente em feiras livres e em sacolões, estando na 

forma inteira e cortadas em toletes congelados, em supermercado ou similares. 

O processamento mínimo permite a obtenção de um produto diferenciado e inovador quanto ao tipo 

de corte e formato final, agregando valor à matéria-prima e ampliando as possibilidades de comercialização 

de mandioca, visto que ela apresenta um claro potencial de adequação a essa técnica (BEZERRA et al., 

2002). 

A imersão em água fria é uma das primeiras etapas do processamento mínimo, dependendo do 

produto, a imersão se torna uma etapa extremamente importante, como é o caso de mandioca de mesa, que 

além de minimizar o processo de escurecimento na conservação, também facilita o descasque (SILVA et al., 

20011; ANDRADE et al., 2011).  

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes tempos de imersão em água, no descasque 

de três cultivares de mandioca de mesa minimamente processadas. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na cozinha industrial da universidade Federal Rural de Pernambuco da 

Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE/UAST). 

Mandioca de mesa das Cvs. Mossoró, Rosa e Recife foram colhidas aos 10, 12 e 14 meses de cultivo 

na área experimental da UFRPE-UAST. Depois de selecionadas, as raízes foram transportadas para a 

cozinha industrial na qual foram pesadas em uma balança analógica e lavadas em água corrente e mantidas a 

8 ± 2°C, por 24 horas. 

As raízes foram separadas em três lotes de 500 gramas por cultivar cortadas no formato de ‘tolete’, 

pesadas em balança e imersas em água a 8 ± 2 °C por 0; 5 e 30 minutos. Os pedaços foram descascados com 

auxilio de faca inox por uma equipe treinada, quantificando-se o tempo de descasque por descascador. Cada 

descascador correspondeu a uma repetição, sendo o total de três repetições. 
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Foram adotados os seguintes critérios para medir o grau de dificuldade de descasque: Fácil (notas de 

1 a 2,9) = tencionando por até duas vezes a periderme; Moderado (notas de 3 a 4,9) = tencionando por três a 

quatro vezes a periderme; Difícil (notas de 5 a 6,9) = tencionando acima de quatro vezes a periderme. O 

tencionamento foi realizado com um auxilio de uma lâmina, retirando a periderme no sentido contrário ao da 

polpa. 

Resultados e Discussão 

Verificou-se que a imersão por 5 ou 30 minutos, aceleram significativamente o descasque da cv. 

Mossoró e Recife, quando colhida aos 10 meses em relação aos pedaços não imersos (Figura 1). Nas 

colheitas de 12 e 14 meses, não se verificou rapidez no descasque. Porém, com o avanço da idade de 

colheita, ficou mais fácil de retirar a periderme (Figura 1). Assim, verificou-se que, para as cvs. Mossoró e 

Recife a imersão em água influenciou o descasque apenas para mandioca de mesa, colhida aos 10 meses, 

sugerindo que, quanto mais velha é a mandioca de mesa menor é a influencia da imersão em água. Acredita-

se que isso se deve ao aumento na espessura da periderme, no qual quanto mais espessa a periderme, fica 

mais fácil descolar da polpa sem muito esforço. (ANDRADE, 2013). 

Figura 1. Tempo de descasque de pedaços de mandioca de mesas cvs. Mossoró e Recife colhidas aos 10, 12 

e 14 meses após imersão em água a 8 ± 2 °C por zero (□), 5 ( ) e 30 (  ) minutos. *Letras minúsculas 

representam a comparação dentro do mesmo tempo de imersão nas diferentes idades de colheitas. As letras 

maiúsculas representam a comparação de diferentes tempos de imersão dentro da mesma idade decolheita. 

Na cv. Rosinha as imersões por 0, 5 e 30 minutos, não diferiram estatisticamente para o tempo e grau 

de dificuldade independente da idade (Tabela 1). Porém, para a avaliação do tempo de descasque, as 

imersões por 5 e 30 minutos, resultaram médias menores (mesmo não significativas), em relação aos pedaços 

não imersos. Isso na prática pode ter efeito positivo no descasque durante o manuseio no processamento 

mínimo por operadores de uma agroindústria. 
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Medindo-se o grau de dificuldade de descasque, verificou-se também que, para as cvs. Rosinha e 

Recife, quanto mais tardia a colheita menor os valores do grau de dificuldade (Tabela 1), diferentemente para 

a cv. Mossoró que aos 14 meses o descasque foi mais difícil (Tabela 1).  

Verificou-se com esses resultados, as cvs. Recife nas colheitas de 10 e 12 meses apresentaram notas 

próximas a quatro (descasque moderado), e a cv. Rosinha o descasque moderado foi obtido apenas aos 12 

meses (Tabela 1). Além disso, tanto a cv. Rosinha quanto Recife, as notas reduziram para próximo a dois 

(descasque fácil) aos 14 meses (Tabela 1), confirmando que o avanço na idade facilita o descasque.  

Observou-se ainda que para a cv. Mossoró as notas foram sempre igual ou superior a quatro, 

independente do tempo de imersão (Tabela 1), significando que a cv. Mossoró apresentou descasque 

moderado. Essa mesma nota, também foi obtida para a cv. Recife para os pedaços não imersos após imersões 

por 0 e 5 minutos (Tabela1). Por outro lado, para a cv. Rosinha, as notas sempre foram inferior a 3, 

independente do tempo de imersão, apresentando descasque fácil (Tabela 1). 

Tabela 1. Tempo e Grau de dificuldade de descasque de mandioca de mesas cvs. Mossoró, Rosinha e Recife 

colhida aos 10, 12 e 14 meses após imersão em água a 8 ± 2 °C por 0, 5 e 30 minutos. Serra 

Talhada - PE, UFRPE/UAST, 2013. 

Cv. Rosinha Cv. Recife Cv. Mossoró 
Idade Tempo Grau de dificuldade Tempo Grau de dificuldade Grau de dificuldade 
10 1,70a 2,46b 1,25b 3,66ab 3,19b* 
12 1,90a 3,84a 1,39b 4,14a 4,39ab 
14 0,70b 2,44b 1,52a 2,67b 5,49a 
Tempo Tempo Grau de dificuldade Tempo Grau de dificuldade Grau de dificuldade 
Sem imersão 1,62a 3,06a 212,01a 4,10a 4,32a 
5 1,17a 2,81a 497,84a 3,41ab 4,18a 
30 1,42a 2,87a 1286,11a 2,96b 4,57a 
CV % 53,05 29,20 51,99 24,66 32,74 
*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de F a 5 % de probabilidade. As notas para quantificar o 
grau de dificuldade de descasque com base nos tensionamentos em que se fez durante o descasque. 

Conclusões

Observou-se que com o aumento da idade de colheita das três cultivares, diminuiu o seu tempo de 

descasque. 

A imersão em água fria das cvs. Mossoró e Recife resultaram em rapidez no descasque apenas se 

colhida aos 10 meses. Quando se tratou da cv. Rosinha apresentou mais fácil descasque em relação ás 

demais, independente do tempo de imersão. 

A medida subjetiva de grau de dificuldade foi uma ferramenta adicional para medir parâmetros 

relacionados ao descasque para as cvs. Recife e Rosinha. 
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Introdução 

As barras de cereais consistem em produtos que, atualmente, utilizam uma diversidade de 

ingredientes e atendem a vários segmentos de consumidores comumente preocupados com a saúde 

(MATSUURA, 2005). Os atributos sensoriais somados à procura por benefícios à saúde têm possibilitando o 

desenvolvimento de barras de cereais com novos ingredientes alimentícios, nutritivos e funcionais. 

A apicultura é considerada uma atividade de relevante importância na região nordeste, que é um 

potencial produtor de mel de todo território nacional. Pela sua característica adoçante o mel tem papel 

importante no uso industrial em produtos de confeitaria, e na composição de alimentos ricos em açúcares 

como sacarose e lactose, estes açúcares cristalizam precipitadamente há certas temperaturas e umidade, 

causando alterações na textura do alimento, problema este que a utilização do mel ajuda a impedir. A alta 

concentração de diferentes tipos de açúcares é responsável pelas diversas propriedades físicas do mel, tais 

como viscosidade, densidade, higroscopicidade, capacidade de granulação (cristalização) e valores calóricos 

(CAMPOS, 1987). 

A mandioca é apontada, dentre todas as culturas, como a maior produtora de calorias e uma das mais 

eficientes na produção de energia, atualmente ela é reconhecida como uma das culturas capazes de suprir a 

alta demanda mundial por alimentos, sendo uma das alternativas para o combate a fome.  É cultivada em 

todo o território nacional e seu uso alimentar mais generalizado é na produção de farinha, que em alguns 

Estados é a base da alimentação (CEREDA; VILPOUX, 2003). A farinha é a mais ampla forma de 

aproveitamento da mandioca, é um alimento bastante calórico e com muitas variações quanto a 

características como textura, cor, acidez e granulometria. 

A região Nordeste do Brasil apresenta uma grande diversidade de frutas tropicais, com boas 

perspectivas para exploração econômica que, até o momento são pouco utilizadas. Uma dessas frutas é o 

umbu (Spondias tuberosa Arruda Camara), que é amplamente comercializada, principalmente na forma de 
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polpa e fruta “in natura” (PAULA, 2011). O mercado de alimentos tem buscado novas alternativas de 

produtos que atendam ao novo estilo de vida da população, que está voltado para a praticidade e que precisa 

estar aliada também à saudabilidade. As barras de cereais atendem a estas expectativas, por ser um alimento 

prático e composto por cereais e frutas que são fonte de fibras. O presente trabalho teve como objetivo 

elaborar uma barra de cereal com matérias-primas regionais de grande potencial nutricional, visando o 

aproveitamento sustentável e agregação de valor. 

Material e Métodos 

O processamento da barra de cereal foi realizado no Laboratório de Processamento Industrial de 

Alimentos do Labotec II, o qual pertence ao Curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual 

de Feira de Santana. O processo é composto de duas etapas: preparo do xarope e mistura dos ingredientes 

secos. Após vários testes de bancada, chegou-se à formulação  padrão da barra de cereal e foi determinada a 

concentração ideal do xarope, em graus Brix (oBrix), e a proporção dos ingredientes secos na formulação. 

Estabeleceu-se para o processamento um padrão de 50% de ingredientes secos (farinha de mandioca, beiju, 

flocos de aveia, flocos de milho, flocos de arroz, aveia prensada, flocos de arroz, biscoito sabor chocolate e 

uvas passas) e 50% de xarope (polpa de umbu, glicose, açúcar cristal, cremor tártaro, gordura vegetal e 

mel). 

A polpa de umbu foi obtida através do despolpamento de frutos de umbu, os quais antes de serem 

despolpados foram devidamente lavados em água corrente e sanitizados com solução clorada a 200 ppm por 

15 minutos com posterior enxágüe em água filtrada. O mel foi obtido da Cooperativa de Apicultores da 

cidade de Serrinha – BA e os demais ingredientes foram comprados no comércio local. A barra de cereal foi 

submetida às análises microbiológicas de Bacillus cereus, Coliformes e Salmonella spp seguindo os 

procedimentos descritos no manual de métodos de análise microbiológica de alimentos de Silva et al.

(1997). 

As avaliações físico-químicas de lipídeos, proteínas, umidade, cinzas e acidez titulável foram 

baseadas nas metodologias do Instituto Adolfo Lutz (2005), todas as determinações foram feitas em 

triplicata, sendo o resultado uma média dos valores obtidos. A avaliação sensorial da barra foi realizada na 

Escala do Ideal com 100 provadores e escala verbal variando de extremamente mais fraco que o ideal a 

extremamente mais forte que o ideal, passando pelo termo neutro adotado como ideal. Os provadores 

avaliaram os atributos de cor, sabor específico de mel, sabor específico de umbu, textura e doçura do 

produto. 

Resultados e Discussão 

A todas as avaliações físico-químicas foram realizadas em triplicata para 100g de barrinha, os 

resultados obtidos (Tabela 1) são próximos aos de outros autores que desenvolveram produtos similares, o 
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teor de umidade encontrado foi próximo ao obtido por Freitas e Moretti (2007) equivalente a 10,7 %, teor de 

proteínas próximo ao obtido por Silva et al. (2009), com valor de 4,3% e teor de lipídeos próximo ao 

encontrado por Torres (2009), com valor de 3,6%. 

Tabela 1. Análise físico-química da barra de cereal.

Análise físico-química Valor encontrado
Lipídeos 3,30 ± 0,1 
Proteínas 4,39 ± 0,5 
Cinzas e conteúdo mineral 2,17 ± 0,01 
Acidez Titulável 11,98 ± 0.1 
Umidade 10,46 ± 0,4 

Na avaliação sensorial os provadores avaliaram os atributos de cor, sabor, doçura e textura da barra 

de cereal. O tratamento dos dados demonstrou que 64% dos provadores atribuíram à cor ideal, 37% sabor 

típico de umbu ideal, 42% sabor típico de mel ideal, 64% doçura ideal, e 31 % atribuíram a textura como 

ideal. Logo a formulação desenvolvida atende aos parâmetros requisitados dos atributos avaliados de forma 

ideal. 

Os resultados das análises microbiológicas encontram-se apresentados na Tabela 2. Para análise dos 

resultados tomou-se como base a legislação vigente, RDC nº 12 da ANVISA (BRASIL, 2001) que determina 

Padrões Microbiológicos e Sanitários para Alimentos onde apresenta tolerâncias máximas para amostra 

indicativa e representativa para os diferentes grupos de produtos alimentícios. 

Tabela 2. Resultados da Análise Microbiológica da barra de cereal.

Período de Análise Coliformes termotolerantes
(NMP/g) 

Bacillus Cereus
(UFC/mL) 

Salmonella spp

Tempo zero * < 3,0 < 10 Ausente 
Após 30 dias < 3,0 < 10 Ausente 
Após 60 dias < 3,0 < 10 Ausente 
Após 90 dias < 3,0 < 10 Ausente 

*Data de fabricação 

A presença de micro-organismos do grupo coliformes termotolerantes é considerada como indicador 

de condições higienicossanitárias inadequadas durante o processamento, manipulação ou armazenamento e 

de possível contaminação do produto com bactérias entéricas patogênicas (FRANCO; LANDGRAF, 1996). 

Os valores encontrados estão muito abaixo do que estabelece a RDC 12 da ANVISA, que é de 5 x 10 

NMP.g-1.  

A presença de Bacillus cereus no alimento pode indicar condições ineficazes de conservação, 

temperatura de armazenamento inadequada, ou contaminação de matérias primas. A alta contaminação por 

B. cereus pode resultar em casos de intoxicação alimentar. A resolução de 2001, RDC nº 12 da ANVISA, 

define um limite de 5x102 para este micro-organismo, em paralelo considerou-se o valor descrito em Hobbs e 

Gilbert (1974 apud ICMSF, 1996) cuja quantidade mínima estimada para causar enfermidades é >105/g. Para 
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todas as amostras, em todos os períodos analisados, 30, 60 e 90 dias, obtiveram-se valores inferiores aos 

estabelecidos como aceitáveis pela legislação.  

No que se refere à Salmonella spp., a simples presença deste micro-organismo desclassifica o 

alimento para o consumo, pois presume-se que todas as espécies de cepas de Salmonelas são patogênicas 

para o homem. A RDC refere-se a este micro-organismo com o termo “aus”, que significa ausência. A 

formulação analisada apresentou ausência durante todo o período de armazenamento, o que demonstra a 

qualidade microbiológica do produto. A formulação atende às exigências microbiológicas da legislação 

vigente e demonstra a boa procedência das matérias primas e utilização das boas práticas de manipulação e 

fabricação das barrinhas. 

Conclusões 

A barra de cereal contendo mel, mandioca e polpa de umbu obtida apresentou características 

sensoriais desejáveis e características físico-químicas dentro dos padrões, quando comparadas com outros 

produtos similares encontrados na literatura. O produto é uma alternativa para aproveitamento sustentável e 

valorização de matérias-primas regionais, para agroindústrias e produtores da agricultura familiar, garantindo 

uma fonte de renda extra através da produção de um alimento de alto valor nutritivo e com boa aceitação 

entre os consumidores. 
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Introdução 

De acordo com a Instrução Normativa nº 52, de 7 de novembro de 2011, a farinha de mandioca é o 

produto obtido de raízes de mandioca, do gênero Manihot, submetidas a processos tecnológicos adequados 

de fabricação e beneficiamento. 

A farinha constitui a forma mais ampla de aproveitamento industrial da mandioca. Caracteriza-se 

num alimento de alto valor energético, possui teor elevado de amido, contém fibras e alguns minerais como 

potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro (DIAS; LEONEL, 2006). Por ser um alimento que tem revelado 

propriedades tecnológicas, nutricionais e funcionais vantajosas, tem-se ampliado o estudo do seu uso na 

panificação, em especial por ser isento de glúten, principal proteína presente em cereais como: o trigo, a 

aveia, o centeio e a cevada.  

A preocupação da elaboração de alimentos sem glúten é devido à intolerância dessa proteína por 

algumas pessoas, a essa intolerância dá-se o nome de doença celíaca que é de origem imunológica e genética 

que acomete a mucosa do intestino delgado causando a sua atrofia e, por consequência, dificultando a 

absorção de nutrientes. É uma doença permanente (ACELBRA-RJ, 2013). 

Conforme Borges et al (2006), a aveia (Avena sativa L.) constitui um cereal de excelente valor 

nutricional. Destaca-se entre os cereais por fornecer aporte energético e nutricional equilibrado, por conter 

em sua composição química aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas e sais minerais indispensáveis ao 

organismo humano e, principalmente, pela composição de fibras alimentares (9-11%). Apresenta teor de 

lipídeos entre 3,1% a 10,9%, distribuídos pelo grão composto predominantemente, de ácidos graxos 

insaturados.  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar as propriedades físico-químicas e físicas de um bolo 

elaborado com farinha mista de mandioca e aveia.  

Material e Métodos 
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As atividades foram realizadas no Laboratório de Panificação do curso de Engenharia de Alimentos 

da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 

As matérias-primas empregadas foram farinha de mandioca, açúcar cristal, mel, ovo, óleo de soja, 

flocos de aveia, coco ralado e fermento químico. 

Inicialmente foi elaborada a formulação do bolinho à base de farinha de mandioca, a fim de 

desenvolver um alimento que utiliza os produtos dos pequenos produtores rurais da região de Serrinha-Ba e 

que atenta às necessidades da população celíaca. Depois de estabelecida a formulação base, denominada 

controle, foram feitos estudos tecnológicos e físico-químicos sobre a substituição parcial da farinha de 

mandioca por flocos de aveia, tendo os níveis trabalhados de 10%, 15% e 20% deste cereal, denominados 

formulações experimentais, essa substituição teve como objetivo aumentar o teor proteico do bolinho e 

comparar as características da massa das quatro formulações. 

Os equipamentos utilizados, no preparo das formulações de bolinhos, foram uma batedeira, balança 

digital, forno elétrico e formas de alumínio pequenas. 

Caracterização físico-química 

As análises físico-químicas foram realizadas conforme as normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz 

(2005). As amostras foram inicialmente trituradas, pesadas e previamente secas em estufa a 105 ºC para 

retirar a umidade, com exceção das amostras para análise de umidade. 

As análises de umidade e cinzas foram realizadas em triplicata, enquanto que as de proteína e 

lipídeos foram em duplicata. 

Caracterização física dos bolinhos 

Três bolinhos, de cada formulação, foram utilizados para determinação de parâmetros físicos de peso 

pré e pós-cocção, expresso em gramas, através da diferença de peso obteve-se a perda de peso durante o 

forneamento, espessura antes e após a cocção determinado com um paquímetro, expresso em milímetros, 

expansão da massa, calculada pela diferença da espessura antes e após a cocção, o volume aparente pós-

cocção, determinado pelo método de deslocamento do painço e o volume específico, calculado pela relação 

do volume aparente e o peso pós-cocção. 

Resultados e Discussão 

As quatro formulações apresentaram a mesma aparência, aroma e sabor, não sendo possível 

diferenciá-las apenas pelas suas características organolépticas. O uso do mel proporcionou um diferencial em 

relação ao sabor, fazendo com que não seja possível a percepção do sabor da farinha de mandioca. 

Na Tabela 01, expressam-se os valores dos parâmetros físicos antes e após a cocção da formulação 

controle e das três formulações experimentais (10%, 15% e 20%). 
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Tabela 01. Médias das características físicas dos bolinhos.  

Parâmetros físicos* Formulações  
Controle 10%** 15%** 20%** 

Peso pré-cocção (g) 21,08 22,98 23,18 23,97 
Peso pós-cocção (g) 18,47 20,22 20,47 20,85 

Perda de peso (g) 2,61 2,76 2,71 3,12 
Espessura pré-cocção (mm) 17,33 17,33 17,33 17,66 
Espessura pós-cocção (mm) 20,57 23,38 24,35 21,03 

Expansão (mm) 3,24 6,05 7,02 3,37 
Volume aparente pós-cocção (mL) 29,67 31,00 32,00 30,00 

Volume específico (mL∙g-1) 1,61 1,53 1,52 1,54 
*Médias obtidas de 03 amostras; ** Teor de floco de aveia utilizada em cada formulação. 

Na Tabela 02 estão expressos os resultados obtidos nas análises físico-químicas realizadas nas quatro 

formulações. 

Tabela 02. Características físico-químicas (%) dos bolinhos. 

Características físico-químicas* Formulações 
Controle 10%** 15%** 20%** 

Umidade 21,96 ±0,25 24,24±0,27 20,51±0,34 19,96±0,06 
Cinzas 2,85±0,05 2,62±0,01 2,73±0,13 2,63±0,15 

Lipídeos 11,43±0,57 11,91±0,19 11,54±0,18 11,69±0,25 
Proteínas 3,59±0,09 4,83±0,32 5,67±0,12 6,48±0,13 

*Médias das análises com seus respectivos desvio padrão; ** Teor de floco de aveia utilizada em cada formulação. 

Pelos resultados das características físicas, apresentados na Tabela 01, é possível observar as 

diferenças físicas, já esperadas, entre a formulação controle (isenta de glúten) e as formulações 

experimentais. Porém, nota-se também uma semelhança entre os resultados obtidos com a formulação 

controle e a formulação experimental que continha 20% de flocos de aveia, tal fato é justificado pelo alto 

teor de amido e fibras que a farinha de mandioca possui, o que melhora a textura da massa, e pelo teor 

máximo de glúten que a massa permite, pois parte dos resultados é dependente da incorporação e retenção de 

ar na massa. Portanto, o emprego de 20% de floco de aveia como substituinte da farinha de mandioca, não 

apresentou os resultados desejados, fazendo com que houvesse um decaimento dos valores obtidos, se 

aproximando da formulação controle. 

Pelos parâmetros físico-químicos apresentados na Tabela 02, observa-se o aumento esperado no teor 

de proteína presente no bolinho com o aumento da aveia na formulação. O que é confirmado por Borges et al 

(2006), que afirma que os derivados da aveia têm habilidade de estabilizar componentes lipídicos em razão 

de suas propriedades antioxidantes, pois se trata do único cereal cuja proteína apresenta balanço de 

aminoácidos relevantes sob o ponto de vista nutricional, bem como teor proteico superior ao dos demais 

cereais. 

A substituição parcial da farinha de mandioca por flocos de aveia apresentou resultados similares à 

formulação isenta deste cereal, sendo o que apresentou os melhores resultados foi à formulação experimental 



874

que continha 15% do cereal, assim, a farinha de mandioca, na panificação, apresenta resultados similares aos 

produtos que contém glúten, então a farinha de mandioca é uma opção para a substituição da farinha de trigo. 

Conclusões 

O bolinho à base de farinha de mandioca e mel apresentou características desejáveis, em relação aos 

produtos panificáveis, sendo assim, uma opção ao público celíaco. 

Portanto, o bolinho à base de mandioca é uma alternativa para a comercialização, tendo como 

matérias-primas produtos de fácil acesso, e possibilitando alternativas para o incentivo da produção e 

economia regional, trazendo benefícios ao pequeno agricultor, ademais de ser um diferencial no comercio, 

atendendo as necessidades de produção do pequeno produtor e da demanda dos consumidores intolerantes ao 

glúten. 
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Introdução 

O sucesso daconservação da mandioca de mesa minimamente processada depende da sua 

manutenção em temperaturas baixas e embalagem adequada.  

De acordo com Medeiros (2009), a embalagem de polipropileno manteve a mandioca de mesa 

minimamente processada com boas características organolépticas até seis dias de conservação, podendo ser 

usada em substituição ao vácuo sempre que a cadeia de frio possa ser quebrada. 

A aplicação do vácuo, associado a quebra da cadeia de frio, que frequentemente ocorre na 

comercialização, resulta em redução da vida útil, notável aparecimento de colorações, sabores, odores e 

microorganismos indesejáveis  (KADER e WATKINS, 2000). 

Uma alternativa é o uso de nylon multicamada sem vácuo, por ser uma embalagem espessa pode 

manter uma maior atmosfera modificada, em relação ao polipropileno, utilizado por Medeiros (2009). 

Assim, objetivou-se avaliar a qualidade de mandioca de mesa minimamente processada conservadas 

a 5 ± 2 ºC, em embalagens de polipropileno e de nylon multicamada. 

Material e Métodos 

Mandioca de mesa da variedade Recife foram adquiridas na feira livre de Serra Talhada – PE, 

transportadas para a UFRPE/UAST, na cozinha industrial foram selecionadas, lavadas, pesadas em balança e 

mantidas em temperatura de 8 ± 2 ºC, por um período de 24 horas. 

O processamento mínimo foi realizado segundo Andrade (2013), com algumas modificações. As 

raízes de mandioca de mesa foram cortadas em segmentos de 3 cm de comprimento, seguidode dois cortes, o 

primeiro transversal ao meio e outro longitudinal, originando o formato de ‘mini-tolete’. Os pedaços foram 

imersos em água à 8 ºC por 10 segundos, seguido de imersão em solução clorada (Dicloroisocianurato de 

Sódio Dihidratado) a 200 mg L-1 de cloro ativo por 10 minutos e de solução clorada a 5 mg L-1 por um 

período de 10 minutos. Após a higienização, os ‘mini-toletes’ foram envolvidos em sacos de nylon, 

centrifugados em centrífuga doméstica, com velocidade angular média de 2800 rpm por um período de 1 

minuto. 
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Os ‘mini-toletes’ obtidos foram embalados em sacos de polipropileno (PP) de 15 x 14 cm e 0,6 µm 

de espessura, e em nylon multicamada de 15 x 14 cm e 15 µm de espessura, sem vácuo, ambos selados. 

Foram pesados em balança e mantidos em expositores refrigerados à 5 ± 2 °C por 10 dias. 

Foi avaliada a perda de massa por gravimetria, a partir das massas obtidas aos 0; 2; 4; 6; 8 e 10 dias. 

A perda de massa foi determinada em porcentagem, calculada a partir das massas obtidas no início do 

experimento (Dia 0) e durante os dias de avaliação. É expresso pela fórmula: PMF (%) = [(MFi-MFf)]/MFi x 

100, onde PMF = perda de massa fresca (%); MFi = massa fresca inicial (g); MFf = massa fresca final (g), 

aos  2; 4; 6; 8 e 10 dias. 

A análise visual foi realizada com base em uma escala subjetiva descrita por Alves et al., 2005, e 

adaptada com notas de 5 a 1 por Araújo et al.(2012) (Tabela 1). 

Tabela 1. Notas e descrição utilizadas para o estabelecimento dos problemas visuais observados em 

mandioca de mesa minimamente processada. 

NOTAS                                                CRITÉRIOS 

5 Formatos com superfície branca característica, aparência e odor excelentes para o 

consumo; com qualidade para comercialização; 

4 Formatos com leves indícios de escurecimento; 

3 Formatos com intensidade moderada de escurecimento; limite de aceitação; 

2 Formatos com aparecimento de coloração amarelo-esverdeado na superfície, 

característica de Pseudomonas spp., superfície pegajosa; 

1 Formatos com todos os sintomas descritos, além de odor alcoólico; totalmente 

impróprio para o consumo. 

Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 2 x 6, sendo, duas 

embalagens (nylon multicamada e polipropileno), seis tempos de conservação (0, 2, 4, 6, 8 e 10 dias) e três 

repetições. Os dados foram submetidos à analise de variância e as médias foram comparadas pelo teste 

Tukey, a 5 % de probabilidade. Realizou-se teste de regressão a 5 % de significância em função dos tempos 

de conservação. 

Resultados e Discussão 

Não se verificou interação entre as embalagens e tempos de conservação para perda de massa fresca 

e avaliação visual. 

Observou o aumento na perda de massa dos pedaços de ‘mini-toletes’ conservados nas duas 

embalagens (Figura 1).
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Figura 1: Perda de massa de ‘mini-toletes’ acondicionados em embalagens de Nylon Multicamada (NMC) e 

Polipropileno (PP), aos 0, 2, 4, 6, 8 e 10 dias de conservação a 5 ± 2 ºC. 

Percebeu-se que tanto os ‘mini-toletes’ armazenados em nylon multicamada, quanto em sacos de 

polipropileno, apresentaram notas de avaliação visual sempre acima de 4 (início de sintomas de deterioração 

fisiológica pós-colheita - DFP), durante os oito dias de conservação (Figura 2). No oitavo dia de 

conservação, os ‘mini-toletes’ apresentaram bom estado de conservação, com poucos sintomas de DFP, não 

sendo comprometida a aceitabilidade do produto. 

Figura 2. Notas média da avaliação visual em ‘mini-toletes’ minimamente processados, acondicionados em 

embalagens de Nylon Multicamada (NMC) e Polipropileno (PP), aos 0, 2, 4, 6, 8 e 10 dias de conservação a 

5 ± 2 ºC.

Conclusões 

Não há diferença significativa na qualidade de ‘mini-toletes’ embalados em sacos de nylon 

multicamada e polipropileno, durante 10 dias a 5 ± 2 ºC. 
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Introdução

A barra de cereal é um alimento bastante consumido, principalmente pelo apelo de ser fonte de fibras 

(SILVA, 2009), vitaminas, sais minerais, proteínas e carboidratos complexos (GUTKOSKI, 2007) em 

quantidades a depender dos ingredientes que são fabricadas, suprindo assim, parte das necessidades diárias 

recomendada para ingestão com base em uma alimentação balanceada e saudável. Sua variedade no mercado 

é ampla e tem crescido bastante nos últimos anos devido a tendência do consumo de alimentos saudáveis.

De fácil adaptação, a mandioca é cultivada em todos os estados brasileiros, situando-se entre os nove 

primeiros produtos agrícolas do País, em termos de área cultivada, e o sexto em valor de produção 

(EMBRAPA, 2012). A mandioca é atualmente a quarta mais importante cultura de produção de alimentos do 

mundo e a principal na região tropical (NASSAR, 2006). É uma raiz com alto valor energético, possui 

minerais (cálcio e ferro) e fibra alimentar (TACO, 2011). 

As frutas, em geral, são consideradas do ponto de vista do seu valor nutritivo como complemento 

dos alimentos básicos. Os componentes mais abundantes nas frutas são a água e os carboidratos, sendo que, 

do ponto de vista nutricional, se constituem uma fonte importante de energia, vitaminas e minerais. A 

composição química das frutas varia bastante devido às diferenças entre cultivares, grau de maturidade, 

estação de colheita, tratos culturais locais e fatores climáticos (MAIA, 2007). Seu consumo tem aumentado 

por uma série de fatores que levam às modificações nos hábitos alimentares, tais como: maior cuidado com a 

saúde e aspectos nutritivos (RODRIGUES, 2004). 

Tanto a mandioca, o mel e as frutas têm grande importância na alimentação. Pretende-se, portanto, 

viabilizar o uso destes alimentos regionais para enriquecer a barra de cereal com suas propriedades. 

Proporcionar aos pequenos produtores e cooperativas uma nova possibilidade de utilização dessas matérias-
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primas para que estes possam beneficiar seus produtos obtendo crescimento econômico e trazendo benefícios 

às regiões circunvizinhas (TORRES, 2009). 

Neste contexto, pretende-se desenvolver uma barra de cereal contendo mel e produtos tipicamente 

nordestinos como caju, umbu e testar produtos derivados da mandioca, como tapioca e beiju, que fornecem 

barras de características desejáveis para obter a melhor proporção dos ingredientes na formulação da barra de 

cereal e avaliar suas características físico-químicas e sensoriais. 

Material e Métodos

O processamento de barra de cereal foi realizado no LABOTECII – laboratório de processamento de 

alimentos da Universidade Estadual de Feira de Santana e é composto de duas etapas: preparo do xarope com 

concentração em torno de 80°Brix e mistura dos ingredientes secos. É tomada como base uma proporção de 

50% de xarope e 50% de ingredientes secos para formulação. São utilizados como ingredientes principais 

mandioca - presente na forma de beiju, umbu/caju desidratado osmoticamente e mel. O umbu e caju 

desidratados foram obtidos de um projeto de pesquisa vinculado ao mesmo projeto geral que este. Os demais 

ingredientes foram comprados no comércio local. Depois de encontrar a melhor formulação foram realizadas 

análises físico-químicas e sensoriais da barra de cereal para avaliar sua composição nutricional e manutenção 

das características organolépticas. Levando-se em consideração as características inerentes às matérias-

primas e do produto final, fatores estes que são denominados intrínsecos como: atividade de água, potencial 

de oxiredução, pH, e fatores extrínsecos que são os que podem ter alguma interatividade com o produto 

vindo a modificá-lo, principalmente umidade e temperatura ambiental, ou provocar a proliferação de 

microorganismos indesejáveis (HOFFMANN, 2001). Ao conhecer esses parâmetros é possível desenvolver 

métodos que venham garantir um produto seguro e de qualidade ao consumidor. 

Resultados e Discussão

Para elaboração da formulação da barra de cereal foram feitos testes com o percentual de 50% fixado 

das proporções de xarope e ingredientes secos. A qualidade e o tipo de matéria-prima influenciavam 

fortemente no produto final, a exemplo do mel utilizado que tornava o xarope mais doce a depender da 

variedade, fazendo com que seu percentual no xarope fosse ajustada várias vezes até encontrar a quantidade 

ideal para realizar as análises físico-químicas, sensorial e microbiológica. 

As análises físico-químicas indicaram boa estabilidade do produto final sob armazenamento 

adequado - embalagem adequada e manter o produto ao abrigo da luz e em local arejado, comprovado pela 

análise microbiológica realizada no projeto “Qualidade microbiológica de uma barra de cereal a base de mel 

e umbu” vinculado ao mesmo projeto geral que este. As análises microbiológicas tem por objetivo verificar 

a qualidade da barrinha e as boas práticas de manipulação (BPF) no processamento e determinar a vida de 

prateleira da mesma. As análises indicaram que as amostras estavam em conformidade com a legislação 



881

vigente estabelecida pela ANVISA para os microorganismos Baccilus Cereus, Coliformes Termotolerantes 

e Salmonela. Logo as barrinhas estavam seguras para o consumo no prazo de validade de noventa dias a 

contar da data de fabricação. 
As análises físico-químicas desempenham importante papel avaliador da qualidade e 
segurança dos alimentos. Sua utilização torna-se decisiva para equacionar e resolver 
problemas de saúde pública e também para definir e complementar ações de vigilância 
sanitária. Atua, também, como coadjuvante nas inovações tecnológicas de alimentos. 
Dentre os requisitos essenciais para evidenciar a qualidade de um trabalho laboratorial e 
fornecer confiabilidade aos resultados emitidos, a escolha adequada de metodologia 
analítica. De nada adianta um laboratório dispor de instalação e equipamentos de ponta, se 
o método analítico selecionado não for apropriado (IAL, 2008). 

A análise de acidez forneceu uma média de 8,53% de acidez com desvio padrão de 0,76. Acidez é 

um parâmetro que indica o estado de conservação de um produto alimentício, se houver decomposição por 

hidrólise, oxidação ou fermentação há o aumento da concentração do íon hidrônio.  

O teste para verificar a umidade indicou 14,69% de umidade com 0,16 de desvio padrão. A umidade 

indica a quantidade de água livre no alimento, ou seja, a água que pode ser via de proliferação de 

microorganismos ou deterioração. 

A análise sensorial foi realizada com 100 voluntários potenciais consumidores de barra de cereal e 

mel. Nesta etapa foram avaliados alguns atributos da barrinha que são essenciais para a boa aceitação no 

mercado. São eles: cor, textura, sabor de mel, sabor de umbu e doçura. 

Um perfil geral da aceitação da barrinha está no gráfico 1 abaixo. Essa avaliação condiz com o 

esperado para o teste de aceitação de escala ideal em torno de 70%. 

Figura 1. Análise Sensorial, Teste de aceitação por escala ideal. 

A idealidade reflete quão harmonioso está o item/atributo na barrinha. Verifica-se pela análise que a 

idealidade dos atributos variaram 50 e 66%. Os valores moderadamente mais fraco ou mais forte que o ideal 

estão entre 29 e 39% e os valores de extremamente e muito mais forte ou fraco que o ideal estão entre 7 e 12 

%. Esse valores informam os variantes da barrinha e um indicativo de melhoramento.  
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No caso do sabor de umbu que foi apontado por 50% dos consumidores como ideal reflete a 

harmonia do item na barrinha. Para os percentuais de moderadamente, muito mais e extremamente fraco 

demonstra um perfil de consumidor que tem preferência pelo item e deseja/espera sentir mais esse sabor, 

reflete como indicador de intenção de compra de uma barrinha de cereal de sabor umbu. A doçura é outro 

parâmetro muito particular que depende estritamente ao paladar do consumidor. 57% indicaram como ideal a 

doçura, no entanto 28% acharam que a doçura estava moderadamente mais forte que o ideal. Tal fato, como 

mencionado anteriormente, deve-se a quantidade do mel presente na amostra. Este parâmetro foi o mais 

estudado e talvez a variável mais importante no processamento, pois determina ligeiramente aceitação ou 

rejeição por parte do consumidor tornando-se um atributo agradável ou não. O sabor de mel é outro ponto 

chave que determina a intenção de compra. Por ter um sabor particular, o mel sempre será perceptível no 

produto final. Pessoas que não apreciam mel tendem a ter uma resistência ao consumo de produtos que 

contenham esse ingrediente, mesmo sem saber a intensidade desse sabor no alimento. Na barrinha de cereal 

54% dos voluntários informaram que o sabor de mel estava ideal, ou seja, o sabor era percebido e estava em 

harmonia com os outros ingredientes. No entanto, as opiniões dos outros 56% se divergiram, destes 26% 

indicando que era necessário mais mel, sendo esse o perfil do consumidor que aprecia o item, e 20% 

indicando que estava acida do ideal, ou seja, é o perfil do consumidor que ou tem o paladar sensível a 

percepção do sabor ou não aprecia mel. Os outros itens cor e textura tiveram boa aceitação, 65 e 64% 

respectivamente. A textura é uma variável dependente do tempo de preparo do xarope e da crocância dos 

itens secos. É um ponto forte na intenção de compra e deve estar no ponto ideal para boa mastigabilidade. 

Conclusões

Pretendeu-se neste trabalho produzir uma barra de cereal de fácil fabricação. Para satisfazer este 

objetivo, optou-se por uma formulação simples que possa ser realizada de forma caseira, sem equipamentos 

sofisticados. O resultado obtido satisfaz os requisitos propostos de produzir um alimento saudável e seguro, 

que tenha vida útil suficiente para comercialização. 

As análises físico-químicas e microbiológica - realizadas por outro trabalho vinculado ao mesmo 

projeto geral que este, indicaram boa estabilidade do produto, assim como uma boa aplicação das boas 

práticas de fabricação para garantir vida de prateleira de 90 dias do produto qualidade e segurança alimentar. 
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Introdução 

O Brasil deve produzir em 2013 cerca de 21,78 milhões de toneladas de raiz de 

mandioca, em área plantada de 1,51 milhão de hectares, com rendimento médio de 14,03 

t.ha-1, representando um decréscimo de 9,55% na produção e 14,59% em relação à área 

plantada, porém com um aumento de 2,06% no rendimento médio, em relação à safra de 

2013 (IBGE, 2013).  

O estado do Pará lidera o ranking nacional na produção de raiz de mandioca há 21 

anos (1992 a 2012) com participação de 20,54%, seguido pelo o Paraná com 16,52%, Bahia 

com 9,41%, Maranhão com 6,53% e São Paulo com 6,17%. Estes estados somam 59,11% 

do volume produzido pelo País (IBGE, 2013). 

A importância social da mandioca advém do fato de ser produzida 

predominantemente por agricultores familiares, além de manter um significativo contingente 

da população participando de forma ativa da cadeia produtiva, com contribuição econômica 

na ordem de 1,02 bilhões de reais para o estado do Pará, em relação ao valor bruto da 

produção de 2011 (IBGE, 2013). 

O município de Moju se destaca com excelente localização geográfica permitindo o 

escoamento da produção agrícola, para a capital Belém e para o sudeste do estado, tanto 

pelas rodovias PA-150, quanto pela BR-010 e seus acessos à região da Transamazônica, Sul 

do Estado do Pará e Sul do País. 

A farinha se constitui no principal produto produzido pelos agricultores familiares 

de Moju, porém não é muito valorizada, sobretudo pela falta de uniformidade e 

padronização, dificultando a comercialização para outras regiões e estados do País. É 

comercializada em pequena proporção destinada ao próprio consumo dos agricultores e o 

excedente enviado ao abastecimento local, aos municípios vizinhos e à região metropolitana 

de Belém. 
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Vender é um processo que requer informações para tomada de decisão que ainda 

não está disponível nem é alcançada de forma rápida e prática. Para os agricultores 

familiares, vender a produção, não é tarefa fácil, pelo contrário, a utilização de um 

mecanismo de comercialização inadequado irá resultar em prejuízo ao empreendimento. Por 

isso, este trabalho tem como objetivo identificar canais de comercialização de farinha de 

mandioca destacando os elementos-chave para a escolha do canal mais adequado(s) aos 

agricultores familiares de Moju. 

Material e métodos 

A pesquisa foi realizada em 2010, por meio de aplicação de questionários com 

entrevista pessoal aos proprietários de 18 agroindústrias de produção de farinha de 

mandioca, em atividade no município de Moju, Pará. 

O questionário foi elaborado em duas páginas com 15 questões, contendo itens 

relacionados à identificação do perfil do empreendedor, infraestrutura e sistemas de 

processamento da farinha, capacidade de produção, tipos de farinha produzida e embalagem, 

forma de comercialização, distribuição e meios de divulgação e de pontos fortes e fracos ao 

longo da cadeia no processo de comercialização. O questionário foi elaborado com base no 

conceito de “observação direta extensiva” (LAKATOS & MARCONI, 1991), com uso de 

questões mistas (perguntas abertas e fechadas). Foi feita uma análise descritiva dos dados 

tratados com recursos de planilha Excel com estudo de média aritmética e na maioria das 

variáveis estudadas foi apresentada a porcentagem de ocorrência por fator estudado. 

Resultados e discussão 

Perfil das Agroindústrias de Farinha 

Dos empreendimentos pesquisados 72% são unidades familiares próprios e 28% 

funcionam de forma comunitária (Figura 1). Com relação aos sistemas de processamento a 

grande maioria dos estabelecimentos (61%) fabrica a farinha de forma totalmente artesanal, 

22% de forma semi-industrial e 17% industrial. 

Produção mensal de farinha 

A produção efetiva mensal das agroindústrias de processamento artesanal e semi-

industrial é de 10 e 12 sacos de farinha, o equivalente a 12,5% e 15%, da capacidade 

máxima desses empreendimentos, o que caracteriza sistemas de processamento de baixa 
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escala, enquanto que, as agroindústrias de processamento industrial com 70% de sua 

capacidade de produção na ordem de 560 sacos de farinha por mês (Tabela 1). 

 Figura 1 - Perfil das agroindústrias de fabricação de farinha de mandioca de Moju, PA. 

Tabela 1. Produção mínima, máxima e efetiva mensal de farinha de mandioca das 

agroindústrias pesquisadas em Moju, PA. 

Processamento Agroindústrias 

Capacidade de 
produção mensal 
(sacos de 60 kg) 

Produção efetiva 
mensal 

(sacos de 60 kg) 

Relação 
Efetiva/Máxima 

(%) Mínima Máxima 

Artesanal 11 8 80 10 12,5 
Semi-industrial 4 28 80 12 15,0 
Industrial 3 280 800 560 70,0 
Total 18     
Fonte: dados da pesquisa. Esses números não devem ser totalizados. 

Tipos de farinha produzida e embalagens 

As agroindústrias comunitárias produzem a farinha d’água em maior quantidade que 

as farinhas mista e seca, enquanto que as unidades familiares próprias fabricam 

equitativamente os três grupos de farinha (Figura 2). A farinha d’água é feita com a massa 

de mandioca macerada (em molho n’água), enquanto que a mista é de 50% de massa 

macerada e 50% de massa seca. A farinha seca é feita com massa de mandioca somente 

triturada. 

Com relação às classes de farinha, cerca de 80% da farinha d’água produzida é 

grossa, sendo 60% de cor amarela, 25% creme e 15% branca. Toda a farinha mista 

produzida tem granulometria grossa, sendo 40% de cor amarela, 40% creme e 20% branca, 

enquanto que 70% da farinha seca têm granulometria média, 15% fina e 15% grossa, sendo 

predominante a cor creme (60%) e amarela (40%). 



888

Figura 2 - Tipos de farinha fabricados pelas agroindústrias de Moju, PA. 

Todos os empreendimentos comercializam a farinha a granel em sacos com 

capacidade para 30 kg ou 60 kg. Verificou-se que apenas a unidade de processamento 

industrial utilizava, em cerca de 60% de seus produtos, embalagem apropriada de dupla 

camada, sendo a externa de fibra de plástico trançado (polipropileno) e a interna de saco 

plástico transparente. Chama a atenção à utilização de embalagens reaproveitadas por todos 

os empreendimentos, estando em desacordo com a legislação (Figura 3).  

Figura 3 - Tipos de embalagens utilizadas para acondicionamento da farinha pelos empreendimentos 
pesquisados. 

Canais de comercialização 

Verificou-se que 45% da produção de farinha das unidades de processamento 

artesanal são utilizadas para consumo próprio, caracterizando-se como unidades de 

subsistência familiar e o restante prioriza a comercialização da produção para 

supermercados, feira livre, atravessadores e atacadistas. A unidade industrial utiliza como 

canal principal a venda da produção para o atravessador, enquanto que a unidade semi-

industrial comercializa 50% da produção diretamente para os varejistas caracterizados pelos 

supermercados e box da feira livre de Moju e o restante para atravessadores e exportação 

(Figura 4). 

Avaliando-se o Quadro 01 percebe-se que o atravessador pagava o maior preço ao 

produtor, de forma a vista, com a vantagem de adquirir o produto na unidade processadora, 

sem custo com frete ao produtor, como ocorre nos demais canais. 

Figura 4 - Canais de comercialização utilizados pelas unidades de processamento de farinha de mandioca em 
atividade no município de Moju, PA. 

Quadro 1. Pontos fortes, fracos e preços médios pagos por saco de 60 kg pelos canais de 
comercialização utilizados pelas agroindústrias de farinha de mandioca de Moju, 
PA.  

Canais de 
comercialização Pontos Fortes Pontos Fracos 

Preço 
pago 
(R$) 

Varejistas (lojas e 
supermercados) 

Local com higiene 
Paga a prazo 

Compra pequena quantidade 
Não possui depósito 
Custo com frete (R$1,5/saco)

61,20 

Varejistas (feiras livres) 
Alta circulação de pessoas 
Muitos compradores 
Paga a vista 

Alta concorrência 
Custo com frete (R$1,5/saco)
Produto fica exposto 

60,00 

Atravessador Compra no local de produção 
Paga a vista Sem regularidade 61,83 

Atacadista 
Possui depósito próprio 
Compra em grande quantidade 

Nem sempre paga a vista 
Custo com frete (R$1,5/saco) 
Paga a vista e parcelado 

57,50 

Empacotadora  
Compra grande quantidade e 
com regularidade 
Paga a vista 

Frete alto para municípios 
distantes (R$3,00/saco) 58,50 

Conclusões 

O atravessador é o canal mais importante seguido do varejista para as unidades 

processadoras de Moju comercializarem a farinha de mandioca. Sugere-se ampliar as 

negociações com os atravessadores para efetuarem a compra com regularidade do produto. 

A organização dessas farinheiras em cooperativas seria uma forma de aumentar o poder de 

negociação de preço na comercialização. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma espécie nativa do Brasil e está distribuída em 

todo o território nacional (VALLE, 2005). A lavoura emprega cerca de dois milhões de pessoas 

considerando toda a cadeia produtiva (MDA, 2005).  

Segundo Devide (2009) o estabelecimento de consórcios simultâneos com culturas de valor 

econômico e também com adubos verdes, visa, além de renda adicional, melhor cobertura do solo, 

aporte de nutrientes e matéria orgânica, distribuição da força de trabalho e manutenção do equilíbrio 

biológico no agroecossistema.  

Os biofertilizantes estão surgindo como alternativas para os pequenos produtores rurais, pois 

representam redução de custos, é acessível ás condições técnico-econômicas deles, bem como atendem 

a preocupação com a qualidade de vida no planeta (BEZERRA et al., 2008).O biofertilizante bovino 

na forma líquida apresenta na sua composição microrganismos responsáveis pela decomposição da 

matéria orgânica, produção de sais e adição de compostos orgânicos e inorgânicos que atuam não só 

na planta, mas também, sobre a atividade microbiana do solo (BETTIOL et al.,1998). 

Nesse sentido, o trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento e rendimento da 

cultura da mandioca brava, em consórcio com milho, usando como adubação o esterco bovino e 

biofertilizante. 

 
Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na Comunidade Sítio Pirpiri, município de Mari, PB com 

coordenadas (06º 58’ 30,4”S e 35º 16’ 52,8”W) que faz parte da mesorregião do Agreste Paraibano, na 

microrregião da Zona da Mata Paraibana a 150m de altitude do nível do mar. O clima é As’ - quente e 

úmido com chuvas de outono-inverno, região bioclimática 3b Th (BRASIL, 1972). A área onde foi 

realizado o experimento está sob cobertura de capim amargoso (Elionurususcandidos), capim-

carrapicho (Cenchruseechinatus L.) e espia caminho (Turneraulmifolia). 
O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados (DBC), com cinco 

repetições. Os tratamentos utilizados disporam dos seguintes arranjos: T0 (mandioca sem adubação), 

T1(mandioca solteira com adubação) e T2 (mandioca + milho com adubação). Cada parcela 

experimental foi composta por cinco linhas de mandioca de 5,6 m de comprimento, sendo a área útil 

da parcela de 15,12 m2, formada por três linhas centrais. 

A adubação orgânica foi composta por esterco bovino curtido de curral com umidade de 

aproximadamente de 15% e biofertilizante líquido aeróbico, o qual foi preparado com: 25 Kg de 

esterco bovino fresco, 25 Kg de material vegetal de plantas espontâneas adquirido na região, 0,660 kg 

de cinza vegetal, 220 L de água e 1 Kg de açúcar, em caixa d’água de 250 L, aplicando-se 200 ml por 

planta a cada mês num período de 8 meses, sendo feita a diluição de 1:1. 

Colocou-se 0,50 Kg de esterco bovino curtido sob os leirões na parte superior, incorporando-o 

com o solo, em seguida cavou-se uma cova a cada 60 cm de distância entre as mesmas, colocando-se 

uma maniva - semente com cerca de 15 cm por cova. As manivas da variedade monge branca foram 

retiradas cerca de 15 á 21 dias antes do plantio e colocada a sombra. Cerca de 12 meses de idade. Com 

aplicação de esterco e biofertilizante. 

No ensaio experimental foram realizadas as seguintes análises para a cultura da mandioca: 

número total de raízes (NTR); diâmetro da raiz (DR); altura da planta (ALT); número de brotos (NB); 

peso da parte aérea total (PPAT); peso da raiz (PR); comprimento da raiz (CR); peso do caule (PC) e 

peso total da planta (PTP). Os dados foram analisados aplicando modelos lineares generalizados, 

considerando a distribuição binomial negativa, utilizando o procedimento GLIMMIX (SAS, 2011). As 

médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

Resultados e Discussão 

Tabela 1. Variáveis analisadas na cultura da mandioca: número total de raízes (NTR); diâmetro da 

raiz (DR) em cm; comprimento da raiz (CR) em cm; altura da planta (ALT) em cm; número de brotos 

(NB); peso da parte aérea total (PPAT) em g; peso da raiz (PR) em g; peso do caule (PC) em g e peso 

total da planta (PTP) em g, nos tratamentos: T0 (mandioca sem adubação), T1(mandioca solteira com 

adubação) e T2(mandioca + milho com adubação). 

 Variáveis 

Trata 

Mentos 
 

NTR 
 

DR 

 

CR 

 

ALT 
 

NB 
 

PPAT 
 

PR 
 

PC 
 

PTP 

T0 

 

1,0a 3,8a 11,6a 109,5a 1,4a 297,5a 455,0a 136,3a 674,6a 

T1 

 

1,0a 4,1a 14,6a 121,6a 2,1a 392,8a 509,6a 136,3a 751,3a 

T2 
 

0,6b 1,7b 3,7b 82,2b 1,6b 186,0b 37,0b 107,0a 185,7b 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma espécie nativa do Brasil e está distribuída em 

todo o território nacional (VALLE, 2005). A lavoura emprega cerca de dois milhões de pessoas 

considerando toda a cadeia produtiva (MDA, 2005).  

Segundo Devide (2009) o estabelecimento de consórcios simultâneos com culturas de valor 

econômico e também com adubos verdes, visa, além de renda adicional, melhor cobertura do solo, 

aporte de nutrientes e matéria orgânica, distribuição da força de trabalho e manutenção do equilíbrio 

biológico no agroecossistema.  

Os biofertilizantes estão surgindo como alternativas para os pequenos produtores rurais, pois 

representam redução de custos, é acessível ás condições técnico-econômicas deles, bem como atendem 

a preocupação com a qualidade de vida no planeta (BEZERRA et al., 2008).O biofertilizante bovino 

na forma líquida apresenta na sua composição microrganismos responsáveis pela decomposição da 

matéria orgânica, produção de sais e adição de compostos orgânicos e inorgânicos que atuam não só 

na planta, mas também, sobre a atividade microbiana do solo (BETTIOL et al.,1998). 

Nesse sentido, o trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento e rendimento da 

cultura da mandioca brava, em consórcio com milho, usando como adubação o esterco bovino e 

biofertilizante. 

 
Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na Comunidade Sítio Pirpiri, município de Mari, PB com 

coordenadas (06º 58’ 30,4”S e 35º 16’ 52,8”W) que faz parte da mesorregião do Agreste Paraibano, na 

microrregião da Zona da Mata Paraibana a 150m de altitude do nível do mar. O clima é As’ - quente e 

úmido com chuvas de outono-inverno, região bioclimática 3b Th (BRASIL, 1972). A área onde foi 

realizado o experimento está sob cobertura de capim amargoso (Elionurususcandidos), capim-

carrapicho (Cenchruseechinatus L.) e espia caminho (Turneraulmifolia). 
O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados (DBC), com cinco 

repetições. Os tratamentos utilizados disporam dos seguintes arranjos: T0 (mandioca sem adubação), 

T1(mandioca solteira com adubação) e T2 (mandioca + milho com adubação). Cada parcela 

experimental foi composta por cinco linhas de mandioca de 5,6 m de comprimento, sendo a área útil 

da parcela de 15,12 m2, formada por três linhas centrais. 

A adubação orgânica foi composta por esterco bovino curtido de curral com umidade de 

aproximadamente de 15% e biofertilizante líquido aeróbico, o qual foi preparado com: 25 Kg de 

esterco bovino fresco, 25 Kg de material vegetal de plantas espontâneas adquirido na região, 0,660 kg 

de cinza vegetal, 220 L de água e 1 Kg de açúcar, em caixa d’água de 250 L, aplicando-se 200 ml por 

planta a cada mês num período de 8 meses, sendo feita a diluição de 1:1. 

Colocou-se 0,50 Kg de esterco bovino curtido sob os leirões na parte superior, incorporando-o 

com o solo, em seguida cavou-se uma cova a cada 60 cm de distância entre as mesmas, colocando-se 

uma maniva - semente com cerca de 15 cm por cova. As manivas da variedade monge branca foram 
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peso da parte aérea total (PPAT); peso da raiz (PR); comprimento da raiz (CR); peso do caule (PC) e 

peso total da planta (PTP). Os dados foram analisados aplicando modelos lineares generalizados, 

considerando a distribuição binomial negativa, utilizando o procedimento GLIMMIX (SAS, 2011). As 

médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

Resultados e Discussão 
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Nos sistemas de plantio da mandioca utilizados, as variáveis apresentadas não diferiram 

estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey (5%), conforme Tabela 1. Em valores absolutos, o NTR 

apresentou diferença no tratamento (T2) em relação ao Tratamento (T0)e (T1). Deve-se destacar a boa 

produtividade observada em todos os tratamentos (Tabela 1). Vale lembrar que a época de plantio e a 

variedade da mandioca utilizadas no presente trabalho influenciaram nos efeitos observados em cada 

tratamento, bem como a cobertura e o tipo do solo, o que deve ter contribuído para os resultados 

verificados. Quanto ao DR produzidas, o T0 e o T1 não diferiram entre si, sendo o T1 superior ao T0 e 

T2 que diferiu dos demais. 

Já para o CR o melhor resultado observado ocorreu no T1, em relação ao T0 e T2, sendo que o 

T2 diferiu dos demais tratamentos. A umidade no solo pelos sistemas de manejo da mandioca que 

proporcionou a formação de cobertura do solo, como o plantio em consórcio, o que pode ter sido o 

fator determinante na formação de uma quantidade de brotos superior nesse sistema, uma vez que o 

número de raízes da mandioca é determinado no começo do ciclo da cultura (três a quatro meses). 

Esse fator pode ter colaborado também para que as plantas cultivadas em consorcio apresentassem 

ALT superior àquela verificada no T1.  

Esse fator, embora não interfira na produção final, uma vez que não se consegue correlacionar 

significativamente o número de brotações e altura de planta. O PPAT apresentou uma relação 

proporcional à altura da planta. O (PPAT) peso da parte aérea total é fator importante no cultivo da 

mandioca, tanto como material para propagá-la, como para ser utilizado como forragem. Quanto ao 

NB das raízes, o T1 foi o que proporcionou a maior quantidade, sendo significativo. O PR tem grande 

influência na produção total, e no acúmulo da matéria seca final. Observa-se que esse menor acúmulo 

ocorreu no T2, já o T0 e T1 não diferiram entre si. Isso pode estar associado à competição pelo 

consórcio com milho. 

Deve-se destacar o PC que funciona como indicador de boa produtividade. Observa-se que os 

tratamentos T0 e T1 não diferem entre si, e que o T2 mostra valor muito inferior em relação aos outros 

(Tabela 1). Vale ressaltar que o PTP não diferiu, nos T0 e T1, sendo a menor média de peso no T2, e a 

maior média foi no T1. 

Deve-se destacar que a área de cultivo demandou a realização de quatro capinas manuais 

durante o período experimental.  

 

Conclusões 

De modo geral, o cultivo da mandioca sob sistema de plantio sem consórcio e com adubação 

promovem melhoras nos índices fitotécnicos, em comparação ao sistema consorciado com milho. 

sistema de manejo consorciado com a cultura do milho, não favorece o crescimento 

vegetativo e brotações das plantas de mandioca afetando sua produção de raízes. 
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Introdução 

A análise da rotulagem pelos órgãos competentes tem por objetivo verificar se o rótulo do produto 

fornece todas as informações necessárias para informar devidamente o consumidor sobre a qualidade do 

mesmo. Atualmente, a rotulagem brasileira de alimentos tem sido regularizada, genericamente, pelas 

Resoluções RDC nº 259/2002 (aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados), 

RDC n° 359/2003(aprova o Regulamento Técnico de Porções de Alimentos Embalados para Fins de 

Rotulagem Nutricional) e a RDC 360/2003 (aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de 

Alimentos Embalados) (BRASIL, 2002a; BRASIL, 2003a e b). 

A farinha de mandioca, que faz parte da refeição diária da maioria dos brasileiros e representa uma 

atividade de importância social para as populações rurais que participam desta produção (CHISTÉ et al., 

2010), também deve atender a essas normas de rotulagem, além de obedecer ao Padrão de Identidade e 

Qualidade (PIQ) específico (BRASIL, 2011), tendo em vista que a sua tecnologia de fabricação  é simples, 

levando a elaboração de produtos heterogêneos. Em relação à cor, pode se apresentar branca, levemente 

creme ou amarela, sendo que alimentos contendo o corante sintético tartrazina (INS 102) devem 

obrigatoriamente declarar na rotulagem, a lista de ingredientes, o nome de tal corante por extenso, segundo a 

RDC 340/2002 (BRASIL, 2002 b). 

Na Bahia, a produção de farinha compreende uma tradição, com destaque para a “Farinha de 

Copioba”, a qual tem potencial para a obtenção do registro de Indicação Geográfica (IG), recurso de 

propriedade intelectual que atribui valor ao produto, quando o mesmo apresenta características diferenciadas 

e confere renome ao local de origem. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi verificar a conformidade da 

rotulagem de farinhas de mandioca comerciais em relação às legislações pertinentes, dando enfoque às 

marcas que utilizam o termo “Copioba” nas embalagens, de forma a obter dados que possam contribuir para 

a concessão da IG do produto.

Material e métodos

Foram analisados 23 rótulos de 15 marcas de farinha de mandioca no período de outubro a dezembro 

de 2012. As informações de rotulagem foram coletadas em três grandes redes de supermercados da cidade de 
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Salvador (BA). Para a análise dos rótulos, foi utilizado um formulário para a verificação do cumprimento dos 

parâmetros preconizados na legislação vigente (BRASIL, 2002a et al., 2003 a). Foram incluídos ainda dados 

complementares, como a adequação ao PIQ (BRASIL,2011) e conformidade com a declaração da presença 

de corante (BRASIL, 2002b), no caso das farinhas amarelas. Para a análise dos resultados foi dado enfoque 

às farinhas de mandioca que continham em seus rótulos a denominação “Copioba” 

Resultados e discussão

De acordo com os parâmetros exigidos pela legislação, 100% dos rótulos analisados apresentaram 

inadequações em algum de seus itens obrigatórios (BRASIL, 2002a; BRASIL, 2003a e b; BRASIL, 2011). 

Segundo BRASIL (2002a), apenas os quesitos apresentação do idioma oficial do país, presença de 

conteúdo líquido, origem e dados do fabricante apresentaram 100% de conformidade nos rótulos analisados. 

Outros itens obrigatórios e seus respectivos percentuais de adequação podem ser observados na Figura 1.  

Figura 1 - Percentual de adequação dos rótulos aos itens da RDC 259 (BRASIL, 2002a). *Percentual calculado apenas em relação às 
farinhas amarelas (n=12); Aditivo declarado: amarelo tartrazina. 

As principais inadequações encontradas foram referentes às RDCs 359 e 360 (BRASIL, 2003a e b), 

com destaque para o item presença dos valores de medida caseira (30,43% conforme) (Figura 2).

Figura 2 - Percentual de adequação dos rótulos aos itens das RDCs 359 e 360 (BRASIL 2003 a e b).*“Seus valores diários podem ser 

maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas”. 

Foi observado que 100% dos rótulos analisados estão em desacordo com o PIQ (BRASIL, 2011), 

uma vez que os mesmos ainda estão apresentando as especificações obrigatórias para a classificação do 

produto de acordo com a legislação anterior (BRASIL, 1995). Desta forma, percebe-se que os rótulos por ora 

não se adequaram às modificações da lei em vigor, possivelmente pela pouca divulgação e dificuldade de 
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acesso dos pequenos produtores a tais informações. Este fato, entretanto, não comprometeu inteiramente a 

interpretação dos dados, cujos resultados podem ser observados na Tabela1. 

Tabela 1. Verificação dos pontos obrigatórios para classificação do produto segundo BRASIL(2011) e 

conformidade quanto ao preconizado por BRASIL(2002 b). 

Designação Amostra/Cor 
(A1; B2) Tipo Grupo Classe BRASIL 

(2002b) 

Copioba (n=13) 

01/A  1 Seca Fina Beneficiada Não 
02/A 1 Seca Fina Beneficiada Não 
03/A 1 Seca Fina Beneficiada Não 
04/A 1 Seca Torrada Fina Não 
05/B 1 Seca Fina Beneficiada 3

05/A 1 Seca Fina Beneficiada Não 
06/B 1 Seca Fina 3

06/A 1 Seca Fina Não 
07/B 1 Seca Fina Beneficiada 3

07/A 1 Seca Fina Beneficiada Não 
08/B 1 Seca Torrada Fina 3

08/A 1 Seca Torrada Fina Não 
09/B  1 Seca Fina Beneficiada 3

Comum (n=10) 

10/B 1 Seca Fina 3

10/A 1 Seca Fina Sim 
11/B 1 Seca Média 3

12/A 1 Seca Fina Beneficiada Não 
13/B 2 Seca Média 3

13/A 2 Seca Média Não 
14/B 1 Seca Fina 3

14/A 1 Seca Fina Sim 
15/B 1 Seca Fina 3

15/A 1 Seca Fina Não 
1Amarela; 2Branca;3Por serem brancas, não apresentam amarelo tartrazina em sua composição. 

Em relação ao especificado em BRASIL (2011), observou-se 100% de conformidade em relação à 

presença das informações obrigatórias complementares: denominação de venda e CNPJ dos produtores nos 

rótulos. Outro tópico a ser informado no rótulo, segundo a legislação referida, é a acidez do produto, sendo 

verificado 100% de irregularidade, devido à ausência das expressões acidez baixa ou acidez alta, conforme o 

caso, na rotulagem.  

A localidade do Vale do Copioba/BA (pertencente aos municípios de Nazaré, Maragojipe e São 

Felipe), tem tradição na produção de uma excelente farinha, conhecida como “Farinha de Copioba”. Sua 

notoriedade levou os demais locais produtores a adotar o nome “Copioba”, induzindo o consumidor ao erro 

quanto à originalidade. Observa-se na atualidade uma tendência ao estabelecimento de limites geográficos 

com o objetivo de proteger uma zona de produção que tem desenvolvido e comercializado um padrão 

particular de qualidade. Essas circunstâncias têm acelerado o estabelecimento de procedimentos para a 

determinação da IG. Nesse contexto, analisando-se os rótulos em estudo, observou-se que muitas farinhas 

apresentaram a designação “Copioba” em seus rótulos (56,52%), sendo 38,46% de coloração branca e 
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61,54%, amarela (Tabela 2). Este achado representa uma irregularidade ao ir de encontro a um dos princípios 

gerais da Resolução RDC 259/02 (BRASIL, 2002a), a qual determina que as denominações geográficas de 

um país, de uma região ou de uma população, reconhecidas como lugares onde são fabricados alimentos com 

determinadas características, não podem ser usadas na rotulagem ou na propaganda de alimentos fabricados 

em outros lugares quando possam induzir o consumidor a erro, equívoco ou engano. Nessa mesma 

legislação, entretanto, existe uma ressalva, quando os alimentos são fabricados segundo tecnologias 

características de diferentes lugares geográficos, para obter alimentos com propriedades sensoriais 

semelhantes ou parecidas com aquelas que são típicas de certas zonas reconhecidas (BRASIL, 2002a). Neste 

caso, na denominação do alimento deve figurar a expressão "tipo", com letras de igual tamanho, realce e 

visibilidade que as correspondentes à denominação aprovada no regulamento vigente no país de consumo. 

Porém, nenhuma das amostras analisadas apresentava tal expressão antes da designação “Copioba”. 

 Apesar de ainda não possuir registro de IG, sabe-se popularmente que a“Farinha de Copioba” com 

originalidade reconhecida sobressai-se em qualidade, dentre os mais diversos tipos de farinhas de mandioca 

existentes no mercado. Desta forma, é possível perceber que a utilização da lexia “Copioba”, se mantém até 

hoje, sendo utilizada muitas vezes inapropriadamente (SANTOS, 2003). 

A presença da informação relativa à cor da farinha, verificada no rótulo de todos os produtos 

analisados permitiu sua divisão em dois grupos: o de coloração amarela (56,52%) e o de coloração branca 

(43,48%). Na Bahia, não é comum o uso de raízes de mandioca de polpa amarela para a produção de farinha, 

de forma que uma tonalidade amarela mais intensa é obtida através da adição de corantes (CEREDA, 2005), 

sendo que a legislação atual (BRASIL, 2011) prevê apenas a adição de corantes naturais às farinhas, desde 

que autorizados para o produto, conforme legislação específica. Já a adição do corante artificial amarelo 

tartrazinadeve ser obrigatoriamente informada nos rótulos dos alimentos (BRASIL, 2002b), embora se 

observe na prática que muitas farinhas amarelas não declaram a presença de corantes (Figura 1),sendo um 

dado de irregularidade importante do produto, que pode representar um método de detecção de fraude quanto 

à originalidade da farinha, já que a farinha de Copioba legítima possui granulação fina, cor naturalmente 

amarelada (portanto isenta de corante) e é bem torrada. Tendo em vista o uso indiscriminado de corantes em 

farinhas de mandioca (OLIVEIRA, 2008; CEREDA, 2005; VELTHEM e KALTZ, 2012), as farinhas 

amarelas do presente estudo estão sendo analisadas quanto à presença de corantes naturais (cúrcuma) e 

artificiais (amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, eritrozina e ponceaux), uma vez que sua tonalidade 

intensa indica a possibilidade do uso deste tipo de aditivo no produto.

Conclusões

Tendo em vista a concessão da IG da Farinha de Copioba legítima, faz-se necessário adotar medidas 

eficientes de intervenção, uma vez que 100% dos rótulos analisados apresentam inadequações em algum de 

seus itens obrigatórios. Nesse sentido, o cumprimento das legislações específicas para o produto e a criação 
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de um selo de qualidade no rótulo, tendem a serem medidas protecionistas importantes para o produtor local, 

sobretudo no combate de fraudes. 
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Introdução 

A cultura da mandioca tem importante contribuição na geração do PIB agrícola do 

Nordeste. Na Bahia a mandioca ocupa um lugar de grande importância na economia, em 

1990 chegou a ocupar o 1º lugar em valor bruto da produção agrícola (VBP) estadual, já em 

2011 ficou no 5º sendo superada pelas culturas da soja, algodão, milho e cacau, o fato das 

primeiras três culturas nos últimos 20 anos aumentarem sua área colhida em 190%, 121%, 

91%, respectivamente fez com que elas passarem na frente da mandioca que, só nessas duas 

décadas, teve queda de 22% da área colhida, constituindo-se na cultura que mais perdeu área 

entre todas as lavouras baianas (IBGE, 2013). A mandiocultura baiana desempenha 

importante papel na fixação do homem no campo e na geração de emprego e renda familiar. 

Concentra-se, principalmente, na região Centro Sul que em 1991 chegou a responder por 

38% da produção estadual. Em 2005, o município de Cândido Sales foi o maior produtor 

baiano e o segundo maior produtor do Brasil.  

Este trabalho teve como objetivo analisar o impacto que as taxas de variação da área 

colhida (efeito-área) sobre a Taxa de Variação porcentual do Valor Bruto da Produção 

(TXV% do VBP) da mandiocultura baiana, entre 1981 e 2011 e em três subperíodos 

específicos: de 1981 a 1990, de 1991 a 2000 e de 2001 a 2011.  

Material e métodos 

Considerou-se a série histórica da área colhida com mandioca na Bahia entre 1981 e 

2011. Os dados que abrangeram o período de 1981 a 1989 foram coletados das Estatísticas 

Básicas (IBGE, 1997) e os do período de 1990 a 2011 foram obtidos do Sistema IBGE de 

Recuperação Automática – SIDRA (IBGE, 2013). Para atualizar em valores equivalentes a 

maio de 2012, utilizou-se o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), 

calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV, 2013). Na decomposição das taxas de 
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variação do VBP em função do efeito dos fatores área, produtividade e preço, foi utilizado o 

modelo “shift-share”.  

A metodologia utilizada para decomposição do VBP se encontra em MAGRINI e 

CANEVER (2003). A partir das variações anuais da área colhida e do VBP da mandioca, 

foram calculadas as TXV % do VBP da mandioca e o efeito do fator área (efeito área) sobre 

o VBP. Foram estudadas ainda as variações das fontes de crescimento do VBP e da TXV % 

do VBP da mandioca em cada subperíodo.  

Resultados e discussão 

Analisando os dados, obtidos do IBGE (1977) e IBGE (2013), referentes à 

mandiocultura baiana constatou-se que, entre 1981 e 2011, aconteceram reduções de 28% na 

área colhida e de 86% no VBP.  Os dados estatísticos mostram que na Bahia também houve 

reduções de 27% na produtividade e de 36% nos preços, quedas que também influenciaram 

na involução do VBP, mas as análises dos efeitos desses outros dois fatores sobre o VBP 

não fazem parte desse estudo. A área colhida com mandioca na Bahia apresentou oscilações 

ao longo dos anos afetando relativamente às variações registradas no VBP (Figura 1).  

 Figura 1. Variação da Área colhida e do VBP da mandioca na Bahia 1981-2011. Fonte: IBGE, 1997 e IBGE, 

2013. 



901

As médias de área colhida e de VBP obtidos pelos mandiocultores baianos, entre 

1981 e 2011, foram de 311,8 mil ha e um bilhão de reais, respectivamente. O máximo de 

área colhida de 417 mil ha aconteceu em 1986 e o valor máximo do VBP de 2,9 bilhões de 

reais ocorreu em 1981. A área colhida mínima de 243,7 mil ha ocorreu em 1995, enquanto 

que o valor mínimo do VBP de 419,6 milhões de reais aconteceu em 2001. 

Constatou-se ainda que em alguns biênios houve diferenças na direção das variações 

da área e do VBP como, por exemplo, em 1981/82, 1985/86, 1987/88, 1997/98; houve 

biênios que embora com decréscimo de ambos indicadores a área apresentou quedas 

menores como aconteceu nos biênios de 1982/83, 1989/90, 1993/94, 2000/01, 2009/10 e 

2010/11. Também houve períodos de crescimento dessas duas variáveis, observando-se que 

o crescimento do VBP foi maior que o aumento de área, como nos biênios 1983/84, 

1990/91, 1998/99, 2001/02, 2002/03 e 2003/04.  

Na Tabela 1 apresenta-se o efeito área e as taxas anuais de variação porcentual do 

VBP da mandioca na Bahia. 

Tabela 1. Efeito área (%) e TXV% do VBP da mandioca na Bahia - 1981 a 2011. 
Períodos 

  1981 a 
1982 

1982 a 
1983 

1983 a 
1984 

1984 a 
1985 

1985 a 
1986 

1986 a 
1987 

1987 a 
1988 

1988 a 
1989 

Efeito Área  1,32 -0,39 3,31 3,45 1,14 -13,44 -5,54 13,83
TXV % do VBP -26,72 -21,57 29,21 0,64 -28,20 -13,55 45,46 7,24

Períodos 

  
1989 a 
1990 

1990 a 
1991 

1991 a 
1992 

1992 a 
1993 

1993 a 
1994 

1994 a 
1995 

1995 a 
1996 

1996 a 
1997 

Efeito Área  -4,03 1,62 -5,45 -7,11 -1,59 -1,13 0,19 -0,03
TXV % do VBP -44,14 32,20 14,93 -3,17 -23,60 0,98 -1,53 -0,02

Períodos 

  1997 a 
1998 

1998 a 
1999 

1999 a 
2000 

2000 a 
2001 

2001 a 
2002 

2002 a 
2003 

2003 a 
2004 

2004 a 
2005 

Efeito Área  0,95 1,40 12,13 -5,66 6,31 0,68 0,58 3,53
TXV % do VBP -4,88 10,87 0,94 -21,48 13,58 25,35 17,74 -1,94

Períodos   
2005 a 
2006 

2006 a 
2007 

2007 a 
2008 

2008 a 
2009 

2009 a 
2010 

2010 a 
2011   

Efeito Área  -1,88 -0,75 -0,41 -9,88 -1,94 -1,93   
TXV % do VBP -4,95 0,06 -0,70 -4,15 -18,43 -17,37   

Fonte: IBGE, 1997 e IBGE, 2013. 
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Observa-se que o efeito área e a TXV% do VBP da mandiocultura baiana, na 

maioria dos biênios, foram divergentes como, por exemplo, em 1981/82 que o efeito área foi 

positivo, enquanto que a TXV% do VBP foi de negativa (-26,7%), situação que se repetiu 

nos biênios de 1985/86, 1997/98 e 2004/05. 

Nos biênios de 1987/88 o efeito área foi negativo e a TXV% do VBP resultou 

positiva essa situação repetiu-se nos biênios de 1991/92 e 1994/95.  Nos biênios 1982/83, 

1989/90, 1992/93, 2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10 e 2010/11 as variações negativas do 

efeito área e a TXV% do VBP apenas divergiram na magnitude. Nos biênios 1983/84, 

1984/85, 1988/89, 1990/91, 1998/99, 2001/02, 2002/03 e 2003/04 houve aumentos nas duas 

variáveis de estudo, diferenciando-se apenas nos porcentuais de variação. A decomposição 

das fontes de variação do VBP da Mandioca na Bahia em três subperíodos e no período total 

é mostrada na Tabela 2. 

Tabela 2. Decomposição das fontes de Variação do Valor Bruto de Produção da Mandioca 

na Bahia - 1981 e 2011. 

Períodos 
Taxa de 
Variação 
Total (%) 

Efeito Área     
(%) 

Efeito 
Produtividade         

(%) 

Efeito Preço 
(%) 

1º Subperíodo (1981 a 1990)  -16,57 -1,38 -3,74 -11,45
2º Subperíodo (1991 a  2000) -2,09 -0,62 0,37 -1,84
3º Subperíodo (2001 a 2011) 0,05 -0,98 -0,42 1,45
Período total (1981 a 2011) -5,89 -1,91 -1,32 -2,66

Fonte: IBGE, 1997 e IBGE, 2013. 

Observou-se que no primeiro subperíodo (1981-1990), segundo período (1991 – 

2000) e no período total (1981 – 2011), a TXV% do VBP e o efeito área apresentaram 

decréscimos, mas é importante observar que o efeito área foi o que menos influenciou na 

queda da TXV% do VBP. O fato de em todos os casos o efeito área apresentou menor 

redução porcentual que o experimentado pela TXV% do VBP deve-se a que os efeitos dos 

outros fatores (produtividade e preço) foram os que mais comprometeram a variação do 

VBP da mandioca no período analisado.  
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Observa-se que o efeito área e a TXV% do VBP da mandiocultura baiana, na 

maioria dos biênios, foram divergentes como, por exemplo, em 1981/82 que o efeito área foi 

positivo, enquanto que a TXV% do VBP foi de negativa (-26,7%), situação que se repetiu 

nos biênios de 1985/86, 1997/98 e 2004/05. 

Nos biênios de 1987/88 o efeito área foi negativo e a TXV% do VBP resultou 

positiva essa situação repetiu-se nos biênios de 1991/92 e 1994/95.  Nos biênios 1982/83, 

1989/90, 1992/93, 2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10 e 2010/11 as variações negativas do 

efeito área e a TXV% do VBP apenas divergiram na magnitude. Nos biênios 1983/84, 

1984/85, 1988/89, 1990/91, 1998/99, 2001/02, 2002/03 e 2003/04 houve aumentos nas duas 

variáveis de estudo, diferenciando-se apenas nos porcentuais de variação. A decomposição 

das fontes de variação do VBP da Mandioca na Bahia em três subperíodos e no período total 

é mostrada na Tabela 2. 

Tabela 2. Decomposição das fontes de Variação do Valor Bruto de Produção da Mandioca 

na Bahia - 1981 e 2011. 

Períodos 
Taxa de 
Variação 
Total (%) 

Efeito Área     
(%) 

Efeito 
Produtividade         

(%) 

Efeito Preço 
(%) 

1º Subperíodo (1981 a 1990)  -16,57 -1,38 -3,74 -11,45
2º Subperíodo (1991 a  2000) -2,09 -0,62 0,37 -1,84
3º Subperíodo (2001 a 2011) 0,05 -0,98 -0,42 1,45
Período total (1981 a 2011) -5,89 -1,91 -1,32 -2,66

Fonte: IBGE, 1997 e IBGE, 2013. 

Observou-se que no primeiro subperíodo (1981-1990), segundo período (1991 – 

2000) e no período total (1981 – 2011), a TXV% do VBP e o efeito área apresentaram 

decréscimos, mas é importante observar que o efeito área foi o que menos influenciou na 

queda da TXV% do VBP. O fato de em todos os casos o efeito área apresentou menor 

redução porcentual que o experimentado pela TXV% do VBP deve-se a que os efeitos dos 

outros fatores (produtividade e preço) foram os que mais comprometeram a variação do 

VBP da mandioca no período analisado.  

Conclusões 

No Estado da Bahia a área colhida pelos mandiocultores no período compreendido 

entre 1981 e 2011, apresenta decréscimo de 28% anual e um efeito-área negativo (1,91%) 

sobre a taxa de variação percentual do valor bruto da produção. No entanto o efeito área não 

é o único responsável pela variação negativa (5,89% anual) da taxa de variação percentual 

do valor da produção gerado pela mandiocultura baiana.  
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Introdução 

A produtividade da cultura é variável e depende da fertilidade do solo (natural ou 

com adubação), da variedade cultivada, da idade da cultura, dos tratos culturais, do estado 

fitossanitário da lavoura (SOUZA &e FIALHO, 2013). Apesar, de a produtividade 

paranaense ter crescido, nos últimos 20 anos, em menor porcentual (6%) que o crescimento 

da produtividade média brasileira (16%), a produtividade estadual em 2011 (22,7 t ha-1) é 

muito superior que a média brasileira (14,6 t ha-1) (IBGE, 2013). A região Sul nos últimos 

20 anos vem aumentando sua participação na produção brasileira de mandioca, passando de 

21% em 1990 para 24% em 2011a deter 24% da produção, isso se deve, principalmente á 

elevada produtividade e aos ganhos em produtividade obtidos na região. O Paraná é o maior 

produtor da região Sul e também vem aumentando sua participação regional, que era de 

43%, em 1990 e passou, em 2011 a concentrar 70% da mandioca produzida. Concentra-se 

principalmente nas mesorregiões Oeste e Norte Central paranaense, e juntas, em 2011 

representaram 75% da produção estadual (IBGE, 2013).  A mandiocultura ocupa um lugar 

de grande importância na economia paranaense, em 2011, gerou 4% dos 24,3 bilhões de 

reais do valor bruto da produção agrícola (VBP) do Estado, sendo apenas superada pelas 

culturas da soja, milho, cana-de-açúcar, trigo e feijão. Também é importante como 

fornecedora de matéria prima para o setor industrial na fabricação de fécula. O Estado é 

líder tanto na produção, como no consumo da fécula brasileira, respondendo, em 2012, por 

72% das 519,67 mil toneladas produzidas no país e por 24,3% do consumo nacional desse 

produto (CEPEA, 2013). 

Este trabalho teve como objetivo analisar o impacto anual das taxas de variação da 

produtividade (efeito-produtividade) sobre a Taxa de Variação porcentual do Valor Bruto da 

Produção (TXV% do VBP) da mandiocultura paranaense, entre 1981 e 2010 e mostrar os 

efeitos das fontes de variação da TXV % do VBP da mandioca em três subperíodos 

específicos: 1981 a 1990, 1991 a 2000 e 2001 a 2010.  

Formatado: Superior:  2,5 cm, Inferior:  2,5 cm
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Material e Métodos 

Considerou-se as séries históricas da área colhida e da produtividade da mandioca 

no Paraná entre 1981 e 2010. Os dados que abrangeram o período de 1981 a 1989 foram 

coletados das Estatísticas Básicas (IBGE, 1997) e do período de 1990 a 2010 foram obtidos 

do Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA (IBGE, 2013). Para atualizar o 

VBP, em valores equivalentes a dezembro de 2011, utilizaram-se os preços agropecuários e 

o Índice Geral de Preços (IGP-DI), fornecidos pela Fundação Getulio Vargas (FGV, 2013). 

Na decomposição das taxas de variação porcentual do VBP (TXV% do VBP) em função do 

efeito dos fatores área, produtividade e preço, foi utilizado o modelo “shift-share”. A 

metodologia utilizada para decomposição do VBP se encontra em MAGRINI e CANEVER 

(2003). Foram calculadas as TXV % do VBP da mandioca e o efeito do fator produtividade 

(efeito produtividade) sobre o VBP e as variações das fontes de crescimento do VBP e da 

TXV % do VBP da mandioca em cada subperíodo.  

Resultados e Discussão 

Constatou-se que no Paraná, entre 1981 e 2010, a produtividade, o VBP e a área 

colhida aumentaram, respectivamente, em 24%, 164% e 193%.   No entanto, os preços 

pagos aos mandiocultores apresentaram redução de 28%. A produtividade da mandioca no 

Paraná apresentou oscilações ao longo dos anos afetando relativamente as variações 

registradas no VBP (Figura 1).  A média de produtividade e de VBP obtidos pelos 

mandiocultores paranaenses, entre 1981 e 2010, foi de 21,33 ton. ha-1 e 485,60 milhões de 

reais, respectivamente. O máximo de produtividade de 23,95 ton. ha-1 aconteceu em 2009 e 

o valor máximo do VBP um bilhão de reais ocorreu em 2004. A produtividade mínima de 

18,75 ton. ha-1 ocorreu em 1981, enquanto que o valor mínimo do VBP de 239,95 milhões 

de reais aconteceu em 1983. Constatou-se que, entre 1981 e 1990, os produtores obtiveram, 

em média, uma produtividade de 20,33 ton. ha-1 e um VBP médio de 358,78 milhões de 

reais. Já entre 1991 e 2000, as médias da produtividade e do VBP foram para 21,57 ton. ha-1

e 456,68 milhões de reais, respectivamente. No período, entre 2001 a 2010, a produtividade 

média passou para 22,1 ton. ha-1 enquanto que a média do VBP foi de 641,34 milhões de 
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reais. Constatou-se ainda que o estudo bianual da produtividade e VBP apresentaram em 

muitos casos variações inversas. Isto foi observado em 1981/82, 1982/83, 1987/88, 1988/89, 

1989/90, 1991/92, 1993/94, 1995/96, 2002/03 e 2004/05, 2005/06 e 2007/08 (Figura 1).  

Figura 1- Produtividade e VBP da mandioca no Paraná 1981-2010. 

Fonte: IBGE, 1997 e IBGE, 2013. 

Houve biênios que, embora com decréscimo de ambos indicadores, a produtividade 

apresentou quedas menores, como aconteceu nos biênios de 1986/87, 1994/95 e 2000/01.  

Na Tabela 1 são apresentados os efeitos produtividade e a TXV% do VBP da 

mandioca no Paraná nos biênios compreendidos entre 1981 e 2010. 

Tabela 1. Efeito produtividade (%) e TXV% do VBP da mandioca no Paraná - 1981 a 2010. 

Biênios 

  1981 a 
1982 

1982 a 
1983 

1983 a 
1984 

1984 a 
1985 

1985 a 
1986 

1986 a 
1987 

1987 a 
1988 

1988 a 
1989 

1989 a 
1990 

1990 a 
1991 

Efeito. Área (%) 3,38 6,30 2,49 7,72 0,00 -0,22 -0,11 -4,15 18,44 0,19
TXV % do VBP 2,25 0,89 -0,41 1,26 -0,69 5,05 0,14 -1,83 2,24 1,50

Biênios
1991 a 
1992 

1992 a 
1993 

1993 a 
1994 

1994 a 
1995 

1995 a 
1996 

1996 a 
1997 

1997 a 
1998 

1998 a 
1999 

1999 a 
2000 

2000 a 
2001 

Efeito Ef. Área 
(%) -2,25 20,74 5,87 -4,39 -9,33 8,76 5,37 3,72 5,16 -3,04
TXV % do VBP 0,85 -2,87 0,37 -0,39 1,21 -2,23 -1,03 0,73 -1,34 0,65

              Biênios 

  2001 a 
2002 

2002 a 
2003 

2003 a 
2004 

2004 a 
2005 

2005 a 
2006 

2006 a 
2007 

2007 a 
2008 

2008 a 
2009 

2009 a 
2010 

Efeito Ef. Área 6,31 -10,17 15,92 5,49 2,27 -6,72 -2,88 4,04 27,55

Formatado: Fonte: Negrito
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(%) 

TXV % do VBP 13,58 -3,84 -4,37 0,72 6,40 0,35 2,32 0,76 -1,17
Fonte: IBGE, 1997 e IBGE, 2013. 

Observa-se que o efeito produtividade e a TXV% do VBP da mandiocultura 

paranaense, foi divergente em 18 biênios: 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1986/87, 1988/89, 

1989/90, 1992/93, 1993/94, 1996/97, 1997/98, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2003/04,

2004/05, 2005/06 e 2006/07 e 2009/2010.  Em nove casos o efeito produtividade foi 

positivo, em 1981/82, 1982/83, 1986/87, 1989/90, 1993/94, 2000/01, 2004/05, 2005/06 e 

2006/07. Nestes casos a negatividade da TXV% do VBP foi devido a possíveis reduções dos 

preços e de área serem maiores que os ganhos de produtividade obtidos pelos 

mandiocultores. Nos biênios de 1983/84, 1988/89, 1992/93, 1993/94, 1996/97, 1997/98, 

1999/2000, 2002/03, 2003/04 e 2009/2010 o efeito produtividade foi negativo e a TXV% do 

VBP resultou positiva. Nesta situação os aumentos de área colhida e dos preços pagos aos 

mandiocultores conseguiram compensar as quedas de produtividade, reduzindo o impacto 

negativo do seu efeito sobre a TXV% do VBP. Nos biênios 1985/86 e 1994/95 houve 

variações negativas do efeito produtividade e da TXV% do VBP e nos biênios 1984/85, 

1987/88, 1990/91, 1991/92, 1995/96, 1998/99, 2001/02, 2007/08 e 2009/10 houve aumentos 

nas duas variáveis de estudo, diferenciando-se apenas, nos porcentuais de variação. A 

decomposição das fontes de variação do VBP da Mandioca no Paraná em três subperíodos e 

no período total é mostrada na Tabela 2. 

Tabela 2. Decomposição das fontes de Variação do Valor Bruto de Produção da Mandioca 

no Paraná - 1981 a 2010. 

Períodos 
Taxa de 

Variação Total 
(%) 

Efeito Área            
(%) 

Efeito 
Produtividade         

(%) 

Efeito Preço           
(%) 

1º Subperíodo (1981 a 1990)  -4,40 8,93 3,04 -16,36 
2º Subperíodo (1991 a  2000) 9,96 4,95 -0,74 5,75 
3º Subperíodo (2001 a 2010) 6,46 -0,02 0,66 5,83 
Período total (1981 a 2010) 3,08 3,63 1,34 -1,88 
Fonte: IBGE, 1997 e IBGE, 2013. 

Observou-se que no primeiro subperíodo (1981-1990), o efeito produtividade foi 

positivo, mas não em percentual suficiente para provocar crescimento na TXV% do VBP. 

Formatado: Fonte: Negrito
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Este fato ocorreu porque os preços recebidos pelos mandiocultores paranaenses foram 

altamente decrescentes e anularam o efeito produtividade sobre a TXV% do VBP. 

No segundo (1991 – 2000) o impacto negativo do efeito produtividade, por ter 

apresentado um pequeno percentual, não se fez sentir no acréscimo total da TXV% do VBP. 

No terceiro período (2001-2010) o efeito produtividade e a TXV% do VBP apresentaram 

porcentuais positivos, mas é importante observar que o efeito produtividade foi o que menos 

influenciou no aumento de 6,46% anual da TXV% do VBP. No período total (1981 – 2010) 

o crescimento da TXV% do VBP foi resultante da combinação dos efeitos produtividade e 

área. O fato de alguns períodos o efeito produtividade apresentar porcentuais diferentes em 

relação aos porcentuais da TXV% do VBP, deve-se a que os efeitos área e preço 

compensaram ou anularam o efeito produtividade sobre a TXV% do VBP. 

Conclusão 

No estado do Paraná a produtividade obtida pelos mandiocultores no período 

compreendido entre 1981 e 2010, apresenta acréscimo total de 24% e um efeito-

produtividade positivo de 1,34% anual sobre a taxa de variação porcentual do valor bruto da 

produção. No entanto, o efeito produtividade não é o único nem o maior responsável pela 

variação de 3,08% anual do valor bruto da produção da mandiocultura paranaense no 

mencionado período.  
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Introdução 

O estado de São Paulo, entre 1981 e 2011, aumentou consideravelmente a produção 

de mandioca passando de 592,0 mil toneladas, em 1990, para 1,32 milhão de toneladas em 

2011, é o maior produtor da região Sudeste e também vem aumentando sua participação 

regional passando de 27%, em 1990, para 52% em 2011. Concentra-se principalmente nas 

mesorregiões de Assis, Presidente Prudente, Marília e Campinas, e juntas, em 2011 

concentravam 81% da produção estadual (IBGE, 2013).  A mandiocultura ocupa um lugar 

de grande importância na economia paulista, na fixação do homem ao campo e na geração 

de emprego e renda familiar nos 332 municípios do Estado onde ela é praticada.  Em 2011, 

gerou 1% dos 34,6 bilhões de reais do valor bruto da produção agrícola (VBP) do Estado. 

Também é importante como fornecera de matéria prima para o setor industrial na fabricação 

de fécula. O Estado ocupa o segundo lugar na produção e terceiro no consumo de fécula de 

brasileira respondendo, em 2012, por 9,2% das 519,7 mil toneladas produzidas e por 22,0% 

do consumo nacional desse produto (CEPEA, 2013).  A produtividade estadual, em 2011, 

chegou a 23,5 t ha-1, enquanto que no Brasil e na região Sudeste era de 14,6 t ha-1 e 18,3 t ha-

1, respectivamente. 

Este trabalho teve como objetivo analisar o impacto das taxas de variação da 

produtividade (efeito-produtividade) sobre a Taxa de Variação porcentual do Valor Bruto da 

Produção (TXV% do VBP) da mandiocultura paulista, entre 1981 e 2011 e mostrar o efeito 

das fontes de variação do VBP (área, preço e produtividade) sobre a TXV% do VBP em três 

subperíodos específicos: 1981 a 1990, 1991 a 2000 e 2001 a 2011.  

Material e métodos 

Considerou-se a série histórica da produtividade da mandioca em São Paulo entre 

1981 e 2011. Os dados que abrangeram o período de 1981 a 1989 foram coletados das 

Estatísticas Básicas (IBGE, 1997) e os do período de 1990 a 2011 foram obtidos do Sistema 
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IBGE de Recuperação Automática – SIDRA (IBGE, 2013). Para atualizar em valores 

equivalentes a maio de 2012, utilizou-se o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 

(IGP-DI), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV, 2013). Na decomposição das 

taxas de variação porcentual do VBP (TXV% do VBP) em função do efeito dos fatores área, 

produtividade e preço, foi utilizado o modelo “shift-share”. A metodologia utilizada se 

encontra em MAGRINI e CANEVER (2003). Foram calculadas as TXV % do VBP da 

mandioca e o efeito do fator produtividade (efeito produtividade) sobre o VBP. Foram 

estudadas ainda as variações das fontes de crescimento do VBP e da TXV % do VBP da 

mandioca em cada subperíodo.  

Resultados e discussão 

Constatou-se que em São Paulo, entre 1981 e 2011, a produtividade e a área colhida 

com mandioca aumentaram em 11% e 101%, respectivamente.  Enquanto que os preços e o 

VBP decresceram em 61% e 14%, respectivamente. 

 As médias da produtividade e do VBP obtidos entre 1981 e 2011, foram de 22,5 

ton. ha-1 e 179,4 milhões de reais, respectivamente. O máximo de produtividade de 24,8 ton. 

ha-1 aconteceu em 2001 e o valor máximo do VBP de 385,9 milhões de reais ocorreu em 

2004. A produtividade mínima de 19,6 ton. ha-1 ocorreu em 1987, enquanto que o valor 

mínimo do VBP de 66,8 milhões de reais aconteceu em 1990(Figura 1). 

Figura 1- Evolução da Produtividade e do VBP da mandioca em São Paulo 1981-2011. Fonte: IBGE, 1997 e 

IBGE, 2013. 
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Constatou-se que, entre 1981 e 1990, os produtores obtiveram, em média, uma 

produtividade de 21,0 ton. ha-1 e um VBP médio de 223,8 milhões de reais. Já entre 1991 e 

2000, as medias da produtividade e do VBP foram para 22,7 ton. ha-1 e 114,4 milhões de 

reais, respectivamente. No período, entre 2001 a 2011, a produtividade média passou para 

23,6 ton. ha-1 enquanto que a média do VBP foi para 198,2 milhões de reais. Houve biênios 

que, embora com decréscimo de ambos indicadores, a produtividade apresentou quedas 

menores que as do VBP, como aconteceu nos biênios de 1981/82, 1984/85, 1985/86, 

1986/87, 1993/94, 1997/98, 2001/02, 2004/05 e 2005/06. 

Nos biênios 1987/88, 1991/92, 1999/2000, 2002/03, 2003//04 e 2006/07 o VBP 

cresceu mais que a produtividade, provavelmente porque os fatores área e preços tiveram 

maiores variações anulando ou compensando o impacto das variações na produtividade. Na 

tabela 1 apresenta-se os cálculos bianuais do efeito produtividade e da TXV% do VBP da 

mandioca em São Paulo. 

Tabela 1. Efeito produtividade e taxa de variação do VBP da mandioca paulista – 1981 a 

2011.  

Biênios 

  1981 a 
1982 

1982 a 
1983 

1983 a 
1984 

1984 a 
1985 

1985 a 
1986 

1986 a 
1987 

1987 a 
1988 

1988 a 
1989 

Efeito Produtividade -0,57 1,90 -0,93 -2,44 -0,54 -1,68 0,61 3,44
TXV % do VBP -14,36 -7,18 29,60 -8,50 -22,66 -11,01 32,22 1,78

Biênios 

  
1989 a 
1990 

1990 a 
1991 

1991 a 
1992 

1992 a 
1993 

1993 a 
1994 

1994 a 
1995 

1995 a 
1996 

1996 a 
1997 

Efeito Produtividade 6,35 -0,67 -0,01 0,65 -3,41 1,70 -1,25 1,19
TXV % do VBP -47,75 7,80 36,80 -0,93 -9,42 -10,37 5,95 -1,97

              Biênios 

  1997 a 
1998 

1998 a 
1999 

1999 a 
2000 

2000 a 
2001 

2001 a 
2002 

2002 a 
2003 

2003 a 
2004 

2004 a 
2005 

Efeito Produtividade -4,04 1,01 1,31 7,36 6,31 3,61 2,74 -3,29
TXV % do VBP -7,16 16,03 15,05 -17,07 13,58 76,30 30,68 -27,79

              Biênios     

  2005 a 
2006 

2006 a 
2007 

2007 a 
2008 

2008 a 
2009 

2009 a 
2010 

2010 a 
2011   

Efeito Produtividade -0,21 1,26 -1,36 1,16 -3,69 2,56   
TXV % do VBP -18,57 8,01 11,85 -2,24 13,67 7,14   
 Fonte: IBGE, 1997 e IBGE, 2013. 

Observa-se que o efeito produtividade e a TXV% do VBP da mandiocultura 

paulista, foram divergentes em 13 biênios: 1982/83, 1983/84, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 
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1992/93, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 2000/01, 2007/08, 2008/09 e 2009/2010. Em sete 

casos o efeito produtividade foi positivo: 1982/83, 1989/90, 1992/93, 1994/95, 1996/97, 

2000/01 e 2008/09. Nestes casos a negatividade da TXV% do VBP foi devido às reduções 

dos preços e da área serem maiores do que, os ganhos de produtividade obtidos pelos 

mandiocultores paulistas nos mencionados biênios. Nos biênios de 1983/84, 1990/91, 

1991/92, 1995/96, 2007/08 e 2009/2010 o efeito produtividade foi negativo e a TXV% do 

VBP resultou positiva. Essa situação denota que os aumentos de área colhida e dos preços 

pagos aos mandiocultores em São Paulo conseguiram compensar as quedas de 

produtividade, reduzindo o impacto negativo do efeito produtividade sobre a TXV% do 

VBP. Nos biênios de 1981/82, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1993/94, 1997/98, 2004/05 e 

2005/06 houve variações negativas do efeito produtividade e da TXV% do VBP, apenas 

divergindo na magnitude. Nos biênios 1987/88, 1988/89, 1998/99, 1999/2000, 2001/02, 

2002/03, 2006/07 e 2009/10 houve aumentos nas duas variáveis de estudo, diferenciando-se 

apenas nos porcentuais de variação. A decomposição das fontes de variação do VBP da 

mandioca em três subperíodos e no período total é mostrada na Tabela 2. 

Tabela 2. Decomposição das fontes de Variação do Valor Bruto de Produção da Mandioca 

em São Paulo. 

Períodos 
Taxa de 
Variação 
Total (%) 

Efeito Área            
(%) 

Efeito 
Produtividade         

(%) 

Efeito Preço           
(%) 

1º Subperíodo (1981 a 1990)  -14,53 -3,35 1,80 -12,97 
2º Subperíodo (1991 a 2000) 7,21 2,92 -0,43 4,72 
3º Subperíodo (2001 a 2011) 6,98 1,50 -0,71 6,18 
Período total (1981 a 2011) -0,47 1,69 0,21 -2,37 

Fonte: IBGE, 1997 e IBGE, 2013.

Observou-se que no primeiro subperíodo (1981-1990), o efeito produtividade foi 

positivo, mas não em porcentual suficiente para provocar crescimento na TXV% do VBP, 

porque os preços recebidos e a área colhida foram altamente decrescentes e anularam o 

efeito produtividade sobre a TXV% do VBP. No segundo (1991 – 2000) e terceiro períodos 

(2001 – 2011) o impacto negativo do efeito da produtividade não foi observado na TXV% 

do VBP, pois já nesse período a área colhida e os preços cresceram tanto que compensaram 

o pequeno efeito negativo do primeiro fator. 
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No período total (1981 – 2011) a queda da TXV% do VBP não foi provocada pelo efeito 

produtividade, pois mesmo em pequena porcentagem ele conseguiu crescer à taxa anual de 

0,21%. 

Conclusões 

No Estado de São Paulo a produtividade da mandiocultura no período compreendido 

entre 1981 e 2011 apresenta aumento total de 11% e um efeito-produtividade positivo de 

0,21% sobre a taxa de variação percentual do valor bruto da produção. No entanto, o efeito 

produtividade não é o único nem o maior responsável pelo efeito negativo da taxa de 

variação percentual do valor bruto da produção -0,47% anual na mandiocultura paulista, 

pois no período em estudo, o porcentual negativo do efeito preço anula os efeitos positivos 

dos outros dos fatores componentes do valor bruto da produção. 
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Introdução 

A produtividade média da cultura da mandioca no Estado do Paraná, ainda que 

considerada elevada, poderia ser aumentada através do controle das condições de solo, clima 

e ação de agentes patogênicos, bem como do aprimoramento das práticas culturais (MATOS 

et al., 1981). A cultura tem também importante contribuição na geração do valor bruto da 

produção agrícola (VBP). Em 2011, gerou 4% dos 24,3 bilhões de reais do VBP estadual, 

sendo apenas superada pelas culturas da soja, milho, cana-de-açúcar, trigo e feijão.  

Localiza-se principalmente nas mesorregiões Oeste e Norte Central paranaense, e juntas, em 

2011, concentravam 75% da produção estadual. Nos municípios onde predomina a maior 

concentração de área da cultura, o produto pode ser utilizado em forma de farinha e fécula 

para o consumo humano e como ração animal (DORETTO, 1993).  É comum se observar ao 

longo dos anos variações do valor bruto da produção de cada cultura no Estado sem que haja 

estudos explicativos de tal fato. Este trabalho teve como objetivo analisar o impacto das 

taxas de variação da área colhida (efeito-área) sobre a Taxa de Variação porcentual do Valor 

Bruto da Produção (TXV% do VBP) da mandiocultura paranaense, entre 1981 e 2010 e em 

três subperíodos específicos: de 1981 a 1990, de 1991 a 2000 e de 2001 a 2010. 

Material e métodos 

Considerou-se a série histórica da área colhida e a produtividade da mandioca no 

Paraná entre 1981 e 2010. Os dados que abrangeram o período de 1981 a 1989 foram 

coletados das Estatísticas Básicas (IBGE, 1997) e os do período de 1990 a 2010 foram 

obtidos do Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA (IBGE, 2013). Para 

atualizar o VBP, em valores equivalentes a dezembro de 2011, utilizaram-se os preços 

agropecuários e o Índice Geral de Preços (IGP-DI), fornecidos pela Fundação Getulio 

Vargas (FGV, 2013). Na decomposição das taxas de variação do VBP em função do efeito 
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dos fatores área, produtividade e preço, foi utilizado o modelo “shift-share”. A descrição 

completa da metodologia utilizada se encontra em Magrini & Canever (2003). A partir do 

comportamento anual da área colhida e do VBP, foram calculadas as taxas anuais de 

variação porcentual do VBP da mandioca e o efeito do fator área (Efeito área %) sobre o 

VBP. Também foi calculado o impacto que as variações dos fatores componentes do VBP 

(área, produtividade e preços) tiveram sobre a TXV % do VBP em cada período. 

Resultados e discussão 

Analisando os dados, obtidos do IBGE (1977) e IBGE (2013), referentes à 

mandiocultura paranaense, constatou-se que, entre 1981 e 2010, aconteceu redução de 28% 

nos preços, enquanto que a área colhida, o VBP e a produtividade cresceram 193%, 164% e 

24%, respectivamente (IBGE, 1997 e IBGE, 2013). A área colhida com mandioca no Paraná 

apresentou oscilações ao longo dos anos afetando relativamente as variações registradas no 

Valor Bruto da Produção (Figura 1).   

Figura 1 - Variação da Área colhida e do VBP da mandioca no Paraná 1981-2010. Fonte: IBGE, 1997 e IBGE, 

2013. 

As médias anuais de área colhida e de VBP obtidos pelos mandiocultores 

paranaenses, entre 1981 e 2010, foram de 124 mil ha e 484,2 milhões de reais, 

respectivamente. O máximo de área colhida, 182,9 mil ha aconteceu em 2000 e o valor 
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máximo do VBP de um bilhão de reais ocorreu em 2004. A área colhida mínima de 58,7 mil 

ha ocorreu em 1981, enquanto que o valor mínimo do VBP, 239,2 milhões de reais, ocorreu 

em 1983. Entre 1981 e 1990, os produtores colheram, em média, uma área de 78,7 mil ha 

anuais, obtendo um VBP médio anual de 357,7 milhões de reais. Já entre 1991 e 2000, as 

médias anuais da área colhida e do VBP alcançaram 139,8 mil ha e 455,3 milhões de reais, 

respectivamente. No período, entre 2001 a 2010, a área colhida média anual passou para 

153,5 mil ha, enquanto que a média anual do VBP foi para 639,4 milhões de reais. Na 

Tabela 1 apresenta-se os cálculos bianuais do efeito área e as taxas anuais de variação 

porcentual do VBP da mandioca no Paraná entre 1981 e 2010. 

Tabela 1. Efeito área e taxas anuais de variação porcentual do VBP da mandioca no Paraná.  

Períodos 

  1981 a 
1982 

1982 a 
1983 

1983 a 
1984 

1984 a 
1985 

1985 a 
1986 

1986 a 
1987 

1987 a 
1988 

1988 a 
1989 

Efeito Área 3,38 6,30 2,49 7,72 0,00 -0,22 -0,11 -4,15
TXV % do VBP -8,90 -12,60 19,38 12,83 -7,59 -12,56 25,45 9,18

Períodos 

  1989 a 
1990 

1990 a 
1991 

1991 a 
1992 

1992 a 
1993 

1993 a 
1994 

1994 a 
1995 

1995 a 
1996 

1996 a 
1997 

Efeito Área 18,44 0,19 -2,25 20,74 5,87 -4,39 -9,33 8,76
TXV % do VBP -32,71 9,09 7,60 17,30 -4,98 -8,60 7,14 11,52

Períodos 

  1997 a 
1998 

1998 a 
1999 

1999 a 
2000 

2000 a 
2001 

2001 a 
2002 

2002 a 
2003 

2003 a 
2004 

2004 a 
2005 

Efeito Área 5,37 3,72 5,16 -3,04 6,31 -10,17 15,92 5,49
TXV % do VBP 1,53 7,80 12,15 -20,29 13,58 27,27 24,80 -14,81

Períodos 

  2005 a 
2006 

2006 a 
2007 

2007 a 
2008 

2008 a 
2009 

2009 a 
2010 

Efeito Área 2,27 -6,72 -2,88 4,04  3.878,25 
TXV % do VBP -14,40 -5,89 7,68 5,95 27,55

Fonte: IBGE, 1997 e IBGE, 2013. 

Em 14 biênios houve diferenças na direção das variações da área e do VBP, em 

1981/82, 1982/83, 1985/86, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1991/92, 1993/94, 1995/96, 

1997/98, 2002/03, 2004/05, 2005/06 e 2007/08. Houve biênios que, embora com decréscimo 

de ambos indicadores, a área apresentou quedas menores que as do VBP, como aconteceu 
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nos biênios de 1986/87, 1994/95 e 2000/01. Nos biênios de 2001/02 e 2006/07 a redução 

registrada na área colhida foi menor que a redução do VBP. Também houve períodos de 

crescimento dessas duas variáveis, observando-se que o crescimento do VBP foi maior que 

o aumento de área nos biênios 1983/84, 1990/91, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2003/04, 

2008/09 e 2009/10. Já nos biênios de 1992/93 e 1997/98 o crescimento da área colhida foi 

maior que o acréscimo no VBP.  

Observa-se que o efeito área e a TXV% do VBP da mandiocultura paranaense, na 

maioria dos biênios, foram divergentes como, por exemplo, em 1981/82 que o efeito área foi 

positivo 3,38%, enquanto que a TXV% do VBP foi de negativa (-8,90%), situação que se 

repetiu nos biênios de 1982/83, 1993/94, 2004/05 e 2005/06. 

Nos biênios de 1987/88 e 1988/89 o efeito área foi negativo e a TXV% do VBP 

resultou positiva. Essa situação se repetiu nos biênios de 1991/92, 1995/96, 2002/03 e 

2007/08. Nos biênios 1986/87, 1994/95, 2000/01 e 2006/07, as variações do efeito área e a 

TXV% do VBP foram negativas, apenas divergindo na magnitude. Nos biênios 1983/84, 

1984/85, 1990/91, 1992/93, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2001/02, 2003/04, 

2008/09 e 2009/10 houve aumentos nas duas variáveis de estudo, diferenciando-se apenas 

nos porcentuais de variação.  É interessante observar ainda que em todos esses biênios 

apenas em 1992/93 e 1997/98, as porcentagens do efeito área foram maiores que as TXV% 

do VBP. A decomposição das fontes de variação do VBP da Mandioca no Paraná em três 

subperíodos e no período total é mostrada na Tabela 2. 

Tabela 2. Decomposição das fontes de Variação do Valor Bruto de Produção da Mandioca 

no Paraná - 1981 e 2010. 

Períodos 
Taxa de 
Variação 
Total (%) 

Efeito 
Área            
(%) 

Efeito 
Produtividade  

(%) 

Efeito 
Preço           
(%) 

1º Subperíodo (1981 a 1990)  -4,40 8,93 3,04 -16,36
2º Subperíodo (1991 a  2000) 9,96 4,95 -0,74 5,75 
3º Subperíodo (2001 a 2010) 6,46 10,77 -13,10 8,79 
Período total (1981 a 2010) 3,08 16,88 -7,53 -6,26 

Fonte: IBGE, 1997 e IBGE, 2013. 

Observou-se que apenas no primeiro subperíodo (1981-1990), a TXV% do VBP 

apresentou decréscimo, mas é importante observar que o efeito área, com sua variação 

positiva, foi o que evitou uma maior redução da TXV% do VBP. No segundo período 

(1991-2000) a TXV% do VBP foi igualmente impactada pelo efeito área e o efeito preço. 

 No terceiro período (2001-2010) o impacto negativo do efeito área não se fez 

observar no acréscimo total da TXV% do VBP. No período total (1981-2010) o efeito área e 

a TXV% do VBP apresentaram porcentuais muito similares, devido a que o efeito preço e o 

efeito produtividade, com valores similares e sinais contrários, anularam reciprocamente 

seus efeitos sobre a TXV% do VBP.  

Conclusões 

No estado do Paraná a área colhida pelos mandiocultores no período compreendido 

entre 1981 e 2010, apresenta acréscimo de 193% anual e tem um efeito-área positivo 

(3,63%) sobre a taxa de variação do valor bruto da produção. O efeito área é determinante e 

maior responsável pela variação positiva (3,08% anual) do valor bruto da produção da 

mandiocultura paranaense.  
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positiva, foi o que evitou uma maior redução da TXV% do VBP. No segundo período 

(1991-2000) a TXV% do VBP foi igualmente impactada pelo efeito área e o efeito preço. 

 No terceiro período (2001-2010) o impacto negativo do efeito área não se fez 

observar no acréscimo total da TXV% do VBP. No período total (1981-2010) o efeito área e 

a TXV% do VBP apresentaram porcentuais muito similares, devido a que o efeito preço e o 

efeito produtividade, com valores similares e sinais contrários, anularam reciprocamente 

seus efeitos sobre a TXV% do VBP.  

Conclusões 

No estado do Paraná a área colhida pelos mandiocultores no período compreendido 

entre 1981 e 2010, apresenta acréscimo de 193% anual e tem um efeito-área positivo 

(3,63%) sobre a taxa de variação do valor bruto da produção. O efeito área é determinante e 

maior responsável pela variação positiva (3,08% anual) do valor bruto da produção da 

mandiocultura paranaense.  
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Introdução 

Atualmente tem sido amplamente reconhecida a importância da agrobiodiversidade 

em sistemas agrícolas, principalmente na agricultura familiar, como garantia da segurança 

alimentar. Dentre as culturas nesse contexto está a mandioca, espécie cultivada em todos os 

Estados brasileiros. Segundo o IBGE (safra 2012/2013), a produção de mandioca no Rio 

Grande do Sul teve uma redução de 1,3%. Dentre os fatores que podem estar associados a 

este decréscimo encontra-se o reduzido número de pesquisas no Estado desde a década de 

80 e a baixa oferta de ramas de qualidade, na maioria das vezes oriundas de outros Estados.  

A região do Alto Jacuí, situada no noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 

corresponde a três microrregiões abrangendo 14 municípios, nos quais a maioria das 

propriedades rurais corresponde à agricultura familiar.  De acordo com o Planejamento 

Estratégico de Desenvolvimento Regional (CORRÊA et al. 2010) a pesquisa agrícola 

configura-se entre as prioridades para a região. Dado o grande número de agricultores 

familiares, os quais tradicionalmente cultivam a mandioca e preservaram ao longo dos anos 

diversas cultivares tradicionais, pesquisas abordando o resgate e o estudo desta cultura 

podem contribuir na sustentabilidade da agricultura familiar e na permanência das famílias 

no meio rural. Além disso, de acordo com Nasser (2006), é necessário o aumento das 

pesquisas ligadas à conservação de recursos genéticos tradicionais, os quais se encontram 

em vulnerabilidade face à introdução de novos materiais, normalmente mais produtivos, 

resistentes às doenças e de ciclo precoce. 
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Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi identificar propriedades com 

agricultores produtores de cultivares de mandioca tradicional na região do Alto Jacuí, 

caracterizar aspectos socioculturais e coletar acessos para o estudo participativo. 

Material e métodos 

Este trabalho refere-se à etapa inicial de um projeto maior, o qual vem sendo 

desenvolvido pela Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ), juntamente ao Polo de Inovação 

Tecnológica do Alto Jacuí, com financiamento da Secretaria da Ciência, Inovação e 

Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Sul. O projeto prevê o resgate e a 

multiplicação de cultivares de mandioca tradicionais presentes no Alto Jacuí. Este trabalho 

refere-se a etapa inicial de identificação de agricultores com perfil tradicional, realizada no 

período de fevereiro a julho de 2013.

O processo de pesquisa participativa teve seu início em reuniões entre vários 

segmentos voltados à agricultura familiar, especialmente com extensionistas da Emater-

Ascar/RS. Nessas reuniões, o grupo de pesquisa expôs o objetivo do projeto e a importância 

das parcerias para efetivação das metas. A partir deste procedimento foram identificadas 

propriedades rurais com as características necessárias à pesquisa. Iniciaram-se as visitas em 

oito municípios da região, onde foi abordada a importância da participação dos agricultores, 

dos saberes populares e da conservação do germoplasma. Nesse momento, também se 

realizaram a coleta de dados prévios referentes à identificação das propriedades, bem como 

a coleta dos acessos presentes nas mesmas. 

A maior parte dos agricultores participantes da pesquisa e que produzem mandioca 

tradicional é formada por pequenos agricultores familiares que priorizam a produção da 

cultura para subsistência e comercializam o excedente, caracterizando-a como uma cultura 

de grande importância para a segurança alimentar. Preliminarmente, para dar início ao 

processo de resgate, 66 acessos de mandioca foram coletados em oito municípios do Alto 

Jacuí – RS. 

  

Resultados e discussão 

Os municípios identificados inicialmente com agricultores produtores de mandioca 

tradicional foram: Cruz Alta, Ibirubá, Tapera, Selbach, Quinze de Novembro, Fortaleza dos 
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Valos, Lagoa dos Três Cantos e Salto do Jacuí; totalizando 26 estabelecimentos rurais e 66 

acessos de mandioca coletados (Tabela 1).  

Tabela 1. Número de agricultores produtores de mandioca tradicional participantes da 

pesquisa e acessos coletados em oito municípios do Corede Alto Jacuí-RS. Cruz 

Alta, RS, Unicruz, 2013. 

Município Número de agricultores Número de acessos 
Cruz Alta 2 9 
Ibirubá 1 3 
XV de Novembro 5 11 
Fortaleza dos Valos 5 13 
Salto do Jacuí 4 9 
Selbach 3 7 
Lagoa dos Três Cantos  3 6 
Tapera 3 8 
Total  26 66 

A maior parte (73,08%) dos agricultores familiares participantes da pesquisa possui 

estabelecimentos com mais de 10 hectares e 88,46% residem nesta área há mais de 10 anos; 

sendo que 57,69% têm suas famílias compostas por até três pessoas (Tabela 2). 

Todas as propriedades rurais cultivam mandioca, fato esse observado no Brasil por 

Guanziroli et al. (2012), onde relatam que a participação percentual da mandioca é de 

93,17% na produção de produtos da lavoura temporária da agricultura familiar. 

O número de plantas de mandioca cultivados nas propriedades não ultrapassa a 

5.000 mil, sendo que a maioria dos agricultores (65,38%) cultiva até 1.000 plantas. Neste 

grupo predomina (76,93%) a utilização para o consumo animal e alimentação humana, 

havendo 23,07% das propriedades pesquisadas com priorização de uso para alimentação 

humana e não ocorrendo uso exclusivo para nutrição animal. Apenas 50% das propriedades, 

além de consumirem, realizam a comercialização da produção. 

Na utilização da planta para a alimentação animal, 53,85% dos produtores 

mencionaram o uso da parte aérea, especialmente na suplementação alimentar para bovinos 

de leite. Em relação à cor da polpa para consumo humano, observa-se que de acordo com o 

município há uma preferência distinta.   

Apenas cinco produtores realizam um preparo específico para o cultivo da 

mandioca, no entanto, os que não o fazem, utilizam a rotação de culturas na área (Tabela 2). 
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Tabela 2. Dados dos agricultores produtores de mandioca tradicional em oito municípios do 

Corede Alto Jacuí-RS. Cruz Alta, RS, Unicruz, 2013.

Variáveis Classes Frequência (%) 

Área das propriedades 
0 – 5 há 15,38 

6 – 10 há 11,54 
> 11 ha  73,08 

Composição Familiar 
1 – 3 pessoas 57,69  
4 – 6 pessoas 42,31 
+ de 6 pessoas 0 

Residência 
Menos de 10 anos 11,54 
Mais de 10 anos 88,46 

Número de plantas 
0 – 1.000 plantas 65,38 

1.001- a 5.000 plantas 34,62 
+ de 5.000 plantas 0 

Finalidade 
Alimentação animal 0 
Alimentação humana 23,07 

Ambos  76,93 

Destino da produção 
Consumo na propriedade 50 

Consumo e comercialização 50 

Uso parte aérea 
Sim  53,85 
Não  46,15 

Manejo da área 
Sim  19,23 
Não  80,77 

Rotação de culturas 
Sim  100 
Não  0 

Cor da polpa 
Amarela 33,33 
Branca  66,67 

A origem das cultivares resgatadas são, na sua maioria, obtidas de parentes, vizinhos 

ou amigos, em sistema de troca. Há, no entanto, agricultores que preservam a mesma 

cultivar há mais de 30 anos.  Dentre os aspectos levantados, verificaram-se poucos relatos 

de danos causados por pragas e doenças (7,58%). Não foi relatado nenhuma cultivar 

tolerante ao frio, porém, em locais próximos à barragem do Passo Real, no município de 

Quinze de Novembro, onde as condições de microclima limitam a ocorrência de geada, é 

possível produzir mandioca ao longo do ano. 
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Conclusões 

A maior parte dos agricultores participantes da pesquisa e que produzem mandioca 

tradicional é de pequenos agricultores familiares que priorizam a produção da cultura como 

subsistência e venda do excedente, o que caracteriza a importância da cultura para a 

segurança alimentar.  
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é considerada uma cultura rústica e bastante adaptada, 

sendo plantada em diferentes condições edafoclimáticas. (DIAS, 1997, p. 369-398). Natural da 

América do Sul é uma importante fonte de energia para as populações das Regiões Norte e Nordeste, 

sendo consumida de diferentes formas pelas populações locais. Atualmente, o Estado do Pará ocupa a 

5° posição nacional em produção de mandioca, com mais de 67 mil agricultores envolvidos no seu 

cultivo (IBGE, 2012). Segundo IBGE (2013) a estimativa de produção de mandioca em 2013 é de 

23.440.077 toneladas, indicando uma redução de 4,2% em relação à informação de fevereiro. A 

Região Norte, principal produtora de mandioca, também experimentou decréscimo de 3,7% na 

estimativa de produção, influenciada notadamente pelos estados do Amazonas e Pará. 

Dentre os municípios paraenses, o município de Conceição do Araguaia, por muito tempo foi 

o centro econômico e administrativo na região mais ao Sudeste do Estado do Pará. Localizado na 

mesorregião Sudeste do Pará às margens do Rio Araguaia, distante 760 km da capital Belém e uma 

população de 45.557 habitantes (IBGE, 2012) é um município que tem a pecuária de corte como 

atividade econômica principal, possuindo também um elevado número de pequenos agricultores, 

sobretudo posseiros e assentados da reforma agrária, e que têm entre outras atividades econômicas a 

produção de mandioca. Esta mesorregião tem mais de 2.700 agricultores envolvidos na produção de 

mandioca, seja da forma comercial, para subsistência em pequenas propriedades rurais ou como 

complemento alimentar onde a mandioca é considerada uma cultura de “fundo de quintal”, com uma 

produção total de 33 mil toneladas (IBGE, 2012).  

Somente no município de Conceição do Araguaia foram constatados 266 produtores de 

mandioca assim divididos: 137 são proprietários da própria terra, 119 são assentados sem título 

definitivo de suas terras e 7 ocupantes de terras (posseiros) entre outros. Estes agricultores produziram 

em torno de 3.176 toneladas de raízes frescas de mandioca de mesa, vendidos ou consumidos 

localmente (IBGE, 2012).  
                                                           
1 Mandioca fresca significa mandioca de mesa, mandioca in natura ou mandioca mansa. 
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Embora localmente importante (Emater - Conceição do Araguaia, informação pessoal), 

estudos sobre a dinâmica produtiva e comercial da mandioca na atualidade são escassos. Neste 

contexto, objetivou-se com este estudo compreender a dinâmica produtiva da cultura da mandioca 

localmente, bem como as características da produção e comercialização da mandioca in natura. 

 

Material e métodos 

O trabalho foi desenvolvido no município de Conceição do Araguaia, Região Sudeste do 

Estado do Pará, no mês de junho de 2011 dentro da feira livre do município. Para tanto, realizou-se 

uma pesquisa descritiva com amostragem de 30 consumidores, por meio de entrevistas pessoais, 

durante o período de atividade da feira livre do município. A abordagem levou em consideração temas 

qualitativos e quantitativos, por meio de perguntas estruturadas, dicotômicas e de múltipla escolha 

variando conforme o público amostrado. O local escolhido refere-se ao principal ponto de 

comercialização de mandioca in natura no município, sendo tradicionalmente frequentado pela 

população local e pelos agricultores aos finais de semana com movimento comercial mais intenso aos 

domingos. Há também neste local, um setor especializado na comercialização de farinhas, com 

funcionamento diário. 

 

Resultados e discussão 

Em questionário aplicado a consumidores que frequentam a feira, percebeu-se que 25% da 

população do município de Conceição do Araguaia é composta de moradores naturais de outros 

estados brasileiros, como: Tocantins (14%), Maranhão (7%) e Minas Gerais (3%).  

Esta situação encontrada, em Conceição do Araguaia, embora seja uma das cidades mais 

antigas da mesorregião Sudeste do Pará, reflete a influência da migração populacional de outros 

estados e em seguida a urbanização.  

Esta urbanização, conceituada por Hurtinenne (1999), como “ciclo fronteira” que ocorreu 

principalmente nas décadas de 1960-70, tem como características o campesinato com sistemas de 

produção muito simplificados, baseados no ciclo: floresta, roça e por último pasto. Consequentemente, 

a urbanização, por conta do êxodo rural, decorrente de dificuldades na produção agrícola e da vida 

rural sob condições adversas, fez com que a população buscasse no meio urbano, facilidades em 

termos de saúde, educação e emprego (MACHADO, 1999). Criou-se assim, um mercado local de 

hortifrutigranjeiros, em que a população, apesar de tradicionalmente ser de origem rural deixou de 

plantar, condição característica de populações urbanas. 

Nesta mesma amostra, em relação à escolaridade, observou-se que 47% dos entrevistados, já 

concluíram ou estão concluindo o ensino superior, 33% já concluíram o ensino médio, 13% já 

concluíram ou estão concluindo o ensino fundamental e apenas 7% concluíram ou estão concluindo o 
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Nesta mesma amostra, em relação à escolaridade, observou-se que 47% dos entrevistados, já 

concluíram ou estão concluindo o ensino superior, 33% já concluíram o ensino médio, 13% já 

concluíram ou estão concluindo o ensino fundamental e apenas 7% concluíram ou estão concluindo o 

ensino técnico. Este fato sugere que a população frequentadora da feira livre é bastante diversificada 

em relação à escolaridade. Há no município dois centros de ensino superior gratuitos, o que sugere a 

elevada percentagem de entrevistados que possuem ou estão concluindo o ensino superior.  

Em relação ao consumo semanal de mandioca fresca por domicílio, a maioria dos 

entrevistados relata que é muito variável, mas pode-se verificar que 28% compram, para o seu 

consumo domiciliar, até 1 kg de mandioca fresca por semana; 27% compram até 2 kg/semana; 21% 

compram menos que 0,5 kg/semana; 14% compram até 3 kg/semana, 7% compram até 4 kg/semana e 

3% dos entrevistados compram 5 kg ou mais de mandioca por semana.  

Foi constatado que os consumidores preferem a feira livre como local para compra, seguido 

por supermercados e pela compra direta do agricultor. Destaca-se então, a feira livre onde a agricultura 

familiar tem possibilidade de fortalecimento já que possibilita a agregação de valor aos produtos e 

colocação regular da produção, devido ao encurtamento da cadeia comercial (RIBEIRO et al., 2003). 

Este parece ser o papel da feira livre do município de Conceição do Araguaia, uma vez que é neste 

local que ocorre a maior comercialização de mandioca fresca e a formação de preços do produto.  

Entre os comerciantes de mandioca fresca1 na feira livre, a sua maioria planta o produto. 

Poucos são os feirantes especializados na venda do produto fresco, perfazendo mais um produto 

dentro da diversidade apresentada na gôndola da banca. Como relatado, além da compra na feira livre 

e supermercados, há também aqueles consumidores que adquirem a mandioca, diretamente do 

produtor, sobretudo por aqueles que a produzem como cultura do tipo “fundo de quintal”. Tal tipo de 

produção é importante em periferias de cidades pelo interior do Brasil como já relatado por Alcântara 

(2006) no município de Trindade, Goiás. 

Em relação aos preços pagos ao produtor na feira livre de Conceição do Araguaia, variou entre 

R$ 2,00 e R$ 3,00/kg do produto fresco no período analisado. No trabalho realizado em Parauapebas, 

na Região Sudeste do Pará, a mandioca representa tanto percentual elevado no valor total de vendas 

quanto estabilidade de renda oferecida aos agricultores durante o ano. Explicação para isto se encontra 

na reduzida variação na produção e no preço durante o ano, relata Michelotti et al., (2010), garantindo 

ao agricultor uma possibilidade de renda mais ou menos estável durante todo o ano. 

A periodicidade da compra, por 47% dos consumidores, se deu semanalmente; ou por 40% 

dos consumidores, mensalmente; havendo ainda aqueles que relatam comprar diariamente ou somente 

em ocasiões especiais.  

Observaram alguns atributos qualitativos com os quais os consumidores se baseiam na hora da 

escolha das raízes de mandioca. A aparência foi um atributo escolhido por 41% dos consumidores 

entrevistados. O cozimento foi apontado por 34% dos entrevistados; seguido pela higiene, com 11%; e 

por fim a espessura da raiz e facilidade de descascamento, apontado por 7% e 4% dos consumidores 

respectivamente. Alguns entrevistados apontaram mais de um atributo na hora da escolha das raízes. 

Percebe-se que a higiene, apontada neste caso, refere-se à forma de exposição das raízes e a limpeza 

da banca ou utensílios utilizados pelos feirantes. 
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Conclusões 

Diante da pesquisa de consumo e comercialização de mandioca, verifica-se que a população 

de Conceição do Araguaia tem uma boa aceitação em relação à mandioca comercializada no local. 

Como o município urbanizou-se na última década, a produção de hortifruti é requerida em maior 

quantidade. Dessa forma, é considerável que se tenha uma elevação na produção local de mandioca, 

especialmente por produtores especializados a fim de atender a este mercado, sobretudo em épocas de 

maior fluxo de pessoas na região. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é cultivada praticamente em todo o território 

nacional, no semiárido além da resistência climática no cultivo esta cultura representa muito como 

atividade socioeconômica e apresenta como uma das principais culturas para a convivência com o 

semiárido nordestino. Praticada na sua maioria por pequenos produtores rurais ligados a agricultura 

familiar.  A colheita pode ser realizada ao longo de todo o ano. A atividade, atualmente encontra-se 

em moderado desenvolvimento, podendo ser aumentada para atender a cadeia produtiva da avicultura 

alternativa e a demanda do mercado que vem apresentando crescimento. 

A criação de frangos e frangas caipira de corte no nosso país tem a base da 

sua alimentação no milho (Zea mays) chegando a 70% do total das rações e representa cerca de 40% 

do custo dos alimentos (SARTORI et al., 2002). Esta região depende do milho que vem de outros 

estados e até fora da região nordestina, portanto, encontrar substituto produzido na localidade passa a 

ser condição imprescindível para a sustentabilidade econômica da atividade. 

A fabricação de ração a base de mandioca é ecológica, não gera resíduo como a manipueira 

que é o principal resíduo líquido oriundo da prensagem obtido na industrialização das raízes e que 

causa impacto ao meio ambiente, além de atender a busca por ingredientes alternativos essencial para 

a redução nos custos de produção da atividade avicultura caipiras. De acordo com Santos & Martinez 

(2006) um ingrediente só poderia ser substituído por outro se este for igual ou de melhor valor 

nutricional. Embora, quando estudos de desempenho comprovam o efeito e a eficiência das fontes 

alternativas de menor valor nutricional, uma análise avaliando preço do produto e o desempenho 

animal que se deseja pode ser o principal balizador para a tomada de decisão em utilizar outra fonte de 

energia alternativa ao milho. Conforme Cruz et al. (2006) a grande procura por matérias primas ricas 

em nutrientes utilizadas em rações, bem como a elevação nos preços e a crescente utilização dos 

alimentos nobres para o consumo humano, são fatores que têm motivado os estudos para a 

identificação de alimentos alternativos que possam vir a substituir os ingredientes tradicionais como o 

milho e a soja nas rações para aves. Para Phuc et al. (2000) a mandioca destaca-se entre os potenciais 

substitutos. 

O estudo ganhou importância quando o produtor da criação em estudo alegou que devido à 

falta do milho no mercado e consequentemente a elevação do preço que chegou a R$ 0,75 o quilo, 

prejudicando o lote de 200 pintos com 25 dias, tendendo a passar fome por não disponibilizar de 
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recurso financeiro suficiente para a aquisição dos insumos e ainda ter que enfrentar a inviabilização da 

atividade avícola. Após a adequação da forrageira e da rede elétrica, foi feito o beneficiamento das 

plantas da mandioca (raiz, caule e folha) substituindo em 100% o milho. No final do ciclo de cultivo 

de 91 dias quando comparados com os resultados anteriores da tabela utilizada pelo consultor da 

cadeia da avicultura alternativa do Sebrae-PB,  a diferença dos pesos vivos das aves foi inferior apenas 

4,57% deixando-nos estimulados para começarmos este experimento com uma criação de 400 pintos. 

O frango tipo caipira é uma ave de linhagem específica, que recebe rações isentas de 

antibióticos, anticoccidianos, promotores de crescimento, quimioterápicos e ingredientes de origem 

animal, complementadas com gramíneas nos piquetes, proporcionando um alimento com sabor e 

características diferenciados das aves criadas em confinamento comercial, com carne mais escura e 

firme e menor teor de gordura na carcaça, atendendo a expressiva procura pelos consumidores de 

alimentos mais naturais (BALOG NETO et al., 2007).  

Numa pesquisa com pintos caipiras de um dia, da raça Label Rouge e ração formulada com 

mandioca integral desintegrada e desidratada (raiz e parte aérea) de plantas na idade de 12 meses, com

secagem feita ao sol e revolvimentos frequentes, apresentaram consumo e conversão alimentar 

semelhantes à de ração tradicional a base de milho. A alimentação alternativa apresentou pequena 

diferença de custo, mas estrategicamente a ração de mandioca foi importante por poder ser feita na 

propriedade e usar mandioca imprópria para o consumo humano (YOSHIHARA et al., 2010). 

A mandioca é uma cultura que apresenta vantagem por oferecer grande produtividade, se 

adaptando a solos de baixa fertilidade. Sua raiz apresenta bom valor energético e a parte aérea 

considerável valor proteico, o qual é superior à maioria das gramíneas e leguminosas tropicais. É um 

produto de ampla versatilidade quanto suas possibilidades de uso como alimento para os animais 

(ALMEIDA & FERREIRA FILHO, 2005). 

De acordo com o citado por Ramalho (2005) a raiz de mandioca apresenta níveis de 60,0 a 

65,0% de umidade; 21,0 a 33,0% de amido; 1,0 a 1,5% de proteína bruta; 0,18 a 0,24% de extrato 

etéreo; 0,70 a 1,06% de fibra bruta e 0,60 a 0,90% de matéria mineral. Mas a sua composição é 

variável de acordo com as condições ambientais em que a planta se desenvolveu, com a cultivar 

plantada e a idade da planta. Esses valores energéticos estão próximos aos apresentados pelo milho, 

com a vantagem do amido da raiz de mandioca apresentar maior digestibilidade.  

De acordo com Ângelo et al. (2011)  em cultivo atípico, plantio fora da época normal, obteve 

uma produção de mandioca do genótipo Formosa em 29.915,51 kg/ha de raiz, 14.574,79 kg/ha de 

caule e 946,41 kg de folha de matéria verde. Já Clayuca (2001) encontrou rendimentos de 25 ton/ha de 

raízes frescas e até 120 ton/ha de folhagem fresco na Colômbia em plantios para a produção de folhas. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de frangos e galinhas caipiras de corte 

alimentados com mandioca (raiz, caule e folha) em substituição ao milho.
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Material e métodos 

O experimento foi conduzido nas instalações do sítio retiro do município de Lagoa Seca, 

Paraíba, latitude 07º 06, 617´ S, longitude 35º 52, 824` W e altitude de 659 m.  

Foram utilizados 400 pintos de corte de um dia, machos e fêmeas, vacinados contra marek e 

bouba aviária com peso médio de 41 gramas da linhagem tipo tricolor vindo da Avifran, de Fortaleza – 

CE, recebido na noite do dia 05 de dezembro de 2010. Precedendo a chegada dos pintos, foi feito a 

desinfecção do aviário com lança fogo, seguida com bezocreol na dose de 50 ml em 20 litros d’água 

com pulverizador costal. As aves foram alojadas no aviário experimental de alvenaria sem reboco 

construído no sentido leste oeste com fechamento na largura de 6,10 m e telado de arame galinheiro 

até altura do pé-direito do telhado, providas de cortinas laterais, nos lados dos comprimentos de 10,13 

m, cobertos com telhas de fibrocimento, beiral de 0,85m e pé-direito de 2,30 m com acesso aos dois 

piquetes, sendo o primeiro no lado norte com largura de 11 m e 30 m de comprimento com gramínea 

tifton gênero Cynodon, já no segundo com 11 m de largura e 25 m de comprimento e gramínea capim-

gramão (Cynodon dactylon), capim pangola (Digitaria decumbens) e nativa com quatro anos de 

plantio, que é a idade do aviário.   

Durantes os sete dias iniciais os pintos foram alimentados com a ração pré-inicial Avimicina 

da Purina.  

Foi usada a mandioca de variedade Lagoa, com 18 meses de cultivo, apresentando folhas 

apenas na parte superior da maniva. Primeiro fez-se a quebra das raízes com pedaço de pau depois a 

parte aérea foi passada na forrageira, ambas foram colocadas nas calçadas e sala da associação para a 

secagem em separado, após serem secas foi triturada raiz seguido da parte aérea, sendo, em seguida, 

misturadas à dieta, compostas por 54% de Mandioca, 18% de milho e 28% de concentrado e 

embaladas em sacarias reutilizadas. Tarefa realizada nos dias 07-22-30/12/2010; 25/01/2011 e 

16/02/2011.  

Após 94 dias, na manhã do dia 09 de março de 2011 foi feita a pesagem de 100 aves caipiras 

vivas, sendo 50 machos e 50 fêmeas. Utilizou-se de uma balança digital marca Micheletti modelo MIC 

P-15, classe III com divisão de cinco gramas, antes de ser iniciada a comercialização. 

Não houve canibalismo, o que é comum nos criatórios, nem mortalidade. O que chamou a 

atenção foi à uniformidade das penagens das aves. Não foi aplicado vermífugo, quando 

convencionalmente sempre é usado. Não houve mortalidade. 

Resultados e discussão 

O peso médio das aves caipiras foi de 2.932,84 gramas. O maior peso vivo entre os machos foi 

de 3.915 g enquanto o menor foi de 2.715 g. Entre as fêmeas o maior foi de 3.160 g e o menor foi de 

2.259 g. Já para todo lote o peso vivo foi de 1.173,14 kg. No geral o peso médio dos machos foi de 

3.200,20 g e fêmeas de 2.665,48g com diferenças entre sexo de 534,72 gramas e 16,71%.  
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A conversão alimentar foi de 2,765 kg de ração/kg de peso vivo das aves. Durante o período 

de estudo cada ave alimentou em média 8,110 kg de ração, necessitando de 3.244 kg para todo o lote.  

O custo com aquisição de ração foi de R$ 1,524/kg vivo enquanto que por ave foi R$ 4,47 e 

custo total de 1.787,72 (Tabela 1) bem abaixo do que tivesse sido utilizado só milho onde teria custo 

de R$ 2.777,20. Então o uso da planta inteira da mandioca representou uma economia de 35,63%. A 

comercializadas para o Programa de Aquisição de Alimentos-PAA do governo brasileiro, ao preço de 

R$ 5,12 o kg vivo, rendeu o valor bruto de R$ 6.006,48 e retorno de R$ 4.218,76, ou seja, 70,24% de 

lucro sobre o consumo de ração. 

Tabela 1. Resumo dos índices técnicos e dos ingredientes utilizados na formulação de ração da 

criação das aves caipiras de corte. 

Período Dia Mandioca
54 (%) 

Milho 
18 (%) 

Concentrado 
28 (%) 

Pré- 
Inicial 

Ração 
(kg) 

Ração/ 
Fase 

Ração 
kg (%) 

01 a 07 07 0 0 0 84 84 Pré-Inicial 2,59
08 a 28 21 204 68 106 0 378 Inicial 11,65
29 a 94 66 1.502 501 779 0 2.782 Terminação 85,76
Total (kg) 1.706 569 885 84 3.244 - 100,00
Preço/kg - 0.58 1,55 1,55 - Comercialização (R$) 

Ração kg (%) 52,59 17,54 27,28 2,59 100 Receita Lucro 
Custo (R$) 0 330,02 1.327,50 130,20 1.787,72 6.006,48 4.218,76
Custo (%) 0 18,46 74,26 7,28 100 70,24% 

Para a criação dos frangos e galinhas caipiras foram necessários 3.244 kg de ração assim 

distribuído; Pré-inicial, concentrado, milho e mandioca nas quantidades de 84, 885, 569 e 1.706 kg 

respectivamente (Tabela 1). 

As quantidades de mandioca inteira (raiz, caule e folha), milho e concentrado utilizados na 

formulação da ração foram de 54%, 18% e 28 % respectivamente. Enquanto que a percentagem de 

mandioca e milho foi de 75% e 25% respectivamente (Tabela 1). 

O peso da ração em quilograma (alimentos) pré-inicial, concentrado, milho e mandioca 

representou 2,59%, 27,28%, 17,54% e 52,59% respectivamente (Tabela 1). 

Os custos com a aquisição de alimento para as aves caipiras, tais como; pré-inicial, 
concentrado e milho foi de 130,20, 1.327,50 e 330,02 e representando 7,28%, 74,26% e 17,54% 
respectivamente (Tabela 1). 

Conclusões 

Os resultados permitiram concluir pela viabilidade do uso da raiz, caule e folha de mandioca 

em substituição a 75% do milho ou 52,59% do total da ração, na criação de aves caipira de corte. 
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Introdução 

No processo industrial da mandioca, seja para produção de farinha ou fécula e seus 

derivados, tem-se como resíduo líquido a manipueira, resultante da prensagem da massa 

ralada na produção de farinha e do processo de extração e purificação da fécula 

(TAKAHASHI, 1987). O Paraná, como apresenta elevado número de indústrias, 

respondendo por 65% do volume brasileiro de fécula (GROXKO, 2013), tem elevado 

produção desse resíduo, que na maioria delas tem como destinação final as lagoas de 

estabilização. Estudos têm mostrado que a manipueira tem potencial para ser utilizado no 

controle de pragas como Toxopteracitricida, Aphisspiraecola, Polyphagotarsonemuslatus

(SILVA et al., 2011), Formigas cortadeiras (ARAÚJO et al., 2011) e pragas da cultura do 

abacaxi (GONZAGA, et al. 2009). 

Considerando o potencial de controle desse resíduo foi realizado este trabalho, cujo 

objetivo foicomparar a eficiência de aplicação de manipueira oriunda de diferentes 

variedades de mandioca, em diferentes concentrações, aplicado diretamente na folha ou no 

solo, para o controle do pulgão das brássicas (Brevicoryne brassicae). 

Material e métodos 

A criação de B. brassicae, utilizado neste experimento, foi iniciada a partir de 

plantas infestadas a campo. Os pulgões foram transferidos para plantas de couve-folha 

cultivadas em vasos e mantidas em casa de vegetação para o desenvolvimento da população.

A manipueira foi obtida de raízes de mandioca das variedades Baianinha, Equador 

72, Fécula Branca e Olho Junto. No laboratório as raízes foram lavadas e após limpas e 

secas, raladas, sendo a essa massa adicionado água destilada na proporção 1:1 (M:V) e 

homogeneizado a mistura, que foi coada em coador de tecido de algodão e deixada em 

repouso por aproximadamente uma hora para que o amido e resíduos sólidos decantassem. 

Coletou-se o sobrenadante que foi acondicionado em vidro âmbar, devidamente etiquetado e 

armazenado em geladeira até a realização do experimento, sendo essa considerada a 

manipueira padrão para as diluições. Antes da realização do experimento, a quantidade de 

compostos cianogênicos foram medidos utilizando-se teste colorimétrico Microquant 

(Merck), conforme a metodologia descrita por Essers et al. (1993). Os valores obtidos foram 

de 7 mg L-1 para a manipueira da variedade Olho junto, 20 mg L-1 para a variedade 

Baianinha e Equador 72 e 50 mg L-1 para a Fécula Branca. 

Os ensaios foram realizados em sala semi climatizada com temperatura de 25 ± 3 ºC 

e fotofase de 14 horas. Os experimentos foram conduzidos em delineamento experimental 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 x 3 + 1, sendo o primeirofator formado 

pelas variedades de mandioca (Fécula Branca, Baianinha, Olho Junto e Equador 72), o 

segundo fator formado pelas diluições das manipueiras (5%; 10%; 20%) e um tratamento 

controle, totalizando 13 tratamentos, com oito repetições, sendo que a parcela experimental 

foi considerada uma folha com 10 pulgões. O Experimento foi realizado com duas formas 

de aplicação, via foliar e via solo. 

Para a aplicação via foliar, duas folhas por planta de couve foi infestadas com 10 

pulgões, sendo os insetos mantidos nas folhas com auxílio de gaiolas foliares (24 × 30 cm – 

comprimento × largura) confeccionadas com tecido tipo voal. A aplicação foi feita nas 

folhas, sobre os insetos sem a gaiola, até o ponto de escorrimento (aproximadamente 1 mL 

folha-1), utilizando bico pulverizador acoplado a umcompressor de ar (pressão de 7 lb), 

mantido cerca de 15 cm de distância. Após a aplicação, as folhas foram novamente 

recobertas com as gaiolas. Para a aplicação via solo, as plantas de couve foram irrigadas 

com 10 mL de manipueira na base da mesma. Três dias após a irrigação infestou-se uma 

folha por planta com 10 pulgões, conforme descrito acima. As avaliações foram realizadas a 

cada três dias e os dados de mortalidade foram submetidos à análise de sobrevivência de 

Kaplan-Meier com auxílio do programa estatístico Bioestat 5.0 (AYRES et al., 2007).  
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A manipueira foi obtida de raízes de mandioca das variedades Baianinha, Equador 

72, Fécula Branca e Olho Junto. No laboratório as raízes foram lavadas e após limpas e 

secas, raladas, sendo a essa massa adicionado água destilada na proporção 1:1 (M:V) e 

homogeneizado a mistura, que foi coada em coador de tecido de algodão e deixada em 
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Coletou-se o sobrenadante que foi acondicionado em vidro âmbar, devidamente etiquetado e 

armazenado em geladeira até a realização do experimento, sendo essa considerada a 

manipueira padrão para as diluições. Antes da realização do experimento, a quantidade de 

compostos cianogênicos foram medidos utilizando-se teste colorimétrico Microquant 

(Merck), conforme a metodologia descrita por Essers et al. (1993). Os valores obtidos foram 

de 7 mg L-1 para a manipueira da variedade Olho junto, 20 mg L-1 para a variedade 

Baianinha e Equador 72 e 50 mg L-1 para a Fécula Branca. 

Os ensaios foram realizados em sala semi climatizada com temperatura de 25 ± 3 ºC 

e fotofase de 14 horas. Os experimentos foram conduzidos em delineamento experimental 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 x 3 + 1, sendo o primeirofator formado 

pelas variedades de mandioca (Fécula Branca, Baianinha, Olho Junto e Equador 72), o 

segundo fator formado pelas diluições das manipueiras (5%; 10%; 20%) e um tratamento 

controle, totalizando 13 tratamentos, com oito repetições, sendo que a parcela experimental 

foi considerada uma folha com 10 pulgões. O Experimento foi realizado com duas formas 

de aplicação, via foliar e via solo. 

Para a aplicação via foliar, duas folhas por planta de couve foi infestadas com 10 

pulgões, sendo os insetos mantidos nas folhas com auxílio de gaiolas foliares (24 × 30 cm – 

comprimento × largura) confeccionadas com tecido tipo voal. A aplicação foi feita nas 

folhas, sobre os insetos sem a gaiola, até o ponto de escorrimento (aproximadamente 1 mL 

folha-1), utilizando bico pulverizador acoplado a umcompressor de ar (pressão de 7 lb), 

mantido cerca de 15 cm de distância. Após a aplicação, as folhas foram novamente 

recobertas com as gaiolas. Para a aplicação via solo, as plantas de couve foram irrigadas 

com 10 mL de manipueira na base da mesma. Três dias após a irrigação infestou-se uma 

folha por planta com 10 pulgões, conforme descrito acima. As avaliações foram realizadas a 

cada três dias e os dados de mortalidade foram submetidos à análise de sobrevivência de 

Kaplan-Meier com auxílio do programa estatístico Bioestat 5.0 (AYRES et al., 2007).  
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Resultados e discussão 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados da análise de sobrevivência de Kaplan-

Meier considerando a avaliação de sobrevivência dos insetos em todos os tratamentos 

avaliados. Observa-se que aos sete e 10 dias após a aplicação da manipueira, o intervalo de 

confiança da frequência relativa de insetos sobreviventes à aplicação de manipueira via 

folha apresentou valores estatisticamente inferiores quando comparados com a aplicação via 

solo, demostrando uma provável ação via contato no controle dos pulgões.A sobrevivência 

no tratamento via folha foi de 33% e 22% aos sete e 10 dias após a aplicação, enquanto que 

para o tratamento via solo esta mortalidade foi de 41% e 29%, respectivamente. A 

sobrevivência final aos 13 dias foi de 18% e 23% para tratamento via folha e solo 

respectivamente, não diferindo estatisticamente entre eles. 

Tabela 1. Dias após a aplicação, tempo de sobrevivência, número de indivíduos vivos e 
mortos, sobrevivência, estimação do risco e intervalo de confiança de insetos submetidos a 
aplicação com manipueira via solo e via folha, oriunda das cultivares Baianinha, Equador, 
Fécula Branca e Olho Junto nas concentrações de 5, 10 e 20%. 

Dias após a 
aplicação 

Indivíduos 
vivos 

Número 
de 

mortes 

Sobrevivência 
no tempo t 

Sobrevivência 
até o tempo t 

Estimação 
do risco IC (95%) 

Via folha 
3 1040 387 0,6279 0,6279 0,3721 0,5985 a 0,6573
7 653 310 0,5253 0,3298 0,4747 0,3012 a 0,3584

10 343 106 0,6910 0,2279 0,3090 0,2024 a 0,2534
13 237 46 0,8059 0,1837 0,1941 0,1601 a 0,2072

Média 568,2500 212,2500
Desvio padrão 360,6451 162,2968

Via solo 
3 1040 395 0,6202 0,6202 0,3798 0,5907 a 0,6497
7 645 221 0,6574 0,4077 0,3426 0,3778 a 0,4376

10 424 125 0,7052 0,2875 0,2948 0,2600 a 0,3150
13 299 59 0,8027 0,2308 0,1973 0,2052 a 0,2564

Média 602,0000 200,0000
Desvio padrão 325,1594 146,0274
 

As frequências relativas de insetos sobreviventes para cada cultivar quando da 

aplicação via folha e via solo foram calculadas e são apresentadas nas Figuras 1A e 1B. Não 

se observaram diferenças significativas nas frequências relativas de insetos sobreviventes 
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em relação à manipueira extraída das diferentes cultivares de mandiocas utilizadas nesse 

trabalho, com exceção da aplicação via solo para a variedade Olho Junto (Figura 1B), que 

aos 10 e 13 dias após a aplicação apresentou frequências relativas de insetos sobreviventes 

estatisticamente inferiores. Não foram observadas diferenças estatísticas entre as 

concentrações utilizadas para as cultivares nas duas formas de aplicações estudadas. 

Figura 1. Frequência relativa de insetos sobreviventes com aplicação de manipueira via folha (Figura 1A) e via 
solo (Figura 1B), oriunda das cultivares Baianinha, Equador, Fécula Branca e Olho Junto nas concentrações de 5, 
10 e 20%. 

Conclusões 

As aplicações de manipueira apresentaram potencial no controle do pulgão das 

brássicas (Brevicoryne brassicae) em todas as concentrações estudadas.  
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Introdução 

A farinha de mandioca constitui a base da alimentação da maioria da população. Além de caráter 

cultural, constitui importante fonte geradora de emprego e renda principalmente nas regiões Norte e Nordeste 

do País (CHISTÉ et al., 2010). A maior parte da farinha, principalmente na região Nordeste é produzida de 

forma artesanal, por agricultores familiares, em locais denominados de “casas de farinha” (Van VELTHEM, 

2012; SOARES, 2007). 

Na Bahia, sobretudo no Recôncavo Baiano, mantém-se a tradição da produção e comercialização da 

farinha de mandioca, com destaque a farinha denominada “Copioba” (CARDOSO, 2001; ARAUJO, 2007). 

Esta farinha, conhecida pela sua granulometria fina e textura crocante, é produzida na região denominada 

“Vale do Copioba”, que integra o município de Nazaré e que ganhou notoriedade pela produção dessa 

farinha (CASTELLUCCI JÚNIOR, 2008).  

No Recôncavo, a arte de fazer farinha é passada de pai para filho e mesmo com o incremento de 

tecnologias no processamento da mesma, é possível encontrar casas de farinha com processamento bem 

semelhante ao que era usado há décadas atrás pelos moradores locais (CASTELLUCCI JÚNIOR, 2008).  

Considerando a tradição e a notoriedade da produção da farinha no Recôncavo Baiano e no Vale do 

Copioba, este estudo objetivou caracterizar os produtores da farinha de mandioca tipo “Copioba”, no 

município de Nazaré-BA. 

Material e métodos 

Trata-se de estudo exploratório, de natureza quantitativa, realizado junto a comunidades rurais do 

município de Nazaré-BA, com abordagem censitária dos produtores de farinha de mandioca.  

A partir do levantamento e da identificação dos produtores do município, foi realizado contato com 

os responsáveis pelas unidades de produção de farinha. Para caracterização dos produtores da farinha de 

mandioca, utilizou-se um questionário semiestruturado, que foi testado e ajustado. De modo a resguardar o 
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cumprimento de critérios ética dos pesquisadores e a concordância dos produtores quanto à participação na 

pesquisa, foi utilizado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Climério de Oliveira - 

UFBA (Parecer consubstanciado, n° 97.402/2012) e a coleta de dados ocorreu entre dezembro de 2012 e 

fevereiro de 2013. 

O preenchimento dos questionários foi realizado por entrevistadores devidamente treinados. Os 

dados foram tabulados no software Epidata versão 3.1 e processados em banco de dados, pelo uso do 

“Statistical Package for the Social Sciences” – SPSS, v. 13.0, contemplando a análise descritiva. 

Resultados e discussão 

Foram visitadas 41 casas de farinha no município e entrevistados 121 trabalhadores envolvidos na 

produção da farinha. 

Tabela 1. Características sócio-demográficas dos produtores de Farinha de Mandioca tipo “Copioba” em 

Nazaré-BA, 2012/2013. 

Características Distribuição 
Sexo (%) 
   Masculino 31 
   Feminino 69 
Idade (ano) 
  Média (amplitude) 41,5 (18-89) 
Escolaridade (%) 
   Ensino fundamental incompleto 56,8 
   Ensino fundamental completo 10,2 
   Ensino médio incompleto 7,5 
   Ensino médio completo 16,6 
   Ensino superior completo 0,4 
   Analfabetos 8,5 
Estado Civil (%) 
   Solteiro 5,1 
   União Estável  62,8 
   Casado 21,3 
   Separado 1,5 
   Viúvo 9,3 
Chefe de Família (%) 
   Sim 77,4 
   Não 22,6 
Filhos (%) 
   Sim 87,3 
   Não 12,7 
Dependentes (%) 
   Sim 91,2 
   Não 8,8 

A maioria dos entrevistados era do gênero feminino (69%), quadro que se vincula fortemente à 

atividade de raspagem da mandioca, feita em sua maioria por mulheres, donas de casa, que procuravam as 

casas de farinha no intuito de auxiliar na produção e receber a farinha, como moeda de troca. A maior parte 
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dos entrevistados situava-se na faixa etária economicamente ativa - média de idade de 41,5 anos, e 

apresentava baixa escolaridade - 56,8% com ensino fundamental incompleto, e se declarou chefe de família 

(Tabela 1). 

Houve predomínio do estado civil de união estável e um maior número de filhos por mulher (4,7 

filhos/mulher), quadro que possivelmente reflete práticas de não efetivação do casamento e fragilidades nos 

programas locais de planejamento familiar. Nessa perspectiva, estudos têm evidenciado uma relação inversa 

entre escolaridade e o número de filho, como é o caso dos produtores de farinha (MARTELETO, 2001).  

Resultados quanto ao trabalho são exibidos na Tabela 1, verificando-se predomínio do trabalho 

diurno. Segundo os registros, o trabalho noturno era feito apenas por trabalhadores que necessitavam prensar 

a massa, no intuito de obter uma massa mais seca, no dia seguinte, de modo a favorecer a torração. 

Observou-se uma média de carga horária de trabalho bastante elevada (12h/dia), fato que, associado 

ao longo tempo na atividade, podem constituir fatores predisponentes ao desenvolvimento de doenças 

relacionadas ao trabalho, uma vez que eles trabalhavam, em média, 6 dias por semana. 

Quanto à renda, a maior parte dos produtores de farinha de mandioca tipo “copioba” se enquadrou 

em uma condição de vulnerabilidade socioeconômica, com um faturamento em salários mínimos muito 

aquém do recomendado (1 a 3 salários mínimos). 

Tabela 2. Características do trabalho dos produtores de farinha de mandioca em Nazaré-BA, 2012-2013. 

Característica Distribuição 
Trabalho noturno (%) 
Sim 97,3 
Não 2,7 
Tempo de trabalho na atividade (anos) 
Média 25,7 
Jornada de trabalho (horas) 
Média 12h 
Renda (%) 
< 1 Salário Mínimo 87,9 
1 a 3 salários mínimos 12,9 
3 a 5 salários mínimos 0,2 

Do total de produtores entrevistados, 72,52% informaram não dispor de uma casa de farinha própria. 

Nesses casos, era organizado um esquema de aluguel de casas de farinha, com pagamento em porcentagem 

da produção obtida em um dia de trabalho, o que, de certo modo, assegurava o sustento das famílias. 

Provavelmente em virtude desses arranjos, a maior parte dos produtores possuía casa própria, com boa 

estrutura física, acesso a energia e instalações sanitárias. 

Entre os entrevistados, 74,3% vendiam a farinha produzida diretamente em feiras de municípios 

próximos, como Maragojipe, Vera Cruz, Santo Antonio de Jesus e Salvador, enquanto 16,8% vendiam-na 

para intermediários (“atravessadores”). Um grande entrave para a venda da farinha e da mandioca (raiz).  

Um grande entrave para a venda da Farinha e Mandioca pelos próprios produtores foi a falta de 

estrutura para o transporte do produto ao local de venda, uma vez que apenas 6% dos produtores possuíam 
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transporte próprio, sendo a maior parte da farinha transportada em veículos da associação de produtores 

rurais locais (57%) ou alugam carros de terceiros (28%). 

Nesse contexto, o transporte/escoamento do produto mostrou-se uma dificuldade - em virtude da 

falta de veículos, da limitação das estradas e da baixa organização social dos produtores -, razão pela qual, 

muitos produtores vendiam seus produtos aos intermediários, obtendo baixo retorno do seu trabalho. 

Conclusões 

O estudo revela a precariedade na condição de trabalho e riscos de doenças ocupacionais no 

município de Nazaré-BA. 

 A cadeia produtiva revelou dificuldades estruturais no escoamento e comercialização do produto, o 

que implicava na ação de intermediários e no baixo retorno financeiro aos pequenos produtores. 

Pelos resultados, ressalta-se a necessidade do fortalecimento de políticas e programas que apoiem o 

desenvolvimento dessa cadeia, de modo a promover e sustentar os arranjos produtivos locais.
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Introdução 

No Brasil, estima-se que o consumo per capita de mandioca seja próximo de 70 kg por ano, 

equivalente a raiz, sendo a farinha o principal derivado da mandioca consumido em todo o país 

(FURLANETO et al., 2006). Conforme a Instrução Normativa nº 52, do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, de 7 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011), a farinha de mandioca é 

obtida a partir de raízes de mandioca, do gênero Manihot, submetidas a processo tecnológico de 

fabricação e beneficiamento adequados. 

Uma vez fabricada, a farinha de mandioca pode ser comercializada em feiras livres, 

cenCitações bibliográficas no texto devem estar em caixa alta, conferir centrais de 

abastecimento, supermercados ou varejos de bairro (BARROS, 2004). Nas regiões Norte de Nordeste, 

porém, em maior escala, a comercialização da farinha ocorre em feiras livres e mercados públicos, 

onde é vendida em grandes sacos, que ficam expostos durante o período de venda. 

Nas feiras livres, em geral, os alimentos estão sujeitos a várias situações que propiciam a sua 

contaminação, podendo ser citadas: a contaminação a partir do manipulador, quando não há adoção de 

práticas adequadas de manipulação; exposição do alimento para venda; e acondicionamento e 

armazenamento em condições inapropriadas (SILVA et al., 2013).  

Diante deste cenário,considerando o amplo abastecimento da farinha pelo setor informal e 

preocupações de natureza sanitária, este estudo objetivou descrever práticas e percepções de higiene e 

risco dos consumidores, na aquisição da farinha de mandioca em feiras livres e mercados públicos da 

cidade de Salvador-Bahia. 

Material e Métodos 

Realizou-se estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa, junto a 69 

consumidores de farinha, em 14 feiras livres e quatro mercados públicos, da cidade de Salvador-Bahia, 

no período de fevereiro a março de 2013.  

Para coleta de dados, foi utilizado um questionário de modelo semiestruturado, previamente 

testado, que apresentava 35 questões, organizadas em quatro blocos: I. Identificação do consumidor; 
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II. Hábitos de consumo, III. Conhecimentos sobre o produto; e IV. Percepção de higiene e risco.  Para 

fins deste trabalho, foram considerados os blocos I e IV. 

Os dados foram tabulados e processados em banco de dados, utilizando-se o EpiData 3.1 e 

o“StatisticalPackage for the Social Sciences” – SPSS, v.21.0, contemplando análise descritiva. 

Resultados e Discussão 

Entre os entrevistados no estudo, 72,4% eram do sexo feminino, fato que pode estar associado 

à maior participação das mulheres na realização das compras alimentares. 

Em relação à escolha do local de aquisição da farinha de mandioca, os critérios mais 

apontados encontram-se sumariados na Figura 1, destacando-se, dentre eles, a limpeza do local e o 

preço.Neste contexto, Almeida Filho et al. (2003) afirmam que, na maioria das feiras livres, os 

produtos alimentícios são comercializados em condições higiênicas insatisfatórias, fator que contribui 

para a contaminação e proliferação de doenças, o que justifica o resultado obtido. Em relação ao preço, 

embora seja um elemento importante na decisão de compra, considera-se também que a grande 

indicação resulta da alta do preço do produto, no período da entrevista, em função da seca na região. 

Figura 1. Distribuição (%) dos critérios adotados pelos entrevistados para aquisição da farinha de 

mandioca, em feiras livres e mercados públicos da cidade de Salvador-BA. 2013.

Ainda sobre o local de aquisição, 81,2% dos consumidores afirmaram haver diferença na 

qualidade da farinha de mandioca comercializada em feiras livres e mercados públicos, daquelas 

vendidas em supermercados. Dentre as justificativas, 50,8%informaram preferiras feiras livres, visto 

que nestes locais o produto apresentava custo mais baixo, era artesanal, além de ser possível 

experimentá-lo antes da aquisição. Por outro lado, 26,7% acreditavam que as feiras não apresentavam 

condições de higiene adequadas, sendo, portanto, a comercialização nos supermercados mais segura. 

Resultado semelhante foi reportado por Santana (2002), que observou que o mercado 

consumidor de farinha em Belém-PA estava representado pelas vendas realizadas em feiras livres, 
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principalmente devido à possibilidade de experimentar o produto antes de realizar a compra. No 

presente estudo, 47,8% dos participantes relataram a prática de experimentar a farinha de mandioca 

antes da compra, sendo que 34% provavam-na diretamente com as mãos. Ressalta-se que esta prática 

favorece a contaminação do produto, uma vez que, a mão constitui um dos principais veículos de 

transferência de patógenos (SOUZA, SILVA e SOUZA, 2004). 

Apesar da preferência pelas feiras, 33,3%dos consumidores acreditavam que a 

comercialização tanto em feiras livres como em mercados públicos poderia oferecer riscos à saúde, 

sendo os principais ilustrados na Figura 2, com destaque para as indicações da contaminação por 

“sujeira” e microrganismos. Conforme Xavier et al. (2009), nas feiras, os alimentos são expostos a 

vários fatores que contribuem para a sua contaminação, podendo ser citados: práticas inadequadas de 

manipulação pelo vendedor, ausência de local apropriado ao descarte de lixo, exposição do alimento a 

venda, acondicionamento e armazenamento em condições higiênicas sanitárias insatisfatórias e 

presença de pragas e vetores nas proximidades. 

Figura 2. Distribuição (%) dos principais contaminantes da farinha, apontados pelos entrevistados em 

feiras livres e mercados públicos da cidade de Salvador-BA. 2013. 

Quanto à utilização de corantes para obtenção da coloração amarela da farinha de mandioca, 

91,3% dos consumidores disseram que o uso de tais corantes é uma prática ruim. Dentre as 

justificativas apresentadas, 34,5% afirmaram ser prejudicial à saúde e 20,1% acreditavam que a 

farinha tornava-se artificial. 

Sabe-se que a cor amarela da farinha é comum nas regiões Norte e Nordeste, podendo resultar 

tanto do uso de raízes amarelas, quanto do uso de corante natural, como o açafrão, ou de corante 

artificial, como o amarelo de tartrazina (CALDAS, 2009), apesar deste último ser utilizado de forma 

indiscriminada, sem informações nos rótulos das farinhas, e o seu uso não ser permitido (OLIVEIRA, 

2008). 
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No que tange à rotulagem, 63,8% dos consumidores informaram que a farinha de mandioca 

deveria ter rótulo, característica que não é muito evidente nos produtos comercializados em feiras 

livres e mercados públicos, uma vez que há predomino da comercialização a varejo ou a granel de 

produtos não identificados. De acordo com a Instrução Normativa nº 52, em situações de 

comercialização a granel, o produto deverá ser identificado e as expressões colocadas em lugar de 

destaque e de fácil visualização, contendo, no mínimo, as informações relativas ao grupo e ao tipo do 

produto (BRASIL, 2011). 

Conclusão

Mediante os resultados, pode-se concluir que, apesar de o critério limpeza ser adotado como o 

principal para a escolha do local de aquisição da farinha de mandioca, consumidores não são muito 

exigentes e ainda contribuem com a contaminação do produto, pelas suas práticas.  

Verificou-se também que, apesar da preferência pelas feiras livres, constatou-seuma

insegurança em torno da comercialização deste produto nestes locais, devido ao risco de contaminação 

e consequente prejuízo a saúde. Os consumidores também se sentem inseguros quanto à utilização de 

corantes, nas farinhas de mandioca de coloração amarela, e posicionam-se favoráveis à presença de 

rótulo para o produto. 

Considerando que a farinha de mandioca faz parte da cultura alimentar da população 

brasileira, compreende um dos alimentos da cesta básica nacional, tem a sua produção e o 

abastecimento marcados pela informalidade, com possibilidade de riscos sanitários, e que ainda há

escassez de informações sobre o tema, o estudo aponta para a necessidade de novas pesquisas, ao 

longo dessa cadeia produtiva. 
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Introdução 

Nos anos recentes, tem havido crescimento no consumo de amidos no mundo, 

principalmente nos países em desenvolvimento. Este fenômeno é resultante do aumento na 

renda per capita e também pela recente busca por combustíveis renováveis, uma vez que se 

converte o amido em açúcar para a produção de etanol, o que já é realidade, por exemplo, 

nos Estados Unidos com o milho e na China, Tailândia e Vietnã com a mandioca. 

Segundo o Centro Iinternacional de Agricultura Tropical (CIAT, 2012), em 2012 

64% do consumo mundial de amidos ocorria na Ásia, 15% na Europa, 14% nos Estados 

Unidos, 4% na América do Sul e 2% na África, havendo indicativos de crescimento deste 

mercado, principalmente no caso da fécula de mandioca, conforme apresentado na Figura 1. 

Figura 1. Representatividade do consumo mundial de amido por regiões em 2012. Fonte: Centro Internacional de 
Agricultura Tropical – CIAT (2012) 
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Dados do Centro Internacional de la Papa (2012), há cinco principais fontes de 

amido no mundo, a saber: milho (69% do total), mandioca (10%), batata doce (9%), trigo 

(6%) e batata (6%).  

No Brasil também tem havido crescimento da produção de amidos. Entretanto, nos 

últimos anos observou-se que este foi mais concentrado no amido de milho, representado 

nos acréscimos na capacidade instalada. A produção de fécula de mandioca segue 

estagnada, apesar de o Brasil ser o segundo maior produtor mundial de mandioca. 

O objetivo deste artigo foi o de descrever o mercado mundial de amidos, centrando 

a análise na fécula de mandioca. Posteriormente, avaliar-se-á os possíveis entraves e 

possibilidades para o derivado da mandioca em âmbito mundial. 

Material e métodos 

Para a elaboração deste trabalho utilizou-se de dados secundários acerca do mercado 

mundial de amidos, destacando-se a fécula de mandioca. Para Gil (2000), esta metodologia 

é a maneira de se obter informações em materiais já elaborados, como livros, revistas, 

websites. No geral, buscou-se tabular as informações recentes e relevantes objetivando obter 

um panorama mais próximo possível da realidade. 

Resultados e discussão 

Produção, consumo e transações internacionais 

Segundo Gianinni (2008), o consumo mundial estimado de amidos era estimado em 

66 milhões de toneladas em 2007, podendo atingir em 2015 um total de 80 milhões de 

toneladas. Ainda segundo o autor, a produção mundial de amidos em 2007 esteve em 60 

milhões de toneladas, com perspectivas de triplicar em vinte anos. Estima-se que no ano de 

2010, cerca de 54% da produção foi destinada ao setor alimentício. 

Em 2012, os Estados Unidos se destacaram como o principal produtor de amido, 

com 50% do total mundial, tendo como fonte principal o milho. A produção chinesa do ano 

2012 representou 20% do total mundial, seguida pela União Europeia (17% do total), 

Tailândia (4,5%) e Brasil (3,5%). Aqui vale destacar que desde 2010 Indonésia e Vietnã e 

Paraguai passaram a aumentar a produção de fécula de mandioca. 
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De acordo com Fuglie & Oates (2002), entre os anos 1990 e 2011, o consumo de 

amidos na Ásia cresceu a uma taxa anual entre 5% e 10%. Em igual período, na União 

Europeia houve diminuição no consumo do derivado de mandioca em face ao aumento do 

total consumido de outros amidos, caso do produto derivado da batata por conta das 

políticas internas. 

Conforme Ospina (2012), na América do Sul o consumo de amidos cresceu a uma 

taxa anual de 4% entre 2000 e 2005 e desde 2006 tem apresentado avanço de 2,6% ao ano, 

sendo mais de 60% da demanda por parte do mercado brasileiro, enquanto que Argentina e 

Colômbia têm respectivas participações de 10% e 8% neste mercado. 

Apesar de o amido de milho representar parte expressiva da produção mundial, o 

principal amido transacionado mundialmente é o de mandioca, caracterizado principalmente 

pelas exportações da Tailândia com parceiros comerciais da Ásia, caso do Japão e China, 

principalmente. 

Oportunidades e entraves para a fécula de mandioca 

Todd (2011) aponta que a principal fonte de amido no mundo é o milho. Entretanto, 

tem havido certa limitação na utilização daquele cereal, especialmente nos Estados Unidos 

em função do aumento da produção de etanol. Na Europa, o trigo não apresenta a mesma 

viabilidade por conta da baixa produtividade e qualidade do amido. Nesse sentido, a 

mandioca e batata passam a se apresentar como alternativas mais viáveis para a produção de 

amidos. Neste cenário, a América Latina e a Ásia apresentam-se como principais 

alternativas para suprir a demanda crescente por amidos no mercado internacional. Além 

disso, tem havido o crescimento na demanda pelos produtos livres de Organismos 

Geneticamente Modificados (GMOs Free), característica observa na mandioca. 

A China, por sua vez, apresenta significativo crescimento da demanda por amidos 

de 10% ao ano, em especial de mandioca. Além disso, aquele país também tem demonstrado 

dependência de chips de mandioca para a produção de etanol.  

Conforme Ospina & Sriroth (2011), a política chinesa E10 para a produção de 

etanol deve aumentar em 3,1 milhões de toneladas a demanda por mandioca. Além disso, 

como segurança alimentar, projeta-se que naquele país cresça em 300 mil toneladas a fécula 

de mandioca para consumo humano, 400 mil toneladas para a indústria de papel e em 200 

mil toneladas o consumo de amidos modificados para as indústrias de papel e petroquímica, 
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considerando o ano de 2012. Vale destacar ainda que o governo chinês tem limitado o uso 

do milho para fins industriais. 

Apesar de haver possibilidades de crescimento na demanda por fécula de mandioca, 

há entraves para ao desenvolvimento do setor, em especial na América do Sul, onde a 

produtividade agrícola ainda apresenta níveis baixos, se comparados aos da Ásia, bem como 

há a falta de mecanização na atividade, o quem representa elevados custos com mão-de-

obra. 

Likhitvidhayavuth (2013) aponta para crescimento na produção asiática, puxado por 

Indonésia, Vietnã, Camboja e Laos. Para o autor, essa tendência vem no sentido de atender à 

crescente demanda chinesa por biocombustíveis e biopolímeros. Nesse sentido, há forte 

política para aumentar a produtividade na Tailândia, com vistas a reduzir custos de produção 

de mandioca e derivados. Também tem havido políticas no sentido de formalizar a produção 

agrícola por meio de contratos, bem como a promoção dos produtos para atender à novos 

mercados. 

Conclusões 

O mercado mundial de amidos apresenta possibilidades de crescimento nas 

próximas décadas, ao mesmo tempo em que há certas restrições quanto às matérias-primas 

para a produção destes derivados. Nesse sentido, a fécula de mandioca pode se apresentar 

como alternativa para atender a novos mercados e aplicações para o amido. Por outro lado, 

produtividade baixa e elevados custos com mão-de-obra são entraves para o crescimento da 

produção da fécula de mandioca, em especial no Brasil. Na Tailândia e em outros países 

asiáticos, o planejamento estratégico de médio e longo prazos são alternativas para atender a 

novos mercados. 
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Introdução 

O Brasil destaca-se como segundo maior produtor mundial de mandioca. Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013), em 2013 devem ser produzidas 

cerca de 21,1 milhões de toneladas em uma área a ser colhida de 1,5 milhão de hectares. 

Apesar de ser grande produtor de raízes, a produção de fécula de mandioca no País ainda é 

baixa se comparada com países asiáticos nos quais a produção de mandioca é inferior. 

A fécula1, ou amido de mandioca, é o produto mais nobre do sistema agroindustrial 

da mandioca, uma vez que o produto pode ser amplamente utilizado nos mais diversos 

segmentos, destacando-se a indústria alimentícia, química, têxtil e até farmacêutica. Alves & 

Vedovoto (2003) apontam que apesar de o surgimento da indústria de fécula no Brasil ter se 

dado na década de 1960, o desenvolvimento ocorreu na década de 1990 com a abertura de 

novas firmas e mudanças estruturais resultantes de alterações nas políticas governamentais 

de regulação dos negócios, bem como pela evolução da renda e modificações nos hábitos de 

consumo da população brasileira. Já na década de 2000 a produção aumentou 

significativamente com ampliação de parte das empresas e novos entrantes. 

Este artigo tem como objetivo analisar as mudanças recentes na indústria brasileira 

de fécula de mandioca, considerando os aspectos relacionados com a produção no ano de 

2012. Pretende-se ainda comparar a produtividade por capacidade instalada e da mão-de-

obra no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, destacando aspectos da competitividade 

nestes estados. 

                                                           
1 Segundo resolução CNNPA 12 de 1978 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, amido é o 
produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis dos vegetais enquanto que fécula é o produto 
amiláceo extraído de partes subterrâneas comestíveis dos vegetais. 
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Material e métodos 

Este trabalho caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa por meio de dados 

secundários acerca do sistema agroindustrial da fécula de mandioca. GIL (2000) indica que 

esta metodologia é a maneira de se obter informações em materiais já elaborados, como 

livros, revistas, websites, etc. Informações quantitativas foram obtidas no Centro de Estudos 

Avançados em Economia Aplicada (2013), os quais são baseados em dados agregados 

obtidos pelo Centro através da aplicação de questionários junto às fecularias brasileiras, 

considerando aspectos relacionados à produção de fécula, mão-de-obra direta e capacidade 

instalada. Foram feitos os cruzamentos dos dados com o objetivo de se obter um coeficiente 

que será tratado como produtividade por unidade de mão-de-obra, relacionando com a 

capacidade instalada no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo que juntos representaram 

aproximadamente 99% da produção nacional em 2012. 

Resultados e discussão 

Produção de fécula de mandioca e caracterização da indústria brasileira 

Dados do Cepea/Esalq/USP (2013) apontam que a produção de fécula de mandioca 

cresceu a uma taxa média anual de 6% entre 1990 e 2012, tendo totalizado 519,7 mil 

toneladas no último período considerado. No acumulado do período de 1990 a 1999, período 

de maiores mudanças no setor, bem como de estabilização inflacionária e abertura 

econômica, o total produzido de fécula no Brasil foi de 2,53 milhões de toneladas (ABAM, 

2013). Já no acumulado do período de 2000 a 2009, a produção atingiu 5,36 milhões de 

toneladas, salto de 111,4% frente à produção da década anterior (ABAM/CEPEA, 2013). 

Apesar dos resultados favoráveis, é de se considerar que desde 2009 a produção vem 

decrescendo no Brasil, conforme apresentado na Figura 1. 

O Paraná destaca-se como o maior produtor nacional de fécula de mandioca, tendo 

representado 72% do total produzido no Brasil em 2012, seguido pelo Mato Grosso do Sul, 

com 17% do total nacional em mesmo período, por São Paulo (9,2% do total), Santa 

Catarina (0,9%), Pará (0,6%) e Bahia (0,3%). Ainda que tenham significativa participação 

sobre a produção nacional, Paraná e Mato Grosso do Sul apresentam significativas 

diferenças no que se refere à estrutura industrial, na produtividade dos fatores, considerando 

o trabalho e produtividade. 

Figura 1. Produção brasileira de fécula de mandioca entre 1990 e 2012. Fonte: Associação Brasileira dos 
Produtores de Amido de Mandioca / Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (ABAM/CEPEA, 
2013). 

Características da indústria de fécula 

Para esta pesquisa foram considerados dados de 59 fecularias, sendo 39 no Paraná, 

12 em Mato Grosso do Sul e 8 no Estado de São Paulo, repassados pelo Cepea (2013). Além 

de entre os estados haver diferenças quanto ao número de unidades, também há 

características distintas em relação à estrutura da capacidade instalada média. 

Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo tiveram em 2012 capacidade instalada para 

o processamento diário conjunto de 18 mil toneladas por dia. O Paraná correspondeu no 

período a 72,8% do total, seguido pelo Mato Grosso do Sul e São Paulo com respectivos 

18,4% e 8,7%. A capacidade instalada média no Paraná, no mesmo período, foi de 313,3 

toneladas por empresa, seguido por Mato Grosso do Sul com 277,5 toneladas por fecularia e 

finalmente pelo Estado de São Paulo, com 197,5 toneladas/empresa. Em 2012 foram 

empregados na indústria de fécula paranaense 2.476 funcionários, 482 nas fecularias 

paulistas e 403 em Mato Grosso do Sul.  

Produtividade industrial  

Considerando os dados de produção, capacidade instalada e número de funcionários, 

foram calculados índices que serão utilizados como proxy de produtividade industrial média 

na indústria de fécula em cada um dos estados analisados para o ano de 2012. 



955

Figura 1. Produção brasileira de fécula de mandioca entre 1990 e 2012. Fonte: Associação Brasileira dos 
Produtores de Amido de Mandioca / Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (ABAM/CEPEA, 
2013). 

Características da indústria de fécula 

Para esta pesquisa foram considerados dados de 59 fecularias, sendo 39 no Paraná, 

12 em Mato Grosso do Sul e 8 no Estado de São Paulo, repassados pelo Cepea (2013). Além 

de entre os estados haver diferenças quanto ao número de unidades, também há 

características distintas em relação à estrutura da capacidade instalada média. 

Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo tiveram em 2012 capacidade instalada para 

o processamento diário conjunto de 18 mil toneladas por dia. O Paraná correspondeu no 

período a 72,8% do total, seguido pelo Mato Grosso do Sul e São Paulo com respectivos 

18,4% e 8,7%. A capacidade instalada média no Paraná, no mesmo período, foi de 313,3 

toneladas por empresa, seguido por Mato Grosso do Sul com 277,5 toneladas por fecularia e 

finalmente pelo Estado de São Paulo, com 197,5 toneladas/empresa. Em 2012 foram 

empregados na indústria de fécula paranaense 2.476 funcionários, 482 nas fecularias 

paulistas e 403 em Mato Grosso do Sul.  

Produtividade industrial  

Considerando os dados de produção, capacidade instalada e número de funcionários, 

foram calculados índices que serão utilizados como proxy de produtividade industrial média 

na indústria de fécula em cada um dos estados analisados para o ano de 2012. 
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Em 2012, a produção paranaense de fécula de mandioca foi de 374,3 mil toneladas, 

em Mato Grosso do Sul de 88,2 mil toneladas e em São Paulo, 48 mil toneladas. 

Os dados apontam que em termos de mão-de-obra houve produtividade maior em 

Mato Grosso do Sul, com 183,08 toneladas por funcionário. Em seguida, o Paraná teve 

média de 151,19 toneladas por unidade de mão-de-obra. No Estado de São Paulo, para cada 

funcionário houve um total de 119,18 toneladas de fécula produzidas. 

Ainda que sejam próximos os valores de capacidade instalada média, admite-se que 

há empresas com máximas de capacidade instalada bastante superiores as médias, o que 

explica o fato de o Paraná ter expressiva diferença em relação aos demais estados no que se 

refere à produtividade por capacidade instalada média.  

No Estado do Paraná, a produtividade média por unidade industrial esteve em 2012 

em 1.194,82. Em seguida o Mato Grosso do Sul foi de 318,01 e finalmente o Estado de São 

Paulo apresentou o número de 243,18. Quando se analisa a produção média por firma, tem-

se 9,6 mil toneladas no Paraná, 7,3 mil toneladas em Mato Grosso do Sul e 6,0 mil toneladas 

no Estado de São Paulo. Os dados supracitados são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Dados da indústria de fécula no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo em 2012 

PR MS SP 
Número de empresas 39,00 12,00 8,00 
Número de funcionários 2.476,00 482,00 403,00 
Capacidade instalada média 313,30 277,50 197,50 
Produção de fécula 374.336,00 88.247,00 48.028,00 
Produtividade mão-de-obra (t/funcionário) 151,19 183,08 119,18 
Produtividade industrial (t/capacidade instalada) 1.194,82 318,01 243,18 
Produção média por indústria 9.598,36 7.353,90 6.003,48 

Fonte: Cepea/ESALQ/USP, 2013 (2013). 

Conclusões 

Os dados apresentados neste trabalho, com foco no ano de 2012, sinalizam que a 

produção de fécula está concentrada no Estado do Paraná, o qual mantém ainda maior 

número de empregados direto na indústria, como o esperado. Apesar disso, observa-se 

menor discrepância no que se refere à capacidade instalada média, que varia entre 197,5 

toneladas por dia no Estado de São Paulo e máxima de 313,3 t/dia no Paraná. As diferenças 
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mais significativas se deram na produtividade industrial quando se considera o total 

produzido por capacidade instalada média. Ressalta-se que isto se atribui ao fato de haver 

maior número de unidades fabris no Paraná. No entanto, quando se considera a produção 

por unidade industrial, a maior produtividade continua a ser no Paraná, com cerca de 9,6 mil 

toneladas por fecularia. Nesse sentido, se faz necessário ter cautela, uma vez que as oito 

empresas do Estado de São Paulo produziram o equivalente a 62,5% do total produzido 

pelas 39 fecularias paranaenses no ano de 2012. 

Estes resultados apontam algumas diferenças no que se refere à estrutura produtiva, 

sendo apenas um indicativo para análise em economia industrial. É necessária a análise de 

custos, considerando as unidades de cada estado, sendo esta a agenda de trabalhos futuros. 
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Introdução 

A mandioca é produto de grande importância para agricultura brasileira, uma vez 

que ao mesmo tempo em que pode ser consumida in natura, também é matéria-prima 

agroindustrial. Quando destinada para produção de fécula, considera-se que em geral, há 

necessidade de cerca de 4 toneladas de raízes de mandioca para gerar 1 toneladas de fécula. 

Assim, ao adicionar aos custos da raiz demais que envolvem a operação industrial, a 

administração, os impostos nas transações comerciais e o excedente financeiro (lucro), é de 

se esperar que os preços da fécula devam mais de 4 vezes superiores ao de raiz. Quanto mais 

próximo de 4, menor a margem da indústria. 

O objetivo deste artigo foi o de avaliar a relação entre os preços da mandioca e com 

os da fécula entre 2002 e 2013. Além dos preços da matéria-prima, se faz necessário avaliar 

ainda os valores dos derivados ao longo do período mencionado. 

Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA, 2013), 

nos dois últimos anos o consumo de raízes pela indústria de fécula esteve aproximadamente 

em 2,1 milhões de toneladas, sendo inferior a 10% da produção nacional de raiz de 

mandioca. Porém, há importância da indústria de fécula no consumo de raiz nos estados do 

Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.  

O principal derivado da mandioca, a fécula, também é um produto dinâmico, que 

pode ser utilizado em vários segmentos da economia, desde a indústria alimentícia, até a 

metalurgia, indústria de papel, pretrolífera, dentro outros.  
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Material e métodos 

Para a realização desta pesquisa, utilizaram-se de dados primários de preços 

semanais de raiz e fécula mandioca do Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada (CEPEA-ESALQ/USP), que posteriormente foram calculados como médias anuais 

entre 2002 e 2013. Posteriormente, foram calculadas as razões entre os preços de fécula e de 

raiz.  

Resultados e discussão 

Produção de fécula de mandioca no Brasil 

Segundo o Cepea (2013), em 2012 a produção brasileira de fécula de mandioca 

totalizou 519,6 mil toneladas, quantidade decrescente desde o ano de 2009, conforme 

observado na Figura 1. Em 2012, os preços de raiz e de fécula estiveram acima da média 

histórica de R$ 181,05/t. Na Figura 2 constam os preços médios semanais deflacionados da 

raiz de mandioca.  

Figura 1 – Produção brasileira de fécula de mandioca entre 1990 e 2012. Fonte: Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada – Cepea- Esalq/USP (2013). 

Comportamento dos preços da mandioca e fécula 

Segundo Felipe et. al. (2013), pelo fato de haver poucas barreiras à entrada, bem 

como comportamento oportunista pelos agentes do mercado, há forte sazonalidade na 

produção e preços da mandioca e fécula. Devido à elevada oferta de raízes entre 2000 e 
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2002, os preços cederam, havendo a migração de produtores para outras atividades 

agropecuárias. Como resultado, nos anos seguintes os preços elevaram-se 

consideravelmente atingindo patamares recordes entre 2003 e 2004. Posteriormente, entre 

2005 e 2009, houve certa estabilidade das cotações, que voltaram a se elevar a partir de 

2010, ficando em patamares acima de R$ 240,00/tonelada entre 2010 e 2013. Através da 

Figura 2 pode se observar a evolução nos preços médios anuais deflacionados da raiz de 

mandioca. 

Figura 2 – Médias anuais de preços de raiz de mandioca entre 2002 e 2013*. Fonte: Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada – Cepea- Esalq/USP (2013). *Até agosto. 

As cotações da fécula de mandioca têm comportamento similar aos da raiz, 

entretanto, em vários períodos as altas nos preços da matéria-prima foram 

proporcionalmente maiores que as elevações nos preços do derivado. Este quadro se explica 

na concorrência da fécula com outros amidos, que resulta em dificuldade do repasse total 

das altas nos preços da matéria-prima para o produto final. Na Figura 3 consta a evolução 

das cotações da fécula de mandioca entre 2002 e 2013. 
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Figura 3 – Médias anuais de preços da fécula de mandioca entre 2002 e 2013*. Fonte: Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada – Cepea- Esalq/USP (2013). *Até agosto. 

Entre 2002 e 2013 os preços médios da raiz e fécula de mandioca tiveram 

comportamentos similares, contudo, as altas de preços foram proporcionalmente mais altas 

para a raiz de mandioca. Entre 2002 e 2003, enquanto que os preços da raiz elevaram-se 

175,64%, a fécula teve acréscimo de 116,07%.  

Outro período em que esta diferença foi expressiva se deu entre 2006 e 2007, com 

avanço de 42,65% na média da tonelada de mandioca e 29,24% na da fécula. Entre 2011 e 

2012 a alta registrada no preço da mandioca foi de 2,31%, ao passo em que a fécula de 

mandioca baixou 0,15%. É importante ressaltar ainda que nos períodos de desvalorização, as 

baixas têm comportamentos mais proporcionais.  

Merece destaque ainda a análise o comportamento da relação preço mandioca e 

preço de fécula. Em anos de preços mais baixos, 2002, 2005 e 2006, as relações foram 

maiores, sendo respectivamente de 7,8, 7,04 e 7,02. Ainda que os patamares de preços de 

mandioca e derivados estejam em patamares maiores desde 2010, observa-se que a razão 

entre os preços vem diminuindo, ficando abaixo de 6,0. As variações e relações entre os 

preços entre 2002 e 2013 são apresentadas na Tabela 1. 



962

Tabela 1 – Preços médios anuais, variações e relações ente relação preço de mandioca e 
fécula entre 2002 e 2013. 

  

Preço real da 
raiz de 

mandioca 
 (R$/t) 

Preço real da 
fécula de 
mandioca 

 (R$/t) 

Relação de 
preço médio 

raiz e fécula de 
mandioca 

Variação anual 
no preço médio 

da mandioca 

Variação anual 
no preço  
médio da 

fécula 
2002 124,11 969,17 7,8090 - - 
2003 342,10 2.094,12 6,1214 175,64% 116,07% 
2004 394,67 2.415,16 6,1194 15,37% 15,33% 
2005 174,58 1.230,44 7,0482 -55,77% -49,05% 
2006 140,79 989,56 7,0285 -19,35% -19,58% 
2007 200,84 1.278,89 6,3678 42,65% 29,24% 
2008 208,24 1.257,65 6,0394 3,68% -1,66% 
2009 194,27 1.205,22 6,2038 -6,71% -4,17% 
2010 291,43 1.707,25 5,8583 50,01% 41,65% 
2011 243,90 1.419,27 5,8190 -16,31% -16,87% 
2012 249,52 1.417,20 5,6796 2,31% -0,15% 
2013* 331,60 1.933,63 5,8312 32,89% 36,44% 

Fonte: Calculado pelos autores a partir de dados do Cepea. 

Conclusões 

Apesar de o comportamento dos preços da mandioca e fécula serem similares, as 

variações, ainda que pouco expressivas, ocorrem proporcionalmente diferentes, sendo 

muitas vezes maiores para a raiz de mandioca, implicando em diminuição na razão entre o 

preço médio da fécula e da raiz, podendo este ser um indicador de menor margem da 

indústria. Além disso, em períodos de preços menores, as relações entre os preços são 

maiores, indicando que a indústria consegue manter os preços de derivados com variação 

negativa menor que da matéria-prima. Destaca-se que avaliar as relações entre preços de 

mandioca e derivados pode ser útil para se mensurar a margem de lucro na indústria, mas há 

outros fatores que também impacta na margem, não descrito neste material. 
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Introdução 

A cultura da mandioca tem grande importância na região de Assis que concentra a 

maior área plantada no estado de São Paulo. Em 2011, foram plantados 14.570 ha na região 

de Assis, frente a 6.242 ha em Ourinhos, segunda região com maior área plantada no estado 

(IBGE, 2012). Uma característica da cultura da mandioca é a existência de grandes 

disparidades quanto ao manejo adotado e ao conhecimento técnico da cultura entre os 

produtores. É comum encontrar produtores vizinhos com grandes diferenças na 

produtividade, no rendimento de amido, e consequentemente na rentabilidade de seus 

mandiocais. A despeito de sua importância econômica e social, a cultura da mandioca não 

tem atraído a atenção de muitos pesquisadores, empresas fornecedoras de insumos e mesmo 

de profissionais do ramo para se especializarem no seu manejo. A disseminação de 

informações técnicas acerca de seu cultivo encontra-se bastante defasada em relação a 

outras culturas. Apesar de existirem tecnologias desenvolvidas para obtenção de altas 

produtividades e rentabilidades de mandioca, a falta de agentes que fazem o papel de 

extensão faz com que essas informações muitas vezes não cheguem ao produtor, o que pode 

explicar baixos rendimentos observados em algumas propriedades. 

Neste contexto este trabalho objetivou avaliar o quão alinhado com as 

recomendações técnicas é a produção de mandioca em propriedades na região de Assis-SP e 

se os produtores mais alinhados com as recomendações técnicas também foram os que 

obtiveram maiores produtividades e rentabilidades. 
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produtividades e rentabilidades de mandioca, a falta de agentes que fazem o papel de 

extensão faz com que essas informações muitas vezes não cheguem ao produtor, o que pode 

explicar baixos rendimentos observados em algumas propriedades. 

Neste contexto este trabalho objetivou avaliar o quão alinhado com as 

recomendações técnicas é a produção de mandioca em propriedades na região de Assis-SP e 

se os produtores mais alinhados com as recomendações técnicas também foram os que 

obtiveram maiores produtividades e rentabilidades. 



964

Material e métodos 

Este estudo segue o formato de estudos de caso, os quais podem ser definidos "pelo 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos" 

(GIL, 1988, p. 58). Ainda segundo este autor, esta metodologia por ser bastante flexível, 

favorece estudos iniciais de temas complexos, servindo para elaboração de hipóteses e 

direcionamento de estudos melhor delimitados. 

A unidade caso foi delimitada por produtores da microrregião do município de 

Assis-SP, mais alguns municípios próximos onde o cultivo de mandioca é importante, como 

Itambaracá-PR, Tupã-SP, Ocauçu-SP e Frutal-SP. Foram entrevistados 26 produtores que 

cultivam a mandioca para indústria por dois ciclos vegetativos (proprietários de terra e 

arrendatários) entre os dias 18 de julho e 16 de outubro de 2012. 

Para obtenção dos dados elaborou-se um questionário abrangendo questões 

relacionadas ao custo de produção e rentabilidade, bem como ao manejo empregado na 

cultura da mandioca. O custo de produção foi obtido seguindo metodologia adaptada de 

Matsunaga et al. (1976). 

A fim de comparar o manejo adotado pelo produtor com as recomendações técnicas 

descritas na literatura, estabeleceram-se 14 parâmetros técnicos (definidos arbitrariamente 

como os determinantes para altas produtividades de raízes). Formulou-se uma escala de 

notas, de modo que quando o produtor seguia as recomendações da pesquisa, dava-se nota 

positiva, e nos casos contrários, não se atribuía nota. Quanto maior a nota, mais ajustado 

com a pesquisa foi o cultivo. Os parâmetros técnicos usados foram: boa qualidade 

fisiológica e sanitária de rama; uso de mudas provenientes de viveiros; época adequada de 

seleção de ramas; uso de ramas maduras; tempo e condições de armazenamento de ramas 

condizentes; manejo de adubação adotado; época de plantio adequado; cultura 

anterior/rotação de culturas; espaçamento adequado; preparo de solo/compactação; controle 

eficaz de plantas daninhas no primeiro ciclo; controle eficaz de daninhas no segundo ciclo; 

controle eficaz de pragas; ausência de bacteriose. Os critérios para atribuição de notas 

positivas ou nulas foram embasados em publicações científicas e em boletins técnicos. 

Como este trabalho segue a metodologia de estudos de caso, não foi possível 

desconsiderar os efeitos do ambiente, na determinação da produtividade, e das condições 

para venda de raízes (frete, preço de raízes, arrendamento) na determinação da rentabilidade. 
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notas, de modo que quando o produtor seguia as recomendações da pesquisa, dava-se nota 

positiva, e nos casos contrários, não se atribuía nota. Quanto maior a nota, mais ajustado 

com a pesquisa foi o cultivo. Os parâmetros técnicos usados foram: boa qualidade 

fisiológica e sanitária de rama; uso de mudas provenientes de viveiros; época adequada de 

seleção de ramas; uso de ramas maduras; tempo e condições de armazenamento de ramas 

condizentes; manejo de adubação adotado; época de plantio adequado; cultura 

anterior/rotação de culturas; espaçamento adequado; preparo de solo/compactação; controle 

eficaz de plantas daninhas no primeiro ciclo; controle eficaz de daninhas no segundo ciclo; 

controle eficaz de pragas; ausência de bacteriose. Os critérios para atribuição de notas 

positivas ou nulas foram embasados em publicações científicas e em boletins técnicos. 

Como este trabalho segue a metodologia de estudos de caso, não foi possível 

desconsiderar os efeitos do ambiente, na determinação da produtividade, e das condições 

para venda de raízes (frete, preço de raízes, arrendamento) na determinação da rentabilidade. 

Resultados e discussão 

Diferentes notas foram obtidas pelos produtores na condução da cultura da 

mandioca (Tabela 1), sendo que alguns estiveram mais alinhados às recomendações 

técnicas, ao passo que outros negligenciaram vários parâmetros. A nota média da amostra de 

produtores da região foi 7,31, ou seja, dos 14 parâmetros técnicos avaliados, em média 

quatro são negligenciados o que contribui para reduzir a produtividade das lavouras. É 

importante salientar que para obtenção de altos rendimentos nenhum parâmetro deveria ser 

negligenciado, pois a falha em um pode interferir em outro de forma cumulativa. 

Dentre os parâmetros técnicos avaliados, os que demonstram ter influenciado mais a 

produção foram o controle de daninhas, principalmente no segundo ciclo, a ocorrência de 

pragas (cochonilha tanto de parte aérea quanto de raízes) e a ocorrência de doenças 

(bacteriose). Considerando-se que muitos agentes patogênicos são transmissíveis por meio 

de manivas, os parâmetros sanidade de ramas e época de seleção também devem ser 

considerados como causadores de baixos rendimentos em lavouras da região. A adoção da 

prática de rotação de culturas se mostrou determinante para altas produtividades, de modo 

que produtores que cultivaram mandioca sobre mandioca relataram menores produtividades 

e maior incidência de patógenos. 

Entre os produtores, constatou-se que as causas dos problemas com daninhas na 

mandioca são o ciclo longo da cultura, que permanece no campo por até dois anos, o plantio 

em áreas bastante infestadas, o tempo de fechamento da cultura e a inexistência de muitos 

herbicidas seletivos à cultura em pós-emergência. Porém, também se pode considerar a 

baixa qualidade sanitária e fisiológica das ramas, já que esta provoca reduções de estande 

que por sua vez facilita o desenvolvimento de daninhas, dificultando o seu controle. A 

combinação desses vários fatores contribui direta ou indiretamente para que a competição de 

daninhas seja o principal agente limitante da produção na região. 

A Figura 1 apresenta as relações entre as notas e as rentabilidades e produtividades 

obtidas por cada produtor. Observa-se que mesmo com a influencia de fatores não 

controlados, existe uma tendência de maiores produtividades e rentabilidades quando o 

cultivo da mandioca é realizado de maneira mais técnica, aplicando-se as tecnologias 

descritas nos boletins.  
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Tabela 1. Custo total (CT), margem, produtividade e nota de cada produtor de mandioca de 

dois ciclos. Região de Assis-SP, 2012

Produtor CT (R$/ha) Margem (R$/ha) Produt. (t/ha) Preço Raiz (R$/t) Nota1

1 3.730,21 4.623,14 45 190 9,29
2 4.447,49 4.540,91 40 230 8,57 
3 5.153,26 3.288,02 48 180 8,57 
4 4.094,23 3.280,17 37 204 8,57 
5 4.366,42 2.682,64 37 195 8,57 
6 4.748,68 2.051,24 29 240 8,57 
7 4.389,46 1.843,80 29 220 8,57 
8 3.669,96 3.680,99 36 209 7,86 
9 3.445,25 3.061,57 37 180 7,86 
10 4.228,67 2.747,11 28 255 7,86 
11 4.585,87 2.077,27 31 220 7,86 
12 4.263,30 1.540,08 33 180 7,86 
13 3.672,51 1.163,64 33 150 7,86 
14 3.694,36 3.721,07 33 230 7,14 
15 3.548,27 3.251,65 30 232 7,14 
16 3.382,03 2.357,85 25 235 7,14 
17 4.912,03 2.180,99 33 220 7,14 
18 4.883,81 1.066,12 29 210 7,14 
19 4.510,05 1.486,78 31 198 6,43 
20 3.591,16 1.049,59 25 190 6,43 
21 3.140,68 1.011,57 25 170 6,43 
22 3.553,07 1.722,73 27 200 5,71 
23 4.553,92 1.679,34 29 220 5,71 
24 4.423,91 949,59 25 220 5,71 
25 3.828,61 274,79 21 200 5 
26 3.769,42 231,4 21 195 5 

Média 4.099,48 2.214,00 31,42 206,65 7,31
Fonte: Dados da pesquisa. 1 Escala de notas arbitrária baseada nas recomendações técnicas oficiais para o estado 
de São Paulo (Lorenzi, 2012). 

 (A)      (B) 

Figura 1. (A) Relação entre nota e margem (R$/ha) e (B) nota e produtividade (t/ha).  

Na Figura 2 observa-se a relação entre o custo total (CT) e a margem. Nota-se que a 

relação é baixa, ou seja, o simples aporte de insumos parece não resultar em maiores 
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produtividades e margens. Ao contrário de culturas como soja e milho que nos últimos anos 

tiveram seu sistema produtivo alterado significativamente, requerendo o aporte de insumos 

como híbridos modernos, tratamento de sementes e adubações consistentes, o sistema 

produtivo de mandioca não se alterou significativamente nos últimos anos, de modo que não 

existem grandes inovações tecnológicas que possam ser utilizadas, incorrendo em maiores 

CT. O simples aporte de insumos não influencia a produtividade, no entanto o aporte de 

tecnologia na forma de conhecimento e adoção das recomendações já descritas na literatura 

mostra-se determinante. 

Figura 1. Relação entre custo total (R$/ha) e margem (R$/ha) de mandioca. 

Conclusões 

Alguns produtores de mandioca mostraram-se mais alinhados às recomendações 

técnicas no cultivo da mandioca, de modo que suas produtividades e rentabilidades 

tenderam a ser melhores. Por outro lado, outros produtores negligenciaram vários 

parâmetros, obtendo piores resultados. 
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Introdução 

Entre as culturas relevantes no cenário agrícola nacional, podemos destacar a 

mandiocultura cuja espécie (Manihot esculenta Crantz) é amplamente cultivada nos estados 

de: Pará, Bahia, Paraná, Maranhão, Rio Grande do Sul, São Paulo, entre outros, 

representando um papel importante como fonte de renda, gerando na fase de produção 

primária e no processamento aproximadamente um milhão de empregos diretos, 

contribuindo desta forma para o crescimento do agronegócio, principalmente para a região 

Nordeste (FARIA et al., 2006; FUKUDA et al., 2006).

A cultura da mandioca possui características agronômicas importantes como a 

possibilidade em se adaptar às diferentes condições climatológicas, facilidade de cultivo, 

resistência à doença (BEZERRA et al., 2002). Por isso, atualmente desempenha um papel de 

elevada importância social e econômica, constituindo um dos principais alimentos 

energéticos como carboidratos, vitamina C, cálcio, ferro e fósforo, e na permanência do o 

homem no campo (GUSMÃO et al, 2006). 

O Nordeste brasileiro é a região de maior produção de mandioca no Brasil, com 

9,67 milhões de toneladas, representando 36,28% da produção nacional (GUEDES et al., 

2007). Dentro deste contexto, o estado do Maranhão destaca-se como o quarto maior 

produtor da cultura da mandioca, porém apresenta o menor rendimento médio de raízes/ha-1, 

ficando em torno de 7 t.ha-1, o que pode ser influenciado pela utilização de um sistema de 

produção inadequado e a falta de políticas públicas voltadas para o setor agrícola,  falta de 

conhecimento técnico, além da dificuldade em aceitar mudanças em seu sistema de 
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produção (OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2005; GUSMÃO et al., 2006). O presente estudo teve 

como objetivo identificar os fatores que influenciam na cultura da mandioca na comunidade 

agrícola de pequenos agricultores, Cidade Nova, município de Mata Roma – MA. 

Material e métodos 

O estudo foi realizado, em 2009 na comunidade Cidade Nova, município de Mata 

Roma – MA, na microrregião de Chapadinha (03°44’17’’ Sul e 43°20’29’’ Oeste) 

(IBAMA/SEMATUR, 1991), que apresenta uma população de 428 habitante. O clima da 

região se caracteriza por apresentar dois períodos bem definidos, o período chuvoso que 

tende a ocorrer de janeiro a junho e outro seco entre julho a dezembro, com temperatura 

média anual de 27ºC, máxima 39ºC e mínima 23ºC, referente ao periodo seco (INMET, 

2010). Foram aplicados questionários sócioeconômicos semi-estruturados a vinte e sete 

agricultores pertecentes a associação da comunidade em estudo. Após análise dos dados 

foram ministradas palestras focando as alternativas viaveis para superar as principais 

dificuldades no manejo da cultura detectados no estudo. 

Resultados e discussão 

Verificou-se que 96% dos entrevistados são do sexo masculino e 4% feminino. 

Brumer (2004) observou em seus estudos no Rio Grande do Sul que os homens ocupam uma 

posição de destaque na agricultura familiar, enquanto as mulheres por mais que executam as 

mesmas atividades desenvolvidas por homens ainda é vista como “ajuda”. Em relação ao 

nível de escolaridade, observou-se que: 70% dos agricultores possuem o ensino fundamental 

e 30% não são alfabetizados. Diante deste resultado, podemos sugerir que, pode ser um dos 

fatores que têm impedido a procura por novas técnicas de manejo no cultivo de mandioca. 

Gama (2008) observou uma taxa de analfabetismo de 5% em Petrolina – PE, este autor 

ainda menciona que a redução no índice de analfabetismo pode favorecer a implementação 

de políticas públicas, principalmente aquelas voltadas para a capacitação dos agricultores 

rurais.  

A maioria dos entrevistados (70%) respondeu que, de duas a seis pessoas na família 

dependem dos recursos oriundos do cultivo da mandioca para sua subsistência, os demais 
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(30%) disseram que, entre sete e dez pessoas na família dependem exclusivamente da 

cultura como único recurso financeiro. Supõe a importância da cultura para a comunidade 

agrícola, pois os agricultores dependem do cultivo da mandioca para sustentar sua família, 

onde grande parte (70%) sobrevive com menos de um salário mínimo e o restante (30%) 

com um salário mínimo. 

De acordo com Nachiluk et al. (2010), em seus estudos nas regiões de Andradina e 

Araçatuba – SP constataram que somente 4% dos agricultores estavam na faixa que 

corresponde a um valor inferior que um salário mínimo. Ao contrário da comunidade 

estudada, onde os agricultores demonstram pouca informação das variedades cultivadas, 

podendo ser um dos fatores que estejam limitando a diversificação dos produtos derivados 

da mandioca, e consequentemente influenciando na renda familiar.  

Segundo as informações obtidas junto aos agricultores os principais produtos 

agrícolas cultivados são: mandioca, arroz, milho e feijão, onde 89% plantam todos os 

produtos citados. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA, 

2007), a agricultura familiar no Brasil reúne hoje 4,2 milhões de estabelecimentos 

familiares, representando 70% da mão-de-obra do campo, além disso, é responsável pela 

maioria dos alimentos na mesa dos brasileiros como: mandioca, feijão, entre outros. 

As variedades de mandioca cultivadas na comunidade são Anajá (30%), Tomazinha 

(25%), João velho (11%), Branquinha (11%), Pingo de Ouro (10%), Praiana (7%) e Seis 

Meses (6%). No entanto as que apresentam maior produtividade segundo os agricultores são 

respectivamente, Anajá (50%) e Tomazinha (24%). Segundo Fukuda et al., (2006), apesar 

das diversas variedades recomendadas e desenvolvidas pela Embrapa Mandioca e 

Fruticultura Tropical para a região Nordeste do país, a maioria daquelas utilizadas pelos 

agricultores é resultado de suas próprias seleções.

Dentre as dificuldades mais citadas pela maioria dos agricultores estão a falta de 

condições financeiras (59%) para o investimento na agricultura, fatores edafoclimáticos 

(30%) como período prolongado de estiagem e a ausência de acompanhamento técnico 

(11%). Uma das principais causas dessa baixa produtividade da cultura de mandioca, no 

Maranhão, está relacionada à carência de alternativas tecnológicas adequadas às condições 

socioeconômicas dos agricultores familiares (SOUZA et al., 2008), informação também 

relatada na pesquisa. 
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Em contrapartida com a prática de atividades técnicas e educativas, como as 

palestras por exemplo, a comunidade buscou participação efetiva, visando melhoria das 

condições de produtividade de mandioca para a região, porém constatamos uma forte 

barreira em relação à alguns indivíduos que mencionaram não terem interesse em 

implementação de novas técnicas devido às questões culturais, em especial o conhecimento 

repassado entre gerações, sendo então necessária a integração de várias áreas de ciência na 

busca de mudança conceitual, visando à inserção de novas tecnologias para este tipo de 

cultura visando melhoria na qualidade de vida. 

Conclusões 

A ausência de alternativas tecnológicas, assistência técnica e implantação de 

programas acessíveis voltados para a realidade do pequeno agricultor, dificultam o manejo 

correto e reduz a produtividade da mandioca no munícipio. 
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Introdução 

Neste artigo é analisada a viabildade econômica de investimento em pesquisa pública da Embrapa 

para o desenvolvimento de variedades de mandioca resistentes à bacteriose e adaptadas ao bioma caatinga. A 

bacteriose é a principal doença da mandiocultura na microrregião de Guanambi, no Estado da Bahia, e o 

estresse hídrico um dos grandes desafios ao incremento do rendimendo e da produção na região Nordeste.  

Com base nesse conhecimento e com o objetivo de evitar o avanço da bacteriose e simultaneamente 

revitalizar a mandiocultura da microrregião de Guanambi, a Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF), 

com a colaboração da Embrapa Cerrados (CPAC) e agricultores familiares da microrregião, uniram esforços 

num programa participativo de seleção de variedades de mandioca resistentes à bacteriose e adaptadas às 

condições locais. O programa teve início em 1997; ano em que a doença foi identificada na microrregião por 

uma equipe de pesquisadores da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Desse esforço conjunto foi selecionada a 

variedade de mandioca de nome BRS Formosa; que atualmente está sendo utilizada em escala comercial por 

agricultores familiares da microrregião de Guanambi.  

Material e métodos

O espaço geográfico de estudo da pesquisa é a microrregião de Guanambi, situada na mesorregião 

Centro-Sul do Estado da Bahia. A microrregião de Guanambi está localizada no bioma caatinga e em região 

de clima semiárido - área para a qual foi desenvolvida a variedade de mandioca BRS Formosa ou 

simplesmente Formosa, como é mais conheciada. Em função da gravidade da doença e de sua abrangência, 

os municípios selecionados para avaliação de impacto decorrente da adoção da variedade de mandioca 

Formosa foram Guanambi, Caetité e Palmas de Monte Alto.

A pesquisa para seleção da variedade Formosa em campos experimentais de produtores localizados 

na microrregião de Guanambi teve início em 1997 (ALMEIDA et al., 2010). Em 2003, seis anos após o 

início da pesquisa em campo, a variedade Formosa foi oficialmente lançada pela Embrapa e adotada pelos 

agricultores. Em razão da inexpressividade da área plantada com a Formosa antes desse ano e da 

indisponibilidade de dados, a apuração dos benefícios econômicos somente foi considerada a partir de 2008.  

A avaliação de impacto foi feita para três intervalos de tempo. O primeiro, de 1997 a 2012, 

representa o fluxo observado das receitas e das despesas e corresponde um total de 16 anos de duração do 

projeto. O segundo intervalo, de 1997 a 2013, projeta o fluxo um ano à frente. O terceiro, de 1997 a 2016, 
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corresponde ao período de 20 anos, incluíndo quatro de projeção.  A área de adoção e o rendimento para o 

cálculo dos impactos econômicos decorrentes da adoção da nova cultivar foram obtidos diretamente na 

Embrapa Mandioca e Fruticultura e na Embresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola de Caetité, Guambi e 

Palmas de Monte Alto. Os custos foram distribuídos no período de cinco anos, cobrindo desde o início do 

projeto até o lançamento da variedade. Foram consideradas as despesas com pessoal, custeio com pesquisa, 

depreciação de capital e as despesas administrativas específicas da Embrapa. A fonte dos dados foi o Setor 

de Gestão de Pessoas e o Setor de Orçamento e Finanças da Embrapa Mandioca e Fruticultura.  Os custos de 

transferência da tecnologia foram cobertos com recursos da Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agropecuário (parceira do projeto) e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF). Tais custos não foram considerados, uma vez que dos benefícios também foram descontados os 

valores correspondentes às empresas parceiras. Os valores monetários dos custos e das receitas foram 

corrigidos para o ano de 2012, utilizando-se o Índice Geral de Preços – Dispobilidade Interna, da Fundação 

Getúlio Varas (IGP – DI).  

O impacto econômico foi mensurado com o uso de uma versão modificada e simplificada do modelo 

do excedente econômico. De acordo com Avila (2001), a variante simplificada do modelo do excedente 

econômico foi proposta primeiramente por Tosterud et al. (1973) e posteriormente por Kislev & Hoffmam 

(1978). Em relação à versão original, a simplificada dispensa a estimação de modelos econométricos, e pode 

ser utilizada também para avaliar impactos econômicos em anos iniciais de adoção da tecnologia. Na versão 

simplificada do excedente econômico, as elasticidades-preço da oferta e da demanda são tomadas por 

pressuposição, mas eleas dependem do tipo de efeito da inovação tecnológica.  

Os indicadores de impacto econômico utilizados foram os tradicionalmente empregados em 

avaliação econômica e financeira de projetos, quais sejam: Taxa Interna de Retorno (TIR), Relação 

Benefício/Custo (B/C) e Valor Presente Líquido (VPL). A taxa de desconto de referência utilizada foi de 

12% ao ano; taxa essa frequentemente praticada no mercado financeiro e na avaliação de projetos de 

desenvolvimento financiados por organismos internacionais (ÁVILA, 2001). No entanto, o VPL também foi 

calculado a distintas taxas reais de juros anuais, começando com uma taxa básica social de 4% até uma 

máxima de 18%.  

Resultados e discussão 

Na Tabela 1 estão incluídos os custos da Embrapa com o processo de ensaios avançados de seleção 

de variedade melhorada de mandioca. O custo da tecnologia foi estimado em R$ 2,65 milhões, cujos gastos 

foram distribuídos no período de cinco anos, cobrindo desde a seleção até o lançamento da variedade. Em 

razão da finalização das atividades de pesquisa do projeto, o último ano de apuração dos custos da tecnologia 

foi 2001.  

Em razão da indisponibilidade de dados e da inexpressividade da área plantada com a cultivar de 

mandioca Formosa antes de 2008, a avaliação dos benefícios foi realizada a partir do referido ano. Com base 

no preço médio da tonelada de raiz no mercado da região e na área cultivada com a variedade Formosa em 

3 

2012, estima-se, para esse mesmo ano, um ganho efetivo por hectare da ordem de R$ 2,05 mil e um 

benefício econômico total proporcionado pela Embrapa de R$ 3,12 milhões. A participação da Embrapa no 

processo foi estimada em 60% (Tabelas 2 e 3). Os 40% restantes foram creditados às demais instituições 

parceiras do projeto, especialmente à Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuário (EBDA). 

Tabela 1. Estimativa dos custos (em valores reais de 2012) 

Ano Custos de 
pessoal 

Custeio de 
pesquisa 

Depreciação 
de capital 

Custos de 
administração Total 

1997 473.908,02 60.857,92 49.525,30 28.391,68 612.682,92
1998 476.862,64 109.407,96 57.831,64 22.137,26 666.239,50
1999 368.707,88 74.085,56 52.223,00 22.253,76 517.270,20
2000 292.052,01 57.092,34 53.152,06 18.683,21 420.979,61
2001 325.331,09 37.609,48 51.922,16 19.897,81 434.760,54
Total 1.936.861,64 339.053,25 264.654,16 111.363,73 2.651.932,77
% 73,04 12,79 9,98 4,20 100,00
Fonte: Embrapa (Dados básicos).  

Tabela 2. Ganhos líquidos unitários (valores nominais) 

Ano 
Rendimento 
anterior/ha 

(A) 

Rendimento* 
atual/ha 

(B) 

Preço unitário 
R$/t (C) 

Custo adicional 
R$/ha (D) 

Ganho unitário 
R$/ha               

E=[(B-A)xC]-D 
2008 10,0 18,0 220,00 0 1.760,00 
2009 13,8 19,8 216,84 0 1.301,04 
2010 11,04** 16,83** 241,34 0 1.310.47 
2011 12,70 19,35 253,44 0 1.685,38 
2012 7,00** 14,51** 273,72 0 2.055,64 
* Fonte: Embrapa e EBDA (Dados básicos). **Queda no rendimento em razão da seca. 

Tabela 3. Benefícios econômicos na região (valores nominais)

Ano 
Participação da Embrapa 

% 
(F) 

Ganho líquido 
Embrapa R$/ha 

G=(ExF) 

Área de adoção* 
ha (H)

Benefício econômico 
I=(GxH)

2008 60% 1.056,00 40 42.240,00
2009 60% 780,63 220 171.738,60
2010 60% 838,42 610 511.433,20
2011 
2012 

60% 
60% 

1.011,23 
1.233,38 

1.200 
2.529 

1.213.476,00 
3.119.218,00

*Fonte: EBDA (Caetité, Guanambi e Palmas de Monte Alto). 

A Tabela 4 traz o fluxo de caixa decorrente da seleção e da adoção da Formosa na microrregião de 

Guanambi. No período de 1997 a 2012, os custos e os benefícos foram obtidos das Tabelas 1 e 3; ambos 

expressos em valores de 2012, utilizando-se o IGP-DI da FGV. Os valores dos benefícos líquidos do período 

2013 a 2016 foram projetados com base na taxa geomérica de crescimento do referido fluxo dos últimos 

cinco anos (2008 a 2012).   
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2012, estima-se, para esse mesmo ano, um ganho efetivo por hectare da ordem de R$ 2,05 mil e um 

benefício econômico total proporcionado pela Embrapa de R$ 3,12 milhões. A participação da Embrapa no 

processo foi estimada em 60% (Tabelas 2 e 3). Os 40% restantes foram creditados às demais instituições 

parceiras do projeto, especialmente à Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuário (EBDA). 

Tabela 1. Estimativa dos custos (em valores reais de 2012) 

Ano Custos de 
pessoal 

Custeio de 
pesquisa 

Depreciação 
de capital 

Custos de 
administração Total 

1997 473.908,02 60.857,92 49.525,30 28.391,68 612.682,92
1998 476.862,64 109.407,96 57.831,64 22.137,26 666.239,50
1999 368.707,88 74.085,56 52.223,00 22.253,76 517.270,20
2000 292.052,01 57.092,34 53.152,06 18.683,21 420.979,61
2001 325.331,09 37.609,48 51.922,16 19.897,81 434.760,54
Total 1.936.861,64 339.053,25 264.654,16 111.363,73 2.651.932,77
% 73,04 12,79 9,98 4,20 100,00
Fonte: Embrapa (Dados básicos).  

Tabela 2. Ganhos líquidos unitários (valores nominais) 

Ano 
Rendimento 
anterior/ha 

(A) 

Rendimento* 
atual/ha 

(B) 

Preço unitário 
R$/t (C) 

Custo adicional 
R$/ha (D) 

Ganho unitário 
R$/ha               

E=[(B-A)xC]-D 
2008 10,0 18,0 220,00 0 1.760,00 
2009 13,8 19,8 216,84 0 1.301,04 
2010 11,04** 16,83** 241,34 0 1.310.47 
2011 12,70 19,35 253,44 0 1.685,38 
2012 7,00** 14,51** 273,72 0 2.055,64 
* Fonte: Embrapa e EBDA (Dados básicos). **Queda no rendimento em razão da seca. 

Tabela 3. Benefícios econômicos na região (valores nominais)

Ano 
Participação da Embrapa 

% 
(F) 

Ganho líquido 
Embrapa R$/ha 

G=(ExF) 

Área de adoção* 
ha (H)

Benefício econômico 
I=(GxH)

2008 60% 1.056,00 40 42.240,00
2009 60% 780,63 220 171.738,60
2010 60% 838,42 610 511.433,20
2011 
2012 

60% 
60% 

1.011,23 
1.233,38 

1.200 
2.529 

1.213.476,00 
3.119.218,00

*Fonte: EBDA (Caetité, Guanambi e Palmas de Monte Alto). 

A Tabela 4 traz o fluxo de caixa decorrente da seleção e da adoção da Formosa na microrregião de 

Guanambi. No período de 1997 a 2012, os custos e os benefícos foram obtidos das Tabelas 1 e 3; ambos 

expressos em valores de 2012, utilizando-se o IGP-DI da FGV. Os valores dos benefícos líquidos do período 

2013 a 2016 foram projetados com base na taxa geomérica de crescimento do referido fluxo dos últimos 

cinco anos (2008 a 2012).   
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Tabela 4. Estimativa dos custos e benefícios da tecnologia (em valores reais de 2012)* 
Ano Fluxo de custos  Fluxo de benefício Fluxo de benefício líquido 
1997 612.682,92 0 (612.682,92)
1998 666.239,50 0 (666.239,50)
1999 517.270,20 0 (517.270,20)
2000 420.979,61 0 (420.979,61)
2001 434.760,54 0 (434.760,54)
2002 0 0 0
2003 0 0 0
2004 0 0 0
2005 0 0 0
2006 0 0 0
2007 0 0 0
2008 0 52.595,75 52.595,75
2009 0 216.959,20 216.959,20
2010 0 580.502,25 580.502,25
2011 0 1.311.767,56 1.311.767,56
2012 0 3.119.218,00 3.119.218,00
2013 0 8.449.025,70* 8.449.025,70
2014 0 22.885.875,00* 22.885.875,00
2015 0 61.990.969,00* 61.990.969,00
2016 0 167.914.937,73* 167.914.937,73

Fonte: Tabelas 1 e 3. * Valores projetados com base na taxa geométrica de crescimento. Modelo: regressão. 

A relação B/C calculada a uma taxa de desconto de 12% ao ano foi igual a 0,47 no período de 1997 a 

2012. Esse período corresponde a um total de 16 anos de horizonte de análise do projeto e apenas 10 anos de 

adoção da variedade Formosa na microrregião (Tabela 5). Nesse período, pode-se observar pelo valor da TIR 

que a taxa máxima de desconto suportada foi de apenas 5,61% (Tabelas 5 e 6). A referida taxa é superior à 

taxa social de juros, que é de 4% ao ano (Tabela 5). A taxa social de juros pode ser utilizada e é indicada 

para calcular os indicadores de rentabilidade de um projeto quando os valores monetários dos custos e das 

receitas são corrigidos pela inflação (PARDY et al., 2002). Assim sendo, o projeto de seleção da variedade 

Formosa seria rentável à taxa de 5,6%, que é um pouco superior à taxa social (Tabela 5).  Com o acréscimo 

de apenas mais um ano ao horizonte de análise do projeto a relação B/C seria de 1,10 e a TIR de 12,80% 

(Tabela 5).  Ou seja, em um horizonte de 17 anos do projeto (11 anos de adoção da cultivar) o investimento 

público na tecnologia seria rentável à taxa de desconto frequentemente utilizada em projetos de 

desenvolvimento financiados por organismos internacionais, que é de 12% ao ano (Tabelas 5 e 6).   

Em um horizonte de 20 anos de análise do projeto (correspondente a 14 anos de adoção da nova 

cultivar), a relação B/C calculada a uma taxa de desconto de 12% ao ano seria de 15,17. Para esse período a 

TIR seria igual a 31,7%. Portanto, se as projeções forem confirmadas, até 2016 o projeto se tornará rentável 

mesmo a taxas de desconto acima daquelas comumente praticadas pelo mercado (Tabelas 5 e 6).  
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Tabela 5. Relação benefício/custo (B/C) e taxa interna de retorno (TIR) 
Período Horizonte temporal Tempo de adoção Relação B/C TIR 

1997 a 2012 16 anos 10 anos 0,47 5,61%
1997 a 2013 17 anos 11 anos 1,10 12,80%
1997 a 2016 20 anos 14 anos 15,17 31,70%
Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 6. Valor presente líquido a distintas taxas de desconto e períodos 
Taxa de desconto Valor presente líquido (em mil reais) 

1997 a 2012 1997 a 2013 1997 a 2016 
4% 510 4,847 122,202 
6% (129) 2,959 83,897 
8% (532) 1,751 57,868 
10% (828) 843 40,055 
12% (1,030) 200 27,781 
14% (1,164) (253) 19,271 
16% (1,249) (572) 13,334 
18% (1,300) (793) 9,171 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Conclusões 

O retorno do investimento em pesquisa da Embrapa com seleção de variedade melhorada de 

mandioca tolerante à bacteriose e ao déficit hídrico é altamente dependente do tempo. Um horizonte 

temporal em torno de 17 anos é necessário e suficiente para que o projeto produza resultados rentáveis às 

taxas de descontos mais utilizadas pelo mercado. Esse tempo é necessário para que a cultivar seja utilizada 

por um maior número de agricultores e a área de adoção possa se expandir. Na fase inicial do processo de 

difusão a relação benefício/custo é, em geral, muito baixa ou antieconômica, uma vez que os custos de 

geração e de difusão da tecnologia não são compensados pelo efeito escala de adoção.  
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Introdução 

O cultivo da mandioca é uma das principais atividades agrícolas da microrregião de Guanambi do 

Estado da Bahia, embora a produtividade média, em torno de 12 toneladas/ha/ano, encontra-se abaixo das 

obtidas nas regiões Sul e Sudeste do país, que é em torno de 20 toneladas/ha/ano. Fatores tais como o 

estresse hídrico, a incidência de pragas e doenças e o uso de práticas culturais inadequadas são os principais 

responsáveis por esta baixa produtividade (ALMEIDA et al., 2010). 

A produção de mandioca nessa microrregião era baseada no cultivo de variedades locais tais como 

Castelona, Castelinha, Aipim Cachorro e Lazã, até o surgimento da bacteriose que foi identificada na região 

no ano de 1997. Até então a bacteriose era considerada de pouca importância para o Estado da Bahia, 

ficando limitada a sua ocorrência em regiões de altitudes mais elevadas, especialmente na região da Chapada 

Diamantina (ALMEIDA et al., 2010). 

No entanto, nos idos de 1997, a Embrapa Mandioca e Fruticultura identificou a ocorrência da 

bacteriose nas lavouras da microrregião, tendo observado perdas de produção de 10% a 100%, dependendo 

da severidade do ataque da doença e das condições climáticas específicas de cada município. Com o objetivo 

de evitar o avanço da bacteriose por toda a mesorregião do Centro-Sul da Bahia e revitalizar a mandiocultura 

da região, a Embrapa Mandioca e Fruticultura em parceria com Embrapa Cerrados, Empresa Baiana de 

Desenvolvimento Agrícola e agricultores familiares locais, desenvolveram um programa de seleção de 

variedades de mandioca resistentes à bacteriose e adaptadas às condições locais, o que culminou com o 

lançamento da variedade BRS ‘Formosa’, ou simplesmente Formosa como é mais conhecida entre os 

agricultores (ALMEIDA et al., 2010). 

A análise de adoção de tecnologias é umas das ferramentas utilizadas pela Embrapa para avaliar se a 

tecnologia desenvolvida está sendo realmente utilizada pelos agricultores, e identifica quais os fatores 

condicionantes ou restritivos foram responsáveis pela adoção, permitindo a obtenção de informações que 

auxiliam o programa de melhoramento genético e a avaliação de seus impactos em condições de campo 

(GONZALEZ et al., 2011; LUCENA et al., 2011). 

Material e métodos 

No período compreendido entre 1998 e 2001 foram estabelecidas, em parceria com Empresa Baiana 

de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) e agricultores familiares de sete municípios da mesorregião Centro-
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Sul da Bahia, quatorze provas participativas com nove clones de mandioca, que já haviam sido previamente 

selecionados para a resistência à bacteriose pela Embrapa. Nas provas participativas, as variedades locais 

foram utilizadas como testemunhas. Todas as provas foram implantadas em parcelas de 50 plantas por clone, 

usando o manejo tradicional do agricultor, sem qualquer uso de agroquímicos. 

Os clones avaliados foram Clone 003, Clone 005 (BRS Formosa), Clone 006, Clone 135, Clone 358, 

Clone 025, Clone 007, Clone 009, Clone 305 e cultivares locais. As unidades demonstrativas (UDs) foram 

conduzidas juntamente com a participação dos agricultores desde o momento do plantio, colheita, avaliação 

e seleção. Na fase de avaliação, os agricultores, de acordo com seus critérios, escolheram a variedade 

Formosa como sendo a mais resistente à bacteriose e melhor adaptada às condições climáticas da 

microrregião de Guanambi. Após a seleção, materiais propagativos foram doados aos agricultores, oriundos 

de campos de multiplicação conduzidos em parceria com a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola. 

Com o objetivo de avaliar a adoção da variedade Formosa, realizou-se no ano de 2013 uma pesquisa 

para avaliar e identificar os fatores condicionantes e ou limitantes da adoção na microrregião de Guanambi, 

envolvendo os munícipios de Guanambi, Caetité e Palma de Monte Alto. 

O espaço amostral foi delimitado de forma aleatória e o questionário foi aplicado a 29 agricultores. 

As principais questões contidas no questionário foram: perfil socioeconômico dos agricultores, área da 

propriedade, área plantada com variedades caboclas e com a variedade Formosa, tempo de cultivo, principais 

fatores condicionantes da adoção e nível de satisfação do agricultor com a variedade Formosa. O índice de 

cultivo de mandioca foi obtido pela razão entre a área total da propriedade e a área cultivada com mandioca. 

O índice de cultivo da variedade Formosa foi obtido pela razão entre a área plantada com mandioca e a área 

plantada com a variedade Formosa. Nos demais índices foram utilizados análises de frequência. 

Resultados e discussão 

Perfil socioeconômico dos agricultores 

A análise do perfil socioeconômico dos agricultores entrevistados permite identificar que apesar dos 

mesmos estarem organizados em associações de produtores, mais da metade desses não possuem acesso à 

assistência técnica e a renda mensal familiar está abaixo de um salário mínimo. Em relação ao nível de 

escolaridade, menos de 20% dos agricultores entrevistados possuem o segundo grau completo (Tabela 1). 

Área média cultivada com Formosa 

Em geral, os agricultores adotantes são detentores de propriedades com tamanho médio de 18 

hectares. A área média ocupada com a lavoura de mandioca está em torno de 4,62 hectares, o que representa 

uma ocupação de 25,65% da propriedade com o cultivo de mandioca. A substituição das áreas plantadas com 

variedades locais pela Formosa foi praticamente total, com um índice de 97,40% da área destinada ao plantio 

de mandioca. O tempo médio que os agricultores vêm cultivando a Formosa na região já ultrapassou os 

cincos anos (Tabela 2). 
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Tabela 1. Perfil socioeconômico dos agricultores entrevistados na microrregião de Guanambi – BA. 
Variáveis Classes Adotantes 

Associação de produtor Sim 100,00 
Não 0,00 

Assistência técnica Sim 51,72 
Não 48,28 

Nível de escolaridade 

Sem escolaridade 13,79 
Primário incompleto 34,48 
Primário completo 6,89 

Primeiro grau incompleto 24,14 
Primeiro grau completo 3,45 
Segundo grau completo 17,25 

Renda familiar 
< 01 salário mínimo 51,73 

1 a 2 salários mínimos 48,27 
> 2 salários mínimos 0,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 2. Indicadores de adoção da variedade Formosa na microrregião de Guanambi – BA. 

Indicadores Adotantes 
Área da propriedade (hectare) 18,01 
Área plantada com mandioca (hectare) 4,62 
Área plantada com Formosa (hectare) 4,50 
Índice de cultivo de mandioca (%) 25,65 
Índice de cultivo da Formosa (%) 97,40 
Tempo de adoção (anos) 5,30 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Principais fatores de adoção 

Em visitas às propriedades, observou-se que a variedade Formosa está tendo uma grande aceitação 

por parte dos agricultores. Nas comunidades onde foram realizados os trabalhos de transferência de 

tecnologias como Dias de Campo, quadras de Unidades de Observação Participativas e Unidades 

Demonstrativas, aproximadamente 90% dos agricultores adotam a variedade. 

Outro aspecto observado e não menos importante é a utilização da variedade Formosa para a 

alimentação animal. Os agricultores observaram que as hastes eretas facilitam o manejo e transporte das 

“manivas” que são tenras e apresentam menos cavidade oca, comumente chamado de “isopor” pelos 

agricultores, sendo este também um fator importante na decisão dos agricultores em continuar plantando a 

variedade Formosa. 

As análises das impressões dos agricultores sobre a variedade permitiram identificar que os 

principais fatores que motivaram a adoção da variedade Formosa foram, em ordem de importância, a 

resistência à bacteriose, tolerância à seca, alta produtividade de raízes e maior rendimento de goma e farinha 

(Figura 1).  
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Figura 1. Distribuição percentual dos principais fatores de adoção que influenciaram a adoção da variedade Formosa na microrregião 

de Guanambi, Estado da Bahia. 

Mais da metade dos agricultores (51,72%) que adotaram a variedade Formosa não relataram 

qualquer característica considerada indesejada na referida variedade. A característica indesejada de maior 

ocorrência foi a presença de fibra na farinha nas safras obtidas em anos secos (baixa precipitação). As 

demais características relacionadas como indesejadas apresentaram baixa ocorrência nos relatos dos 

agricultores (Tabela 3). 

Tabela 3. Ocorrências relatadas pelos agricultores adotantes sobre possíveis características indesejadas na 

variedade Formosa na microrregião de Guanambi – BA.

Ocorrências relatadas Frequência (%) 
Sem problemas relatados 51,72 
Presença de fibra na farinha 20,69 
Redução de produção após os 12 meses de plantio 6,90 
Baixa produção 3,45 
Suscetível a insetos pragas 3,45 
Baixa produção de manivas 3,45 
Dificuldade de descascamento 3,45 
Superbrotamento 3,45 
Não se adapta ao plantio adensado 3,45 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na avaliação global da variedade Formosa, 44,8% dos agricultores consideraram a variedade como 

sendo ótima e 48,3% como boa, o que representa em torno de 93,1% de aprovação (Tabela 4). 
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Tabela 4. Avaliação geral da variedade Formosa pelos agricultores da microrregião de Guanambi – BA. 

Nota atribuída Frequência (%)  
Ótima 44,80 
Boa 48,30 
Regular 3,45 
Ruim 3,45 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conclusões 

A adoção da variedade Formosa nas comunidades que integraram a pesquisa participativa nos 

municípios de Caetité, Guanambi e Palma de Monte Alto é de aproximadamente 90%. Os principais fatores 

que motivam a adoção da variedade Formosa são resistência à bacteriose, tolerância à seca, alta 

produtividade de raízes e maior rendimento de farinha e goma.
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Introdução 

A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) possui grande expressão 

socioeconômica, sobretudo por ser alimento básico para quase um bilhão de pessoas em 

todo o mundo. A planta é cultivada em dois milhões de hectares, disseminados por todo o 

Brasil, que mantém a segunda posição no ranking de maior produtor mundial, embora com 

baixíssima produtividade. A cultura se destaca na região Nordeste do país, por sua tolerância 

à seca, constituindo-se numa das poucas alternativas para a sustentabilidade de populações 

mais carentes. Existem três grandes entraves no sistema de cultivo da mandioca. Um deles 

diz respeito à baixa disponibilidade de manivas semente de boa qualidade genética e 

fitossanitária para o plantio, devido principalmente à baixa taxa de multiplicação inerente à 

planta e inexistência de materiais propagativos comprovadamente livres de patógenos. O 

outro entrave é a baixa produtividade da cultura, pelo uso de variedades pouco produtivas, 

mas também fortemente influenciada pela ocorrência de fitopatógenos, alguns dos quais 

transmitidos pelo material propagativo. É significativa a utilização, para plantio, de material 

portador de doenças uma vez que os sintomas de muitas delas nem sempre são identificados 

visualmente no campo, sem que haja conhecimento e foco em seleção de material livre de 

doenças. É o caso do vírus do mosaico comum da mandioca e do vírus do mosaico das 

nervuras da mandioca, para os quais é necessário proceder a análises em laboratório para  

confirmar ou descartar sua presença nas plantas, uma vez que estas últimas podem não 

apresentar os sintomas de contaminação. O terceiro entrave, e não menos importante, é o 

insuficiente nível de adoção das tecnologias geradas. É notável a progressiva perda de 

qualidade genética e fitossanitária das plantas e do seu material propagativo, pelo baixo 

conhecimento dos agricultores acerca das boas práticas para selecionar material sadio e 

vigoroso para o plantio.  
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O quarto entrave diz respeito à organização da cadeia produtiva. Há muito se 

empreendem, no nível do poder público e também da iniciativa privada, ações isoladas e 

pontuais de produção e multiplicação de material propagativo de mandioca, com resultados 

pouco efetivos e pouco persistentes. Isso decorre da falta de integração de esforços 

institucionais que sejam voltados a dar continuidade e longevidade às rotinas estabelecidas. 

Em poucos ciclos, os ganhos com sanidade e genética são perdidos, pela progressiva 

recontaminação do material propagativo e pela ausência de rigor na seleção das plantas mais 

aptas e produtivas. 

Este trabalho tem o objetivo de relatar a experiência da Embrapa Mandioca e 

Fruticultura e de parceiros no estabelecimento de uma rede de produção de material 

propagativo de mandioca de qualidade genética e fitossanitária adequadas.  

Material e Métodos 

Para superar os entraves, agregar e otimizar esforços dos diversos agentes da cadeia 

produtiva, partindo dos exemplos de diversas iniciativas anteriores fragmentadas, foi 

elaborado em 2012 no Estado da Bahia, um projeto que propõe a formação de uma rede de 

multiplicação de manivas-semente com garantida qualidade genética e fitossanitária. A ideia 

central é de integrar os esforços de diversos agentes em torno de uma ação estruturante, 

coesa, formando uma rede coordenada. 

A estratégia para garantir o compartilhamento e coesão de uma rede desse porte foi 

elaborar o projeto no âmbito da Câmara Setorial de Mandioca e Derivados do Estado da 

Bahia, órgão colegiado capaz de agregar os agentes da cadeia produtiva em torno de um 

projeto e apresentar tal demanda ao financiamento público. O Projeto Reniva – Rede de 

Multiplicação e Transferência de Materiais Propagativos de Mandioca com Qualidade 

Genética e Fitossanitária para o Estado da Bahia prevê então: 

i. o uso de variedades tradicionais consagradas e também de variedades da 

pesquisa; 

ii. a indexação de plantas matrizes para as principais doenças, partindo da 

seleção visual de plantas sadias;  

iii. o uso de técnicas de propagação não tradicionais para incrementar a taxa de 

multiplicação; 
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iv. a criação do produtor profissional de material propagativo, o “maniveiro”, 

suportado inicialmente pelo projeto; 

v. a distribuição assistida do material produzido; 

vi. a participação dos agricultores beneficiários na observação das boas práticas 

de produção e seleção de material propagativo adequadas à sua realidade; e 

vii. a retroalimentação do processo com informações oriundas das trocas de 

saberes, nas quais cada instituição parceira do projeto dinamiza as 

atividades no seu ambiente de atuação. 

Na primeira etapa, de coleta no campo, o projeto prevê a detecção visual das 

podridões radiculares, da bacteriose e do superbrotamento nas plantas candidatas a matrizes. 

As análises de indexação de plantas para as viroses e fitoplasma executadas a seguir, são 

baseadas em testes Elisa e PCR.  

Para superar a baixa taxa de multiplicação, o projeto se apoia no uso das técnicas de 

micropropagação in vitro, executado em biofábricas e a multiplicação rápida, operada em 

unidades de multiplicação, esta última prioritariamente conduzida pelos parceiros do 

projeto. 

Como medida para garantir no campo a persistência da qualidade genética e 

fitossanitária do material propagativo transferido, o projeto prevê ações de transferência de 

tecnologias aos técnicos e agricultores sobre as boas práticas de produção e seleção de 

material propagativo. No aspecto de manejo cultural, o acompanhamento das comunidades, 

reunidas em torno de Unidades de Experimentação e Demonstração, propiciará o 

compartilhamento de informações que justifiquem a intensificação da multiplicação de 

genótipos escolhidos por elas ao longo dos seis anos do projeto. 

No âmbito institucional a rede conta, no estado da Bahia, com  a atuação conjunta 

da Embrapa Mandioca e Fruticultura, do Instituto Biofábrica de Cacau – IBC, das 

cooperativas Coopamido, Coopatan e Copasub, da Fundação José Carvalho, através da 

Escola Rural Tina Carvalho, da Ceplac e da EBDA, atuando em onze Territórios de 

Identidade do estado, escolhidos pelo critério técnico de importância socioeconômica da 

mandiocultura.   

A operacionalização obedecerá o seguinte fluxo: A Embrapa fornecerá ao IBC 

hastes das plantas básicas de genótipos superiores, indexados para as viroses já citadas, 

assim como para fitoplasma. O IBC, por sua vez, multiplicará in vitro esses materiais, em 
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larga escala, e repassará as mudas aos agentes parceiros, para plantar os campos de 

produção de manivas, os aludidos “maniveiros”. Estes novos agentes permanecerão a 

serviço do projeto por cinco anos, conduzindo campos de produção a partir de mudas ou do 

próprio material propagativo obtido no ciclo anterior. As manivas-semente resultantes desse 

processo serão distribuídas pelos parceiros aos agricultores selecionados. Caberá às 

instituições parceiras, em seus respectivos territórios de atuação, selecionar com os 

agricultores as variedades tradicionais de interesse para serem indexadas e multiplicadas em 

larga escala. Como suporte aos resultados obtidos por essa rede, também está prevista neste 

projeto a observação, em diferentes regiões, do comportamento de variedades de mandioca 

já recomendadas pela Embrapa Mandioca e Fruticultura, com foco em produtividades 

elevadas, altos teores de amido, resistência à bacteriose e em variedades biofortificadas. 

Essa etapa será realizada junto aos parceiros (EBDA, Cooperativas, Ceplac e Fundação José 

Carvalho) e terá por finalidade oferecer opção de variedades adaptadas aos diferentes 

sistemas e regiões de cultivo. As ações de transferência de tecnologia propostas terão como 

prioridade a capacitação de multiplicadores (técnicos e agricultores), a demonstração de 

práticas culturais e de produção de material propagativo com qualidade.  

Resultados e Discussão 

A implementação do Reniva foi iniciada em 2012, com a coleta e indexação da 

variedade BRS Formosa, do Programa de Melhoramento Genético da Embrapa.  

Os movimentos iniciais da operacionalização da rede desvelaram uma série de fatos 

novos, ocorrência previsível em iniciativa de tamanho porte. Foram necessárias diversas 

adequações, as quais foram estabelecidas para manter as rotinas de trabalho congruentes 

com o escopo do projeto. 

 As correções de rumo são periodicamente avaliadas no âmbito do Comitê Técnico, 

que tem a responsabilidade de supervisionar a execução dos planos de trabalho, passando 

em seguida ao acompanhamento da Câmara Setorial, que demanda os ajustes e as 

providências para o bom andamento. Trata-se de garantir a criação desse tecido estrutural 

capaz de ligar os diversos elementos da cadeia produtiva, para dar respostas em tempo real, 

antevendo os movimentos e alterações no cenário dos diversos ambientes cobertos pela rede. 

São enormes os desafios para estabelecer um processo tão amplo, que envolve 

diversas instituições, cada qual com cultura e escopo diferentes. 
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O primeiro desafio é a quebra de três paradigmas principais: 

i. o conceito de cultura rústica e pouco responsiva e sua elevação para um 

patamar de cultura que demanda e responde a melhores cuidados 

fitotécnicos, sobretudo o uso de material propagativo melhor selecionado;  

ii. a inviabilidade da produção comercial (profissional) de material 

propagativo de mandioca; e  

iii. a impossibilidade de integrar esforços de instituições com atuações tão 

diferentes em um trabalho ao mesmo tempo amplo e capilarizado, 

atendendo às especificidades locais, tanto da espécie mandioca quanto da 

diversidade cultural dos agricultores e instituições com eles envolvidas. 

Outro desafio importante é a operacionalização da rede em ambientes institucionais 

tão diversos na captação e administração de recursos. A cada plano de trabalho surgem 

novos desafios, para estabelecer convênios, contratos e outras formas jurídicas para 

concretizar as ações previstas, que aumentam em complexidade e profundidade. 

Os demais desafios, de ordem técnica, podem ser e vem sendo superados à medida 

que o exercício do projeto apresenta fatos novos e novas demandas. 

Conclusões 

O exercício inicial do projeto mostrou que é possível estabelecer a rede de modo a 

atender as peculiaridades e anseios dos diversos agentes da cadeia produtiva, extraindo o 

melhor de suas competências e capacidade de contribuição. Nesse sentido, a ideia da rede 

pode ser replicada e ampliada, a depender dos esforços envolvidos, em mais ambientes onde 

a mandiocultura tem significativa contribuição socioeconômica.   

Pela articulação em rede e pelo caráter estruturante, as ações propostas neste projeto 

são dinâmicas e inovadoras, com alto potencial de contribuição para o desenvolvimento 

econômico e social de agricultores que cultivam mandioca no Estado da Bahia.  
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Introdução 

O cultivo de plantas adaptadas as condições do semiárido brasileiro é capaz de 

manter o equilíbrio na disponibilidade alimentar ao longo do tempo, diminuindo o gargalo 

da escassez nutritiva no período de seca. O xerofilismo da pornunça (Manihot sp.) é um 

diferencial competitivo em termos de produção de fitomassa, portanto,  a mesma deve ser 

estudada para se conhecer suas potencialidades.  

O corte da parte aérea de espécies do gênero Manihot para fornecimento aos animais 

pode ser feito em áreas onde há disponibilidade de água, não sendo elucidados ainda os 

efeitos desta forma de manejo sobre as plantas em áreas dependentes de chuva 

(CAVALCANTI & ARAÚJO, 2000).  

Existem recomendações de altura de corte da parte aérea da maniçoba e da 

mandioca, porém, ainda não é conhecida a altura para a pornunça, bem como quais as 

implicações destes cortes para a produção de fitomassa.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de fitomassa da pornunça sob 

diferentes alturas de cortes no município de Nova Olinda-CE.  

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em condições de campo no Sítio Olho D’Água de 

Santa Bárbara localizado a 07°08’19,8” de latitude Sul e 39°38’13,5” de longitude Oeste a 

697 m de altitude inserido no município de Nova Olinda, mesorregião Sul cearense 

conhecido como Cariri cearense. Esta região apresenta clima Bsh semiárido quente 

(Classificação de Koppen) com chuvas de dezembro a maio com precipitação e temperatura 

média anuais em torno de 943,5 mm e 25 oC, respectivamente. Durante o período 
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experimental, janeiro a junho de 2013 a precipitação foi de 566 mm, temperatura máxima de 

29,6 °C, mínima de 19,6 °C e média de 25,1 °C no local do experimento, (Figura 1). 

 
Figura 1 - Precipitação, temperatura e umidade relativa máxima e mínima de janeiro a junho 

de 2013 no Sítio Olho D’Água em Nova Olinda – CE. Fonte: Dados do autor. 

O solo é classificado como Latossolo de textura areno-argiloso sendo amostrado à 

profundidade de 20 cm, apresentando as seguintes características químicas: pH (H2O), 6,0; 

P, 10,2; (mg/dm3); K, 0,5 Ca, 7,5; Mg, 3,0; H++Al3, 5,0; Na, 0,08; CTC, 16,16 (cmol/dm3) e 

MO, 33,8 (g/kg).  

O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso tendo como tratamentos 

quatro alturas de cortes (60, 80, 100 e 120 cm) com quatro repetições. O plantio foi 

realizado em março de 2011 com manivas no espaçamento de 2,1 x 1,2 m (3.968 plantas ha-

1), sem realização de calagem, adubação orgânica ou mineral, tendo as plantas 

desenvolvidas em solo com fertilidade natural. As plantas foram cortadas em janeiro de 

2013, sendo que, após 150 dias de rebrota foi realizado novo corte onde foram separados e 

pesados os limbos foliares, pecíolos e ramos com diâmetro ≤ a 1,0 cm de cada planta para a 

determinação da produção de matéria verde por planta que multiplicado pelo número de 

plantas por hectare obteve-se a produção de matéria verde por hectare. Os dados obtidos 

foram submetidos á análise de variância e teste de médias por Tukey (5%). 
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Resultados e Discussão 

A produção de matéria verde em kg ha-1 de pornunça na forma de limbo foliar, 

pecíolo e ramo (diâmetro ≤ a 1,0 cm) apresentaram diferença (P<0,05) entre as alturas de 

corte de 60 e 80 cm das de 100 e 120 cm, sendo que, as maiores produções foram de limbos 

foliares e ramos (Tabela 1).  

Tabela 1. Produção de matéria verde (kg ha-1) de limbo foliar, pecíolo e ramo de pornunça 
sob efeito de alturas de corte no Cariri cearense. 

Alturas de 
Corte (cm) 

Limbo Foliar Pecíolo Ramo Média 

60 1611,50 680,00 1333,50 1208,33a  
80 1509,00 630,00 1374,50 1171,17a 
100 999,50 416,00 1040,50 818,67b 
120 832,50 322,00 957,50 704,00b 

Média 1238,13ª 512,00b 1176,50a  
Letras iguais na coluna e linha não diferem a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. Coeficiente de 
variação = 42,41%. 

As alturas de corte que melhor representam a produção de fitomassa são 60 e 80 cm.  

É provável que este fato se deva a uma maior estrutura aérea das plantas rebrotadas nestas 

alturas em relação às demais. Esta maior estrutura tem reflexo direto na maior produção de 

limbo, pecíolo e ramo, com conseqüências na quantidade de fitomassa da forragem.  

Em Petrolina – PE, a pornunça cultivada sem adubação e correção do solo, com 

espaçamento 3,0 x 3,0 m totalizando 1111 plantas por hectare, apresentou produção de 

matéria verde de 1629,47 kg ha-1, valor superior ao deste estudo em plantas com treze meses 

de plantio com uma precipitação de 519,4 mm durante o período experimental (FERREIRA 

et al., 2009). 

Conclusões 

Os limbos foliares e ramos nas alturas de corte de 60 e 80 cm apresentam as maiores 

produções de fitomassa. 

A altura de corte de 60 cm é recomendada aos produtores da região por apresentar a 

maior produção de fitomassa. 
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Introdução 

O município de Castanhal possui uma área de 1.029 km² e uma população de 173.149 habitantes (IBGE, 

2010) e está localizado na região Nordeste do Pará, distante cerca de 70 km da capital Belém. A economia do 

município gira em torno do setor de serviços e indústria, enquanto que o setor agropecuário foi responsável por 

apenas 2,46 % do Produto Interno Bruto em 2011 (IBGE, 2011).  

Com relação ao uso da terra com lavoura temporária destaca-se o cultivo de mandioca com 75,51% do 

valor total da produção do município em 2011, equivalente a R$ 13,2 milhões de reais para uma produção de 

60.000 toneladas de raiz e produtividade de 15 t.ha-1 (IBGE, 2011). 

Em 2012, segundo matéria da revista Veja a farinha de mandioca foi o produto da cesta básica que mais 

elevou seu preço, com 92% de aumento em todo o país (GUNDALINI & SAKATE, 2012). De acordo com o 

Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), o quilo da farinha no 

período de abril de 2012 a março de 2013 teve um aumento de 139,8% enquanto a inflação para o mesmo 

período ficou em 7,22% (INPC/IBGE). 

Contudo, neste cenário de preços altos da farinha de mandioca, alguns produtores se destacam não pelo 

volume da produção, mas pelo nível tecnológico aplicado na cultura da mandioca, obtendo produtividade acima 

de 40 toneladas, 2,6 vezes maior que a média do município. A produção de mandioca do município destina-se ao 

abastecimento da região metropolitana de Belém, transformada em farinha e tapioca (goma). Parte da produção 

também é comercializada em farinha, para os mercados dos estados do Amapá, Amazonas e a para a região 

Nordeste do País. 

Este estudo caracteriza o sistema de produção semi-mecanizado de mandioca no município de Castanhal 

(PA) e apresenta seus principais indicadores de rentabilidade. 

Material e Métodos 

Os coeficientes técnicos dos sistemas de produção de mandioca foram levantados por meio de uma 

reunião de trabalho com a participação de doze produtores (amostra que representa a fonte de informação do 

estudo), pesquisadores e técnicos da assistência técnica local. As técnicas do diagnóstico participativo e de grupo 



994

focal, entrevista focal ou painel são técnicas de avaliação qualitativas freqüentemente utilizadas na pesquisa 

social (THIOLLENT, 1986; PATIÑO et al., 1999). 

A discussão resultou na descrição do sistema de produção de mandioca semi-mecanizado característico da 

comunidade de 3 de Outubro do município de Castanhal, Pará em que cerca de 70% dos agricultores de 

mandioca utiliza esse sistema de cultivo. Cada etapa do processo de produção foi discutida até se chegar a um 

consenso sobre as práticas culturais, coeficientes técnicos, preços dos insumos e serviços mais comuns aos 

sistemas de produção. As informações foram registradas em planilhas eletrônicas que possibilitaram discussões e 

simulações. Além dos coeficientes técnicos, levantaram-se as características dos sistemas de produção e das 

unidades de produção dos agricultores que cultivam mandioca naquele município. 

Os custos de produção contemplam os custos variáveis e parte dos fixos, sendo esses últimos alocados 

exclusivamente para a cultura em questão. Essa metodologia é uma adaptação da metodologia proposta por 

Matsunaga et al. (1976). No custo da mão-de-obra foi considerado a diária de serviço paga a um trabalhador no 

meio rural. O custo dos insumos e da mecanização foram levantados dos preços médios praticados no município 

e o preço da farinha pelo valor pago ao produtor em maio de 2013. 

Resultados e Discussão 

Caracterização das propriedades 

As propriedades têm área média de 25 hectares e as lavouras de mandioca variam de 5 a 10 hectares. Mais 

de 95% dos agricultores têm a posse da terra. Cerca de 90% da produção é comercializada em um sistema 

integrado com um produtor-atravessador que embala o produto com marca e código de barra e fornece aos 

supermercados. O restante destina-se ao consumo familiar. Neste sistema semi-mecanizado predomina a mão de 

obra contratada em complemento à mão-de-obra familiar para o preparo do solo mecanizado. Alguns 

agricultores tiveram acesso ao crédito rural. O material para plantio (manivas) é retirado na propriedade ou 

comprado de terceiros e a maioria deles teve acesso aos serviços de assistência técnica. As condições de acesso 

às propriedades são precárias em decorrência da falta de manutenção das estradas vicinais, dificultando o 

escoamento da produção, especialmente no período chuvoso. 

Preparo de área 

O preparo de área no sistema semi-mecanizado do município de castanhal consiste de roçagem da 

vegetação e gradagem do solo. Ressalta-se que estas áreas foram destocadas e se apresentam hoje na condição de 

pasto degradado ou capoeira fina. 

Plantio 

Os agricultores utilizam duas épocas de plantio da mandioca: início do período chuvoso, em 

dezembro/janeiro e início do período de estiagem, em maio/junho, denominado de plantio de “verão”. 
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Segundo os agricultores o plantio feito no “verão” contribui para reduzir o número de capinas e a 

incidência de podridão radicular. 

Em relação às variedades utilizadas, predomina a mistura de materiais. Alguns agricultores selecionam o 

material a ser plantado e as cultivares que predominam na região são: Inha, Cearense e Jurará, com polpas 

amarela, creme e branca, respectivamente, todas para produção de farinha e, Paulo-velho, com polpa branca para 

produção de tapioca. No sistema semi-mecanizado o espaçamento é de 1,0 m x 1,0 m, com uma população de 

10.000 plantas por hectare, mas alguns produtores também adotam fileiras duplas de 2,00 x 1,00 x 0,60 m, com 

uma população de 13.333 

plantas por hectare. 

Tratos culturais 

São realizadas três capinas químicas, uma por ocasião do plantio e as demais aos 60 e 120 dias após o 

plantio. Uma capina manual se faz necessário para complementar os tratos culturais. No município ainda não 

foram observados ocorrência de pragas ou doenças que justifiquem as práticas de pulverizações como medidas 

de controle. 

Colheita e beneficiamento 

A colheita da mandioca é feita dos 12 aos 18 meses após o plantio, de acordo com a 

necessidade de comercialização. A produtividade média de raiz de mandioca obtida por estes agricultores foi de 

30 t/ha. Parte da produção é comercializada em raiz e o restante transformado em farinha. O tipo de farinha 

predominante é a farinha mista produzida em casas de farinhas rudimentares e de baixa eficiência e a maior parte 

do produto é comercializada com os intermediários. 

Custo de produção 

Na Tabela 1, é mostrado o custo de produção do sistema semi-mecanizado. O custo total de produção 

corresponde a R$ 3.119,00, sendo que tratos culturais representam 48,70% e a colheita 24,05% do custo total, 

ficando o preparo do solo mecanizado com 12,82%. 
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Tabela 1. Custo de produção de raiz de mandioca em sistema semi-mecanizado no município de Castanhal - PA. 

Fonte: Dados da pesquisa. Valores de junho de 2011 

Na Tabela 2 apresentam-se os indicadores de rentabilidade de um hectare de raiz no sistema de produção 

semi-mecanizado. Com o preço de mercado local da tonelada de raiz no valor de R$ 700,00 em maio de 2013, 

obteve-se uma receita bruta de R$ 21.000,00 A relação benefício/custo foi de 6,38, indicando que para cada real 

investido obteve-se R$ 6,38 de retorno na colheita. No tocante ao ponto de nivelamento referente ao que deve ser 

produzido para cobrir os custos de produção, obteve-se 4,7. O custo unitário de uma tonelada de mandioca foi 

estimado em R$ 109,68. A margem de segurança indica o quanto pode variar o preço ou a produtividade sem 

que a margem bruta se torne negativa. Com base nos indicadores apresentados na Tabela 2 o sistema  apresentou 

uma ótima rentabilidade. 

Tabela 2. Indicadores de rentabilidade de um hectare de raiz de mandioca no sistema de produção semi-
mecanizado. 
Especificações Indicadores 
Receita bruta (R$) 21.000,00 
Custo operacional (R$) 3.290,55 
Margem bruta (R$) 17.709,46 
Relação Benefício/Custo (B/C) 6,38 
Ponto de nivelamento (R$) 109,68
Ponto de nivelamento (t) 4,7 
Margem de segurança (%) (84,33)
Fonte: Dados da pesquisa. Valores de junho de 2011.
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Conclusões 

Considerando-se os preços relativos dos fatores de produção e da raiz de mandioca, conclui-se que, do 

ponto de vista econômico, o sistema de produção semi-mecanizado de mandioca predominante no município de 

Castanhal (PA) é viável. Ressalte-se, todavia, que o mercado de raiz ainda é restrito no município, sendo a maior 

parte da produção comercializada na forma de farinha o que, tem proporcionado menor retorno em decorrência 

da menor eficiência do processo de produção. 
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Introdução 

O município de Irituia tem área de 1.379,4 km² e uma população estimada em 2011 de 31.429 

habitantes. Com relação ao uso da terra a sua economia envolve agricultura e pecuária de pequena escala e 

extração vegetal de frutos de açaizeiro, lenha, carvão e madeira em tora, cujo setor agropecuário foi responsável 

por 10,33 % do Produto Interno Bruto do município em 2009 (IBGE, 2011). 

Em 2011 as culturas permanentes de pimenta-do-reino, limão, maracujá, coco-da-baía,  laranja, mamão 

e banana foram as principais espécies cultivadas no município de Irituia, resultando no valor da produção de R$ 

895.000,00. Com relação às lavouras temporárias a produção de mandioca na ordem de 4.560 toneladas de raiz, 

com uma produtividade de 12 t.ha-1, resultou no valor de produção de R$ 912.000,00, com uma 

representatividade 65,2 % em relação ao valor total dos cultivos temporários de malva, mandioca, melancia, 

feijão, milho, e abacaxi (IBGE, 2011). 

O IDAM Pará (Instituto de Assistência Técnica Extensão e Desenvovimento Rural Sustentável da 

Amazônia) é uma instituição privada de assistência técnica e extensão rural que vem desenvolvendo diversas 

ações de difusão de tecnologias no município de Irituia, PA. Em 2012 foram beneficiados 2.400 agricultores das 

comunidades de São Brás, São Francisco, Santa Terezinha, Jutaí, Menino Deus, Igarapé Branco, Santa Rosa e 

Galiléia, sendo a mandiocultura a principal atividade econômica desses agricultores seguida pela fruticultura, 

com cupuaçuzeiros, açaizeiros e bananeiras. Após a fase de cadastramento de agricultores o IDAM Pará 

convidou a Embrapa Amazônia Oriental para juntos realizarem treinamentos sobre o sistema de produção da 

mandioca em agricultura sem fogo para os agricultores da comunidade São Brás. 

 Este trabalho tem por objetivo relatar as ações de difusão de tecnologias e os custos de preparo de área 

sem uso do fogo para cultivo de mandioca na comunidade de São Brás, visando dinamizar a produção dos 

agricultores familiares assistidos pelo IDAM Pará, em Irituia. 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido no período de 10 a 13 de abril de 2012, na comunidade de São Brás, situada na 

Rodovia Alacid Nunes, conhecida como estrada do Itabocal, km 8, na Vila do Brusa. De acordo com 
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informações do líder da comunidade Sr. Coriolano Medeiros Rodrigues, os agricultores estão organizados pela 

Associação dos Pequenos Agricultores de São Brás e conta com a participação de 62 famílias.  

Além da mandioca os agricultores cultivam feijão, milho e pimenta-do-reino e também trabalham como 

diaristas prestando serviços em outras propriedades executando tratos culturais em pimentais, pequenas fazendas 

com criação de gado e na fabricação artesanal de farinha de mandioca. 

Foi realizada uma inspeção técnica de campo em algumas áreas na comunidade e uma reunião de 

trabalho com os agricultores e técnicos do IDAM Pará para identificação de demandas ou problemas enfrentados 

na comunidade. As informações foram levantadas por meio de uma reunião de trabalho com a participação de 20 

agricultores (amostra que representa a fonte de informação  do  estudo) e  quatro  técnicos  do IDAM Pará.  

Adotou-se na pesquisa as técnicas do diagnóstico participativo e de entrevista de grupo focal segundo 

(THIOLLENT, 1986; PATIÑO et al., 1999). Os questionamentos abordaram os aspectos relacionados à vida 

social, à infraestrutura disponível na comunidade e às atividades econômicas referentes ao sistema de produção 

de mandioca adotado.  

Após a identificação das demandas foi realizado dois cursos e um dia de campo para difundir as 

tecnologias da Roça Sem Fogo como técnica agroecológica de preparo de área e Trio da Produtividade da 

Mandioca para melhoria do sistema de produção da cultura, com a participação de 23 agricultores familiares. A 

técnica da roça sem fogo consiste no preparo de área sem uso do fogo com corte da vegetação de capoeira de até 

10 anos de idade rente ao solo, com ferramentas manuais, seguido do inventário das espécies de valor 

econômico, como fruteiras e essências florestais e medicinais, para preservação no roçado e posterior retirada do 

material lenhoso, finalizando com o picotamento da vegetação na superfície do solo e aceiro em torno da área 

para plantio de mandioca ou espécies perenes (ALVES; MODESTO JÚNIOR, 2009). O Trio da Produtividade 

da Mandioca se trata de uma marca criada para facilitar o entendimento pelos agricultores e consiste na síntese 

de três processos que mais impactam a produtividade da mandioca, com redução de custos: seleção de manivas-

sementes, plantio em espaçamento de 1m x 1m e capina manual durante os cinco meses iniciais do ciclo da 

mandioca (ALVES; MODESTO JÚNIOR; ANDRADE, 2008). 

Foi selecionada uma área de 1.500 m2 de capoeira de cinco anos de idade para instalação de uma 

Unidade Demonstrativa (UD), com a participação dos agricultores a fim de repetir o passo-a-passo das práticas 

orientadas e observarem os desempenhos da mandioca no sistema de cultivo do Trio da Produtividade. Foram 

anotados todos os coeficientes técnicos de produção para cálculo dos custos de preparo da área sem uso do fogo. 

Resultados e Discussão 

 O tamanho médio das áreas dos agricultores situa-se entre 12 a 15 hectares, porém alguns agricultores 

possuem áreas acima de 80 hectares. Segundo dados do diagnóstico de unidade de produção familiar feito pelos 
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técnicos do IDAM Pará, por intermédio de projeto financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), a produtividade média da comunidade situa-se entre 13 e 15 t.ha-1 de raiz de mandioca, compatível com 

a produtividade estimada pelo IBGE (2011) de 12 t.ha-1.  

A presença de árvores no sistema, tanto nativas de interesse econômico resultantes do inventário feito no 

processo de preparo da Roça sem Fogo, como as posteriormente introduzidas, trazem benefícios diretos e 

indiretos, tais como o controle da erosão e manutenção da fertilidade do solo, o aumento da biodiversidade, a 

diversificação da produção e o prolongamento do ciclo de manejo da área. As vantagens evidenciadas dizem 

respeito a um melhor balanço de nutrientes, qualidade do solo, conservação da água, regulação térmica do solo, 

intensificação do sistema de produção, mudança do calendário agrícola, redução na incidência de plantas 

espontâneas e oferta de serviços ambientais, como, por exemplo, o sequestro de carbono (KATO et al., 2007) 

No preparo de área da Roça sem Fogo buscou-se conseguir o maior benefício dos recursos naturais 

disponíveis na capoeira tais como: produtos madeireiros (madeira, caibros para construção civil, moirões para 

cerca, lenha e carvão) e não madeireiros (frutas, sementes, artefatos para artesanatos e óleos), dentro de uma 

estratégia para aumento ou manutenção da produtividade, mas vinculada à conservação dos recursos ambientais, 

principalmente solo, e com mínimo input de insumos externos ao sistema, deixando-se na área as espécies de 

importância econômica como fruteiras, essências florestais, espécies melíferas, medicinais e outras. Após a 

realização do inventário, permaneceram na área as espécies nativas com posterior aproveitamento de madeira, 

assim identificadas: cinco árvores de jarana (Lecythis lurida (Miers) Morales), duas árvores de cumaru (Dipteryx 

odorata (Aubl.) Willd.), duas árvores de barajuba (Apuleia leiocarpa), um ipê-roxo Tabebuia impetiginosa

(Mart. ex A.DC.) Standl., um ipê-amarelo Tabebuia serratifolia (Vahl) Nichols e uma espécie frutífera 

representada pelo cajueiro (Anacardium occidentale L.).  

A lenha extraída da roça sem fogo foi cubada e estimada em cerca de 20 m3.ha-1, equivalente a uma 

receita de R$ 500,00 se comercializada no mercado local, para as indústrias oleiro-cerâmicas situadas no maior 

pólo cerâmico do Pará, no município de São Miguel do Guamá, distante 40 km da comunidade, cujo recurso 

abate nos custos de preparo da área. A lenha se destaca como a principal fonte de energia utilizada por 61,3 % 

dos agricultores familiares de três comunidades nos municípios de São Domingos do Capim e Mãe do Rio no 

Nordeste Paraense para fabricação de farinha e cocção de alimentos (Lopes, 2006). De acordo com Homma 

(2001) uma das grandes limitações dos produtores de farinha se refere ao insumo lenha, que chega a participar 

entre 10 a 15% do custo de produção. Este autor destaca que há necessidade de políticas para auxiliar os 

produtores deste segmento, citando dentre muitos exemplos, a implantação de casas de farinha comunitária e 

mecanização parcial do processo de fabricação de farinha.  

O custo de preparo de um hectare de área da capoeira de cinco anos de idade foi de R$ 1.170,00 e o 

custo efetivo com o plantio de mandioca no trio da produtividade, sem aplicação de fertilizante, foi estimado em 

R$ 1.180,00 já descontado da receita obtida com a venda da lenha (Tabela 1). 
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TABELA 1.  Custo estimado de preparo de área de um hectare de capoeira de 5 anos de idade com a 
tecnologia Roça Sem Fogo e plantio da mandioca no Trio da Produtividade, Irituia, PA, 2013. 

Descrição Especificação Quant. Valor Unit. 
(R$) 

Total (R$)

1. Preparo da área    1.170,00
Abertura de picadas h/d 1 30,00 30,00
Broca, corte rente ao solo h/d 29 30,00 870,00
Retirada da lenha h/d 4 30,00 120,00
Operação de motosserra1 h/d 1 150,00 150,00
2. Insumos e plantio    510,00
Seleção de manivas-semente h/d 2 30,00 60,00
Piqueteamento da área h/d 2 30,00 60,00
Plantio h/d 13 30,00 390,00
3. Subtotal 1.680,00
Receita com a venda de Lenha m³ 20 25,00 500,00
TOTAL    1.180,00
1 Incluso o custo com combustível e óleos lubrificantes na operação de motosserra. 

Conclusões 

Com a adoção das tecnologias apregoadas difundidas espera-se que esses agricultores possam obter 

colheitas de mandioca superiores a 25 toneladas de raízes por hectare, com a aplicação de tecnologias de 

processo, que não implicam em grande monta de recursos financeiros. 

O incentivo de implantação de sistemas agroflorestais com espécies energéticas apresenta-se como uma 

alternativa promissora para os agricultores familiares, visando o atendimento do suprimento de energia na forma 

de lenha para a fabricação de farinha e para o polo industrial oleiro cerâmico de São Miguel do Guamá, distante 

cerca de 70 km de Irituia. 
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Introdução

No Nordeste brasileiro a mandioca é cultivada principalmente em áreas sujeitas a períodos de seca e 

em solos de fertilidade baixa. O cultivo destina-se principalmente à indústria da farinha e da fécula, sendo a 

macaxeira (mandioca de mesa, aipim) utilizada para o consumo doméstico do agricultor nordestinomas, que 

tende a se expandir nos grandes centros (FUKUDA et al., 2008). 

A irrigação visa atender às necessidades hídricas das culturas em períodos de estiagem, no entanto, 

por ser um investimento elevado, deve ser manejada adequadamente e aproveitada para a aplicação de 

fertilizantes. A aplicação parcelada dos fertilizantes via água de irrigação, em menor quantidade por vez, e 

com maior frequência, mantém os teores de nutrientes disponíveis no solo nas quantidades exigidas nas 

diferentes fases do ciclo da cultura, o que poderá aumentar a eficiência do uso de nutrientes pelas plantas e, 

consequentemente, a sua produtividade (BASSO et al., 2009).A compreensão da resposta de crescimento, 

produtividade e qualidade de raízes de mandioca em sistemas fertirrigadospermite o ajuste dos tratos 

culturais, visando diminuir custos com insumos durante o ciclo da cultura, uma vez que o retorno financeiro 

é ponto chave para a adoção desses sistemas em condições semiáridas (CARDOSO et al., 2006). 

O trabalho teve como objetivo avaliar macaxeiras de polpa amarela e a cultivar tradicional, quanto à 

produção e qualidade comercial de raízes, em cultivo solteiro considerando o sistema 

fertirrigadorecomendado para a cultura do pimentão.

Material e Métodos

O experimento foi conduzido no Distrito Irrigado Jaguaribe-Apodi (DIJA), situado na Chapada do 

Apodi no município de Limoeiro do Norte, Ceará, situado nas coordenadas geográficas 05°11'38'' S e 

37°52'21'' W, altitude de 110 m e em Cambissolo Vermelho Amarelo eutrófico, textura franco-argiloso-

arenoso, jovem e de boa fertilidade, origem calcária, apresentando pH natural de neutro a alcalino. O clima 

dominante da região, segundo a classificação de Köppen, é do tipo BSw’h’. Considerando dados históricos, a 

temperatura média anual é de 28,5° C, com mínima de 22° C e máxima de 35°C. A precipitação média anual 

é 772 mm, registrando-se uma distribuição de chuvas muito irregular. A média da umidade relativa do ar é 
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de 62%. A evapotranspiração atinge a média anual de 3.215 mm e apresenta uma insolação de 3.030 

horas/ano (DNOCS, 2013).  

 Foi utilizado o delineamento de blocos completos casualizados com quatro repetições, com os 

tratamentos representados pelas cultivares de macaxeira com raízes de polpa amarela (Dourada, Abóbora, 

Jari, Híbrido 03-15, Híbrido 14-11, Amarelo II e Gema de Ovo) mais a cultivar de uso tradicional pelo 

produtor, que apresenta polpa branca. As parcelas úteis, com área de 11,25 m2, foram constituídas por 15 

plantas, no arranjo espacial de 1,5 m x 0,5 m (13.333 plantas por hectare).  

Realizaram uma aração e duas gradagens, com abertura de covas com enxada,a aproximadamente 10 

cm de profundidade. O plantio foi realizado em 02/07/2012, de forma manual, utilizando-se estacas de 0,12 

m de comprimento e dispostas horizontalmente nas covas.  

As macaxeiras foram conduzidas em cultivo solteiro, utilizando-se sistema de irrigação localizada, 

por meio de gotejadores, espaçado de 0,30 m e vazão de 4,5 L h-1, com quatro horas de aplicação. As 

adubações, via água de irrigação, foram realizadas a partir da brotação das manivas, utilizando-se as mesmas 

dosagens e frequências quinzenais recomendadas para a cultura do pimentão. Os adubos aplicados foram, em 

kg ha-1: MAP – 275 (121 kg de P2O5 e 24,8 kg de N), uréia – 95 (41,8 kg de N), cloreto de potássio – 180 

(104,4 kg de K2O), nitrato de cálcio – 187 (26,2 kg de N e 9,4 de Ca), sulfato de magnésio – 55 (5 kg de Mg 

e 7,2 de S), ácido bórico – 6e, em L ha-1, composto líquido – 6000 (84 kg de N). As plantas infestantes foram 

controladas por meio mecânico (enxada e arranquio) e químico (herbicida: Quizalofope-P-etílico), até os 

primeiros quatro meses de idade das plantas. A colheita, de forma manual, ocorreu aos oito meses após o 

plantio. 

Por ocasião da colheita, foram tomados os dados de raízes (unidade, massa fresca, comprimento e 

diâmetro). Duas plantas de cada parcela foram coletadas e separadas em folhas, hastes e raízes para obtenção 

em laboratório de massa seca, tempo de cozimento (PEREIRA et al., 1985), teor de HCN (WILLIAMS; 

EDUARDS, 1980) e índice de colheita. Os dados foram submetidos a análises de variância, pelo teste F, e as 

médias de cultivares foram comparadas pelo teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade de erro.  

Resultados e Discussão

Os dados de produtividade e de qualidade de raízes (Tabela 1) apresentaram valores abaixo do 

esperado, de 20,0 t ha-1, considerando tratar-se de trabalho realizado em ambiente com solo de alta 

fertilidade, irrigado e adubos aplicados por meio de fertirrigação.Borges et al. (2002) obtiveram 

produtividades de raízes, em cultivares de mandioca sob as condições de sequeiro, em Cruz das Almas-BA 

(precipitação média de 1.200 m) variando de 8,05 a 23,99 t ha-1. Em dez meses de cultivo irrigado, Rocha et 

al. (2011), em condições irrigadas encontraram entre os 22 cultivares de macaxeira produtividade de raízes 

entre 9,6 a 70,0 t ha-1. 

Produtividades elevadas podem significar raízes com tamanho acima do padrão comercial sendo, 

portanto, necessário encontrar sistema de produção (cultivar, irrigação, adubação, espaçamento, época de 

colheita) que permita o máximo de rendimento sem prejuízos a esta qualidade comercial das raízes. Os 
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comprimentos e diâmetros de raízes comerciais foram semelhantes para as cultivares, com médias de 24,4 

cm e 4,7 cm, respectivamente. Albuquerque et al. (2011) encontraram para clones de mandioca de mesa do 

Estado de Roraima, aos sete meses de avaliação, comprimento de raiz variando de 22 a33 cm e diâmetro 3,3 

a4,3 cm. 

Tabela 1. Produtividade, unidade,índice de colheita e ácido cianídrico em raízes de cultivares de macaxeira. 

Cultivares Produtividade (t ha-1) Unidade (unid. ha-1) ICf ICs HCNComercial Total Comercial Total
Dourada 09,3 a 19,0 a  26.266 b 116.397 a 0,23 c 0,16 b 3,50 a
Abóbora 05,3 b 11,0 b  13.333 c 082.531 b 0,14 c 0,09 b 3,75 a
Jari 10,1 a 20,8 a  30.799 b 126.397 a 0,29 b 0,18 b 3,25 a
HB 03-15 03,7 b 13,8 b  15.866 c 083.198 b 0,39 a 0,32 a 3,00 a
HB 14-11 10,1 a 17,9 a  33.599 b 130.397 a 0,30 b 0,18 b 3,75 a
Amarelo II 13,9 a 24,5 a  49.999 a 145.196 a 0,40 a 0,33 a 2,25 b
Gema de ovo 02,8 b 06,0 b  08.933 c 045.999 b 0,20 c 0,15 b 2,25 b
Tradicional 03,7 b 11,5 b  17.600 c 136.530 a 0,28 b 0,25 a 2,25 b
Média geral 07,4 0 15,6 0  24.533 o 108.264 o 0,28 o 0,21 o 3,00 o
CV, % 38,40 46,80  45,2 35,8 24,270 27,230 24,10
Teste F 8,12** 2,76*  5,85** 3,13* 6,94** 8,66** 3,41*

Valores seguidos pela mesma letra na coluna, não diferem entre si (Scott-Knott, a 5% de probabilidade). ICf = Índice de colheita em base fresca, ICs 
= índice de colheita em base seca, HCN = Teor de ácido cianídrico (escala de 1 a 9). ns, *, ** = não significativo e significativo a 5 e1%, 
respectivamente, pelo teste F. 

A adubação da mandioca foi a mesma utilizada para o pimentão, principalmente em nitrogênio, o 

que favoreceu o crescimento em biomassa acima do solo. Recomenda-se, para os solos do Ceará 40 kg ha-1

N, 60 kg ha-1 de P2O5 e 20 kg ha-1 de K2O (AQUINO et al., 1993), equivalente a proporção de 2:3:1.A 

cultura da mandioca recebeu 176,8 kg ha-1de N, 121,0 kg ha-1 de P2O5 e 104,4 kg ha-1de K2O, isto é, na 

proporção de 1,7:1,2:1 e com valores superiores 4,4, 2,0 e 5,2 vezes aos recomendados, respectivamente para 

NPK, embora parcelado em intervalos de 15 dias, durante o ciclo da cultura. Alta produtividade de biomassa 

aérea pode interferir negativamente na produção de raízes. O contrário, reduzido crescimento da biomassa 

aérea contribui para a diminuição do tecido fotossintético e de produção de carboidratos para as raízes de 

armazenamento (VIANA et al., 2001). A utilização de mesma irrigação e fertirrigação aplicado para a 

cultura do pimentão, contribuiu, portanto, para o aumento da biomassa da parte área em detrimento do 

acumulo de carboidratos pelas raízes e indicando que a utilização desse sistema de produção, principalmente 

para a aplicação de água e adubação, não se aplica a cultura da macaxeira. 

Valores de índice de colheita a partir de 0,50, ou seja, produções de raízes iguais ou superiores da 

produção de biomassa aérea geralmente indicam, em comparação, cultivares com adequada produção de 

raízes comerciais (a partir de 20 t ha-1). Os valores de índice de colheita obtidos neste trabalho não 

ultrapassaram o valor 0,40, e médias (geral) menores que 0,30 (Tabela 1). Na situação apresentada, as raízes 

de armazenamento não realizaram o acúmulo de matéria seca esperada e, havendo novas brotações na parte 

superior, as reservas acumuladas são redirecionadas para esta parte da planta, reduzindo o acumulo de 

carboidratos na forma de amido pelas raízes de armazenamento e, como observado em algumas cultivares 

neste trabalho, produzindo somente raízes finas, sem qualidade comercial (Tabela 1). As maiores 

produtividades de raízes comerciais indicam as cultivares com maior capacidade em particionar amido para 
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os pontos de reservas (raízes de armazenamento) mesmo em condições ambientais que favorecem a 

produção da biomassa aérea (ALVES, 2006).  

Foram observados para as cultivares Dourada, Abóbora, Jari, HB 03-15, HB 14-11, Amarelo II e 

Gema de ovo, valores de tempo de cozimento de 22, 25, 24, 22, 24, 14 e 26 minutos, respectivamente. A 

cultivar Tradicional não foi avaliada pois não apresentou raízes comerciais. Menores tempos de cozimento 

nas raízes equivalem à massa de raiz com qualidade organoléptica (textura, a plasticidade e a pegajosidade). 

O tempo de cozimento de raízes, que varia conforme o ambiente, época de colheita e diâmetro das raízes, foi 

observado para várias cultivares de mandioca, obtendo-se valores de 14 a 52 minutos (MEZETTE et al., 

2009; RIMOLDI et al., 2006; BORGES et al., 2002). 

O teor de ácido cianogênico (HCN) liberado pela raiz foi o único componente que melhor se 

apresentou dentro dos padrões para mandioca de mesa, cuja variação, de 2,25 a 3,75, equivale às estimativas 

de 10 a 25 mg HCN por kg de raízes, possivelmente pela ausência de estresse biótico ou abiótico (pragas, 

estresse hídrico, fertilidade do solo baixa etc.), fatores que concorrem junto com a cultivar na variação do 

HCN.  

Conclusões

A utilização do sistema de produção, irrigação e adubação, da cultura do pimentão é inadequada para 

o cultivo da macaxeira. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é um arbusto pertencente à ordem Malpighiales e a única, 

dentre as espécies atualmente conhecidas da família Euphorbiaceae, cultivada para fins alimentícios 

(CARVALHO, 2005).Ela se diferencia das demais espécies selvagens do gênero Manihot, por possuir a 

capacidade de propagação vegetativa, além da capacidade de algumas raízes se diferenciarem em tuberosas 

para armazenar amido em grande quantidade. Seu local de domesticação não é bem conhecido, mas há 

evidências biológicas que indicam que este pode ser na transição entre a floresta amazônica e o cerrado, 

atualmente a divisa entre os Estados de Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Tocantins(OLSEN & SHALL, 

2000).  

O Estado de Santa Catarina, na safra 2010/11, foi o 10º produtor nacional de mandioca, participando 

de 2,2% na produção, com uma área colhida de 27,5 mil hectares, produzindo 506,3 toneladas, sendo o 

Estado com o 5º maior rendimento do país, de 18,4 toneladas por hectare (INSTITUTO CEPA/SC, 2012). 

Por outro lado, o interesse pela exploração dessa lavoura tem perdido força ano após ano no Estado 

de Santa Catarina, fato que vem diminuindo não só a área plantada, como o número de produtores. 

Permanece na atividade apenas o produtor melhor estruturado e mais organizado, sendo que nas regiões Sul 

Catarinense, Vale do Itajaí e em alguns municípios da Grande Florianópolis, a mandioca é explorada para 

fins comerciais, enquanto, nas demais regiões catarinenses, é cultivada principalmente para atender a 

alimentação animal e humana (INSTITUTO CEPA/SC, 2012). 

No cenário atual da agricultura brasileira fica explícita a redução do número de pessoas relacionadas 

a esta atividade, mesmo constatando-se que a demanda de produtos agrícolas não diminuiu. Desta forma 

surge a necessidade da disponibilização de meios que permitam aos pequenos produtores rurais uma redução 

de mão de obra na produção, o que é possível através da mecanização da agricultura (FARINA, 2010). 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é um arbusto pertencente à ordem Malpighiales e a única, 

dentre as espécies atualmente conhecidas da família Euphorbiaceae, cultivada para fins alimentícios 

(CARVALHO, 2005).Ela se diferencia das demais espécies selvagens do gênero Manihot, por possuir a 

capacidade de propagação vegetativa, além da capacidade de algumas raízes se diferenciarem em tuberosas 

para armazenar amido em grande quantidade. Seu local de domesticação não é bem conhecido, mas há 

evidências biológicas que indicam que este pode ser na transição entre a floresta amazônica e o cerrado, 

atualmente a divisa entre os Estados de Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Tocantins(OLSEN & SHALL, 

2000).  

O Estado de Santa Catarina, na safra 2010/11, foi o 10º produtor nacional de mandioca, participando 

de 2,2% na produção, com uma área colhida de 27,5 mil hectares, produzindo 506,3 toneladas, sendo o 

Estado com o 5º maior rendimento do país, de 18,4 toneladas por hectare (INSTITUTO CEPA/SC, 2012). 

Por outro lado, o interesse pela exploração dessa lavoura tem perdido força ano após ano no Estado 

de Santa Catarina, fato que vem diminuindo não só a área plantada, como o número de produtores. 

Permanece na atividade apenas o produtor melhor estruturado e mais organizado, sendo que nas regiões Sul 

Catarinense, Vale do Itajaí e em alguns municípios da Grande Florianópolis, a mandioca é explorada para 

fins comerciais, enquanto, nas demais regiões catarinenses, é cultivada principalmente para atender a 

alimentação animal e humana (INSTITUTO CEPA/SC, 2012). 

No cenário atual da agricultura brasileira fica explícita a redução do número de pessoas relacionadas 

a esta atividade, mesmo constatando-se que a demanda de produtos agrícolas não diminuiu. Desta forma 

surge a necessidade da disponibilização de meios que permitam aos pequenos produtores rurais uma redução 

de mão de obra na produção, o que é possível através da mecanização da agricultura (FARINA, 2010). 

Ocultivo de mandioca é altamente exigente em quantidade de mão de obra, especialmente nas 

atividades do plantio e da colheita. Em países como o Brasil e a Tailândia, grandes avanços têm sido 

realizadosno desenvolvimento de sistemas mecanizados para produção de mandioca. Na Colômbia, o 

Consórcio Latino Americano e do Caribe de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento da Mandioca - 

CLAYUCA, trabalha para adaptar algumas plantadoras e colhedoras mecânicas de mandioca que foram 

originalmente desenvolvidas no Brasil, para os agricultores obterem acesso a tecnologias que permitam uma 

produção competitiva com custos reduzidos (OSPINA et al., 2002). 

O plantio é uma das principais tarefas na agricultura e consiste na operação de colocar no solo órgãos 

de propagação vegetativa (colmos, tubérculos, raízes e outras partes do tecido vegetal) visando à instalação 

de uma cultura. Esta operação pressupõe as condicionantes básicas do terreno preparado para receber os 

órgãos de propagação, elemento de propagação qualificado, época definida, técnica de plantio selecionada e 

disponibilidade de máquinas para a operação (MIALHE, 2012).  

A prática do uso de máquinas para realizar a semeadura, já foi adotada pelos europeus no final do 

século XVII (BALASTREIRE, 2005). A plantadora de mandioca, segundo Alonço (2009) é uma máquina 

utilizada para realizar o plantio das manivas de mandioca,já conforme Mialhe (2012) realiza a mecanização 

desta tarefa e na sua maioria trabalha no modelo de distribuição dos órgãos de propagação no plano vertical e 

em nível (ou plana), sendo que as manivas são distribuídas no sulco linearmente, ao acaso e individualizadas, 

efetuando o plantio em linha. 

Assim como na plantadora de mandioca as funções básicas exigidas para qualquer máquina 

destinada a executar o plantio de sementes, independente do tipo ou categoria a que pertença à semeadora, é 

armazenar determinada quantidade de sementes a fim de possibilitar, por certo período de tempo, um 

suprimento constante aos mecanismos dosadores. Tal função poderá ser realizada de duas maneiras 

principais, ou através de depósito comum ou central, ou por depósitos individuais, para cada unidade 

distribuidora de sementes (MIALHE, 2012). 

Um dos requisitos para a colocação precisa das sementes é que estas tenham tamanho e forma os 

mais uniformes possíveis, para que possam ser separadas e manuseadas pelos mecanismos dosadores, 

principalmente aqueles utilizados em dosadores puramente mecânicos (BALASTREIRE, 2005). Para a 

plantadora de mandioca, o tamanho e a forma das manivas também poderão influenciar no desempenho dos 

dosadores. 

Nesse âmbito, o presente trabalho tem o objetivo de avaliar a qualidade e fazer a caracterização das 

propriedades físicas de manivas, tais como diâmetro, massa, comprimento, volume e densidade de seis 

cultivares de mandioca, sendo tais informaçõesdeterminantes para dimensionarmáquinas e equipamentos 

dosadores, de forma correta e aderente às exigências das manivas, principalmente, quanto a integridade física 

requerida para a germinação. Além disso, tais definições são requeridas para cumprir com as exigências do 

plantio, definidas pelos agricultores, pelo tipo de solo, área plantada, produtividade etc. Estas medições e 

avaliações foram realizadas no Núcleo de Desenvolvimento Integrado de Produtos (NeDIP – Laboratório da 

Engenharia mecânica da UFSC).  
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Material e Métodos 

Este experimento foi realizado no Núcleo de Desenvolvimento Integrado de Produtos (NEDIP), 

laboratório da Engenharia Mecânica da UFSC, no município de Florianópolis em Santa Catarina. 

As manivas utilizadas neste experimento foram fornecidas pela Estação Experimental da 

EPAGRI(Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), localizada no município 

de Urussanga em Santa Catarina, em função da experiência de cultivo da região sede da estação 

experimental,cortadas manualmente e entregues ao NEDIP no dia 27 de julho de 2012.  

As variáveis foram analisadas, considerando-se o delineamento experimental em blocos casualizados 

com 10 repetições, cujos tratamentos foram as seis (6) variedades (Criolo de Videira, Branco Mato Grosso 

Santim, IAC576/70, Apronta mesa, Amarela Barão de Lucena, Oriental). Os resultados foram interpretados 

estatisticamente, por meio da análise de variância, pelo teste de Tukey, adotando-se o nível de 5% de 

probabilidade. 

A medição do diâmetro (mm) foi efetuada em três seções, ao longo do comprimento da maniva eem 

cada uma das extremidades. Foram realizadas quatro repetições em cada um das seções, sendo que o 

diâmetro médio de cada maniva equivale à média aritmética dos resultados obtidos em cada seção. As 

medições foram realizadas com paquímetro analógico marca Mitutoyo, com precisão de 0,01mm. 

A pesagem para obtenção da massa (g) foi feita em balança de precisão, da marca ST Model do tipo 

Escala de Bolso, com capacidade de 2000g e precisão de 0,100g. Cada maniva foi pesada quatro vezes, 

sendo o valor de referência a média aritmética dos pesos registrados. 

O comprimento (mm) corresponde ao valor da média aritmética de 4 medições realizadas, uma a 

cada rotação de 90° no eixo da maniva, utilizando um paquímetro analógico marca Mitutoyo, com precisão 

de 0,01mm. Tal sistemática foi adotada em face do corte não estar perfeitamente perpendicular ao eixo da 

maniva.  

O volume estimado (cm³) foi obtido, por meio da equação:= π∅

 , em que Ø = diâmetro da maniva 

(cm);H: comprimento da maniva (cm). 

A densidade estimada (g/cm³) foi obtida pela equação:= 
π∅



, em que M = massa da maniva (g);Ø: 

diâmetro da maniva (cm);H: comprimento da maniva (cm). 

Resultados e Discussão 

 A Tabela 1 apresenta a média dos valores de diâmetro (mm) das manivas em função da variedade da 

mandioca. Nota-se que a variedade Oriental apresentou maior diâmetro das manivas, seguida da variedade 

Apronta mesa. Estes dados são muito importantes para o dimensionamento dos dosadores e também do 

reservatório em que serão armazenados os mesmos no processo de plantio. Verifica-se, ainda na mesma 

tabela que não houve diferença do diâmetro ao longo do comprimento das manivas, sendo esta, uma 

informação interessante tanto para o desenvolvimento da máquina de plantio, quanto do ponto de vista das 

características morfológicas da cultura. 

 

Tabela 1 - Média dos valores de diâmetro (mm) das manivas em função da variedade da mandioca. 
TRATAMENTOS  Diâmetro (mm) 
Criolo de Videira 22.7867 C 

Branco Mato Grosso Santim 21.3800 C 
IAC 576/70 

Apronta mesa 
Amarela Barão de Lucena 

Oriental 

22.0500 C 
24.4800 B 
22.0800 C 
26.1600 A 

C.V. (%) 8.47 
Diâmetro superior  22.9983 A 
Diâmetro central   23.2167 A 
Diâmetro inferior   23.2533 A 

C.V. (%) 2.71 
Médias seguidas de mesmas letras maiúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Na Tabela 2, observa-se a média dos valores de massa (g), comprimento (cm), volume (cm³) e 

densidade (g/cm³) das manivas em função da variedade da mandioca. Verifica-se que a variedade Oriental e 

Apronta mesa apresentaram maior massa, provavelmente devido ao maior diâmetro, conforme apresentado 

na Tabela 1. Quanto ao comprimento das manivas, não foram observadas diferenças entre as variedades, 

mostrando que o corte manual com serrote, a partir de um referencial, resulta em resultados razoavelmente 

precisos. Nota-se que o volume das manivas foi maior para as variedades Oriental seguida da variedade 

Apronta mesa, provavelmente tambémdecorrentes do diâmetro e da massa. Quanto à densidade das manivas, 

verifica-se que as variedades Amarela Barão de Lucena e Apronta mesa se destacaram das outras, valendo 

ressaltar que em projetos de desenvolvimento de reservatórios e dosadores de manivas, essas diferenças não 

afetarão o projeto, por serem numericamente próximas.   

Tabela 2 - Média dos valores de massa (g), comprimento (cm), volume (cm³) e densidade(g/cm³) das 
manivas em função da variedade da mandioca. 

TRATAMENTOS Massa(g) Comprimento(cm) Volume(cm³) Densidade(g/cm³) 
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Branco Mato Grosso Santim 53.04 B 15.455 A  55.5888 C  0.95193 B 
IAC 576/70 
Apronta mesa 
Amarela Barão de Lucena 
Oriental 

58.37 B 
76.60 A 
62.03 B 
84.53 A 

15.280 A 
15.390 A 
15.356 A 
15.390 A 

 58.4614 C 
 72.5505 B 
 58.9200 C 
 83.003A 

 0.99826 AB 
 1.05564 A 
 1.05196 A  
 1.02025 AB 

C.V. (%) 12.18 0.92 10.17  8.47 
Médias seguidas de mesmas letras maiúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Conclusões 

- A variedadeOriental e a Apronta mesa foram as que apresentaram maior diâmetro, massa e volume 

das manivas; 

- Nos valores de densidade das manivas nas variedades Amarela Barão de Lucena e Apronta mesa se 

destacaram das demais; 

- As manivasnão apresentaram diferença de comprimento entre as variedades analisadas. 
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Conclusões 
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Introdução 

Até a década de 80, a indústria nacional de máquinas agrícolas se encontrava em estágio tecnológico 

bastante primitivo, onde as iniciativas de desenvolvimento do produto ocorriam reforçando estruturalmente 

antigas máquinas de tração animal ou fazendo grosseiras adaptações em cópias de máquinas importadas, sem 

qualquer preocupação com a qualidade da operação realizada. Infelizmenteas inovações tecnológicas 

incorporadas aos equipamentos atuais pela crescente demanda do mercado de máquinas para plantio direto, 

não alcançaram importantes nichos de mercado ainda totalmente descobertos, como é o caso de máquinas e 

implementos específicos para agricultura familiar (MIALHE, 2012). 

Para Frederico e Robic (2006), a satisfação do consumidor é fonte de feedbacksobre a qualidade e 

atributos disponíveis que possam proporcionar decisões de marketing de uma organização, influenciando a 

formação da intenção de compra futura do consumidor. Os fabricantes de máquinas e implementos agrícolas 

devem estar atentos às necessidades do seu publico alvo, realizando pesquisas de mercado para identificar e 

mapear as suas necessidades oferecendo-o produtos e serviços que lhes permitam melhorar os resultados 

financeiros principalmente para as pequenas propriedades. 

A partir do interesse em um produto ou serviço, que o comprador busca maiores informações 

pessoais (família, amigos, vizinhos, conhecidos), comerciais (propaganda, vendedores, representantes, 

embalagens, mostruários), públicas (meios de comunicação de massa, organizações de classificação de 

consumo) e experimentais (manuseio, exame, uso do produto) (KOTLER, 2000). 

Pode haver uma variação na conduta dos consumidoresde plantadoras de mandioca em função dos 

atributos que consideram mais relevantes tais como preço, ergonomia, confiabilidade, manutenção e 

segurança, que influenciam na decisão de sua aquisição.No entanto, as peculiaridades culturais, sociais, 

pessoais e psicológicas do meio em que o indivíduo convive afetam seu estilo de consumo (FLECK & 

CASAGRANDE, 2006). 
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Este artigo teve como objetivos identificar os principais atributos que influenciam a decisão dos 

usuários na aquisição de uma plantadora de mandioca. 

Material e Métodos 

O presente artigo apresenta uma pesquisa exploratória, onde se procurou identificar quais atributos que 

osprofissionais ligados à cultura da mandiocaconsideramna aquisição de uma plantadora.  

A fonte de coleta dos dados foi de natureza primária, com dados coletados junto aos 42 entrevistados 

via questionário estruturado, no período de julho de 2011 a julho de 2012.  Todos os entrevistados possuem 

uma ligação com a cultura da mandioca, nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo 

produtores, pesquisadores, projetistas de máquinas agrícolas e diretores, gerentes ou supervisores de empresa 

fabricante. 

Considerando os produtores entrevistados, estes possuem suas propriedades localizadas na região Sul 

e Oeste de Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul,se enquadrando como agricultores familiares, que 

foram indicados por pesquisadores da Estação Experimental da EPAGRI (Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), localizada no município de Urussanga em Santa Catarina, 

em virtude da experiência de cultivo da região.A aplicação do questionário foi realizada de duas formas: 

pessoalmente pelo autor da pesquisa; e online, via Google Docs. 

Quanto aos pesquisadores entrevistados, estes estão vinculados à UFSC (Universidade Federal de 

Santa Catarina) eà EPAGRI. Os projetistas, diretores e gerentes de empresas de máquinas e implementos 

agrícolas, localizam-se em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vale ressaltar que estes grupos de 

entrevistados foram os que concordaram em participar desta pesquisa, respondendo o questionário online, via 

Google Docs.  

Os entrevistados classificaram cada um dos atributos atribuindo-lhe o grau de importância, de 1 a 5, 

onde cada valor representou respectivamente, pouca, moderada, forte, muito forte e extrema. 

Utilizou-se a técnica de análise de dados de Pareto 80/20, que é uma estatística quantitativa na 

tomada de decisão que permite selecionar e priorizar um número de itens capazes de produzir grande efeito. 

Seu Princípio consiste na ideia de que 80% dos resultados correspondem a apenas 20% dos fatores, 

justificando a priorização desta parcela.

Resultados e Discussão 

Profissionais ligados à cultura da mandioca, de diversas áreas de atuação, foram entrevistados, onde 

os mais representativos em número, conforme mostra a Figura 1, 26% agricultores, 21% pesquisadores, 19% 

projetistas de máquinas agrícolas e 12% diretores, gerentes ou supervisores de empresa fabricante. 
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Figura1: Distribuição da área de atuação dos entrevistados sobre os atributos que influenciam na 

aquisição de uma plantadora de mandioca.

Na Figura 2 observa-se que o preço da máquina foi considerado por 60% dos entrevistados como um 

atributo de extrema importância, já os demais 24 e 16% dos entrevistados, consideraram este atributo de 

muito forte e forte importância, respectivamente. Esses dados revelam que o preço é um atributo 

extremamente relevante no momento de aquisição de uma plantadora de mandioca, o que sinaliza aos 

fabricantes a necessidade de se buscar preços mais atrativos aos usuários.  

Nos casos das pequenas propriedades, de acordo com Filho (2012), a utilização de equipamentos de 

baixo custo e adequação da tecnologia são essenciais para o incentivo na criação de empregos neste mercado. 

Neste contexto, Arend (2005) descreve que o desenvolvimento de produtos que atendam realmente à 

necessidade do cliente e/ou usuário, além de soluções rápidas e inovadoras, devem ser principalmente de 

baixo custo.  

Figura 22: Valores do grau de importância atribuída ao critério preço da máquina 

A funcionalidade da plantadora foi um atributo majoritariamente considerado de extrema 

importância por 93% dos entrevistados, como podeser observado na Figura 3a.Esta informação revela que é 

primordial considerar a funcionalidade da plantadora durante a operação. É muito importante que os 

engenheiros e projetistas tenham o conhecimento desteatributo, para que a plantadora projetada possa 

condizer com a real necessidade em condições de campo (AREND, 2005).

O atributo segurança, como mostrado na Figura 3b, foi considerado como de extrema importância 

por 43% dos entrevistados, faz-se deste atributo especial, o segundo grau de importância, de acordo com 
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33% dos entrevistados, foi que a segurança tem forte importância para a aquisição desta máquina, seguido 

pelos 24% restantes dos entrevistados que consideraram a segurança como um atributo muito forte na sua 

aquisição. Isso indica que de modo geral, esta máquina deverá apresentar estabilidade para trabalhar em 

diversos terrenos, com diferentes relevos e tipos de solo, de forma que os capotamentos e tombamentos 

sejam evitados, não deverá possuir pontas ou arestas cortantes e deverá ter proteção em partes que 

apresentem riscos ao usuário, garantindo a integridade física do operador.

                      (a)                                                                      (b) 
Figura 3: Valores do grau de importância atribuída ao a) critério funcionalidade da plantadora de 

mandiocab) critério segurança da plantadora de mandioca 

  

Também foram considerados atributos de extrema importância, a fácil manutenção e a resistência a 

quebras, que acarreta em uma maior confiabilidade e disponibilidade da máquina de plantio, com 36% e 43% 

dos entrevistados, na Figura 4, respectivamente em a e b. Os dados revelam a importância de o projeto 

preconizar o fácil acesso aos componentes e que os mesmos sejam robustos, com peças de reposição, de 

materiais que executem a função durante a totalidade do ciclo de vida do produto. 

                           (a)                                                                      (b) 
Figura 4: Grau de importância atribuída à plantadora de mandioca em a) facilidade na manutenção e 

b) resistência a quebras de peças 

Conclusão 

De acordo com os resultados obtidos nessa pesquisa, pode-se concluir: 

- É possível identificar quais atributos influenciam a decisão dos usuários na aquisição de uma plantadora de 

mandioca.  

- O preço, a funcionalidade, a segurança, a fácil manutenção e a resistência a quebras, são considerados 

como atributos de extrema importância por 60%, 93%, 43%, 36% e 43%, respectivamente. 
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- Os resultados sinalizam aos projetistas, pesquisadores e aos fabricantes a necessidade de focar os esforços 

para aperfeiçoar esses atributos.
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Introdução 

O comportamento da mandioca em relação ao crescimento, como a altura e diâmetro da haste, 

é fator importante tanto na competição com plantas infestantes quanto na escolha de cultivares para 

consorciação com outras culturas, para a adequação do espaçamento, disponibilidade de material de 

plantio (manivas) para a próxima safra e resistência da planta a quebra pelo vento.

O cultivo de mandioca na região semiárida é uma fonte de alimento e renda para produtores. O 

cultivo de mandioca de mesa em perímetros irrigados em tais regiões representa alternativa econômica 

por atender nichos de mercados em momentos de alta demanda. A compreensão da resposta de 

crescimento, produtividade e qualidade de raízes de mandioca em sistemas nas condições possibilita o 

ajuste dos tratos culturais e maior lucratividade (CARDOSO et al., 2006).  

Nessa abordagem, o trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento da planta de cultivares 

de macaxeira de polpa amarela usando sistema fertirrigadoajustado para o pimentão, na Chapada do 

Apodi.

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no Distrito Irrigado Jaguaribe-Apodi (DIJA), situado na 

Chapada do Apodi, no município de Limoeiro do Norte, Ceará, nas coordenadas geográficas 05°11'38'' 

S e 37°52'21'' W, altitude de 110 m e em Cambissolo Vermelho Amarelo eutrófico, textura franco-

argiloso-arenoso, jovem e de boa fertilidade, origem calcária, apresentando pH natural de neutro a 

alcalino. 

 Considerando dados históricos, a temperatura média anual é de 28,5° C, com mínima de 22° C 

e máxima de 35°C. A precipitação média anual é 772 mm, registrando-se uma distribuição de chuvas 

muito irregular. A média da umidade relativa do ar é de 62%. A evapotranspiração atinge a média 

anual de 3.215 mm e insolação de 3.030 horas/ano (DNOCS, 2013). 

Foi utilizado o delineamento de blocos completos casualizados com quatro repetições, com os 

tratamentos em parcelas subdivididas no tempo, sendo as cultivares de macaxeira de polpa amarela 

(Dourada, Abóbora, Jari, Híbrido 03-15, Híbrido 14-11, Amarelo II e Gema de Ovo) mais a cultivar 

Tradicionalde polpa branca avaliadas a cada 15 dias de idade. As parcelas úteis, com área de 11,25 m2, 
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foram constituídas por 15 plantas, no arranjo espacial de 1,5 m x 0,5 m (população de 13.333 plantas 

por hectare). 

Na área de plantio realizou-se uma aração e duas gradagens, abrindo-se covas com enxada, a 

aproximadamente 10 cm de profundidade. O plantio da macaxeira, em monocultivo, foi realizado em 

02/07/2012, de forma manual, utilizando-se estacas de 0,12 m de comprimento, dispostas 

horizontalmente nas covas.  

Utilizou-se sistema irrigado do tipo localizado, por meio de gotejadores espaçadosa 0,30 m e 

vazão diária de 4,5 l/h. As adubações via fertirrigação (utilizou-se as mesmas recomendações dadas ao 

pimentão, que era a principal cultura na área do produtor), foram iniciadas a partir da brotação das 

manivas, e reaplicadas quinzenalmente. Os adubos e doses aplicadas foram, em kg ha-1: MAP – 275 

(121 kg de P2O5 e 24,8 kg de N), uréia – 95 (41,8 kg de N), cloreto de potássio – 180 (104,4 kg de 

K2O), nitrato de cálcio – 187 (26,2 kg de N e 9,4 de Ca), sulfato de magnésio – 55 (5 kg de Mg e 7,2 

de S), ácido bórico – 6e, em L ha-1, composto líquido – 6000 (84 kg de N).  As plantas infestantes 

foram controladas de forma manual (enxada e arranquio) e química (herbicida,Quizalofope-P-etílico), 

até os primeiros quatro meses de idade das plantas. A colheita, de forma manual, ocorreu aos oito 

meses após o plantio. 

As características avaliadas, em 10 plantas, foram àaltura da planta e diâmetro da 

haste.Asinformações eram coletados em intervalo aproximado de 15 dias. Os dados médios foram 

submetidos a análises de variância, pelo teste F, as médias de cultivares foram comparadas pelo teste 

de Scott-Knott e das épocas de avaliação analisadas por meio de regressão linear múltipla, com 

estimação de curvas de regressão (teste t), ao nível de 5% de probabilidade de erro. 

Resultados e Discussão 

As brotações ocorreram 10 dias após o plantio. O rápido crescimento em altura de planta e de 

diâmetro de haste, com ganhos médios de 875% e 313%, durante a fase de crescimento das cultivares 

de mandioca de mesa (Tabelas de 1 a 3) demonstra a eficiência do uso de água e nutrientes pela 

plantas, favorecido pelo sistema irrigado (SOUZA et al., 2010). 

O crescimento em altura de planta das cultivares (Tabela 1), diferenciando-se entre si a partir 

dos 55 dias após a brotação (DAB) e intensificando-se a cada 15 dias, estabelece o grau de 

competição, pela eficiência na aquisição de água, luz e nutrientes. Plantas com hastes superiores a 2,0 

m de altura permitem disponibilizar maior quantidade de material de plantio (pedaços de hastes entre 

10 a 20 cm de comprimento). Acima dos 168 dias as plantas apresentaram estiolamentos verticais e 

laterais (o que impossibilitou as medições), ocasionado provavelmente pelo arranjo espacial e, 

principalmente, o manejo dado às plantas relativo à adubação e irrigação, similar à da cultura do 

pimentão (plantio vizinho ao experimento). Aplicações de doses altas de nitrogênio favorecem o 

crescimento em biomassa aérea das plantas. Esse comportamento é possível em decorrência da 

resposta da planta em aumentar a produção de matéria verde à medida que encontra maiores 
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quantidades de nitrogênio disponível (CARDOSO JÚNIOR etal., 2005; HOWELER, 1982). No 

Planalto de Conquista, Bahia, LOPESet al. (2010), com a mandioca cultivar Coqueiro, obtiveram 

alturas de plantas de 2,50 m em condições de sequeiro e de 2,87 m em condições irrigadas. 

Tabela 1. Crescimento em altura de planta (cm) de cultivares de mandioca de mesa. 
Cultivares Dias após a brotação Média 40 55 69 84 98 112 127 144 154 168 
Dourada 32,6 a 70,8 a 098,0 a 124,2 a 160,3 a 194,6 a 232,4 a 267,6 a 281,4 a 305,3 a 176,7 
Abóbora 28,7 a 65,4 a 093,3 a 123,3 a 159,9 a 201,6 a 235,7 a 272,3 a 284,5 a 310,5 a 177,5 
Jarí 39,2 a 77,4 a 103,1 a 132,1 a 164,7 a 199,7 a 234,1 a 265,9 a 282,7 a 289,3 b 178,8 
HB 03-15 37,0 a 71,3 a 091,9 a 115,6 b 136,7 c 161,4 b 182,2 c 210,0 d 227,6 c 239,0 d 147,3 
HB 14-11 37,5 a 73,3 a 098,2 a 126,6 a 159,8 a 191,4 a 220,0 b 251,6 b 271,8 a 301,1 a 173,1 
Amarelo II 31,8 a 61,6 a 083,4 b 109,5 b 136,5 c 165,1 b 194,0 c 224,9 c 244,9 b 264,6 c 151,6 
Gema de ovo  24,2 a 42,3 b 057,5 c 081,8 c 106,3 d 137,5 c 167,5 d 205,5 d 229,2 c 258,6 c 131,0 
Tradicional 26,2 a 58,5 a 081,2 b 110,2 b 144,4 b 171,0 b 210,8 b 238,7 c 255,5 b 279,0 b 157,5 
Média 32,1 o 65,1 o 088,3 o 115,4 o 146,1 o 177,8 o 209,6 o 242,1 o 259,7 o 280,9 o 161,7 
Teste Fint. P < 0,01, Coef. Var.1 = 15,34% e Coef. Var2 = 4,63% 
Valores seguidos pela mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

A diferença entre os cultivares para o diâmetro das hastes foi evidente desde o início das 

avaliações (Tabela 2). Hastes com diâmetros superiores a 2,0 cm permitem maior resistência da planta 

à quebra pelo vento e maior acúmulo de reservas e de água, característica decisiva quando utilizadas 

como material de plantio (RÓS et al., 2010). 

Tabela 2. Crescimento em diâmetro da haste (cm) de cultivares de macaxeira. 
Cultivares Dias após a brotação Média 40 55 69 84 98 112 127 144 154 168 
Dourada 1,12 a 1,50 a 1,91 a 2,31 a 2,52 a 2,57 a 2,94 a 3,50 a 3,45 b 3,68 a 2,55 
Abóbora 1,05 a 1,44 a 1,80 a 2,21 a 2,52 a 2,33 a 2,86 a 3,47 a 3,70 a 3,61 a 2,50 
Jari 1,22 a 1,59 a 2,08 a 2,36 a 2,64 a 2,48 a 2,89 a 3,05 b 3,36 b 3,47 a 2,51 
HB 03-15 0,88 b 1,19 b 1,51 b 1,81 b 2,03 b 2,00 b 2,30 b 2,78 c 2,49 d 2,65 c 1,96 
HB 14-11 1,02 a 1,44 a 1,68 b 2,08 b 2,29 b 2,35 a 2,57 b 2,68 c 2,80 c 2,89 c 2,18 
Amarelo II 1,14 a 1,47 a 2,00 a 2,32 a 2,39 a 2,49 a 2,86 a 3,05 b 3,20 b 3,18 b 2,41 
Gema de ovo  0,70 b 1,13 b 1,58 b 2,00 b 2,11 b 2,40 a 2,83 a 3,25 b 3,32 b 3,07 b 2,24 
Tradicional 0,92 b 1,24 b 1,61 b 1,85 b 2,07 b 2,13 b 2,44 b 2,58 c 2,59 d 2,71 c 2,01 
Média 1,01 o 1,38 o 1,77 o 2,12 o 2,32 o 2,34 o 2,71 o 3,05 o 3,12 o 3,16 o 2,30 
Teste Fint. P < 0,01, Cof. Var.1 = 11,53% e Coef. Var.2 = 7,51% 
Valores seguidos pela mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

As estimativas de alturas de planta e de diâmetro de haste para cada cultivar poderão ser 

obtidas com as curvas de regressão (Tabela 3), a maioria com tendência quadrática. Em trabalho 

realizado por RÓSet al. (2011), todas as cultivares apresentaram resposta de crescimento estimada 

segundo modelo quadrático. A tendência de rápido crescimento inicial e estabilização deste 

crescimento durante todo o ciclo foi observado para altura de plantas (Figura 1). Para o diâmetro da 

haste, o rápido crescimento foi observado até os 144 dias de avaliação (Figura 2). 

          Tabela 3. Equações de regressão para a altura de plantas e diâmetro de hastes de cultivares de 
macaxeira.  
Cultivares Curvas – Altura da planta R2% Curvas – Diâmetro da haste R2%

Dourada Y = - 64,5062 + 2,4614**X - 0,0014oX2 99,7 Y = - 0,0660 + 0,0290**X - 0,000044*X2 98,6 
Abóbora Y = - 77,9053 + 2,6603**X - 0,0019*X2 99,7 Y = - 0,3155 + 0,2076**X 96,5 
Jari Y = - 69,0828 + 2,7816**X - 0,0035**X2 99,5 Y = - 0,2414 + 0,0287**X - 0,000059**X2 96,9 
HB 03-15 Y = - 36,4862 + 1,9839**X - 0,0019*X2 99,8 Y = - 0,1498 + 0,0286**X - 0,000070**X2 96,6 
HB 14-11 Y = - 42,1978 + 2,0485**X 99,8 Y = - 0,0998 + 0,0324**X - 0,000088**X2 99,8 
Amarelo II Y = - 42,7001 + 1,8489**X 99,9 Y = - 0,0440 + 0,0337**X - 0,000085**X2 98,3 
Gema de ovo Y = - 15,3782 + 0,7204**X - 0,0055**X2 99,9 Y = - 0,8083 + 0,0410**X - 0,000099**X2 97,8 
Tradicional Y = - 54,7319 + 2,0198**X 99,8 Y = - 0,1394 + 0,0299**X - 0,000019**X2 99,4 

                     o, *, ** = significativo a 10, 5 e1%, respectivamente, pelo teste t de Student. 

(1- Dourada, 2- Abobora, 3-Jari, 4- Híbrido (HB) 03-15, 5- Híbrido (HB) 14-11, 6- Amarelo II, 7- Gema de ovo, 8- Tradicional) 

Figura 1.Linhas de tendência das alturas de plantas de cultivares de mandioca de mesa em sistema de 
produção fertirrigado para pimentão. 

(1- Dourada, 2- Abobora, 3-Jari, 4- Híbrido (HB) 03-15, 5- Híbrido (HB) 14-11, 6- Amarelo II, 7- Gema de ovo, 8- Tradicional) 

Figura 2.Linhas de tendência dos diâmetros da haste de cultivares de mandioca de mesa em sistema de 
produção fertirrigado para pimentão. 
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Conclusões 

A utilização do sistema de irrigação e adubação, da cultura do pimentão, favorece o crescimento da 

parte aérea das cultivares de macaxeira de polpa amarela.
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Introdução 

O manejo da densidade de plantio é uma das técnicas culturais que permitem a obtençãode altos 

rendimentos, porém, sem incrementos no custo de produção (OLIVEIRA, 1995; SILVA et al., 2013).Os 

melhores espaçamentos e populações de plantas para a cultura da mandioca são influenciados pelas 

diferenças que cada cultivar apresenta na arquitetura da parte aérea e ao formato e distribuição das raízes 

tuberosas (TAKAHASHI;GUERINI, 1998). Acima da população ótima, que proporciona a máxima 

produtividade, diminui-se o tamanho das raízes(COCK; WHOLEY; DE LAS CASAS, 1977).Em populações 

elevadas aumenta a produtividade em raízes, mas reduz o número destas por planta, como também o seu 

tamanho (TORO; ATLEE, 1984; MATTOS, 1991). O Brasil, segundo maior produtor mundial de raízes, 

possui rendimento médio 14 tha-1 (IBGE, 2011), necessitando, portanto, desenvolver a sua tecnologia de 

produção agrícola.  

O objetivo do trabalho foi avaliar arranjos espaciais de plantas de mandioca quanto ao crescimento 

e produção no município de Elísio Medrado, Bahia. 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido no Distrito de Serrote I, do município de Elísio Medrado (Latitude 

12º56´47" S, Longitude 39º31´18" O,altitude 390 m), Bahia, em cultivo de sequeiro. O clima do município é 

classificado como subúmido a seco, com variação anual de dados médios para temperatura de 18,8 a 25,4 oC 

e precipitação de chuvas de 800 a 1.100mm (SEI, 1997). O solo, do tipo Argisssolo Vermelho-Amarelo, 

apresentou os seguintes valores para os atributos de fertilidade do solo: pH (água) = 5,0; em mg dm-3, P = 3; 

em cmolc dm-3, K = 0,06; Ca = 0,87; Mg = 0,35; Al = 0,55; Na = 0,02; H+Al = 3,58; SB = 1,30; CTC = 4,88; 

em %, V = 26; matéria orgânica = 1,37. 

O experimento foi um delineamento inteiramente casualizado com duas repetições, sendo os 

arranjos espaciais caracterizados pelos tratamentos: i. Produtor (arranjo espacial indefinido; e também: solo 

não adubado, controle de plantas infestantes a critério com uso de enxada, pedaços de haste para o plantio 

variando de 8 a 15 cm);ii.1,0 m x 1,0 m (10.000 plantas por hectare); iii.1,0 m x 0,6 m (16.666 plantas por 
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hectare); iv.2,0 m x 0,6 m x 0,6 m (12.820 plantas por hectare), não consorciado; v.2,0 m x 0,6 m x 0,6 m 

(12.820 plantas por hectare), consorciado com feijão caupi (vigna unguiculata(L.) Walp); vi.0,6 m x 0,6 m 

(27.777 plantas por hectare). As parcelas apresentaram tamanhos de 39 m2 a 42 m2, a depender do arranjo 

utilizado. Exceto no tratamento de Sistema do Produtor, as demais práticas agrícolas, do plantio a colheita, 

foram realizadas conforme recomendações técnicas (SOUZA et al., 2006). 

O plantio foi realizado em 30/06/2010, utilizando pedaços de hastes de 20 cm da cultivar Peixe 

(mandioca mansa ou aipim). Por ocasião da colheita (em 15/09/2011), com idade da planta de 15 meses 

foram avaliados a altura da planta (em cm, dez plantas por parcela), massa de raízes (em kg, todas as plantas 

vivas da parcela), massa de ramas ou parte aérea (em kg, todas as plantas vivas da parcela) e percentual de 

amido nas raízes, pelo método da balança hidrostática (GROSSMAN; FREITAS, 1950). Os dados foram 

submetidos a análise de variância (teste F) e as médias dos tratamentos comparados (teste de Tukey), a 5% 

de probabilidade, com o auxílio do software SISVAR. 

Resultados e Discussão 

Os arranjos espaciais de plantas, definidos, superaram ao usado no sistema do produtor (Tabela 1), 

sendo que a utilização em fileiras simples ou duplas dependerá o tipo de cultivo da área, se em sistemas de 

monocultivo, consorciado e/ou mecanizado (MATTOS, 2006; GABRIEL FILHO; STROHHAECKER; 

FREY, 2003), e a avaliação da receita líquida devido a alteração da população de plantas e, em 

consequência, dos custos de produção (CARDOSO et al., 2006). 

 

Tabela 1. Altura de planta (cm), produtividade de raízes (t ha-1) e ramas (t ha-1) e percentual (%) de amido de 
mandioca em relação ao arranjo espacial de plantas. 
 

Arranjo espacial Altura da planta Produtividade 
de raízes 

Produtividade de 
ramas Amido 

Produtor 175,0 c 10,13 b 04,25 d 32,8 c 
1,0 m x 1,0 m 332,5 a 30,00 a 34,50 a 32,8 c 
1,0 m x 0,6 m 317,5 a 34,38 a 33,00 a 33,6 ab 
2,0 m x 0,6 m x 0,6 m – monocultivo 262,5 b 30,26 a 25,90 b 33,8 ab 
2,0 m x 0,6 m x 0,6 m – Feijão caupi 245,0 b 27,06 a 16,03 c 34,7 a 
0,6 m x 0,6 m 235,0 b 21,43 ab 07,86 d 33,6 ab 
Média geral 261,3 25,54 20,26    33,6 
CV, % 002,7 16,0 05,6 01,3 
Teste F 138,86** 09,07** 225,43** 05,99* 

Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si (Tukey, 5% de probabilidade).*, ** = p < 0,05 e p < 0,01, respectivamente. 
 

TAKAHASHI E GUERINI (1998)obtiveram produção máxima na cultura da mandioca no 

espaçamento de 1,0 m x 0,6 m, próximo de 24 t ha-1.Tem sido verificado valores de produtividade para os 

espaçamentos de 1,0 m x 1,0 m tem variado de 26,5 t ha-1 a 31,3 t ha-1e para 1,0 m x 0,6m entre 25,6 a 32,3 t 

ha-1(LIMA et al., 2005). Para produtividade da parte aérea, aos 12 meses de idade da planta, Mattos et al. 

(2005), obtiveram 14,4 t ha-1 no espaçamento de 1,0 m x 0,6 m.Em populações adequadas espera maior 

eficiência do uso de fotoassimilados pelas plantas, explicado pelo translocamento rápido das folhas para as 

raízes durante o crescimento (ZADA; BECALLI, 1982). 
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mandioca em relação ao arranjo espacial de plantas. 
 

Arranjo espacial Altura da planta Produtividade 
de raízes 

Produtividade de 
ramas Amido 

Produtor 175,0 c 10,13 b 04,25 d 32,8 c 
1,0 m x 1,0 m 332,5 a 30,00 a 34,50 a 32,8 c 
1,0 m x 0,6 m 317,5 a 34,38 a 33,00 a 33,6 ab 
2,0 m x 0,6 m x 0,6 m – monocultivo 262,5 b 30,26 a 25,90 b 33,8 ab 
2,0 m x 0,6 m x 0,6 m – Feijão caupi 245,0 b 27,06 a 16,03 c 34,7 a 
0,6 m x 0,6 m 235,0 b 21,43 ab 07,86 d 33,6 ab 
Média geral 261,3 25,54 20,26    33,6 
CV, % 002,7 16,0 05,6 01,3 
Teste F 138,86** 09,07** 225,43** 05,99* 

Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si (Tukey, 5% de probabilidade).*, ** = p < 0,05 e p < 0,01, respectivamente. 
 

TAKAHASHI E GUERINI (1998)obtiveram produção máxima na cultura da mandioca no 

espaçamento de 1,0 m x 0,6 m, próximo de 24 t ha-1.Tem sido verificado valores de produtividade para os 

espaçamentos de 1,0 m x 1,0 m tem variado de 26,5 t ha-1 a 31,3 t ha-1e para 1,0 m x 0,6m entre 25,6 a 32,3 t 

ha-1(LIMA et al., 2005). Para produtividade da parte aérea, aos 12 meses de idade da planta, Mattos et al. 

(2005), obtiveram 14,4 t ha-1 no espaçamento de 1,0 m x 0,6 m.Em populações adequadas espera maior 

eficiência do uso de fotoassimilados pelas plantas, explicado pelo translocamento rápido das folhas para as 

raízes durante o crescimento (ZADA; BECALLI, 1982). 

As menores médias de crescimento e produtividade de raízes obtidas no sistema do produtor e nos 

tratamentos com menores espaçamentos, foi devido a resposta negativa das plantas as demais práticas de 

cultivo, como adubação e controle de plantas infestantes, provavelmente aplicadas de forma deficitária 

(escolha do produtor ou imposto pelo arranjo espacial).COCK et al. (1977) obteve maiores rendimentos de 

raízes nos arranjos espaciais que conferiram maior adensamento de plantas, em média de 50 t ha-1. Neste 

trabalho, foi observado os menores tamanhos de raízes no arranjo de 0,6 m x 0,6 m. 

Conclusões 

Os arranjos espaciais 1,0 m x1,0 m, 1,0 m x 0,6 m e 2,0 m x 0,6 m x 0,6 mconferem maiores 

rendimentos de raízes. 
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Introdução

A mandioca é importante como alimento nos países tropicais, podendo ser fonte de vitaminas, 

carboidratos e proteínas, para humanoseanimais. Nos grandes centros, suas raízes vem sendo utilizada em 

redes de restaurantes e na cadeia hoteleira nas suas diferentes formas de consumo. 

A planta de mandioca produz abundante matéria seca, tanto na parte aérea como nas raízes, o que, 

durante o ciclo de cultivo, exige ser bem conduzida, principalmente quanto a fonte, época e doses de 

nutrientes na prática de adubação do solo (GOMES;SILVA, 2006).O uso de novas fontes de fertilizantes 

para as diversas culturas (BOTELHO; POLTRONIERI; RODRIGUES, 2009), inclusive para mandioca,vem 

sendo adotados principalmente com aqueles que conferem menor impacto ambiental, sejameconomicamente 

viáveis e permitam resposta produtiva as plantas. A manipueira (resíduo líquido obtido da prensagem da 

massa de raízes de mandioca por ocasião do fabrico de farinha) tem sido alvo de várias pesquisas, 

principalmente como adubo do solo (NOGUEIRA et al., 1992; DINIZ et al., 2009). 

A associação entre adubos minerais e orgânicos é uma alternativa para o sistema de produção, e, 

desse modo, foi o objetivo do trabalho avaliar a resposta da mandiocaa diferentes fontes e combinaçõesde 

adubos minerais e orgânicos em região de cultivo de mandioca no município de Elísio Medrado, Bahia.  

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido no Distrito de Serrote I, do município de Elísio Medrado (Latitude 

12º56´47"S, Longitude 39º31´18" O,altitude 390 m), Bahia, em cultivo de sequeiro. O clima do município é 

classificado como subúmido a seco, com variação anual de dados médios para temperatura de 18,8 a 25,4 oC 

e precipitação de chuvas de 800 a 1.100mm (SEI, 1997). O solo, do tipo Argisssolo Vermelho-Amarelo, 

apresentou os seguintes valores para os atributos de fertilidade do solo: pH (água) = 5,0; em mg dm-3, P = 3; 

em cmolc dm-3, K = 0,06; Ca = 0,87; Mg = 0,35; Al = 0,55; Na = 0,02; H+Al = 3,58; SB = 1,30; CTC = 4,88; 

em %, V = 26; matéria orgânica = 1,37.  

O experimento foi um delineamento inteiramente casualizado com duas repetições, sendo os 

sistemas de adubação do solo caracterizados pelos tratamentos: i. Sistema do Produtor (solo não adubado; e 

também: arranjo espacial indefinido, controle de plantas infestantes a critério com uso de enxada epedaços 
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de haste para o plantio variando de 8 a 15 cm); ii. Superfosfato simples (SS, 25 g, na cova de plantio); iii. SS 

+ Cloreto de potássio (KCl, 5 g/planta, em cobertura aos 45 dias após o plantio); iv. Esterco bovino (1,5 L, na 

cova de plantio); v. SS + Esterco bovino (25 g + 1,5 L, todos na cova de plantio); vi. Manipueira 1 (1,5 L, 

colhida e aplicada pura na cova sete dias antes do plantio); vii. Manipueira 1 + SS (1,5 L + 25 g, todos na 

cova de plantio); viii. Manipueira 2 (1,5 L, colhida e aplicada pura no dia do plantio). A manipueira foi 

obtida em casa de farinha e o esterco bovino em currais, localizados no Distrito de Serrote I.As parcelas 

apresentaram tamanho de 40 m2, com plantas em arranjo espacial de 1,0 m x 0,80 m (população: 50 plantas 

por parcela ou 12.500 plantas por hectare).Exceto no Tratamento de Sistema do Produtor, as demais práticas 

agrícolas,do plantio a colheita,foram realizadas conforme recomendações técnicas (SOUZA et al., 2006).

O plantio foi realizado em 30/06/2010, utilizando pedaços de hastes de 20 cm da cultivar Peixe 

(mandioca mansa ou aipim). Por ocasião da colheita (em 15/09/2011), com idade da planta de 15 meses 

foram avaliados a altura da planta (em cm, dez plantas por parcela), massa de raízes (em kg, todas as plantas 

vivas da parcela), massa de ramas ou parte aérea (em kg, todas as plantas vivas da parcela) e percentual de 

amido nas raízes, pelo método da balança hidrostática (GROSSMAN; FREITAS, 1950).Os dados foram 

submetidos a análise de variância (teste F) e as médias dos tratamentos comparados (teste de Tukey) a 5% de 

probabilidade, com o auxílio do software SISVAR. 

Resultados e Discussão 

A resposta em crescimento e produtividade das plantas de mandioca com os tratamentos de adubação 

em relação ao sistema do produtor, pode ser verificada na Tabela 1. Os tratamentos de adubação superaram o 

sistema do produtor entre 50% a 194% em produtividade de raízes e entre 92% a 200% em produtividade de

ramas. A aplicação da manipueira no dia do plantio (Manipueira 2) provavelmente tenha causado efeito 

fitotóxico nas plantas na fase inicial do ciclo, conferindo menores porte e produtividade de raízes dentre os 

tratamentos com adubação. 

A maior altura de planta obtida por NOGUEIRA et al. (1992), verificando efeitos da adubação verde, 

fosfato natural e gesso na cultura da mandioca, foi de 230 cm, em um latossolo roxo textura argilosa.A 

resposta produtiva da planta em relação ao adubo depende da dose, do teor do nutriente e das características 

físico-químicas do solo, principalmente quantos aos teores de fósforo e matéria orgânica. DINIZ, GOMES E 

CALDAS (1994) obtiveram maior produtividade de raízes de mandioca (21,7 t ha-1) na aplicação por hectare 

da combinação 5 t de esterco bovino + 10 kg P2O5,num solo do município de Elísio Medrado, Bahia, que 

apresentava somente 2 mg dm-3 de P2O5. A cultura exige valor mínimo de P2O5 no soloentre 7 a 10 mg dm-

3(HOWELER, 1981). A recomendação média de P2O5 para a maioria dos solos da região do nordeste 

brasileiro tem sido de 60 kg ha-1 (GOMES; SILVA, 2006). 
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Tabela 1. Altura de planta (cm),produtividade de raízes (t ha-1) e ramas (t ha-1) e percentual (%) de amido de 
mandioca em relação a adubação do solo. 

Adubação Altura da planta Produtividade de 
raízes 

Produtividade de 
ramas Amido 

Produtor 235,0 c 13,50 d 09,25 c 32,5 a 
SS 277,5 a 31,88 b 19,88 ab 33,7 a 
SS + KCl 270,0 ab 30,25 b 17,75 bc 35,2 a 
Esterco de gado 255,0 abc 20,25 c 19,50 ab 33,3 a 
SS + Esterco de gado 247,5 bc 28,25 b 20,38 ab 33,7 a 
Manipueira 1 275,0 ab 34,00 ab 28,00 a 34,4 a 
Manipueira 1 + SS 272,5 ab 39,75 a 24,75 ab 35,9 a 
Manipueira 2 185,0 d 20,38 c 21,75 ab 31,8 a 
Média geral 252,2 27,28 20,16 33,8 
CV, % 002,9 05,9 12,1 04,1 
Teste F 035,16** 56,95** 10,09** 01,90ns

Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si (Tukey, 5% de probabilidade). ns, ** = p > 0,05 e p < 0,01, 
respectivamente. 

Namanipueira, os teores em potássio podem superar 2.000 mgL-1(FIORETTO,1994), que é nutriente 

fundamental para a abertura dos estômatos e transporte de compostos na planta, principalmente carboidratos 

(MARSCHNER, 1995), que, quando aplicada juntamente com o fósforo(superfosfato simples) conferiu as 

maiores produtividades (tratamentos Manipueira 1 e Manipueira 1 + SS). CENI et al. (2009) verificaram que 

o potássio é o nutriente de maior concentração encontrado em raízes de mandioca, podendo variar de 132a 

808 mgkg-1, sendo o mais exigido pela cultura. BOTELHO, POLTRONIERI E RODRIGUES (2009), no 

Pará, verificaram que cada metro cúbico de manipueira pode equivaler a 7,61 kg de uréia (45% N), 3,45 kg 

de superfosfato triplo (45% P2O5) e 6,20 kg de cloreto de potássio (60% de K2O), 0,54 kg de carbonato de 

cálcio (50% de CaO) e 6,27 kg de MgO (16% de MgO), comprovando sua eficiência como adubo. Neste 

trabalho, a dose de manipueira aplicada foi equivalente a 18,75 m3 ha-1. 

Para o teor de amido, os valores obtidos, apesar de não significativos (Tabela 1), estão de acordo 

com os valores indicados como ótimos pela indústria de farinha ou fécula (FARIAS et al., 2007). Diniz et al. 

(2009) encontraram valores oscilando entre 28,8% e 32,2%.  

Conclusões 

A adubação do solo com insumos minerais e orgânicos, de forma conjunta, proporcionou as 

maiores médias de crescimento e produtividadesde plantas de mandioca. 
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Introdução 

As plantas de mandioca tem o crescimento inicial lento e nos primeiros quatro a cinco meses é o 

período mais crítico de competição com as plantas daninhas, principalmente devido ao solo descoberto 

(CARVALHO; PERESSIN; ARAÚJO, 2006).O controle das plantas daninhas contribui aproximadamente 

com 40% do custo de produção (PERESSIN; CARVALHO, 2002), com um custo operacional de mão de 

obra na capina mecânica e manual para Mogi-Mirim-SP em torno de 25,7% desse custo total (SILVA; 

CHABARIBERY, 2006). 

Na mandioca, por ser uma planta rústica, muitas vezes o controle das plantas daninhas é 

negligenciado, principalmente pelos produtores com menores capital de investimento e conhecimento 

técnico. No entanto, sua interferência altera o crescimento e desenvolvimento das plantas, sendo que o 

sombreamento aumenta a altura, sem acréscimo de biomassa caulinar, reduz o índice de área foliar e provoca 

a diminuição da taxa de crescimento das raízes tuberosas e consequentemente, redução da produção.Dessa 

forma, o controle e seus variados métodos(cultural, mecânico e químico) está diretamente relacionado com 

as condições financeiras do agricultor. No método cultural está envolvido algumas práticas como o uso de 

coberturas vegetais e arranjos espaciais adequados de plantio (SILVA et al., 2012). A integração desses 

métodos visa aumentar a eficiência do controle, considerando principalmente a redução do uso de mão de 

obra, atualmente escasso no ambiente agrícola. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar práticas de manejo das plantas daninhas,por meio de método 

cultural e mecânico na cultura da mandioca, no município de Elísio Medrado, Bahia. 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido no Distrito de Serrote I, do município de Elísio Medrado (Latitude 

12º56´47" S, Longitude 39º31´18"O, altitude 390 m), Bahia, em cultivo de sequeiro. O clima do município é 

classificado como subúmido a seco, com variação anual de dados médios para temperatura de 18,8 a 25,4oC 

e precipitação de chuvas  de 800 a 1.100 mm (SEI, 1997). O solo, do tipo Argisssolo Vermelho-Amarelo, 

apresentou os seguintes valores para os atributos de fertilidade do solo: pH (água) = 5,0; em mg dm-3, P = 3; 
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em cmolc dm-3, K = 0,06; Ca = 0,87; Mg = 0,35; Al = 0,55; Na = 0,02; H+Al = 3,58; SB = 1,30; CTC = 4,88; 

em %, V = 26; matéria orgânica = 1,37. 

O experimento foi um delineamento inteiramente casualizado com duas repetições, sendo as 

práticas de cultivo para o controle de plantas daninhas caracterizados pelos tratamentos: i. Produtor (controle 

de plantas infestantes a critério e com uso de enxada; e também: arranjo espacial indefinido, solo não 

adubado e pedaços de haste para o plantio variando de 8 a 15 cm);ii.Roçagem (corte próximo ao solo, com 

uso de foice. Mandioca em espaçamento 2,0 m x 0,6 m x 0,6 m); iii.Cobertura morta (aplicação de restos 

vegetais entre as fileiras de mandioca, em espaçamento 1,0 m x 0,6 m); iv.Plantio adensado (0,6 m x 0,6 m, 

27.777 plantas por hectare); v.Consórcio:Mandioca (2,0 m x 0,6 m x 0,6 m) com feijão caupi (vigna 

unguiculata(L.) Walp); vi.Consórcio: Mandioca (2,0 m x 0,6 m x 0,6 m) com milho; vii.Consórcio: mandioca 

(2,0 m x 0,6 m x 0,6 m) e feijão de porco (Canavalia ensiformis L.). As parcelas apresentaram tamanhos de 

39 m2. Exceto no tratamento de Sistema do Produtor, as demais práticas agrícolas, do plantio a colheita, 

foram realizadas conforme recomendações técnicas (SOUZA et al., 2006). Foram contabilizados o número 

de capinas por tratamento. 

O plantio foi realizado em 30/06/2010, utilizando pedaços de hastes de 20 cm da cultivar Peixe 

(mandioca mansa ou aipim). Por ocasião da colheita (em 17/09/2011), com idade da planta de 15 meses 

foram avaliados a altura da planta (em cm, dez plantas por parcela), peso de raízes (em kg, todas as plantas 

vivas da parcela), peso de ramas ou parte aérea (em kg, todas as plantas vivas da parcela) e percentual de 

amido nas raízes, pelo método da balança hidrostática (GROSSMAN; FREITAS, 1950). Os dados foram 

submetidos a análise de variância (teste F) e as médias dos tratamentos comparados (teste de Tukey), a 5% 

de probabilidade, com o auxílio do software SISVAR. 

Resultados e Discussão 

Os métodos de controle consórcio da mandioca com feijão caupi, mandioca com feijão de porco e 

cobertura morta favoreceu a altura da planta. Provavelmente a liberação do nitrogênio pelas leguminosas e a 

decomposição gradativa da palhada contribuiu para o incremento na altura de planta e das outra 

características estudadas (Tabela 1). O consórcio de mandioca com feijão caupi contribui para o melhor 

controle das plantas infestantes e por via de consequência favoreceu a uma maior produtividade de raízes, 

embora tenha diferido só o método de controle do produtor. Comportamento semelhante foi obtido para a 

produtividade de ramas e amido. 

O manejo de uma cultura envolve várias práticas para que seja eficiente e responda na forma de 

produção. No sistema do produtor, mesmo que realize maior número de capinas, por não proceder uso de 

material de plantio em tamanho e qualidade adequado, desconhecer o período crítico de competição da 

cultura e não realizar adubação conforme recomendações, favorece a competição das plantas daninhas com a 

mandioca (CARVALHO; PERESSIN; ARAÚJO, 2006). A roçagem, mesmo realizada com foice, apresentou 

melhor resultado que no sistema do produtor, provavelmente devido as plantas apresentarem melhor manejo 

cultural. 
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Tabela 1. Altura de planta (cm), produtividade de raízes (t ha-1) e ramas (t ha-1) e percentual (%) de amido de 
mandioca em relação ao controle de plantas infestantes. 

 

Método de controle Altura da 
planta 

Produtividade de 
raízes 

Produtividade de 
ramas Amido 

Produtor 185,0 b 10,13 b 03,75 bc 28,9 c 
Roçagem 040,0 c 15,23 ab 00,63 c 28,1 c 
Cobertura morta 232,5 a 16,38 ab 10,88 a 33,8 ab 
Plantio adensado 190,0 b 15,38 ab 09,38 ab 31,8 b 
Consórcio - feijão caupi 250,0 a 20,63 a 14,88 a 33,7 ab 
Consórcio - milho 217,5 ab 15,13 ab 11,88 a 34,1 a 
Consórcio - feijão de porco 247,5 a 16,00 ab 14,50 a 32,9 ab 
Média geral 194,5 15,55 09,41    31,9 
CV, % 005,3 14,1 17,8 01,6 
Teste F 100,75** 03,91* 10,58**    43,57** 

Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si (Tukey, 5% de probabilidade). *, ** = p < 
0,05 e p < 0,01, respectivamente. 

 

No sistema do produtor foi realizado cinco capinas manuais; na roçagem, com o controle por meio 

de foice foi favorecida rebrota constante das plantas infestantes,sendo necessário a realização de seis capinas; 

na cobertura morta apenas uma capina antes da aplicação do material mais os repasses adicionais, conforme 

ocorria algumas rebrotas, foi suficiente; no plantio adensado foram feitas duas capinas e; nos consórcios 

feitas três capinas. Considerando o número de capinas contabilizado é possível inferir o melhor tratamento, 

considerando como ponto de escolha entre os métodos a técnica de aplicação,o uso de mão de obra e o 

retorno financeiro esperado (SILVA; CHABARIBERY, 2006; CARDOSO; SOUZA; CAMEIRO, 2006). 

Conclusões 

Considerando aspectos de aplicação da tecnologia e redução do número de capinas, o uso de 

cobertura morta e consorciação são sistemas promissores para o controle de plantas daninhas no cultivo e 

resposta em crescimento e produção da mandioca.  
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Introdução

A disponibilidade e o custo de mão-de-obra para o controle de plantas daninhas na cultura da 

mandioca representa um dos riscos de impossibilidade de aplicação de manejo adequado para garantia de alta 

produtividade, pois pode demandar até 50% da necessidade total (CARVALHO; PERESSIN; ARAÚJO, 

2006). No cultivo da mandioca, o solo pode ficar descoberto e livre para o desenvolvimento das 

plantasdaninhas por até cinco meses de idade da planta, a depender do sistema de produção utilizado, sendo 

negativo para a mandioca, já que é considerado o período crítico de competição (JOHANS; CONTIERO, 

2006). 

Dos métodos de controle de plantas daninhas (cultural, mecânico e químico), o método cultural 

envolve o manejo adequado da cultura (adubação, espaçamento, cultivar) e o uso de coberturas vegetais, viva 

ou morta (SILVA et al., 2012) vem apresentando vantagens para a produtividade de raízes, devido a um 

maior controle e de menores número de capinas e de uso de mão de obra (SILVA et al., 2009; CARVALHO; 

RESENDE; SOUZA, 1990).  

Avaliar práticas de manejo das plantas daninhas, por meio de método cultural e mecânico na 

cultura da mandioca, no município de Elísio Medrado, Bahia, foi o objetivo deste trabalho. 

MaterialeMétodos

O trabalho foi conduzido naComunidade Água Branca (latitude 13o03’43” S, longitude 39o32’42” 

W, altitude 400 m), do município de Amargosa, Bahia, em cultivo de sequeiro. O clima do município é 

classificado como subúmido a seco, com variação anual de dados médios para temperatura de 18,8 a 25,4 
oCe precipitação de chuvas de 800 a 1.100mm (SEI, 1997). O solo, do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo, 

apresentou os seguintes valores para os atributos de fertilidade do solo: pH (água) = 5,8; em mg dm-3, P = 2; 

em cmolc dm-3, K = 0,16; Ca = 2,40; Mg = 0,95; Al = 0,00; Na = 0,09; H+Al= 2,31; SB = 3,60; CTC = 5,91; 

em %, V = 61; matéria orgânica = 1,37.  

O experimento foi um delineamento em blocos casualizados com quatro repetições, sendo os 

sistemas de adubação do solo caracterizados pelos tratamentos:i. Produtor (controle de plantas infestantes a 

critério e com uso de enxada; e também: arranjo espacial indefinido, solo não adubado e pedaços de haste 

para o plantio variando de 8 a 15 cm);ii.Roçagem (corte próximo ao solo, com uso de foice. Mandioca em 
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espaçamento 2,0 m x 0,6 m x 0,6 m); iii.Cobertura morta (aplicação de restos vegetais entre as fileiras de 

mandioca, em espaçamento 1,0 m x 0,6 m); iv.Plantio adensado (0,6 m x 0,6 m, 27.777 plantas por hectare); 

v.Consórcio:Mandioca (2,0 m x 0,6 m x 0,6 m) com feijão caupi (vigna unguiculata (L.) Walp); 

vi.Consórcio: Mandioca (2,0 m x 0,6 m x 0,6 m) com milho; vii.Consórcio: mandioca (2,0 m x 0,6 m x 0,6 

m) e feijão de porco (Canavalia ensiformis L.).As parcelas apresentaram tamanhosde 20 m2 e 26 m2, a 

depender do tratamento, para permitir melhor aplicação.Exceto no tratamento de sistema do produtor, as 

demais práticas agrícolas,do plantio a colheita,foram realizadas conforme recomendações técnicas (SOUZA 

et al., 2006). 

O plantio foi realizado em 03/07/2010, utilizando pedaços de hastes de 20 cmda 

cultivarCorrente(tradicional). Por ocasião da colheita (em 25/09/2011), com idade da planta de 15 meses 

foram avaliados a altura da planta (em cm, dez plantas por parcela), massa de raízes (em kg, todas as plantas 

vivas da parcela), massa de ramas ou parte aérea (em kg, todas as plantas vivas da parcela) e percentual de 

amido nas raízes, pelo método da balança hidrostática (GROSSMAN; FREITAS, 1950).Os dados foram 

submetidos a análise de variância (teste F) e as médias dos tratamentos comparados (teste de Tukey) a 5% de 

probabilidade, com o auxílio do software SISVAR. 

Resultados e Discussão

A obtenção de menores alturas de plantas (Tabela 1) no ‘sistema do produtor’, além do arranjo 

desuniforme, pode ser explicadapelas demais práticas de cultivo (adubação, capinas, etc.), que não seguiram 

recomendações técnicas. Na tratamento utilizando ‘roçagem’, provavelmente as capinas com foice não foram 

eficiente em reduzir por período mais prolongado a reincidência de plantas daninhas, mesmo com maior 

número de capinas (seis). Dentre as culturas consorciadas, o feijão de porco é o mais “agressivo”, com maior 

capacidade de competição que a mandioca e plantas infestantes e, no tratamento utilizando esta leguminosa, 

foi observado maior proximidade das plantas desse espécie a cultura principal (mandioca). É a prática de 

rotação de mandioca com esta cultura que se tem obtido melhores resposta produtivas de raízes de 

armazenamento(SOUZA et al., 1999). MESSIAS (2006) não observou efeito negativo na produtividade de 

raízes de mandioca consorciada com feijão de porco. Como obtido neste trabalho, DEVIDE (2006) 

observousemelhança nasalturas de plantas de mandioca cultivada em sistema de produção orgânico, ao 

compará-la emmonocultivo e consorciada (milho e feijão caupi). 

A produtividade de raízes foi superior nos tratamentosde ‘cobertura morta’ e ‘plantio adensado’ 

(Tabela 1) provavelmente pelas razões descritas acima em relação aos demais tratamentos, por conferir 

maior capacidade de controle de plantas daninhas (foi necessário apenas uma capina para cobertura morta 

mais repasses e duas capinas para o plantio adensado) e manter por períodomais prolongado maior umidade 

do solo (para cobertura morta); em comparação aos tratamentos utilizando ‘consórcios’ com culturas anuais, 

em que foram aplicadas três capinas, foram superiores provavelmente pela menor capacidade nutricional do 

solo e menor disponibilidade de água na região para atender duas culturas (CARVALHO, 2008; MATTOS, 

2006), principalmente porque a a adubação foi feita somente para mandioca. Apesar da maior produção 
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observada no tratamento com ‘plantio adensado’, foi observado que, em torno de 60%, as raízes 

apresentaram tamanho, em média, 50% inferior em relação ao comprimento e diâmetro, geralmente 

incompatível para o processamento em casas de farinha tradicionais, que apresentam ferramentas e 

equipamentos para raízes maiores (SILVA et al, 2013). 

Tabela 1. Altura de planta (cm), produtividade de raízes (t ha-1) e ramas (t ha-1) e percentual (%) de amido de 
mandioca em relação ao controle de plantas infestantes. 

Método de controle Altura da planta Produtividade de 
raízes 

Produtividade de 
ramas Amido 

Produtor 173,8 bc 09,50 e 12,00 b 33,8 a 
Roçagem 143,3 d 01,92 f 01,54 c 33,7 a 
Cobertura morta 202,5 a 33,59 b 28,59 a 34,1 a 
Plantio adensado 203,8 a 40,90 a 25,64 a 34,3 a 
Consórcio - feijão caupi 193,3 ab 16,79 c 16,15 b 33,8 a 
Consórcio - milho 200,0 a 10,51 de 16,67 b 34,4 a 
Consórcio - feijão de porco 166,7 cd 15,90 cd 12,18 b 33,7 a 
Média geral 183,3 18,44 16,11    34,0 
CV, % 006,0 14,0 21,0 01,1 
Teste F 017,00** 115,85** 28,63** 02,88*

Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si (Tukey, 5% de probabilidade).*, ** = p < 0,05 e p < 0,01, respectivamente. 

GABRIEL FILHOet al. (2000) observou que apenas uma capina, aos 30 dias, no cultivo de 

mandioca em plantio direto na palha, não propiciou rendimentos satisfatórios de raízes, aumentou o esforço 

para colheita e diminuiu o teor de amido, devido a competição com plantas daninhas. Maiores rendimento 

foram obtidos com duas capinas (30 e 60 dias). Os custos de aplicação das tecnologias descritas pelos 

tratamentos e seus retornos em rendimento e financeiro devem ser considerados para definir sua escolha. 

Conclusões

O método de controle por meio de plantio adensado reduz a competição de mandioca com plantas 

daninhas, possibilitando também aumento da produtividade de raízes. 
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Introdução 

A cultura da mandioca extrai elevadas quantidades de nutrientes, com destaque para potássio e 

nitrogênio (HOWELER, 1981), que, pelo fato de todo material colhido (raiz e parte aérea) ser retirado do 

campo, pode ser considerada como cultura esgotante do solo. Para exploração sustentável da mandioca, é 

necessário repor os nutrientes extraídos do solo, por meio de adubos minerais e orgânicos, a fim de manter 

sua produção por períodos prolongados. Estercos bovinos e resíduos da agroindústria representam as fontes 

orgânicas de uso mais facilitado para a agricultura, tais como a manipueira, que é o resíduo líquido obtido da 

prensagem da massa de raízes de mandioca por ocasião do fabrico de farinha (NOGUEIRA et al., 1992; 

DINIZ et al., 2009). 

O objetivo do trabalho foi avaliar a resposta da mandioca a diferentes fontes e combinações de 

adubos minerais e orgânicos em região de cultivo de mandioca no município de Amargosa, Bahia. 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido na Comunidade Água Branca (latitude 13o03’43” S, longitude 39o32’42” 

W, altitude 400 m), do município de Amargosa, Bahia, em cultivo de sequeiro. O clima do município é 

classificado como subúmido a seco, com variação anual de dados médios para temperatura de 18,8 a 25,4 oC 

e precipitação de chuvas de 800 a 1.100 mm (SEI, 1997). O solo, do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo, 

apresentou os seguintes valores para os atributos de fertilidade do solo: pH (água) = 5,8; em mg dm-3, P = 2; 

em cmolc dm-3, K = 0,16; Ca = 2,40; Mg = 0,95; Al = 0,00; Na = 0,09; H+Al = 2,31; SB = 3,60; CTC = 5,91; 

em %, V = 61; matéria orgânica = 1,37. 

O experimento foi um delineamento em blocos casualizados com quatro repetições, sendo os 

sistemas de adubação do solo caracterizados pelos tratamentos: i. Sistema do produtor (solo não adubado; e 

também: arranjo espacial indefinido, controle de plantas infestantes a critério com uso de enxada e pedaços 

de haste para o plantio variando de 8 a 15 cm); ii. Superfosfato simples (SS, 25 g, na cova de plantio); iii. SS 

+ Cloreto de potássio (KCl, 5 g/planta, em cobertura aos 45 dias após o plantio); iv. Esterco bovino (1,5 L, na 

cova de plantio); v. SS + Esterco bovino (25 g + 1,5 L, todos na cova de plantio); vi. Manipueira 1 (1,5 L, 
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pura, colhida e aplicada na cova sete dias antes do plantio); vii. Manipueira 1 + SS (1, L + 25 g, todos na 

cova de plantio); viii. Manipueira 2 (1,5, pura, colhida e aplicada no dia do plantio). A manipueira foi obtida 

em casa de farinha e o esterco bovino em currais, localizados no Distrito de Serrote I. As parcelas 

apresentaram tamanho de 20 m2, com plantas em arranjo espacial de 1,0 m x 0,80 m (população: 25 plantas 

por parcela ou 12.500 plantas por hectare). Exceto no tratamento de sistema do produtor, as demais práticas 

agrícolas, do plantio a colheita, foram realizadas conforme recomendações técnicas (SOUZA et al., 2006). 

O plantio foi realizado em 03/07/2010, utilizando pedaços de hastes de 20 cm da cultivar Corrente 

(tradicional). Por ocasião da colheita (em 25/09/2011), com idade da planta de 15 meses foram avaliados a 

altura da planta (em cm, dez plantas por parcela), massa de raízes (em kg, todas as plantas vivas da parcela), 

massa de ramas ou parte aérea (em kg, todas as plantas vivas da parcela) e percentual de amido nas raízes, 

pelo método da balança hidrostática (GROSSMAN; FREITAS, 1950). Os dados foram submetidos a análise 

de variância (teste F) e as médias dos tratamentos comparados (teste de Tukey) a 5% de probabilidade, com o 

auxílio do software SISVAR. 

Resultados e Discussão 

A melhor resposta produtiva das plantas de mandioca (p> 0,5) foi verificada nas parcelas que 

receberam adubos orgânicos (Tabela 1), que superaram o sistema do produtor de 44% a 84%, em 

produtividade de raízes. No tratamento Manipueira 1 + SS houve ataque de broca da haste, que afetou o 

desenvolvimento e produtividade das plantas. 

Tabela 1. Altura de planta (cm), produtividade de raízes (t ha-1) e ramas (t ha-1) e percentual (%) de amido de 
mandioca em relação a adubação do solo. 
 

Adubação Altura da planta Produtividade de 
raízes 

Produtividade de 
ramas Amido 

Produtor 178,8 a 18,38 c 11,13 33,7 b 
SS 196,3 a 21,38 bc 15,50 ab 34,0 ab 
SS + KCl 202,5 a 15,63 c 14,25 abc 34,2 ab 
Esterco de gado 190,0 a 27,75 ab 15,25 ab 33,5 b 
Esterco de gado + SS 195,0 a 30,00 a 15,50 ab 35,0 a 
Manipueira 1 205,0 a 33,88 a 15,88 a 34,4 ab 
Manipueira 1 + SS 187,5 a 16,25 c 10,25 c 33,7 b 
Manipueira 2 203,8 a 26,50 ab 15,38 ab 33,7 b 
Média geral 194,8 23,72 14,14    34,0 
CV, % 8,3 13,2 13,4    1,5 
Teste F 1,28ns 18,76** 5,34**    4,29** 

Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si (Tukey, 5% de probabilidade). ns, ** = p > 0,05 e p < 0,01, respectivamente. 

Devido o fósforo ser o nutriente mais exigido pela mandioca para resposta produtiva das plantas 

(GOMES; SILVA; CARVALHO, 2005), considerando sua baixa disponibilidade na maioria dos solos, entre 2 

a 3 mg dm-3 (GOMES; SILVA, 2006), que a mandioca exige pelo menos 7 a 10 mg dm-3 de P2O5 no solo  

(HOWELER, 1981) e que a análise de fertilidade, neste trabalho, indicou uma recomendação de P2O5 com 

pelo menos 60 kg ha-1, possivelmente o adubo orgânico, além de (propiciar) outras melhorias na fertilidade 
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do solo, pode ter disponibilizado maior liberação desse nutriente do solo para as plantas. Maiores 

produtividade de raízes em mandioca tem sido obtido com o uso de esterco de gado (LYRA; FONSECA, 

1984), composto orgânico (SILVA et al., 2011), manipueira (FERREIRA; BOTELHO; CARDOSO, 2001) e 

adubos verdes (NOGUEIRA et al., 1992). 

O teor de amido obtido, para todos os tratamentos, é considerado ótimo para atendimento a 

indústria de fécula (FARIAS et al., 2007). 

Conclusões 

A adubação do solo com insumos orgânicos proporcionaas maiores médias de produtividades de 

raízes de mandioca. 
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Introdução 

A demanda mundial por energia limpa e renovável vem fomentando novas discussões sobre fontes 

alternativas. Devido a sua alta diversidade e adaptação aos mais diversos ecossistemas, a energia de 

biomassa mostra-se como uma das mais promissoras. A biomassa vegetal origina-se da transformação da 

energia solar em energia química pelo processo fotossintético, através da fixação do carbono (CO2) do ar, 

que juntamente com a água e outros componentes minerais extraídos do solo, dão origem aos diversos 

tecidos que compõem os vegetais (Ripoli, 2009). 

As plantas de mandioca (Manihot esculenta Crantz) são cultivadas principalmente por suas raízes 

tuberosas ricas em amido, que têm como principal destino a alimentação humana, animal e em menor escala, 

outros usos industriais, dentre eles a produção de etanol. No entanto, toda a parte aérea (caules e folhas) e a 

cepa (parte inferior do caule e a maniva-semente) são deixadas no campo após a colheita. Considerada como 

subproduto esta biomassa mostra-se interessante para a produção de energia térmica. Recentes estudos 

demonstrameste potencial. Veiga (2012) relatou poder calorífico superior de 16,34 MJ kg-1 para parte aérea e 

18,95 MJ kg-1 para cepa, valores muito próximos a outras biomassas vegetais. Os subprodutos da cultura da 

mandioca produzem entre15 a 20 Mg ha-1 ano-1 (Lorenzi, 2012) e podem chegar a 55% da biomassa total das 

plantas (Aguiar, 2011), variando  principalmente em função da variedade, das praticas culturais e do estádio 

fenológico das plantas. 

Variações nas densidades de plantio podem alterar o acúmulo e a distribuição da biomassa nas 

diferentes partes das plantas de mandioca (Williams, 1972; Enyi, 1973; Cock, et al., 1977; Aguiar, 2003). 

Considerando essa hipótese cinco clones de mandioca, com arquitetura da parte aérea distinta foram 

avaliados em diferentes densidades populacionais quanto ao teor de matéria seca e a produtividade de 

biomassa da parte aérea no momento da poda. 

Material e Métodos 

O ensaio foi conduzido no município de Assis-SP, nas coordenadas 22º 40’ S e 50º 26’ W, a uma 

altitude de 563 m. A adubação foi feita com 200 kg ha-1da fórmula 4-20-20 + 25 kg ha de super-triplo + 25 

kg de FTE BR 12(Lorenzi, 2012). O plantio foi realizado em 27 de outubro de 2012, com manivas de 15 cm 

de comprimento, dispostas horizontalmente no sulco de plantio, na profundidade de 5 a10 cm. A poda da 
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biomassa da parte aérea no momento da poda. 

Material e Métodos 

O ensaio foi conduzido no município de Assis-SP, nas coordenadas 22º 40’ S e 50º 26’ W, a uma 

altitude de 563 m. A adubação foi feita com 200 kg ha-1da fórmula 4-20-20 + 25 kg ha de super-triplo + 25 

kg de FTE BR 12(Lorenzi, 2012). O plantio foi realizado em 27 de outubro de 2012, com manivas de 15 cm 

de comprimento, dispostas horizontalmente no sulco de plantio, na profundidade de 5 a10 cm. A poda da 
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parte aérea foi realizada rente ao solo, no dia 31 de julho de 2013, nove meses após o plantio, entre o 

primeiro e o segundo ciclos vegetativos (Aguiar, 2012). 

Os tratamentos estudados foram cinco clones, IAC 14, IAC 90, IAC 189-01, IAC 48-98 e IAC 126-

96(Tabela 1) e sete densidades populacionais,7.500, 12.500, 17.500, 22.500, 27.500, 32.500 e 37.500 

plantasha-1, avaliados em esquema fatorial com quatro repetições. As densidades populacionais foram 

sistematizadas em parcelas trapezoidais conforme modelo adaptado de Aguiar (2003). Os parâmetros 

avaliados foram: teor de matéria seca da biomassa da parte aérea em %, produção em kg planta-1 e 

produtividade kg ha-1 de biomassa de parte aérea seca no momento da poda. 

Tabela 1. Alguns descritores botânicos e agronômicos dos clones estudados (Lorenzi, 2003). 
Clone Porte Altura da 1ª ramificação Abertura da 1ª ramificação 

IAC 14 Alto Intermediária Aberta 
IAC 90* Alto Alta ou ausente Intermediária ou ausente 

IAC 189-01* Médio Alta Intermediária 
IAC 48-98* Baixo Baixa Aberta 
IAC 126-96* Baixo Baixa Aberta 

  * Caracterização dos descritores realizada no campo, não disponível na literatura. 

O teor de matéria seca da parte aéreafoi avaliada em amostras de 300 g provenientes de três plantas 

trituradas em picador forrageiro. As amostras foram secas em estufa com circulação de ar forçado a 60º C até 

peso constante.  

Os resultados médios observados por planta foram avaliados por análise de regressão segundo o 

modelo y = a.xb. A partir dos valores estimados pelas equações de regressão de cada clone, foicalculada a 

produtividade de biomassa por ha (Aguiar, 2003; 2011). 

Resultados e Discussão 

Não foram observadas variações significativas na análise de regressão dos teores de matéria seca da 

biomassa da parte aérea em função das densidades populacionais (Figura 1). Entre os clones, independente 

das densidades populacionais, observou-se pequena variação na média dos teores de matéria seca: 27,03 % 

IAC-14, 26,57 % IAC-90, 26,25 % IAC-189-01, 25,72 % IAC-48-98 e 25,90 % IAC-126-96. A variação 

máxima entre as médias dos teores de matéria seca foi de 1,31 %, considerada pequena, podendo ser 

atribuída ao desvio experimental e sem implicações práticas em termos energéticos. O teor de matéria seca 

médio da parte aérea de todos os tratamentos foi de 26,29  %.  
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plantasha-1, avaliados em esquema fatorial com quatro repetições. As densidades populacionais foram 

sistematizadas em parcelas trapezoidais conforme modelo adaptado de Aguiar (2003). Os parâmetros 

avaliados foram: teor de matéria seca da biomassa da parte aérea em %, produção em kg planta-1 e 

produtividade kg ha-1 de biomassa de parte aérea seca no momento da poda. 

Tabela 1. Alguns descritores botânicos e agronômicos dos clones estudados (Lorenzi, 2003). 
Clone Porte Altura da 1ª ramificação Abertura da 1ª ramificação 

IAC 14 Alto Intermediária Aberta 
IAC 90* Alto Alta ou ausente Intermediária ou ausente 

IAC 189-01* Médio Alta Intermediária 
IAC 48-98* Baixo Baixa Aberta 
IAC 126-96* Baixo Baixa Aberta 

  * Caracterização dos descritores realizada no campo, não disponível na literatura. 

O teor de matéria seca da parte aéreafoi avaliada em amostras de 300 g provenientes de três plantas 

trituradas em picador forrageiro. As amostras foram secas em estufa com circulação de ar forçado a 60º C até 

peso constante.  

Os resultados médios observados por planta foram avaliados por análise de regressão segundo o 

modelo y = a.xb. A partir dos valores estimados pelas equações de regressão de cada clone, foicalculada a 

produtividade de biomassa por ha (Aguiar, 2003; 2011). 

Resultados e Discussão 

Não foram observadas variações significativas na análise de regressão dos teores de matéria seca da 

biomassa da parte aérea em função das densidades populacionais (Figura 1). Entre os clones, independente 

das densidades populacionais, observou-se pequena variação na média dos teores de matéria seca: 27,03 % 

IAC-14, 26,57 % IAC-90, 26,25 % IAC-189-01, 25,72 % IAC-48-98 e 25,90 % IAC-126-96. A variação 

máxima entre as médias dos teores de matéria seca foi de 1,31 %, considerada pequena, podendo ser 

atribuída ao desvio experimental e sem implicações práticas em termos energéticos. O teor de matéria seca 

médio da parte aérea de todos os tratamentos foi de 26,29  %.  

Figura1. Percentual médio de matéria seca da biomassa da parte aérea de cinco clones de mandioca, 
avaliados na poda, em diferentes densidades populacionais. Assis-SP, 2013. 

Em todos os clones avaliados houve a redução na produção de biomassa seca da parte aérea em kg 

planta-1 com o aumento da densidade de plantio (Figura 2B). O clone IAC 189-01 mostrou a menor redução 

na produtividade entre as densidades de 7.500 e 37.500 plantas ha-1, 0,13 kg ha-1. Os clones IAC 90 e IAC 

126-96 variaram 0,16 e 0,17 kg de parte aérea seca planta-1, entre as densidades de 7.500 a 37.500 plantas ha-

1 respectivamente. Já os clones IAC 14 e IAC 48-98 foram os que tiveram a maior redução na produção por 

planta de parte aérea com o aumento das densidades de plantio, 0,26 e 0,29 kg de parte aérea seca planta-1. 

Plantas de mandioca submetidas a altas densidades de plantio competem entre si por água, luz e nutrientes, 

ocasionando um menor desenvolvimento das plantas e menor acúmulo de biomassa na parte aérea (ENYI, 

1973; COCK et al., 1977; AGUIAR, 2003 e 2011). 

Figura 2. Análise de regressão da (A) produção em kg planta-1 e da (B) produtividade em kg ha-1 de 
biomassa seca da parte aérea, de cinco clones de mandioca avaliados na poda, em diferentes 
densidades populacionais. Assis-SP, 2013. 

Ao avaliarmos a produtividade de biomassa de parte aérea por ha, observamos comportamentos 

distintos entre os clones avaliados (Figura 2B). Os clones IAC 14 e IAC 126-96 mostraram pequeno 

acréscimo com o incremento das densidades de plantio. Embora avaliados em uma ampla faixa de 

A B 
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densidades (7.500 a 37.500) estes clones demonstram elevada plasticidade no acumulo de biomassa na parte 

aérea, sugerindo alta capacidade de ajuste das plantas a altas populações. Resultados semelhantes foram 

observados por Aguiar (2003, 2011) e podem estar associados à altura da 1ª ramificação, baixa ou 

intermediária e a seu ângulo de abertura (Tabela 1). Já os clones IAC 90 e IAC 189-01, variaram 2.020 e 

2.469 kg ha-1 entre as densidades de 7.500 e 37.500 plantas ha-1 respectivamente. Esse efeito também pode 

estar relacionado à arquitetura da parte aérea, 1ª ramificação alta e a sua abertura, intermediária/ausente, o 

que indica uma menor plasticidade e ajuste dos genótipos ao efeito de densidades. O clone IAC 48-98 

mostrou comportamento distinto dos demais com a redução da produtividade de parte aérea seca de 144 kg 

ha-1 com o aumento das densidades de plantio, mas também infere alta plasticidade, possivelmente 

relacionada à arquitetura da parte aérea com 1ª ramificação baixa e aberta. 

Conclusões 

A densidade populacional altera a produtividade de biomassa da parte aérea de forma distinta em 

clones de mandioca. Clones com uma maior abertura da 1ª ramificação como o IAC 14, IAC 48-98 e IAC 

126-96, tendem as serem mais plásticos e menos influenciados pelo efeito de densidades de plantio. Clones 

menos ramificados como o IAC 90 e 189-01, mostram-se menos plásticos e proporcionam maiores acúmulos 

de biomassa na parte aérea com o aumento das densidades de plantio. 
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Introdução 

Ascaracterísticas do cultivo da mandioca e a possibilidade de elaboração de produtos com 

tecnologias simples, como a farinha e a fécula, determinam a importância dessa cultura para a agricultura 

familiar tanto na alimentação humana como animal. A sua elevada rusticidade e o amplo período favorável à 

colheita contribuem para essa cultura fazer parte da realidade produtiva da agricultura familiar brasileira 

(FARIAS et al., 2005). 

Na região do Baixo Jequitinhonha, a mandiocultura e a produção de seus derivados, sobretudo a 

fécula e a farinha, representam uma das principais atividades econômica da região. O município de Almenara 

é destaque em relação aos demais municípios do Baixo Jequitinhonha por apresentar 750 hectares de área 

plantada com mandioca (IBGE, 2013). Contudo, o manejo inadequado tem contribuído para diminuir a 

produtividade da região.  

Neste contexto, o levantamento de informações e a troca de saberespode ser uma alternativa eficiente 

para identificar os principais entraves da produção de mandioca e auxiliar na elaboração de pesquisas que 

incentivem a adoção de novas tecnologias e o desenvolvimento sustentável da região.O objetivo deste 

trabalho foi caracterizaro perfil dos produtores de mandiocado municípiode Almenara-MG. 

Material e Métodos 

A pesquisa foi realizada por meio de uma amostragem de 26 produtores rurais que responderam o 

questionário durante o período de 06 a 09 de junho de 2013 na 12º Festa da Mandioca, evento anual que 

promove a participação de diversos produtores da região. O questionário foi elaborado em planilha no 

programa Excel para facilitar a sua aplicação, tabulação e análise dos resultados. A aplicação foi realizada de 

forma aleatória e as perguntas contidas no questionário envolvem os seguintes temas: porque produzir 

mandioca, área total do estabelecimento rural, área de mandioca, cultura principal e secundária, tipo de corte, 

assistência técnica, adoção de práticas de conservação do solo, irrigação, aproveitamento de resíduos, uso de 

agrotóxico, e principais dificuldades encontradas com a produção de mandioca na região estudada.  

Resultados e Discussão 

Caracterização geral dos produtores entrevistados 
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Os produtores entrevistados apresentaram propriedades com área total de até 88 ha (Tabela 1). 

Entretanto, 34,6 e 30,8% dos produtores foram categorizados nas classes de 0 a 1 e a de 1 a 5 ha, 

respectivamente. A área de mandioca nessas propriedades variou de 0 a 5 ha com maior frequência (50%) na 

categoria de 0 a 1ha. Esses resultados indicam que o perfil dos produtores da área estudada refere-se a uma 

agricultura predominantemente do tipo familiar.  

Tabela 1.Características dos produtores de mandioca do municipio de Almenara - MG. 
Variáveis Classes Frequência (%) 

Área total da propriedade 

"0 a 1ha" 34,62 
"1 a 5 ha" 30,77 
"5 a 10ha" 7,69 
"> 10 ha" 26,92 

Área de mandioca 
"0 a 0,5ha" 30,77 

"0,5 a 1,0 ha" 50,00 
"1,0 a 5,0ha" 19,23 

Porque produzir mandioca 
“venda” 69,23 

“uso próprio” 30,77 

Seleção da maniva Sim 76,92 
Não 23,08 

Fonte: Dados da pesquisa.  

A análise da variável assistência técnica indicou que 53,8% dos agricultores entrevistados possuem 

assistência técnica promovida pela associação, sindicato ou EMATER enquanto que 46,1% não estão 

inseridos em nenhum tipo de asssitência técnica o que provavelmente pode justificar o manejo inadequado da 

cultura em muitos estabelecimentos da região (Tabela 1). 

A principal cultura observada nos estabelecimentos rurais estudados foi a mandioca com 92%. Tal 

resultado pode ser associado a sua elevada rusticidade, a tradição local e também por ser fonte de matéria 

prima para produção de farinha, beju, goma, dentre outros.    Esses dados evidênciam a importância da 

cultura da mandioca para a região e estão de acordo com o levantamento realizado em 2011 pelo IBGE onde 

observou-se que a área plantada de mandioca foi de 750ha e a quantidade produzida foi de 10.500t (Figura 

1A). 

As culturas secundárias foram bastante diversificadas, sendo as mais frequentes o milho (32%), 

feijão (21%) e laranja (11%), tais resultados se devem ao perfil dos produtores que visam principalmente a 

agricultura do tipo familiar caracterizado pelo cultivo diversividado de pequenas glebas para atender as 

necessidades de subsistência.  

92%

4% mandioca
mamão
coco 32%

21%4%
11%

7%

7% 4% 4% milho
feijão
limão
laranja
banana
batata
café
cacau
manga
coco

(A) (B) 



1050

Figura 1– Cultura principal (A) e secundária (B) dos produtores rurais no município de Almenara – MG 

Os principais produtos derivado da mandioca são o beju, goma e a farinha 25, 23 e 22% enquanto 

que o bolo de mandioca, o biscoito e a tapioca representaram 15, 12 e 3%, respectivamente dos derivados da 

mandioca (Figura 2A).  

Apesar dessa diversidade na produção de derivados, os produtores entrevistados ressaltaram a queda 

na produtividade e na renda que está sendo favorecida pela alta incidência de pragas e doenças na região em 

estudo, sobretudo pela podridão da raiz citada por 40% dos produtores entrevistados. Outros indicaram a 

ocorrência do cupim (27%), da formiga (20%), e da lagarta (13%) como as principais pragas observadas na 

cultura (Figura 2B).Diante deste cenário, é necessária a realização de pesquisas científicas para identificar 

realmente a ocorrência dessas pragas e doenças na região de forma a auxiliar o manejo da cultura e assegurar 

a produtividade e renda regional.   

Figura 2 – Derivados da mandioca (A) e principais pragas e doenças (B) observados pelos produtores rurais 
no município de Almenara – MG. 

Os parâmetros referentes ao manejo da cultura da mandioca indicaram que apenas 76,9% dos 

produtores fazem seleção da maniva-semente para o plantio (Figura 3).A qualidade das sementes é 

fundamental na expressão do potencial genético das lavouras, tanto na tolerância à ocorrência de pragas e 

doenças quanto no vigor das plantas e, consequentemente, no rendimento da produção (LOBO et al., 2011). 

Essa prática de manejo, esquecida por muitos produtores, justificam a maior ocorrência de pragas na região.   

Figura 3 – Manejo da cultura da mandioca no município de Almenara - MG.SM: seleção da maniva; CS: 
conservação do solo; UM: uso de maquinário; MFL: manejo conforme as fases da lua; UI: uso de irrigaçãoUA: uso de 
agrotóxico; e FM: festa da mandioca. 

Outro fato importante é 80,7% dos entrevistados realizam o plantio conforme as fases da lua 

evidênciando as tradições locais. O uso de máquinas nos estabelecimentos rurais estudados foi confirmado 

apenas por 19,2%, tal resultado se deve ao fato da cultura da mandioca ser praticada principalmente por 

pequenos produtores rurais. Quanto à conservação do solo 53,5% dos produtores realizam práticas de 
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Outro fato importante é 80,7% dos entrevistados realizam o plantio conforme as fases da lua 
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apenas por 19,2%, tal resultado se deve ao fato da cultura da mandioca ser praticada principalmente por 

pequenos produtores rurais. Quanto à conservação do solo 53,5% dos produtores realizam práticas de 

0

50

100

SM MFL UM CS UI UA FM

%
 d

e 
Fr

eq
uê

nc
ia

Parâmetros avaliados

Sim Não

23%

25%

3%

22%

12%
15%

Goma Beju Tapioca Farinha Biscoito Bolo

20%

27%13%

40%

Formiga Cupim Lagarta Podridão da raiz

(A) (B) 

conservação do solo tais como adubação com esterco, plantio direto, plantio em curvas de nível como as 

práticas mais adotadas pelos produtores. Todos os produtores entrevistados não utilizam agrotóxico nas suas 

lavouras, informação essa muito importante para que trabalhos de concientização sejam realizados a fim de 

assegurar o manejo mais sustentável da mandioca.  

O parâmetro participação na festa da mandioca indicou que 46,1% dos entrevistados já concorreram, 

contudo os mesmos enfatizaram que esse número é cada vez mais reduzido devido os problemas enfrentados 

no manejo da cultura. Dentre esses destacam-se a escassez de água, as altas temperaturas, a ausência de 

assistência técnica, ocorrência de pragas e doenças e a carência de mão-de-obra.  

Conclusões 

O perfil dos protudores do município de Almenara - MG apresenta características de uma agricultura 

familiar onde à principal cultura é a mandioca, matéria prima para a fabricação de diversos produtos como a 

goma, beju e a farinha. A ausência de informações sobre o manejo adequado da cultura, como seleção das 

manivas, fertilidade do solo, assitência técnica, combate de pragas e doenças tem promovido uma redução na 

produtividade da região e no número de produtores que participam da cultura da mandioca.  
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Introdução

A mandioca (Manihot esculentaCrantz) é uma fonte de energia (carboidrato) muitoimportante em 

diversas regiões do mundo, inclusive no Brasil, constituindo-se em um dos principais produtos na 

alimentação humana. 

A mandioca é plantada, no Amazonas, tanto no ecossistema de várzea como de terra firme. Isso 

demonstra que a cultura se adapta bem às condições edafoclimáticas da região, não obstante a produção é 

insuficiente para atender a demanda de farinha, principal produto da mandioca no estado. 

Dentre os vários fatores determinantes da baixa produtividade de raiz no Amazonas, estão os 

períodos de cultivo e o ponto de maturação da cultura, pois muitas vezes as raízes são colhidas por 

necessidade de se fazer farinha para o autoconsumo, sem que estejam no ponto ideal de colheita, utilizando 

assim as mandiocas cognominadas pelos agricultores da região como mandiocas de quatro meses, seis meses 

e oito meses oumandiocas tardias, aquelas em que os teores de fécula (amido) vão decrescendo à medida que 

as colheitas são efetuadas mais tarde, por algum motivo. É comum no estado, em cultivos de terra firme, a 

colheita acontecer com um ano de ciclo e em cultivo em várzea, a colheita ser realizada do sexto ao oitavo 

mês após plantio. 

Com essa observação, tem a pesquisa se preocupado em encontrar cultivares adaptadas aos 

diferentes ecossistemas da região e com ciclo vegetativo pré-determinado, para que haja aumento na 

produção de raiz e,em consequência, de farinha.  

Segundo Mendonça et al.(2003), a determinaçãoda época de colheita é um fator essencial no 

rendimento de farinha. Conceição (1987) considera a delimitação do ciclo de uma cultivar, levando em 

consideração o teor de amido nas raízes; quanto mais cedo são colhidas, menor é a produção de fécula 

(amido). 

Fukuda et al. (1999), avaliando a influência da idade de colheita sobre a qualidade de raízes em 

diferentes cultivares de mesa, consideraram que as baixas produtividades em mandioca podem ser atribuídas 

às épocas de colheita, condições do clima, solo e cultivar. 

Desta forma, realizou-se este trabalho com o objetivo de selecionar cultivares de mandioca com 

melhor desempenho produtivo, submetidas a duas épocas de colheita em condições de terra firme no 

Amazonas. 

Material e Métodos 
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O experimento foi conduzido na base física da Embrapa Amazônia Ocidental, localizada no Km 29 

da Rodovia AM-010, Município de Manaus-AM, ano agrícola 2011/2012. O solo onde foi implantado o 

experimento foi do tipo Latossolo Amarelo de textura muito argilosa, o qual se encontrava em pousio há 

aproximadamente 2 anos. Foram utilizados 12 genótipos, sendo a cultivar BRS Purus atestemunha. O 

preparo do solo foi efetuado mecanicamente através de uma aração e duas gradagens. Utilizada 

umatonelada/ha de calcário dolomítico. A adubação de plantio foi feitacom 60 kg ha-1 de P2O5 e aos 60 e 120 

dias após o plantio a adubação de cobertura, com 30 kg ha-1 de N, 40 kg ha-1 de K2O, tendo como fonte a 

ureia e o cloreto de potássio, respectivamente. 

Os tratamentos foram arranjados em esquema de parcelas subdivididas com três repetições, sendo as 

parcelas constituídas pelos genótipos e as subparcelas pelas épocas de colheita. As parcelas constaram de 6 

fileiras de 6,0 m de comprimento, espaçadas de 1,0 m entre linhas e 1,0 m entre plantas dentro de cada 

fileira, sendo amostradas 8 plantas por parcela em cada época de colheita. As colheitas foram realizadas aos 

12 e 16 meses após o plantio.  

Os dados de produtividade de raiz foram submetidos à análise de variância pelo teste F, ao nível de 

5% de probabilidade; e as médias, comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Por ocasião das colheitas, avaliou-se o teor de amido (%) nas raízes, resultado de duas amostragens 

pelo método da balança eletrônica hidrostática, modelo industrial Série 9695. As médias foram comparadas 

de forma direta sem aplicação estatística. 

Resultados e Discussão 

Foram detectadas diferenças significativas entre genótipos e as duas épocas de colheita ao nível de 

5% de probabilidade pelo teste de Scott-Knott, para produções de raízes (Tabela 1). 

Os resultados apresentados na Tabela 1, mostram que, aos 12 meses, o genótipo IM-1949 apresentou 

maior produção de raiz (34,38 t/ha), porém não diferiu estatisticamente de IM-1073, IM-835, IM-1077, BRS 

Purus e IM-799, no entanto houve diferença em relação aos demais. Já aos 16 meses, o genótipo mais 

produtivo foi IM-835 com 37,08 t/ha, não diferindo estatisticamente dos IM-1949, IM-1073, IM-1077, BRS 

Purus, IM-799 e IM-1645, entretanto houve diferença em relação aos demais. 

Quando se compara a interação entreprodução eépocas, nota-se que houve diferençasignificativa 

para os genótiposIM-1016, IM-1645 e BRS Purus, mostrando que aprodução de raiz aos 16 meses é maior 

para esses genótipos. No entanto, para o IM-581, é melhor realizar a colheita aos 12 meses. Para os demais 

genótipos não houve diferença estatística para produção de raiz entre épocas de colheita. 

Para os teores de amido, foramencontrados na colheita, aos 12 meses, valores médios de 26,61% a 

29,21% e, aos 16 meses, teores de 20,69% a 32,53%, significando que alguns genótipos podem ser colhidos 

aos 12 meses, como, por exemplo, IM-799, IM-1043, IM-859 e IM-971, mostrando que a redução do teor de 

amido é em função do tempo e genótipo, enquanto aos 16 meses apenas um genótipo aumentou bastante o 

teor de amido, foi o caso do IM-1073, mostrando que o ponto de maturaçãoé mais tardio para esse genótipo. 
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A testemunha BRS Purus apresentou valores aproximados no teor de amido entre as épocas de 

colheita. 

Tabela 1. Rendimentos de raiz e fécula (amido) do experimento sobre a influência do período de colheitana 
produção de mandioca. Manaus, AM, 2013. 

Genótipos 
Épocas de colheita (meses) 

Rendimentos (t/ha) Teores de amido (%) ⃰
12  16 12 16 

 
IM-1949                     34,38 a A 

IM-1073                     33,85 a A 

IM-835                     33,05 a A 

IM-1077                     32,50 a A 

BRS Purus                  30,79 a B 

IM- 799                      30,71 a A 

IM-1043                     28,38 b A 

IM- 581                      27,75 b A 

IM- 859                      27,04 b A 

IM- 971                      23,08 c A 

IM-1016                     21,79 c B 

IM-1645                     20,94 c B 

CV (%) Cultivares   8,9 
CV (%) Época         8,8 

30,30 a A 

33,08 a A 

37,08 a A 

33,61 a A 

35,27 a A 

32,70 a A 

26,02 b A 

21,46 b B 

22,97 b A 

24,64 b A 

27,27 b A 

34,17 a A 

28,30 

27,46 

29,21 

29,05 

29,43 

26,61 

28,02 

29,30 

29,15 

28,20 

27,38 

27,50 

27,46 

32,53 

27,46 

28,58 

28,02 

20,69 

21,53 

28,58 

25,20 

25,20 

26,33 

28,58 

1Médias seguidas da mesma letra, minúsculas na vertical ou maiúsculas na horizontal, indicam variações não 
significativas ao nível de 5%, pelo teste de Scott-Knott, entre genótipos e épocas de colheita. 
⃰Resultado de duas observações. 

Conclusões 

Os genótiposmostram comportamento diferenciado entre si para produção de raize amido nas 

diferentes épocas de colheita.  

As épocas de colheitas afetam significativamente os genótipos BRS Purus, IM-581, IM-1016 e IM-

1645 na produção de raiz. 

Os teores de amido são maiores nos genótipos IM-799, IM-1043,IM-859 e IM-97 colhidos aos 12 

meses de idade, enquanto o genótipo IM-1073 aos 16 meses de idade, os demais mostram pouca variação. 
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Introdução 

O tempo de cozimento é uma característica crucial na seleção de cultivares para fins 

culinários, tanto pelo gasto de energia, como principalmente por 

estarcorrelacionada com o padrão de massa gerada, ou seja, os cultivares com menor tempo 

de cozimento tendem a gerar melhor padrão de massa cozida (Lorenzi, 1994). Existem 

variações acentuadas nos tempos de cocção de raízes de mandioca até mesmo entre raízes de 

uma mesma cultivar, que são atribuídas a fatores genéticos, idade da planta, época de 

colheita, clima, solo e local de cultivo (WHEATLEY & GÓMEZ, 1985). 

PEREIRAet al. (1985) qualificam  a mandioca segundo o tempo gasto para 

cozimento em: cozimento ótimo: de 0 a 10 minutos; cozimento bom: de 11 a 20 minutos; 

cozimento regular: de 21 a 30 minutos e cozimento ruim: acima de 30 minutos.   

O objetivo deste trabalho foi avaliar o tempo de cozimento em raízes de mandioca 

de mesa cultivada em condições irrigada e de sequeiro e relacionada a diferentes épocas de 

colheita. 

Material e Métodos 

O experimento foi instalado em setembro de 2011 no campo experimental da 

Embrapa Mandioca e Fruticultura, localizado no município de Cruz das Almas, Recôncavo 

Baiano.O município apresenta precipitação média anual de 1.200 mm e umidade relativa e 

temperatura média anuais de 80% e 24 °C, respectivamente (BORGES et al. 2002). 

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com três repetições, no 

esquema fatorial 10 x 2: 10 cultivares e duas condições de manejo (irrigado e sequeiro), com 

avaliações em três épocas de colheita (seis, oito e dez meses). Nas parcelas foram dispostas 

as condições de manejo e os genótipos avaliados foram: Amarelo I, Branca, Dona Rosa, 



1057

BRS Dourada, Eucalipto, BRS Gema de Ovo, Imbé, Neilton, Saracura e Talo Branco; cada 

uma constituindo uma subparcela. Os dados foram submetidos à análise de variância, as 

médias das cultivares foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott, as médias das condições de 

manejo foram comparadas pelo teste de F e as médias das épocas foram comparadas pelo 

teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

Para determinação do tempo de cocção, toletes de cerca de 5 cm, retirados do terço 

médio de três raízes de cada cultivar, foram colocados em 1 L de água em ebulição. O ponto 

final de cozimento foi determinado por meio empírico, através da analise visual (cor e 

aparência dos tecidos) e textura, quando o material não apresentasse resistência à perfuração 

por garfo.O tempo de cozimento foi contabilizado do momento em que os toletes de raízes 

foram postos em água fervente até o momento do cozimento. 

Utilizou-se o método da irrigação localizada com emissores espaçados a cada 0,40 

m. O manejo da irrigação foi com base na evapotranspiração da cultura e reposição de 100% 

da lâmina d’água, e o monitoramento da umidade do solo foi feito pelo método da 

Reflectometria no Domínio da Frequência (FDR), com tubos de acesso instalados até 0,50 

metros de profundidade, sendo as leituras realizadas através do aparelho Diviner 2000®. 

Resultados e Discussão 

Todos os cultivares avaliados apresentaram cozimento em tempo inferior a 30 

minutos, independentemente do manejo, valor tido como satisfatório para cultivares de 

mandioca de mesa.  As médias de tempo de cozimento (Tabela 1) variaram de 14,00 (Dona 

Rosa) a 21,88 minutos (Dourada), para condição irrigada sendo este o maior tempo médio 

observado, e de 15 minutos (Gema de Ovo e Talo Branco) a 20,75 minutos (Saracura) para 

plantas em condições de sequeiro. 

Entre os aipins avaliados, para a condição irrigada, o cultivar Dona Rosa, em média 

apresentou o menor tempo para cocção (14 minutos) seguido do cultivar Branca (15 

minutos) diferindo dos demais.  Os maiores tempos médios de cozimento foram dos aipins 

Dourada e Saracura que foram classificados como de cozimento regular (PEREIRA et al., 

1985). As demais tiveram bom tempo de cozimento sob irrigação.   
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Tabela 1. Valores médios dos tempos de cozimento, em minutos, de raízes tuberosas de 
aipins. Cruz das Almas- BA, 2012.

CULTIVAR 
MANEJO 

Irrigado Sequeiro Médias 

(min.) (min.) (min.) 
Amarelo I 16,50Bb 15,50Aa 16,00b 

Branca 15,00Aa 16,14Bb 15,57ª 
Dona Rosa 14,00Aa 16,17Bb 15,08ª 
Dourada 21,88Db 19,17Da 20,52e 
Eucalipto 18,00Ba 18,17Ca 18,08d 
G. de Ovo 17,56Bb 15,00Aa 16,28b 

Imbé 18,22Bb 16,57Ba 17,39c 
Neilton 19,55Cb 16,86Ba 18,20d 
Saracura 21,56Db 20,75Ea 21,15e 

Talo Branco 16,88Bb 15,00Aa 15,94b 

Médias 18,00b 17,00a   
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott-Knott a 5% 
de probabilidade e médias seguidas de mesma letra minúscula na linha não diferem entre si pelo teste F a 5% de 
probabilidade. 

Em média, os cultivares sob irrigação tiveram maior tempo de cocção (18 minutos), 

comparado ao sequeiro (17 minutos), exceto para o aipim Eucalipto que não diferiu entre 

irrigado e sequeiro e para os clones Branca e Dona Rosa onde o tempo médio de cozimento 

foi maior em sequeiro. Uma hipótese levantada é a de que com maior quantidade de água no 

solo, as células das raízes tuberosas apresentam um potencial osmótico maior em seu 

interior, o que dificultaria a entrada de água nas mesmas durante o processo de cozimento 

(OLIVEIRA & MORAES, 2009). 

A qualidade culinária, expresssa pelo tempo de cozimento, foi significativa para as 

épocas de colheita, indicando a influência da composição química da raiz e das condições 

ambientais no comportamento das variedades. Os dados obtidos do tempo de cozimento 

médio das raízes podem ser observados em função das épocas na Figura 1. Na colheita 

realizada aos 6 meses o tempo médio de cozimento foi de 15,84 minutos que diferiu dos oito 

(18,92 minutos) e dez (17,54 minutos) meses após plantio. O menor tempo verificado aos 

seis meses pode estar relacionado ao menor teor de fibras contido nas raízes, uma vez que o 

acúmulo de lignina nos espaços interfibrilares da parede celular, com o aumento da idade 

das plantas, causa redução da elasticidade e aumenta a resistência à passagem de água 

(VILPOUX & CEREDA, 2003).
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Figura 1. Tempo de cozimento médio (TC) das raízes de mandioca de mesa em função das 
épocas de colheita. Cruz das Almas - BA, 2012. 

Conclusões 

As raízes de todos as cultivarese manejo de água adotado apresentam boa qualidade 

culinária expressa pelo tempo de cozimento inferior a 30 minutos.  
Raízes associadas às condições de sequeiro e colheita aos seis meses apresentam os 

menores tempos médios de cozimento.
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta)pertence à família da Euphorbiaceae, tendo seu centro de 

diversidade na América do Sul. Apresentaboa adaptação às diversas condições edafoclimáticas, sendo 

cultivadaem todos estados brasileiros, estando entre os dez produtos agrícolas de maior importância 

econômica (EMBRAPA, 2013). Segundo os dadosIBGE o cultivo da mandioca apresenta a sétimamaior área 

plantada no Brasil,com 1,7 milhões de hectares, aprodução varia conforme as condições climáticas de cada 

ano agrícola, mesmo assim desde 2002 a produção está acima de 22,0 milhões de toneladas, sendo que em 

2011 a produção atingiu 25,3 milhões de toneladas. O Paráé o maior produtor do Brasil com 4,7 milhões de 

toneladas representando 18,3 % da produção, seguido do estado do Paraná com 4,1 milhões de toneladas, 

correspondendo a 16,4 % da produção em terceirono ranking está a Bahia com 2,9 milhões de toneladas que 

representa 12,0 % da produção. O Pará também apresenta maior área cultivada com 294 mil hectares e 

produtividade de16,0 mil kg ha-1, enquanto que o Paranápossui uma áreacultivada de 184 mil hectares sendo 

o quarto em área cultivada, porémo maior em produtividade22,0 mil kg ha-1. A Bahia apresenta uma área 

cultivada de 254 mil hectares, sendo a segunda maior área e produtividade média de 12,3 kg ha-1, sendo a 

menor média entre os maiores estados produtores. 

A baixa produtividade da cultura mandioca na região Nordestese deve especialmente pela falta de 

conhecimento dos produtores sobre as tecnologias disponíveis prevalecendo sistemas de produção 

rudimentares(SILVAet al., 2012). 

Com o êxodo rural e mudanças na sociedadea mão de obra se tornoufator limitador para cultivo,pois 

demanda0,2 homens por hectareano-1, enfatizando queé o elemento do custo de produção com maior peso, 

sendo que os valores variam de 50,0 a 60,0 %do custo total (SEAB, 2012).  Uma das estratégias para 

diminuira necessidade de mão de obra é melhoria do maquinário disponível no mercado ou entradade novos, 

com a finalidade de aumentaruso máquinasno cultivo da mandioca, sobretudo de máquinas para colheita, 

pois já édisponibilizada uma quantidade expressiva de plantadorasporém com tecnologia limitada (FEY, 

2009).  

O plantio com máquinas na cultura da mandioca tem crescido ao longo dos anos notadamente nos 

estados do Sul e Sudeste. Na região Nordeste que apresenta uma grande área plantada a mecanização na 

culturapermanece de forma rudimentar ou sem difusão,por causado número de pequenas propriedades, com 

sistemas de produção de baixa tecnologia, especialmentepela ausênciade conhecimento de máquinas 

disponíveis para sistema (SILVA et al, 2010). 

O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento sumário das máquinas e implementos 

agrícolas, disponíveis no mercado, empregados no sistema de produção da mandioca e a caracterização da

informações técnicas. 

Material e Métodos 

O procedimento para aquisição dos dados técnicos consistiu no primeiro momento do levantamento 

dos fabricantes de máquinas e implementos para cultura da mandioca no Brasil, com base na lista de 

associados da Associação Brasileira de Máquinas - ABIMAQ e na lista expositores das principais feiras 

realizadas no Brasil.Primeiramente foram levantados os fabricantes de máquinas e implementos 

especializados para e produção de mandioca, como plantadora, afofadora, roçadora frontal, pulverizador, 

arrancador, transbordo e colhedora. Também foram levantados implementos utilizados em outras culturas e 

que são utilizados na mandioca, como sulcador, pulverizador, cultivador. Em seguida procedeu-se a 

catalogação dos modelos de máquinas e implementos de acordo com a empresa e o levantamento das 

características técnicas em prospectos disponíveis nas páginas na web dos fabricantes. Após o levantamento 

realizou-se a padronização das unidades de medidas e construção de planilhas eletrônicas usando recursos do 

programa computacional Excel®. 

Resultados e Discussão 

O trabalho possibilitou diferenciar 54 modelos de máquinas e implementos para cultura da mandioca 

das seguintes empresas: Planti Center, Visa Norte, Asa Implementos, Trevisan,Marquesfund, Ikeda, 

Triumaq, Searom, Hennipmam, Tupã, Tatu Marchesan e Jumil.Os tipos de máquinas encontradas foram: 

plantadora, afofador, arrancador, roçadora frontal, colhedora e transbordo (Figura 1). 

As plantadoras são as máquinas com maior disponibilidade de modelos no mercado, tendo sido 

encontrado 26 modelos. Estas máquinas são responsáveis pelo plantio mecanizado e apresentam as seguintes 

funções: abertura de sulcos, dosagem e distribuição fertilizante, cobertura da estaca e compactação do solo 

no sulco de plantio (SILVA, et al., 2012). 

Figura 1. Distribuiçãodos tipos máquinas disponível para cultura da mandioca. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta)pertence à família da Euphorbiaceae, tendo seu centro de 

diversidade na América do Sul. Apresentaboa adaptação às diversas condições edafoclimáticas, sendo 

cultivadaem todos estados brasileiros, estando entre os dez produtos agrícolas de maior importância 

econômica (EMBRAPA, 2013). Segundo os dadosIBGE o cultivo da mandioca apresenta a sétimamaior área 

plantada no Brasil,com 1,7 milhões de hectares, aprodução varia conforme as condições climáticas de cada 

ano agrícola, mesmo assim desde 2002 a produção está acima de 22,0 milhões de toneladas, sendo que em 

2011 a produção atingiu 25,3 milhões de toneladas. O Paráé o maior produtor do Brasil com 4,7 milhões de 

toneladas representando 18,3 % da produção, seguido do estado do Paraná com 4,1 milhões de toneladas, 

correspondendo a 16,4 % da produção em terceirono ranking está a Bahia com 2,9 milhões de toneladas que 

representa 12,0 % da produção. O Pará também apresenta maior área cultivada com 294 mil hectares e 

produtividade de16,0 mil kg ha-1, enquanto que o Paranápossui uma áreacultivada de 184 mil hectares sendo 

o quarto em área cultivada, porémo maior em produtividade22,0 mil kg ha-1. A Bahia apresenta uma área 

cultivada de 254 mil hectares, sendo a segunda maior área e produtividade média de 12,3 kg ha-1, sendo a 

menor média entre os maiores estados produtores. 

A baixa produtividade da cultura mandioca na região Nordestese deve especialmente pela falta de 

conhecimento dos produtores sobre as tecnologias disponíveis prevalecendo sistemas de produção 

rudimentares(SILVAet al., 2012). 

Com o êxodo rural e mudanças na sociedadea mão de obra se tornoufator limitador para cultivo,pois 

demanda0,2 homens por hectareano-1, enfatizando queé o elemento do custo de produção com maior peso, 

sendo que os valores variam de 50,0 a 60,0 %do custo total (SEAB, 2012).  Uma das estratégias para 

diminuira necessidade de mão de obra é melhoria do maquinário disponível no mercado ou entradade novos, 

com a finalidade de aumentaruso máquinasno cultivo da mandioca, sobretudo de máquinas para colheita, 

pois já édisponibilizada uma quantidade expressiva de plantadorasporém com tecnologia limitada (FEY, 

2009).  

O plantio com máquinas na cultura da mandioca tem crescido ao longo dos anos notadamente nos 

estados do Sul e Sudeste. Na região Nordeste que apresenta uma grande área plantada a mecanização na 

culturapermanece de forma rudimentar ou sem difusão,por causado número de pequenas propriedades, com 

sistemas de produção de baixa tecnologia, especialmentepela ausênciade conhecimento de máquinas 

disponíveis para sistema (SILVA et al, 2010). 

O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento sumário das máquinas e implementos 

agrícolas, disponíveis no mercado, empregados no sistema de produção da mandioca e a caracterização da

informações técnicas. 

Material e Métodos 

O procedimento para aquisição dos dados técnicos consistiu no primeiro momento do levantamento 

dos fabricantes de máquinas e implementos para cultura da mandioca no Brasil, com base na lista de 

associados da Associação Brasileira de Máquinas - ABIMAQ e na lista expositores das principais feiras 

realizadas no Brasil.Primeiramente foram levantados os fabricantes de máquinas e implementos 

especializados para e produção de mandioca, como plantadora, afofadora, roçadora frontal, pulverizador, 

arrancador, transbordo e colhedora. Também foram levantados implementos utilizados em outras culturas e 

que são utilizados na mandioca, como sulcador, pulverizador, cultivador. Em seguida procedeu-se a 

catalogação dos modelos de máquinas e implementos de acordo com a empresa e o levantamento das 

características técnicas em prospectos disponíveis nas páginas na web dos fabricantes. Após o levantamento 

realizou-se a padronização das unidades de medidas e construção de planilhas eletrônicas usando recursos do 

programa computacional Excel®. 

Resultados e Discussão 

O trabalho possibilitou diferenciar 54 modelos de máquinas e implementos para cultura da mandioca 

das seguintes empresas: Planti Center, Visa Norte, Asa Implementos, Trevisan,Marquesfund, Ikeda, 

Triumaq, Searom, Hennipmam, Tupã, Tatu Marchesan e Jumil.Os tipos de máquinas encontradas foram: 

plantadora, afofador, arrancador, roçadora frontal, colhedora e transbordo (Figura 1). 

As plantadoras são as máquinas com maior disponibilidade de modelos no mercado, tendo sido 

encontrado 26 modelos. Estas máquinas são responsáveis pelo plantio mecanizado e apresentam as seguintes 

funções: abertura de sulcos, dosagem e distribuição fertilizante, cobertura da estaca e compactação do solo 

no sulco de plantio (SILVA, et al., 2012). 

Figura 1. Distribuiçãodos tipos máquinas disponível para cultura da mandioca. 
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As plantadoras apresentaram uma variação de 1 a 6 unidades de plantio, sendo que a maior parte 

possuiaté duas linhas, indicado para pequena propriedade. Sete modelosapresentaram quatro linhas dois 

modelocom seis linhas, sendo apropriadas para áreas maiores, que necessitam maior capacidade operacional. 

Figura 2.Distribuição das plantadoras conforme o número de linhas. 

A roçadora frontal tem finalidade de cortar os caules até determinada altura, deixando uma parte da 

haste para auxiliar no arranquio, e após a sua passagem facilita a operação do afofador, arrancador e 

colhedora. Normalmente ao mesmo tempo em que roçadora frontal efetua a roçagem sendo acionado pela 

polia do motor do trator, o afofador está acoplado ao sistema engate de três pontos, realizando o afofamento, 

assim as duas operações são feitas simultaneamente. A maior parte das roçadoras realiza operação em duas 

linhas (Figura 4), igualmente os afofadores.  

Figura 3. Distribuição das plantadoras conforme o número de linhas.  

Os afofadores são utilizados na colheita semimecanizada da mandioca, são constituídos 

dehasterompedora do solo que trabalham área equivalente a duas linhas de plantio, sendo utilizado paraafofar 

o solo e soltar as raízes facilitando assim o serviço de arranquio manual. Os afofadores são disponibilizados 

em maior número depois das plantadoras com 16 modelos. A Figura 3 apresenta a distribuição conforme o 

número de linhas de operação, sendo que apenas dois afofadores operamsobquatro linhas de plantio.  
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polia do motor do trator, o afofador está acoplado ao sistema engate de três pontos, realizando o afofamento, 

assim as duas operações são feitas simultaneamente. A maior parte das roçadoras realiza operação em duas 
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Os afofadores são utilizados na colheita semimecanizada da mandioca, são constituídos 

dehasterompedora do solo que trabalham área equivalente a duas linhas de plantio, sendo utilizado paraafofar 

o solo e soltar as raízes facilitando assim o serviço de arranquio manual. Os afofadores são disponibilizados 

em maior número depois das plantadoras com 16 modelos. A Figura 3 apresenta a distribuição conforme o 
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 Figura4. Distribuição dos afofadores em função do número de linhas trabalhadas (afofadas). 

Além dos implementos especializados supracitados que são disponibilizados em maior quantidade, 

foi encontrado um arrancador para realização de colheita semimecanizada euma colhedorade mandioca para 

colheita mecanizada que são máquinas adaptadas da colheita de batata para uso na cultura da mandioca, 

umtrasbordo para transporte das raízes e um pulverizador de aplicação localizada nas entrelinhas. A oferta 

insignificante destas máquinas e implementos impossibilitam a diminuição dos custos de produção, pois as 

operações realizadas por eles representam a maior oneração do sistema de produção. 

Existe ainda uma quantidade de implementos que são empregados em diversas culturas que são 

utilizados no sistema de produção de mandioca para pulverização, sulcação e cultivação com um grande 

disponibilidade de espécimes, sendo 144 modelos de pulverizadores de barra, 85 modelos desulcadores 

(sulcador e sulcador-adubador), 271 modelos de cultivadores (cultivador e cultivador-adubador). 

Conclusões 

As maiores disponibilidades de máquinas estão entre as plantadoras,afofadores e roçadoras.O grande 

gargalo é indisponibilidade de colhedoras, visto que a única máquina disponível no mercado trata-se de uma 

colhedora de batataadaptada a colheita de mandioca.
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta, Crantz), planta originária da América Tropical, é um dos 

cultivos mais importantes para os trópicos. No Brasil, centro de origem da espécie, cultiva-se 

mandioca em quase todas as regiões, sendo utilizada principalmente sob a forma de farinha, além 

da alimentação animal (MENDONÇA et al. 2003). 

Os potenciais de produtividade e qualidade das raízes, somente são maximizados em 

plantios bem conduzidos, podendo produzir mais de 40 t.ha-1, em um ciclo de 8 a 14 meses 

(LORENZI & DIAS, 1993). Em 2013, o Brasil produziu 25,44 milhões de toneladas de raízes de 

mandioca, com rendimento médio de 14,61 t.ha-1. A cultura apresenta produtividade média de 

raízes tuberosas, em termos mundiais, de 12,84 t.ha-1 (FAO, 2013).  

Dentre os fatores que podem limitar o crescimento vegetativo e a produção, a falta de água 

é o que merece maior destaque. A produtividade de uma cultura pode ser reduzida em até 60%, sob 

condições de déficit hídrico (OLIVEIRA et al., 1982; PORTO et al., 1989). Entretanto a irrigação 

tem proporcionado incremento de 46% na produtividade da cultura (SOUZA et al.; 2010).

O objetivo desse trabalho foi estudar a resposta quanto à produtividade e eficiência de uso 

de água de clones de mandioca de mesa cultivada sob condições irrigadas e de sequeiro em 

diferentes épocas de colheita. 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido no campo experimental do Centro Nacional de Pesquisa de 

Mandioca e Fruticultura, município de Cruz das Almas. Foi utilizado o método da irrigação 

localizada por gotejamento, com dois emissores por planta. O delineamento experimental adotado 

foi em blocos casualizados, com 3 repetições, e em esquema fatorial 12 x 4 x 2, sendo 12 clones 

(Dona Rosa, Branca, Neilton, Imbé, Eucalipo, BRS Dourada, Amarelo I, Talo Branco, BRS Kiriris, 

Rosinha, BRS Gema de Ovo e Saracura), 4 épocas de colheita (3, 6, 8 e 10 meses após o plantio 

(MAP)) e 2 condições de cultivo (irrigado e sequeiro).  

Para análise da eficiência de uso de água (EUA) foram consideradas as lâminas de 

irrigação e precipitação pluviométrica aos 10 meses após o plantio das manivas (Equação 1). 
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sendo: EUA a eficiência de uso de água (kg/m3); P a produtividade total (kg/ha); LBA a lâmina 

bruta de água aplicada (m3/ha); Pe a precipitação pluviométrica(m3/ha).  

Resultados e Discussão 

Não houve diferença estatística entre os clones avaliados sob sequeiro, exceto no décimo 

mês de avaliação (Tabela 1). Esses resultados vêm reforçar que os clones estudados possuem 

características semelhantes quanto à tolerância à seca. Sob irrigação também não houve diferença 

aos três meses após plantio (MAP). A diferença foi evidenciada a partir do sexto MAP, destacando-

se com as maiores produtividades os clones Imbé (23,63 t/ha), Neilton (19,77 t.ha-1) e BRS 

Dourada (18,13 t.ha-1) aos seis meses; Imbé (43,55 t.ha-1) e Neilton (34,65 t.ha-1) aos oito; e Imbé 

(66,22 t.ha-1) aos dez meses. Evidenciando o resultado aos 6 MAP, verifica-se a presença da BRS 

Dourada, considerada precoce em estudos preliminares na Chapada Diamantina e confirmado no 

presente estudo.  

Ao se comparar as condições de cultivo, observa-se que não houve diferença estatística 

entre sequeiro e irrigado aos três MAP, para nenhum dos clones avaliados. Aos seis MAP houve 

diferença apenas para os clones Imbé, Neilton e BRS Dourada alcançando 23,63; 19,77 e 18,13 

t.ha-1 sob irrigação contra 6,54; 6,74 e 4,59 t.ha-1 sob sequeiro. Já aos oito meses somente não 

diferiu estatisticamente entre as condições de cultivo para os clones Saracura, BRS Gema de Ovo e 

Branca. Aos dez meses, houve diferença estatística entre as condições de cultivo, sendo a condição 

com irrigação superior à de sequeiro para todos os clones avaliados. Os dados evidenciam que a 

reposição de água por meio da chuva entre 210 e 300 dias após o plantio não foi suficiente para o 

aumento da produtividade das plantas sob sequeiro, comparativamente com os clones sob irrigação, 

demonstrando que essa reposição não afetou significativamente a produtividade de raízes. A 

produtividade total de raízes (PTR) foi reduzida quando comparado ao tratamento com irrigação 

em função da baixa água disponível as plantas desse, sendo que o seu efeito sobre a PTR da 

mandioca nesse tratamento está vinculado ao período de ocorrência do déficit hídrico, durante o 

desenvolvimento das plantas na fase vegetativa, bem como a sua duração.  

A PTR foi sensivelmente afetada pelo déficit hídrico, sendo que sob sequeiro a maioria dos 

clones apresentou uma redução de mais de 50% em relação ao irrigado aos 10 MAP, exceto o clone 

BRS Kiriris com redução de 40,81%, sendo esse o menor valor observado. No entanto os clones, 

Amarelo I e Talo Branco apresentaram-se com maior sensibilidade ao déficit, alcançando redução 

superior a 72%. 

(Equação 1) 
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Figura 1 - Eficiência de uso da água (EUA – kg/m3) de clones de mandioca mansa em função das 
épocas de colheita nas condições com irrigação (A) e sob sequeiro (B). Cruz das Almas, 2013. 

Os maiores valores de EUA observados foram para os clones Imbé e Neilton, sendo estes iguais 

a 7,27 e 5,53 kg/m3 no tratamento com irrigação e 4,82 e 3,14 kg/m3 sob sequeiro, respectivamente. O 

comportamento linear e/ou crescente no tempo da EUA observado para maioria dos clones sugere que a 

melhor EUA seria alcançada após o 10º mês. Esse comportamento foi diferente apenas para o clone 

BRS Dourada, que sob irrigação apresentou tendência de estabilizar a EUA aos seis meses (4,24 kg/m3). 

Para os clones Rosinha (2,96 kg/m3) e Saracura (3,53 kg/m3) essa tendëcia foi aos oito meses e condicao 

de sequeiro. Pela Figura 1B pode ser observado que houve tendencia de estabilizacao da EUA a partir 

dos 10 meses no irrigado e principalmente no sequeiro, o que se deveu aos valores de precipitação no 

último mês de avaliação, que coincidiu com o início do período úmido na região. Os índices de EUA 

alcançados pelos clones ao longo das épocas de colheita indicam um potencial produtivo para Imbé e 

Neilton, visto que se apresentam sensíveis em sua resposta á água com crescimento linear até o 10º mês. 

Os outros clones apresentaram EUA bem reduzidos, sendo todos os valores de EUA observado aos dez 

meses, menores ou iguais a 4,39 kg/m3 quando irrigados e 3,22 kg/m3 sob sequeiro.
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as, 2013.
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Irrigado 

Sequeiro
Irrigado 
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Conclusões 

O maior incremento na produtividade total de raízes ocorre no tratamento irrigado entre oito e dez 

meses. 

A época de colheita aos dez meses proporciona a maior  produtividade total de raízes com destaque 

para o clone Imbé sob condições irrigadas.  

Os clones Neilton e Imbé apresentam potencial para colheita a partir dos seis meses, tanto de raiz 

total quanto comercial.  

As maiores eficiências de uso de água são observadas aos 10 meses para todos os clones sob 

irrigação e em condição de sequeiro, exceto BRS Dourada com máximo aos 8 meses. 
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Introdução 

Os órgãos mais importantes da mandioca são as raízes tuberosas, que acumulam 

amido no tecido parenquimatoso como principal componente da massa seca. O teor de 

matéria seca nas raízes de mandioca pode variar de 30 a 40%, e é tido como alto quando 

comparado com outras fontes de carboidratos de mesma natureza. A matéria seca e o amido 

estão ligados à idade da cultura e às condições climáticas (ALVES et al., 2008), sendo 

diretamente dependentes da disponibilidade hídrica, além de serem características varietais 

importantes (TORO & CAÑAS, 1982).

A irrigação proporciona aumento no rendimento da mandioca e permite ofertar o 

produto no mercado durante o ano todo pelo escalonamento do plantio. Assim, o 

fornecimento de água às plantas em períodos críticos, através da irrigação, poderá favorecer 

o desenvolvimento de raízes comerciais em um período menor de tempo, sem prejuízos aos 

teores de matéria seca ou amido. 

O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito de diferentes épocas de colheita e da 

irrigação nos teores de matéria seca e amido em raízes de mandioca de mesa. 

Material e métodos 

O experimento foi instalado em setembro de 2011 no campo experimental da 

Embrapa Mandioca e Fruticultura, localizado no município de Cruz das Almas, Recôncavo 

Baiano, a 12°40‟39” de latitude Sul e 39°06‟23” de longitude Oeste, a uma altitude de 226 

m. O município apresenta precipitação média anual de 1.200 mm e umidade relativa e 

temperatura média anuais de 80% e 24 °C, respectivamente (BORGES et al., 2002) e um 

período de déficit hídrico prolongado, compreendido entre os meses de setembro a março, 
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Introdução 

Os órgãos mais importantes da mandioca são as raízes tuberosas, que acumulam 

amido no tecido parenquimatoso como principal componente da massa seca. O teor de 

matéria seca nas raízes de mandioca pode variar de 30 a 40%, e é tido como alto quando 

comparado com outras fontes de carboidratos de mesma natureza. A matéria seca e o amido 

estão ligados à idade da cultura e às condições climáticas (ALVES et al., 2008), sendo 

diretamente dependentes da disponibilidade hídrica, além de serem características varietais 

importantes (TORO & CAÑAS, 1982).

A irrigação proporciona aumento no rendimento da mandioca e permite ofertar o 

produto no mercado durante o ano todo pelo escalonamento do plantio. Assim, o 

fornecimento de água às plantas em períodos críticos, através da irrigação, poderá favorecer 

o desenvolvimento de raízes comerciais em um período menor de tempo, sem prejuízos aos 

teores de matéria seca ou amido. 

O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito de diferentes épocas de colheita e da 

irrigação nos teores de matéria seca e amido em raízes de mandioca de mesa. 

Material e métodos 

O experimento foi instalado em setembro de 2011 no campo experimental da 

Embrapa Mandioca e Fruticultura, localizado no município de Cruz das Almas, Recôncavo 

Baiano, a 12°40‟39” de latitude Sul e 39°06‟23” de longitude Oeste, a uma altitude de 226 

m. O município apresenta precipitação média anual de 1.200 mm e umidade relativa e 

temperatura média anuais de 80% e 24 °C, respectivamente (BORGES et al., 2002) e um 

período de déficit hídrico prolongado, compreendido entre os meses de setembro a março, 

que chega a representar 27,1% da média total de chuva precipitada (D’ ANGIOLELLA et 

al., 1999). 

 O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com três repetições, no 

esquema fatorial 10 x 3 x 2: 10 cultivares, duas condições de manejo (irrigado e sequeiro) e 

avaliações em três épocas de colheita (seis, oito e dez meses). Nas parcelas foram dispostas 

as condições de manejo e os genótipos avaliados foram: Amarelo I, Branca, Dona Rosa, 

BRS Dourada, Eucalipto, BRS Gema de Ovo, Imbé, Neilton, Saracura e Talo Branco; cada 

uma constituindo uma subparcela. Os dados foram submetidos à análise de variância, as 

médias das cultivares foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott, as médias das condições de 

manejo foram comparadas pelo teste de F e as médias das épocas foram comparadas pelo 

teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Os teores de matéria seca e amido foram 

determinados pelo método da balança hidrostática (GROSSMANN & FREITAS, 1950). 

Utilizou-se o método da irrigação localizada com gotejadores autocompensados da 

AGROJET modelo GA-4, com vazão nominal de 4 L.h-1e pressão de trabalho de 8 m.c.a.. 

Nas linhas laterais os emissores foram espaçados a cada 0,40 m. O manejo da irrigação foi 

com base na evapotranspiração da cultura e reposição de 100% da lâmina d’água, e o 

monitoramento da umidade do solo foi feito pelo método da Reflectometria no Domínio da 

Frequência (FDR), com tubos de acesso instalados até 0,50 metros de profundidade, sendo 

as leituras realizadas através do aparelho Diviner 2000®.

Os dados climatológicos mensais do período de condução do experimento 

encontram-se na Figura 1, referente às medias de precipitação pluvial (mm), temperatura 

(°C) e umidade relativa do ar (%). 

Figura 1. Médias mensais de precipitação, temperatura e umidade relativa do ar no período de outubro de 2011 a 
setembro de 2012. Cruz das Almas – BA, 2012. 
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Resultados e discussão 

Houve claro déficit hídrico no solo durante a fase de crescimento vegetativo mais 

intenso da mandioca (dez./2011 a mai./2012) quando ocorrem as maiores taxas de 

crescimento das folhas e ramos. A percentagem de água disponível à planta foi reduzida 

abaixo dos 20% entre os 90 e 210 dias após o plantio no tratamento de sequeiro, coincidindo 

com o período de maior demanda hídrica da cultura. No mesmo experimento foi observado 

efeito da irrigação, quando a parcela de sequeiro produziu ao redor de 58% a menos que o 

irigado. 

No presente estudo, não foi evidenciado efeito da maior disponibilidade hídrica nos 

teores de materia seca e amido. Podendo inferir que não houve direcionamento de 

carboidratos da raiz para a parte aérea das plantas e o crescimento vegetativo ocorreu sem 

afetar o material de reserva das raízes. Plantas em sequeiro tiveram seu crescimento 

reduzido, porém mantendo o teor de amido nos mesmos níveis comparado as irrigadas.

Houve interação significativa (p < 0,05) entre a época de colheita e os cultivares 

para os teores de amido e matéria seca. No desdobramento dos cultivares dentro das épocas 

é possível observar que aos oito meses de idade, as raízes do cultivar Talo Branco 

apresentaram os menores teores de matéria seca (27,60%) e amido (22,94%) seguido do 

cultivar Branca com 28,85% e 24,20% de matéria seca e amido, respectivamente (Tabela 1). 

Para as demais épocas de colheita não houve diferença significativa entre as cultivares e os 

valores médios de matéria seca variaram entre 29,40% (Dourada) a 31,71% (Neilton) aos 6 

meses de idade. Na colheita aos 10 meses esses valores foram de 31,10% de matéria seca e 

26,45% de amido para a cultivar Branca e 35,73% e 31,08% para Gema de Ovo (Tabela 1). 

Estudando o efeito das épocas de colheita dentro das cultivares observa-se que para 

os aipins Amarelo I, Branca, Eucalipto, Imbé, Neilton e Saracura não há diferença estatística 

entre os teores de matéria seca e amido em função da idade de colheita. Para os cultivares 

Dona Rosa e Gema de Ovo os máximos teores de matéria seca e amido das raízes (33,33% e 

28,68%; 35,73% e 31,08%, respectivamente) foram obtidos aos 10 meses, indicando ser esta 

a época mais indicada para colheita destas cultivares sem prejuízos aos teores de matéria 

seca e amido. 
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Tabela 1. Valores médios dos teores de matéria seca (MS) e amido (TAM) de raízes 

tuberosas estimados a partir do peso específico. Cruz das Almas- BA, 2012. 

Cultivar 

Idade de colheita 

6 meses 8 meses 10 meses Médias 
M.S. 
(%)  

TAM 
(%) 

M.S. 
 (%)  

TAM 
 (%) 

M.S. 
(%)  

TAM 
(%) 

M.S. 
(%)  

TAM 
(%) 

Amarelo I 31,22Aa 26,57Aa 31,42Aa 26,77Aa 33,30Aa 28,64Aa 31,98 27,33 
Branca 30,94Aa 26,29Aa 28,85Ba 24,2Ba 31,10Aa 26,45Aa 30,30 25,65 

Dona Rosa 29,98Ab 25,33Ab 31,84Aab 27,19Aab 33,33Aa 28,68Aa 31,72 27,07 
Dourada 29,40Ab 24,75Ab 32,66Aa 28,01Aa 32,78Aa 28,13Aa 31,61 26,96 
Eucalipto 30,10Aa 25,45Aa 30,98Aa 26,33Aa 33,06Aa 28,41Aa 31,38 26,73 
G. de Ovo 29,61Ab 24,96Ab 31,41Ab 26,76Ab 35,73Aa 31,08Aa 32,25 27,60 

Imbé 30,30Aa 25,65Aa 31,14Aa 26,49Aa 31,34Aa 26,69Aa 30,93 26,28 
Neilton 31,71Aa 27,06Aa 30,79Aa 26,14Aa 32,90Aa 28,25Aa 31,80 27,15 

Saracura 29,86Aa 25,21Aa 30,03Aa 25,38Aa 32,02Aa 27,37Aa 30,64 25,99 
T. Branco 31,27Aa 26,62Aa 27,60Bb 22,94Bb 31,65Aa 27,00Aa 30,17 25,52 
Médias 30,44 25,79 30,67 26,02 32,72 28,07     

Conclusões 

Não há efeito da irrigação nos teores de matéria seca e amido. Os clones Imbé e 

Neilton podem ser colhidos aos seis meses de idade sem redução dos teores de matéria seca 

e amido.
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Introdução 

Os órgãos mais importantes da mandioca são as raízes tuberosas, que acumulam amido no tecido 

parenquimatoso como principal componente da massa seca. O teor de matéria seca nas raízes de mandioca 

pode variar de 30 a 40%, e é tido como alto quando comparado com outras fontes de carboidratos de mesma 

natureza. A matéria seca e o amido estão ligados à idade da cultura e às condições climáticas (ALVES et al., 

2008), sendo diretamente dependentesda disponibilidade hídrica, além de serem características varietais 

importantes (TORO & CAÑAS,1982).

A irrigação proporciona aumento no rendimento da mandioca e permite na oferta do produto no 

mercado durante o ano todo pelo escalonamento do plantio.Assim,o fornecimento de água às plantas em 

períodos críticos, através da irrigação, poderá favorecer o desenvolvimento de raízes comerciais em um 

período menor de tempo, sem prejuízos aos teores de matéria seca ou amido. 

O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito de diferentes épocas de colheita e da irrigaçãonos teores 

de matéria seca e amido em raízes de mandioca de mesa. 

Material e Métodos 

O experimento foi instalado em setembro de 2011 no campo experimental da Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, localizado no município de Cruz das Almas, Recôncavo Baiano, a 12°40‟39” de latitude Sul e 

39°06‟23” de longitude Oeste, a uma altitude de 226 m. O município apresenta precipitação média anual de 

1.200 mm e umidade relativa e temperatura média anuais de 80% e 24 °C, respectivamente (BORGES et al. 

2002) e um período de déficit hídrico prolongado, compreendido entre os meses de setembro a março, que 

chega a representar 27,1% da média total de chuva precipitada (D’ ANGIOLELLA et al., 1999). 

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com três repetições, no esquema fatorial 

10 x 3 x 2: 10 cultivares, duas condições de manejo (irrigado e sequeiro) e avaliações em três épocas de 

colheita (seis, oito e dez meses). Nas parcelas foram dispostas as condições de manejo e os genótipos 

avaliados foram:Amarelo I, Branca, Dona Rosa, BRS Dourada, Eucalipto, BRS Gema de Ovo, Imbé, 

Neilton, Saracura e Talo Branco; cada uma constituindo uma subparcela. Os dados foram submetidos à 

análise de variância, as médias das cultivares foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott, as médias das 

condições de manejo foram comparadas pelo teste de F e as médias das épocas foram comparadas pelo teste 

de Tukey, a 5% de probabilidade. Os teores de matéria seca e amido foram determinados pelo método da 

balança hidrostática (GROSSMANN & FREITAS, 1950). 
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Utilizou-se o método da irrigação localizada com gotejadores autocompensados da AGROJET 

modelo GA-4, com vazão nominal de 4 L.h-1e pressão de trabalho de 8 m.c.a.. Nas linhas laterais os 

emissores foram espaçados a cada 0,40 m. O manejo da irrigação foi com base na evapotranspiração da 

cultura e reposição de 100% da lâmina d’água, e o monitoramento da umidade do solo foi feito pelo método 

da Reflectometria no Domínio da Frequência (FDR), com tubos de acesso instalados até 0,50 metros de 

profundidade, sendo as leituras realizadas através do aparelho Diviner 2000®. 

Os dados climatológicos mensais do período de condução do experimento encontram-se na Figura 1, 

referente às medias de precipitação pluvial (mm), temperatura (°C) e umidade relativa do ar (%). 

Figura 1. Médias mensais de precipitação, temperatura e umidade relativa do ar no período de outubro de 
2011 a setembro de 2012. Cruz das Almas – BA, 2012.

Resultados e Discussão 

Houve claro déficit hídrico no solo durante a fase de crescimento vegetativo mais intenso da 

mandioca (dez./2011 e mai./2012)quando ocorrem as maiores taxas de crescimento das folhas e ramos. A 

percentagem de água disponível à planta foi reduzida abaixo dos 20% entre os 90 e210 dias após o plantio no 

tratamento de sequeiro, coincidindo com o período de maior demanda hídrica da cultura.No mesmo 

experimento foi observado efeito da irrigação, quando a parcela de sequeiro produziu ao redor de 58% a 

menos que o irigado. 

No presente estudo, não foi evidenciadoefeito da maior disponibilidade hídrica em nos teores de 

materia seca e amido. Podendo inferir que não houve direcionamento de carboidratos da raiz para a parte 

aérea das plantas e o crescimento vegetativo ocorreu sem afetar o material de reserva das raízes. Plantas em 

sequeiro tiveram seu crescimento reduzido, mantendo o teor nos mesmos níveis que o irrigado. 

Houve interação significativa (p < 0,05) entre a época de colheita e os cultivares para os teores de 

amido e matéria seca. No desdobramento dos cultivares dentro das épocas é possível observar que aos oito 

meses de idade, as raízes do cultivar Talo Branco apresentaram os menores teores de matéria seca (27,60%) 

e amido (22,94%) seguido do cultivar Branca com 28,85% e 24,20% de matéria seca e amido, 

respectivamente (Tabela 1). Para as demais épocas de colheita não houve diferença significativa entre as 

cultivares e os valores médios de matéria seca variaram entre 29,40% (Dourada) a 31,71% (Neilton) aos 6 
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Utilizou-se o método da irrigação localizada com gotejadores autocompensados da AGROJET 

modelo GA-4, com vazão nominal de 4 L.h-1e pressão de trabalho de 8 m.c.a.. Nas linhas laterais os 

emissores foram espaçados a cada 0,40 m. O manejo da irrigação foi com base na evapotranspiração da 

cultura e reposição de 100% da lâmina d’água, e o monitoramento da umidade do solo foi feito pelo método 

da Reflectometria no Domínio da Frequência (FDR), com tubos de acesso instalados até 0,50 metros de 

profundidade, sendo as leituras realizadas através do aparelho Diviner 2000®. 

Os dados climatológicos mensais do período de condução do experimento encontram-se na Figura 1, 

referente às medias de precipitação pluvial (mm), temperatura (°C) e umidade relativa do ar (%). 

Figura 1. Médias mensais de precipitação, temperatura e umidade relativa do ar no período de outubro de 
2011 a setembro de 2012. Cruz das Almas – BA, 2012.

Resultados e Discussão 

Houve claro déficit hídrico no solo durante a fase de crescimento vegetativo mais intenso da 

mandioca (dez./2011 e mai./2012)quando ocorrem as maiores taxas de crescimento das folhas e ramos. A 

percentagem de água disponível à planta foi reduzida abaixo dos 20% entre os 90 e210 dias após o plantio no 

tratamento de sequeiro, coincidindo com o período de maior demanda hídrica da cultura.No mesmo 

experimento foi observado efeito da irrigação, quando a parcela de sequeiro produziu ao redor de 58% a 

menos que o irigado. 

No presente estudo, não foi evidenciadoefeito da maior disponibilidade hídrica em nos teores de 

materia seca e amido. Podendo inferir que não houve direcionamento de carboidratos da raiz para a parte 

aérea das plantas e o crescimento vegetativo ocorreu sem afetar o material de reserva das raízes. Plantas em 

sequeiro tiveram seu crescimento reduzido, mantendo o teor nos mesmos níveis que o irrigado. 

Houve interação significativa (p < 0,05) entre a época de colheita e os cultivares para os teores de 

amido e matéria seca. No desdobramento dos cultivares dentro das épocas é possível observar que aos oito 

meses de idade, as raízes do cultivar Talo Branco apresentaram os menores teores de matéria seca (27,60%) 

e amido (22,94%) seguido do cultivar Branca com 28,85% e 24,20% de matéria seca e amido, 

respectivamente (Tabela 1). Para as demais épocas de colheita não houve diferença significativa entre as 

cultivares e os valores médios de matéria seca variaram entre 29,40% (Dourada) a 31,71% (Neilton) aos 6 
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meses de idade. Na colheita aos 10 meses esses valores foram de 31,10% de matéria seca e 26,45% de amido 

para a cultivar Branca e 35,73% e 31,08% para Gema de Ovo (Tabela 1). 

Estudando o efeito das épocas de colheita dentro das cultivares observa-se que para os aipins 

Amarelo I, Branca, Eucalipto, Imbé, Neilton e Saracura não há diferença estatística entre os teores de matéria 

seca e amido em função da idade de colheita. Para os cultivares Dona Rosa e Gema de Ovo os máximos 

teores de matéria seca e amido das raízes (33,33% e 28,68%; 35,73% e 31,08%, respectivamente) foram 

obtidos aos 10 meses, indicando ser esta a época mais indicada para colheita destas cultivares sem prejuízos 

aos teores de matéria seca e amido. 

Tabela 1. Valores médios dos teores de matéria seca (MS) e amido (TAM) de raízes tuberosasestimados a 
partir do peso específico. Cruz das Almas- BA, 2012. 

CULTIVAR 

IDADE DE COLHEITA 

6 meses 8 meses 10 meses Médias 

M.S. (%) TAM (%) M.S. (%) TAM(%) M.S. (%) TAM (%) M.S. (%) TAM (%)

Amarelo I 31,22Aa 26,57Aa 31,42Aa 26,77Aa 33,30Aa 28,64Aa 31,98 27,33 
Branca 30,94Aa 26,29Aa 28,85Ba 24,2Ba 31,10Aa 26,45Aa 30,30 25,65 

Dona Rosa 29,98Ab 25,33Ab 31,84Aab 27,19Aab 33,33Aa 28,68Aa 31,72 27,07 
Dourada 29,40Ab 24,75Ab 32,66Aa 28,01Aa 32,78Aa 28,13Aa 31,61 26,96 
Eucalipto 30,10Aa 25,45Aa 30,98Aa 26,33Aa 33,06Aa 28,41Aa 31,38 26,73 
G. de Ovo 29,61Ab 24,96Ab 31,41Ab 26,76Ab 35,73Aa 31,08Aa 32,25 27,60 

Imbé 30,30Aa 25,65Aa 31,14Aa 26,49Aa 31,34Aa 26,69Aa 30,93 26,28 
Neilton 31,71Aa 27,06Aa 30,79Aa 26,14Aa 32,90Aa 28,25Aa 31,80 27,15 
Saracura 29,86Aa 25,21Aa 30,03Aa 25,38Aa 32,02Aa 27,37Aa 30,64 25,99 

T. Branco 31,27Aa 26,62Aa 27,60Bb 22,94Bb 31,65Aa 27,00Aa 30,17 25,52 
Médias 30,44 25,79 30,67 26,02 32,72 28,07     

Conclusões 

Não foi verificado efeito da irrigação nos teores de matéria seca e amido.Os clones Imbé e Neilton 

podem ser colhidos aos seis meses de idade sem redução dos teores de matéria seca e amido. 
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Introdução 

A expansão do mercado de mandioca de mesa depende de variedades que apresentem boas 

qualidades culinárias, baixa toxicidade cianogênicae resistência à deterioração pós-colheita (BORGES et al., 

2002).A produtividade da mandioca no Brasil é baixa devido não serem adotadas práticas agronômicas de 

controle de pragas e doenças em seu cultivo, além de ocupar terras marginais, de baixa fertilidade, e com 

problemas climáticos adversos e uso de cultivares não adaptadas (FUKUDA, 1993). 

O uso de variedades melhoradas e adaptadas às condições edafoclimáticas locais é um dos meios 

para se promover melhoria do sistema de produção e aumentar o rendimento da mandioca na região 

(OLIVEIRA; DINIZ; CALDAS, 2006). É importante testes em diferentes cultivares para que se busque fazer 

a melhor escolha no plantio, aumentando as chances de maior produtividade e reduzir problemas com pragas 

e doenças.  A introdução, seguida de avaliações criteriosas, além de constituir o método de melhoramento 

mais simples e menos oneroso para seleção, em mandioca, apresenta grande probabilidade de êxito em 

função da ampla diversidade genética disponível e ainda em crescente exploração (FUKUDA, 1999). O 

seguinte trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de diferentes cultivares de mandioca de 

mesa no município de Belmonte, Bahia. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado na Estação Experimental Gregório Bondar (latitude 16o5’17” 

S,Longitude 39o12’56”, Altitude 88 m), da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira -CEPLAC, 

em Barrolândia, distrito do município de Belmonte, distante 694 km de Salvador, Bahia,com implantação em 

outubro/2010, em sistema de sequeiro. O município tem clima do tipo úmido asubúmido, com variação de 

temperatura média em 19,4 oC a 24,6oC, de precipitação em 1100 a 2000mm, com boa distribuição ao longo 

do ano (SEI, 2011). 

Na região predomina Latossolos Amarelos Coeso, do tipo franco-arenoso e baixa capacidadede 

retenção de umidade. A análise química no solo da área experimental apresentou, realizada emagosto/2010, 

em amostras retiradas das camadas de 0 a 20 cm e de 20 a 40 cm, valores de: pH (água)= 5,12 e 5,06; em mg 



1080

kg-1, P = 1,6 e 1,2; P-rem = 47,1 e 43,7; K = 29 e 28; em cmolc, Ca= 1,09 e 1,26; Mg = 0,27 e 0,28; Cu = 

0,30 e 0,18; Fe = 129 e 75; Zn = 0,96 e 0,54; Mn = 1,7e 1,2; B = 0,17 e 0,21; Al3+= 0,10 e 0,21; H+Al = 2,7 e 

3,0; SB = 1,45 e 1,66; CTC = 4,15 e 4,66;CTCefetiva= 1,55 e 1,87; em %, V = 34,9 e 35,6; m = 6,5 e 11,2; 

Mat. Org. = 1,77 e 1,55. 

Plantas de mandioca das cultivaresCamuquém, Paraguai, São Paulo, Dourada, Gema de Ovo, 

Aipim do Sul, Manteiguinha, Saracura, Anônimo e Kiririsforam avaliadasconsiderando uma adubação do 

solo comsuperfosfatosimples e humoativo BM® (composto orgânico), nas doses de 25 g e 0,5 kg porplanta, 

respectivamente, aplicadosem fundação. O solo não recebeu calagem nem adubação de coberturas com 

nitrogênio epotássio. O húmus ativo apresentou valores médios, em %, de N = 1,69; P = 0,37; K = 0,19, Ca = 

1,93;Mg = 0,38; S = 0,57; Fe = 1,40; e em ppm, de B = 52, Zn = 82, Mn = 131, Cu = 14, Mo = 0,50 e Co 

=4,00. 

As parcelas com cada cultivar apresentaram área útil de 48 m2,com uma população de 60 plantas de 

mandioca. Utilizou-se oarranjo espacial de fileiras simples de 1,0 m x 0,80 m. O plantio foi realizado 

em28/10/2010 e colheita em 06/10/2011. As recomendações de preparo do solo e demais práticasagrícolas 

basearam-se em Souza et al. (2006). 

Foram avaliadas características de altura da planta (cm, de cinco plantas, do nível do solo atéo 

broto terminal), número de hastes por planta, peso de ramas e de raízes (em toda parcela) e expresso em t 

ha-1, o cálculo do índice de colheita e o teor de amido, por meio de balança hidrostática (GROSSMAN; 

FREITAS, 1950).Os testes F, para análise de variância, e de Tukey, para diferença de médias, dos 

tratamentosavaliados, foram aplicados aos níveis de 5% de probabilidade, utilizando-se o software estatístico 

SISVAR. 

Resultados e Discussão 

Para altura de planta, destacou-se a cultivar Anônimo, com o menor porte, 45,71% inferior ao 

obtido pela cultivar Dourada. Plantas de porte baixo facilitam os tratos culturais, e permitem um melhor 

manejo do mandiocal, desde que se permita a obtenção e seleção adequada de material de plantio para a 

próxima safra. Santos et al., (2004), avaliando a resistência à mancha parda de diferentes variedades de 

mandioca de mesa, encontraram valor mínimo para altura de 1,7 m, para a cultivar Marcos OP. A altura 

média de plantas de mandioca varia de 1,0 a 5,0 m, sendo mais comum plantas com 1,0 a 3,0 m 

(MONTALDO, 1972). 

A propagação vegetativa da mandioca depende da produção de suas hastes.  As cultivares 

Camuquém e Gema de Ovoapresentaram maior número de hastes sem, no entanto, reduzir sua produtividade 

de raízes. Geralmente plantas com produção elevada de parte aérea apresentam produtividade de raízes 

comerciais reduzida (VIANA et al., 2001). 

Para o rendimento de ramas, destacou-se a cultivar Dourada, com 35,74% superior a Saracura, 

Gema de Ovo e anônimo, com menores rendimentos.Villela (1985), testando clones de mandioca de mesa, 

alcançou 16,6 t ha-1 de rendimento de rama com a cultivar IAC X-352-7 Jaçanã. Em sistema agroecológico 
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de produção, Silva et al. (2009) encontraram produtividade de 14 kgha-1 para as variedades “Engana Ladrão” 

e Brasília. Altos rendimentos de biomassa aérea sem reduções na produtividade de raízes representa 

alternativa para fornecimento de proteína para animais ruminantes, de forma direta ou armazenada como 

feno e silagem. 

Tabela 1. Altura da planta (m), número de hastes (unidade planta-1), rendimentos de ramas (t ha-1) e de raízes 
(t ha-1), índice de colheita e teor de amido (%) em diferentes cultivares de mandioca de mesa. 
Variedades Altura de 

planta 
Número de 

hastes 
Rendimento 

de ramas 
Rendimento 

de raízes 
Índice de 
colheita 

Teor de 
amido 

Camuquém 2,2 4 22,71 41,00 0,64 33,15 
Paraguai 3,0 2 25,00 35,00 0,58 29,85 
São Paulo 2,9 3 23,34 34,50 0,60 31,00 
Dourada 3,5 2 46,05 32,50 0,41 32,25 
Gema de Ovo 1,9 4 16,67 29,00 0,63 31,00 
Aipim do Sul 2,7 2 21,46 27,50 0,56 32,50 
Manteiguinha 2,6 3 19,79 25,00 0,56 26,75 
Saracura 1,8 3 16,46 24,80 0,60 30,30 
Anônimo 1,6 3 16,67 23,44 0,58 29,57 
Kiriris 1,9 3 20,42 21,00 0,51 31,40 

Na escolha de uma cultivar, a características mais importantes sem dúvida é a produtividade de 

raízes. Para esta variável, a cultivar Camuquém obteve rendimento 95,24% superior aKiriris(menor 

rendimento). Avaliando clones-elite de mandiocano Estado de São Paulo,Mezette et al., (2009) obtiveram a 

maior produtividade (28,47 t ha-1) para o clone 108/00. No noroeste do Paraná, avaliando cultivares de 

mandioca, Filho et al. (2000) encontraram maior rendimento de raiz para a cultivar Fécula Branca, 

alcançando 30,2 t ha-1.   

O maior índice de colheita também foi alcançado pela cultivarCamuquém, sendo superior 56,1% ao 

da cultivar Dourada, caracterizando-a como cultivar com alta eficiência em produção de raízes, mas 

mantendo uma produtividade de ramas adequada para outros usos, além do fornecimento de hastes para o 

plantio. 

A cultivarCamuquém destacou-se também em relação ao percentual de amido, que obteve 23,9% a 

mais que cultivar Manteiguinha (menor valor). Oliveira, Diniz e Caldas (2006), avaliando variedades em 

Santa Cruz Cabrália-BA, obtiveram teores de amidos entre 22,87% e 32,41%, se destacando a cultivar Casca 

Roxa. Para Farias et al. (2007), o índice de 30% amido na raiz é o mínimo exigido pela indústria. Algumas 

cultivares poderão, nesse caso, ter a dupla aptidão (mesa e indústria). 

Conclusões 

A cultivar Camuquém, com o melhor comportamento para a maioria das características avaliadas, 

pode ser recomendada para a região de Belmonte, Bahia, bem como as demais cultivares, a depender da 

preferência do agricultor, pois apresentam rendimentos de raízes adequados para amandioca de mesa. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) apresenta papel importante no desenvolvimento do Brasil, 

onde é utilizada como um dos principais produtos de subsistência de grande parte da população, sendo uma 

das mais importantes fontes de carboidratos. Além da alimentação, é também matéria-prima de amplo e 

diversificado emprego industrial, destacando-se na produção de amido e álcool. É fonte de forragem 

protéica, oriunda da parte aérea e energética obtida das raízes (HALSEY et al. 2008; OKOGBENIN et al., 

2007). 

 Constantemente são criadas inúmeras variedades de mandioca, as quais recebem diferentes 

denominações vulgares, nas diversas regiões de cultivo. Esse aspecto, aliado ao fato de que as condições 

ambientais também podem ocasionar modificações morfológicas, fazendo com que uma mesma variedade 

receba diferentes denominações, o que prejudica os programas de melhoramento direcionados para a cultura 

(ALMEIDA et al. 1993). 

 A caracterização morfológica é uma importante ferramenta para a diferenciação fenotípica de 

materiais genéticos, servindo para a eliminação de duplicidades destes. Desse modo, trabalhos de 

caracterização e avaliação de genótipos 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; MENDES NETO, 2008). 

 Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de caracterizar cinco genótipos de mandioca nas 

condições edafoclimáticas de Cândido Sales, BA. 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido em Lagoa Grande, município de Cândido Sales, Bahia. Este município 

apresenta altitude média de 627 m, clima semiárido do tipo Aw, segundo a classificação de Köppen (tropical 

com estação seca). A temperatura média anual é de aproximadamente 20,4ºC e pluviosidade anual de 767,4 

mm com período chuvoso compreendido entre os meses de outubro e março (SEI, 2013). 
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As plantas de mandioca foram cultivadas em espaçamento 1,0 x 0,6 m. Estas expressem todo o 

potencial de desenvolvimento, evitando competição intergenotípica (GUSMÃO E MENDES NETO, 2008). 

Os genótipos avaliados foram Caipira, Caitité, Jalé, Palmeira Preta e Poti Branca. 

Com base nos descritores botânico-agronômicos padronizados para os Recursos Genéticos de 

Mandioca conforme metodologia adotada por (FUKUDA E GUEVARA,1998), aos 10 meses de idade, 

foram avaliadas as características: presença de pedúnculos, cor externa da raiz, cor do córtex, cor da polpa, 

textura da epiderme, constrições na raiz, forma da raiz, hábito de ramificação, número de brotações. 

Resultados e Discussão 

 Os materiais avaliados diferem morfologicamente em todos os caracteres abordados, com exceção da 

cor da polpa (Tabela 1), comprovando a variabilidade genética da espécie. Desse modo, a diversidade 

morfológica manifestada permite inferir que os materiais descritos apresentam divergência genética para os 

caracteres, constituindo, genótipos distintos. 

 Apenas o genótipo Poti Branca apresentou pedúnculos nas raízes tuberosas (Tabela 1). Essa 

característica pode facilitar a colheita (ALBUQUERQUE et al., 2009) e também aumentar o tempo pós-

colheita (PEREIRA; CARVALHO, 1979). Segundo estes autores, o pedúnculo protege as raízes contra a 

podridão pela menor exposição da polpa aos agentes patogênicos. 

 Todos os genótipos apresentaram cor da polpa branca ou creme (Tabela 1). Esta característica é 

desejável por serem materiais genéticos para uso industrial e também pelo fato do consumidor regional 

preferir farinha branca. Assim, raízes de coloração claras são mais indicadas. 

 O genótipo Caitité apresentou textura da epiderme da raiz lisa e os outros genótipos avaliados 

apresentaram textura rugosa (Tabela 1). 

Os genótipos Caitité, Jalé, Palmeira Preta e Poti Branca apresentaram poucas ou nenhumas 

constrições nas raízes (Tabela 1). Essa característica está relacionada com o descascamento, pois quando há 

constrições, a retirada da periderme é mais difícil, podendo reduzir até mesmo a qualidade final do produto 

processado. 

 Os genótipos, Caipira, Caitité, Jalé e Poti Branca apresentaram raízes com formato cônico cilíndrico 

e apenas o genótipo Palmeira Preta apresentou formato irregular (Tabela 1). 

 Para a característica hábito de ramificação, os genótipos Caipira, Caitité, Jalé e Palmeira Preta 

apresentaram hábito de ramificação dicotômico e Poti Branca, tricotômico (Tabela 1). Segundo Barbosa 

(2013), plantas com hábitos de ramificação dicotômico e tricotômico, por apresentarem maior quantidade de 

ramos, contribuem para a produção de maior número de estacas que poderão ser utilizadas para a 

implantação de uma nova lavoura. 
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Conclusão 

 Entre os genótipos avaliados observa-se variação para a maioria das características avaliadas, 

facilitando a descrição morfológica dessas variedades.  
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Introdução 

A falta de variedades adaptadas às diferentes condições de cultivo e a não utilização da adubação, 

juntamente com cultivos sucessivos em um mesmo local podem empobrecer progressivamente os solos, 

reduzindo sua fertilidade natural e contribuindo para os baixos índices de produtividade observados em 

lavouras de mandioca (SILVA; SOUZA, 2011). Pouco ou nenhum fertilizante é aplicado na cultura da 

mandioca, na região sudoeste da Bahia, na qual está inserido o município de Belo Campo, onde menos de 

10% dos produtores utilizam a adubação (CARVALHO et al., 2007). 

Na avaliação do estado nutricional das plantas, diversos métodos podem ser empregados, entretanto, 

há de se considerar a rapidez e segurança dos mesmos. O uso de medidas indiretas para determinar a 

necessidade de um elemento, como o teor de clorofila na avaliação do estado nutricional de nitrogênio das 

plantas, tem sido estudado nos últimos anos (FONTES, 2001). 

Os clorofilômetros são instrumentos que aferem, de forma indireta, o teor de clorofila, com base nas 

propriedades óticas das folhas. São sensores ativos da intensidade da cor verde nos tecidos foliares e operam 

combinando propriedades de transmitância e absorbância das clorofilas (BARBIERI JR., 2009). 

Sendo assim, o uso destes aparelhos dá-se ao fato de que as propriedades espectrais de um dossel 

vegetal refletem influencias de diversos fatores como o grau de cobertura do solo, o teor dos pigmentos 

fotossintéticos e a composição química e estrutural das folhas (ZHAO et al., 2007). Podendo então, 

correlacionar variáveis como atividade fotossintética, teores de macro e micronutrientes existentes nas 

folhas, entre outros, com o conteúdo de clorofila no tecido foliar (ZOTARELLI et al, 2003; BARBIERI JR., 

2009), todos esses fatores estão ligados à produção da planta. 

Diante disso, este trabalho teve como objetivo avaliar o índice de clorofila em genótipos de 

mandioca em função da adubação química. 

Material e Métodos 
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Este ensaio foi conduzido na Fazenda Andiroba, município de Belo Campo, BA à 15º 10’ 29” 

Latitude Sul e 41º 15’ 10” Longitude Oeste de Greenwich. O município está localizado na região sudoeste da 

Bahia, com altitude média de 819 m, clima semiárido, subúmido a seco. A temperatura média anual é de 

20,2º C com pluviosidade média anual de 767,4 mm e período chuvoso compreendido entre os meses de 

outubro e março. Os solos predominantes neste município são o Latossolo Vermelho Eutrófico e Latossolo 

Vermelho Amarelo Álico (SEI, 2013).  

O solo foi preparado com aração, gradagem e sulcamento. O plantio foi feito com espaçamento de 1 

metro entre os sulcos e 0,6 m entre plantas, realizado em outubro de 2012. As parcelas foram constituídas 

por quatro linhas com 9 metros de comprimento e 3 metros de largura, totalizando 27 m2, com 45 plantas. A 

área útil da parcela foi representada por duas linhas centrais totalizando 9 m2 com 15 plantas. 

Foi realizada análise química do solo da área, para camada 0-20 cm de profundidade, que apresentou 

os seguintes resultados: pH em água:  5,0, P: 2 mg dm-3, K+: 0,07 cmolc dm-3, Ca2+:  1,1 cmolc dm-3, Mg2+ : 

0,7 cmolc dm-3, Al3+ : 0,3 cmolc dm-3, H+ : 3,0 cmolc dm-3, S.B.:  1,9 cmolc dm-3, t:  2,2 cmolc dm-3, T: 5,2 

cmolc dm-3, V: 36%, m: 14%.  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, em esquema fatorial 16 x 2, com 

dezesseis genótipos de mandioca, cultivados na presença e ausência de adubação. Os genótipos são 

provenientes da Coleção de Germoplasma de Trabalho de Mandioca da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia: Barra, Vermelhona, Simbé, Peru, Caitité, Lagoa, Mulatinha, 2006-12, 2006-10, 2006-08, Platinão, 

Azulona, 2006-05, 2006-04 e Sergipe. 

A adubação foi feita segundo Nogueira e Gomes (1999). Utilizou-se como fonte de nutrientes, uréia 

(90,0 kg ha-1), cloreto de potássio (35,0 kg ha-1) e superfosfato simples (440,0 kg ha-1). O fósforo foi aplicado 

no sulco no momento do plantio, e as adubações potássica e nitrogenada foram parceladas em duas vezes, 

visando reduzir possíveis perdas por lixiviação desses nutrientes, dada a textura arenosa dos solos. Aos 60 

dias após o plantio foi realizada a primeira adubação em cobertura com 50% da dose de N e K. A segunda 

adubação em cobertura foi realizada 60 dias após a primeira adubação. 

Para o controle de plantas daninhas foram realizadas capinas manuais de acordo com a necessidade, 

como também o controle de formigas. Em março de 2013, foi determinado o índice de clorofila Falker, em 

folhas fisiologicamente maduras da porção mediana da copa, com auxílio do ClorofiLOG, modelo CFL1030 

da Falker. 

A análise de estatística foi realizada utilizando o programa SAEG, versão 9.1, procedendo-se à 

Análise de Variância e, posteriormente, as médias dos tratamentos foram agrupadas pelo procedimento 

proposto por Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 

Verificou-se diferença de índice de clorofila Falker entre os genótipos estudados (Tabela 1), não 

sendo observado efeito significativo da adubação sobre esta característica (Tabela 2). Os valores de índice de 

clorofila variaram de 60,33, encontrado no genótipo Azulona a 42,13, obtido no genótipo Peru.  
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Para o controle de plantas daninhas foram realizadas capinas manuais de acordo com a necessidade, 

como também o controle de formigas. Em março de 2013, foi determinado o índice de clorofila Falker, em 

folhas fisiologicamente maduras da porção mediana da copa, com auxílio do ClorofiLOG, modelo CFL1030 

da Falker. 

A análise de estatística foi realizada utilizando o programa SAEG, versão 9.1, procedendo-se à 

Análise de Variância e, posteriormente, as médias dos tratamentos foram agrupadas pelo procedimento 
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Resultados e Discussão 

Verificou-se diferença de índice de clorofila Falker entre os genótipos estudados (Tabela 1), não 

sendo observado efeito significativo da adubação sobre esta característica (Tabela 2). Os valores de índice de 

clorofila variaram de 60,33, encontrado no genótipo Azulona a 42,13, obtido no genótipo Peru.  

Tabela 1. Índice de clorofila Falker em 15 genótipos de mandioca.  Belo Campo, BA, 2013. 
Genótipos Índice de Clorofila Falker Genótipos Índice de Clorofila Falker 
Azulona 60,33 a Mulatinha 48,38 b 
Caitité 55,10 a 2006-12 47,11 b 

2006-04 54,26 a Platinão 46,96 b 
2006-08 53,13 a Lagoa 46,18 b 

Barra 52,41 a Sergipe 45,56 b 
2006-10 51,11 a Simbé 44,05 b 

Vermelhona 51,08 a Peru 42,13 b 
2006-05 50,03 a   

Coeficiente de variação - 14,93% 
Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade.  

Tabela 2. Índice de clorofila Falker em 15 genótipos de mandioca em função da adubação.  Belo Campo, 
BA, 2013. 

Genótipos Índice de Clorofila Falker 
Sem adubação Com adubação 

Azulona 58,1 a 62,6 a 
Caitité 55,1 a 55,1 a 

2006-04 54,4 a 54,1 a 
2006-08 52,5 a 53,8 a 

Barra 53,3 a 51,6 a 
2006-10 46,6 a 55,6 a 

Vermelhona 50,3 a 51,9 a 
2006-05 54,5 a 45,6 a 

Mulatinha 47,0 a 49,8 a 
2006-12 40,8 a 53,5 a 
Platinão 39,8 a 54,1 a 
Lagoa 45,9 a 46,4 a 

Sergipe 45,6 a 45,5 a 
Simbé 45,6 a 42,5 a 
Peru 39,5 a 44,8 a 

Coeficiente de variação - 14,93% 
Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade.  

Verissimo et al. (2010) avaliando pigmentos e eficiência fotossintética em quatro variedades de 

mandioca, também verificaram diferenças nos índices de clorofila entre as variedades estudadas, com valores 

variando de 40 a 48 índices SPAD. Segundo Peterson et al. (1993), as diferenças entre as variedades podem 

afetar as leituras do medidor de clorofila.  

Os genótipos que apresentam maiores índices de clorofila, podem também apresentar maiores taxas 

fotossintéticas e conseqüentemente maiores produção de massa seca no momento da colheita (El-

SHARKAWY, 1989). 

A adubação é uma prática que tradicionalmente não é muito utilizada pelos produtores da região, 

porém, observam-se ganhos em produtividade quando esta tecnologia é adotada, suprindo as deficiências 

nutricionais encontradas na maioria dos solos destinados ao cultivo de mandioca na região. No entanto, 

possivelmente devido à escassez de chuvas no período do trabalho, as plantas sob estresse hídrico, tiveram 

dificuldade na absorção dos nutrientes, não tendo a adubação efeito desejado. 
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O uso de variedades melhoradas e adaptadas às condições edafoclimáticas locais é um dos meios 

mais efetivos para promover a elevação da produtividade da mandioca na região. Em virtude da alta 

interação genótipos x ambientes, dificilmente um genótipo se comporta de maneira semelhante em todas as 

regiões ecológicas (FUKUDA e SILVA, 2003), o que pode explicar essa variação encontrada entre os 

índices de clorofila do estudo. Variedades de mandioca apresentam diferentes respostas fisiológicas às 

variáveis ambientais, influenciadas pelo grau de adaptação e desempenho produtivo em função das 

condições edafoclimáticas de uma região (OLIVEIRA et al., 2011). 

Conclusões 

Os genótipos Azulona, Caitité, 2006-04, 2006-08, Barra, 2006-10, Vermelhona e 2006-04, 

apresentam maiores índices de clorofila.

A adubação química não influencia o índice de clorofila entre os genótipos avaliados. 
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Introdução

O arranjo espacial é importante para definição do sistema de cultivo (monocultivo ou consorciado) 

e ajustes na população de plantas frente afertilidade do solo, doses de adubo, tipo de crescimento da cultivar 

e no padrão de raiz comercial (para mesa ou indústria). Espaçamentos menores (altas populações) geralmente 

são utilizados em sistema de monocultivo, solos com baixa fertilidade natural e com baixo investimento com 

adubos (efeito compensatório), cultivares eretas e obtenção de menores tamanhos de raízes (FERREIRA 

FILHO, 1997; MATTOS, 2006; SILVA et al., 2013). 

Na agricultura do Nordeste, irrigado ou de sequeiro, as áreas de exploração em sua maioria são de 

pequenas propriedades, sendo necessário o agricultor aproveitar ao máximo a área disponível (uso eficiente 

da terra), tendo que optar pela exploração conjunta de pelo menos duas culturas (cultivo consorciado), pois 

geralmente tem alta dependência da diversificação agrícola, para consumo próprio ou atender a demanda 

comercial. Para consorciação de culturas há necessidade de utilização de arranjos espaciais maiores, de modo 

que a competição entre as plantas consortes seja mínima. Na cultura da mandioca, o arranjo espacial em 

fileiras duplas, i.e., 2,0 m x 0,6 m x 0,6 m, em que no espaço maior se cultiva a cultura secundária, 

geralmente milho e feijão (MATTOS, 2006a; MATTOS, 2006b). 

O trabalho avalia arranjos espaciais em fileiras simples e duplas no crescimento e produtividade de 

plantas de mandioca, no município de Amargosa, Bahia. 

Material e Métodos

O trabalho foi conduzido na Comunidade Água Branca (latitude 13o03’43” S, longitude 39o32’42” 

W, altitude 400 m), do município de Amargosa, Bahia, em cultivo de sequeiro. O clima do município é 

classificado como subúmido a seco, com variação anual de dados médios para temperatura de 18,8 a 25,4 oC 

e precipitação de chuvas de 800 a 1.100 mm (SEI, 1997). O solo, do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo, 

apresentou os seguintes valores para os atributos de fertilidade do solo: pH (água) = 5,8; em mg dm-3, P = 2; 

em cmolc dm-3, K = 0,16; Ca = 2,40; Mg = 0,95; Al = 0,00; Na = 0,09; H+Al = 2,31; SB = 3,60; CTC = 5,91; 

em %, V = 61; matéria orgânica = 1,37. 
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classificado como subúmido a seco, com variação anual de dados médios para temperatura de 18,8 a 25,4 oC 

e precipitação de chuvas de 800 a 1.100 mm (SEI, 1997). O solo, do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo, 

apresentou os seguintes valores para os atributos de fertilidade do solo: pH (água) = 5,8; em mg dm-3, P = 2; 
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O experimento foi um delineamento em blocos casualizados com quatro repetições, sendo os 

sistemas de adubação do solo caracterizados pelos tratamentos: i. Produtor (arranjo espacial indefinido; e 

também: solo não adubado, controle de plantas infestantes a critério com uso de enxada, pedaços de haste 

para o plantio variando de 8 a 15 cm); ii. 1,0 m x 1,0 m (10.000 plantas por hectare); iii. 1,0 m x 0,6 m 

(16.666 plantas por hectare); iv. 2,0 m x 0,6 m x 0,6 m (12.820 plantas por hectare), não consorciado; v. 2,0 

m x 0,6 m x 0,6 m (12.820 plantas por hectare), consorciado com feijão caupi (vigna unguiculata (L.) Walp); 

vi. 0,6 m x 0,6 m (27.777 plantas por hectare).As parcelas apresentaram tamanhos de 20 m2 a 26 m2, a 

depender do arranjo utilizado. Exceto no tratamento de sistema do produtor, as demais práticas agrícolas, do 

plantio a colheita, foram realizadas conforme recomendações técnicas (SOUZA et al., 2006). 

O plantio foi realizado em 03/07/2010, utilizando pedaços de hastes de 20 cm da cultivar Corrente 

(tradicional). Por ocasião da colheita (em 25/09/2011), com idade da planta de 15 meses foram avaliados a 

altura da planta (em cm, dez plantas por parcela), massa de raízes (em kg, todas as plantas vivas da parcela), 

massa de ramas ou parte aérea (em kg, todas as plantas vivas da parcela) e percentual de amido nas raízes, 

pelo método da balança hidrostática (GROSSMAN; FREITAS, 1950). Os dados foram submetidos a análise 

de variância (teste F) e as médias dos tratamentos comparados (teste de Tukey) a 5% de probabilidade, com o 

auxílio do software SISVAR. 

Resultados e Discussão

Arranjos com menores espaçamentos favorecem o crescimento e produtividade da mandioca 

(Tabela 1), no entanto apresenta maior percentual de raízes com tamanhos inferiores (50% inferior ao padrão 

de tamanho utilizado nas casas de farinha, adaptado as ferramentas e equipamentos tradicionalmente 

utilizados. Dados observados). No arranjo espacial 0,6 x 0,6 obteve-se produtividade de raízes127,8% 

superior ao do produtor. Com o adensamento de plantio, Silva et al. (2013) conseguiu um ganho de 118,5% 

(18,4 t ha-1 para 40,2 t ha-1), do arranjo espacial entre plantas de 2,0 m x 1,0 m para o de 1,5 m x 0,5 m. Não 

houve variações significativas no tamanho das raízes.

Tabela 1. Altura de planta (cm), produtividade de raízes (t ha-1) e ramas (t ha-1) e percentual de amido (%) de 
mandioca em relação ao arranjo espacial de plantas.
Arranjo espacial Altura da planta Produtividade 

de raízes 
Produtividade 

de ramas Amido 

Produtor 180,0 ab 14,63 d 11,75 c 33,8 a 
1,0 m x 1,0 m 182,5 ab 23,63 b 14,63 ab 34,4 a 
1,0 m x 0,6 m 193,8 ab 22,05 bc 14,87 ab 34,3 a 
2,0 m x 0,6 m x 0,6 m – monocultivo 200,0 a 16,28 d 11,67 c 33,6 a 
2,0 m x 0,6 m x 0,6 m – Feijão caupi 175,0 b 16,92 cd 12,05 c 41,9 a 
0,6 m x 0,6 m 198,8 a 33,33 a 16,67 a 34,0 a 
Média geral 188,3 21,14 13,61    35,3 
CV, % 004,8 11,2 12,2    13,5 
Teste F 005,53** 34,29** 06,28**    01,85ns

Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si (Tukey, 5% de probabilidade). ns, ** = p > 0,05 e p < 0,01, respectivamente.

Mesmo em arranjos com maiores espaçamentos, comparando as fileiras simples, observa-se a 

necessidade de melhoria do sistema de produção do produtor de mandioca, na região de avaliação, visto que 
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apresentaram produtividade (média obtidanas fileiras simples 1,0 m x 1,0 m e 1,0 m x 0,6 m, de 22,8 t ha-1) 

de 8,2 t ha-1 (55,8%) a mais (Tabela 1). O uso de arranjos com maiores espaçamentos em solos de baixa 

fertilidade, sem a devida correção, com precariedade no controle de plantas infestantes e uso de material de 

plantio de baixa qualidade, proporciona rendimento mais baixos. FERREIRA FILHO (1997) quando 

combinou doses de N com espaçamentos, obteve maiores produtividades de raízes nas com o aumento da 

população de plantas, i. e., 33,2 t ha-1 no arranjo espacial 1,0 m x 0,5 m.

As menores produtividades observadas nos arranjos com maiores espaçamentos (fileiras duplas) 

foram devidas, provavelmente, a maior dificuldade de controle de plantas daninhas (ambiente mais 

favorável) e no cultivo de feijão entre as fileiras de mandioca, o que permitiu também a competição 

(CARVALHO, 1990;MATTOS, 2006b). 

Conclusões 

O arranjo com menores espaçamentos de plantio favorece a produtividade de plantas de mandioca. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é planta rústica, cultivada em todas as regiões brasileiras nas 

mais diversas condições edafoclimáticas. É uma das culturas mais exploradas na agricultura mundial, sendo 

sua utilização como tuberosa, superada apenas pela batata inglesa (SOUZA; OTSUBO, 2002). Geralmente é 

cultivada por pequenos produtores como cultura de subsistência, em sistemas agrícolas variados e sem 

critérios técnicos definidos (DEVIDE et al., 2009).  

Na região Sudoeste da Bahia, como em quase todo o Nordeste do Brasil, a maioria dos produtores de 

mandioca não utiliza técnicas agronômicas como práticas conservacionistas do solo, calagem e adubação e 

plantio em espaçamento definido, predominado ainda, o cultivo de variedades tradicionais, colhidas 

geralmente com 18 a 24 meses após o plantio (Carvalho, 2007). Nessas condições, a adoção de inovações 

tecnológicas pode melhorar o desempenho dos sistemas produtivos. 

A radiação fotossinteticamente ativa (PAR) compreende a faixa espectral da radiação solar de 

comprimento de onda de 0,4 à 0,7 µm (MONTEITH; UNSWORTH, 1990). O conhecimento da PAR é 

importante para diferentes áreas relacionadas à fisiologia vegetal e ciências agrárias, pois está diretamente 

associada a produção de biomassa e taxa de crescimento das plantas, sendo também um importante 

parâmetro para estudos ecológicos, onde a radiação solar é tomada como sendo uma variável independente 

(BROCK, 1981).  

Diante disso, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar características de 

crescimento de plantas de mandioca em diferentes sistemas de produção no Sudoeste da Bahia. 

Material e Métodos 

O experimento está situado na localidade de Bomba, município de Cândido Sales, Bahia, a 

15º18’13’’ Latitude Sul e 41º17’32’’ Longitude Oeste de Greenwich. O município está localizado na região 

Sudoeste da Bahia, com altitude média de 627 m, clima semiárido e, segundo a classificação de Köppen, é 



1096

do tipo Aw, ou seja, clima tropical com estação seca. A temperatura média anual em torno de 20,4ºC e 

pluviosidade anual de 767,4 mm com período chuvoso compreendido entre os meses de outubro e março 

(SEI, 2012). Sendo o solo da região classificado como LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico de 

textura argilosa. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com seis repetições e oito 

tratamentos, no esquema de parcelas subsubdivididas. Nas parcelas, com dimensões de 20,0 m x 12,0 m, 

foram dispostos os métodos de preparo do solo, convencional, com aração e gradagem e tradicional, com 

roçagem, encoivaramento, queima e abertura manual de covas. Nas subparcelas, com dimensões de 10,0 m x 

12,0 m, foram casualizados a presença e ausência de calagem e adubação NPK. Nas subsubparcelas, com 

dimensões de 10,0 m x 6,0 m, foram alocados o espaçamento de 1,0 m x 0,6 m e espaçamento utilizado pelo 

produtor, conforme tradição regional.  

Para calagem utilizou-se 1,8 t ha-1 de calcário e a adubação foi feita com, 444 Kg ha-1 de superfosfato 

simples, 33,33 Kg ha-1 de cloreto de potássio e 88,89 Kg ha-1 de ureia, conforme Nogueira & Gomes, 1999. 

Foram plantadas manivas da variedade Platinão, obtidas de plantas sadias, com idade aproximada de 

18 meses, provenientes do terço médio das plantas e com diâmetro entre 2 a 3 cm. O corte das manivas foi 

feito com facão, reto nas duas extremidades, com comprimento de 20 cm, perfazendo uma média de oito 

gemas.  

Após seis meses foram avaliadas as seguintes características: a) altura média das plantas - medida do 

solo ao topo superior das plantas; b) diâmetro médio do caule - medido com auxílio de paquímetro, 20 cm ao 

nível do solo; e c) Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR) - medida com um ceptômetro Decagon, 

modelo entre plantas. 

A análise estatística foi realizada utilizando o programa SAEG, versão 9.1, procedendo-se da Análise 

de Variância, e posteriormente, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo Teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade.

Resultados e Discussão 

A altura e o diâmetro de caule de plantas de mandioca foram influenciados pela calagem e adubação 

(Tabela 1). Nota-se, que a adição de calcário e adubo proporcionou maior crescimento das plantas e aumento 

do diâmetro do caule incrementando, de modo geral, o vigor destas. Chagas et al. (2007), avaliando 

adubação NPK, nesta mesma cultura observaram que as plantas submetidas à adubação apresentaram-se 

superiores em relação ao tratamento não adubado. 

Da mesma forma, Pereira et al. (2012), estudando doses de fósforo, observaram aumento 

significativo tanto na altura de plantas quanto no diâmetro do caule, evidenciando a resposta da planta, na 

formação da parte aérea, ao ser submetida à adubação fosfatada. 



1097

Tabela 1. Altura de plantas e diâmetro do caule de plantas de mandioca em função da calagem e adubação, 
seis meses após plantio. Vitória da Conquista – BA, 2013. 

Calagem e adubação  Características 
Altura (m) Diâmetro de caule (cm) 

Sem 0,54  b 1,42  b 
Com 0,89 a  2,14 a 
C.V. (Subparcela) (%) 11,60 11,33 
Médias seguidas por uma mesma letra, na linha, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de 
probabilidade. C.V. = Coeficiente de variação 

Na Tabela 2 observa-se que, ao avaliar a radiação fotossinteticamente ativa absorvida pela copa entre 

plantas, constatou-se interação entre calagem e adubação e preparo de solo. As maiores taxas de radiação 

fotossinteticamente ativa foram observadas quando a calagem e adubação foram utilizadas, no preparo 

convencional do solo. Provavelmente, a nutrição das plantas e o revolvimento do solo proporcionaram o 

maior desenvolvimento das raízes e consequentemente da copa da planta, que por sua vez reteve mais luz. 

De acordo Pilau (2005), a eficiência de interceptação da radiação aumenta com o crescimento da área foliar.  

 A planta transforma a luz do sol, pelo processo de fotossíntese, em energia química, sendo a copa o 

órgão responsável por esse processo. Neste sentido, as variáveis como superfície, diâmetro, comprimento e 

altura da copa estão diretamente relacionadas ao crescimento e a produção de biomassa (ELOY et al., 2012). 

Tabela 2. Radiação fotossinteticamente ativa (%) absorvida pela copa entre plantas de mandioca em função 
do preparo de solo e da calagem e adubação, aos seis meses após o plantio. Vitória da Conquista – BA, 2013. 

Preparo de solo Calagem e adubação 
Sem Com 

Convencional 37,74 aB 67,46 aA 
Tradicional 33,17 aB 44,43 bA 
C.V. (Parcela) (%) = 26,03   
C.V. (Subparcela) (%) = 22,25   

Médias seguidas por uma mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo 
teste Tukey, a 5% de probabilidade. C.V. = Coeficiente de variação 

Com calagem e adubação, houve maior absorção de radiação fotossinteticamente ativa entre plantas 

no espaçamento de 1,0 m x 0,6 m (Tabela 3), possivelmente em função do melhor arranjo espacial da cultura 

contribuindo para aumento do auto-sombreamento entre plantas, possibilitando maior retenção de luz na 

copa da planta.  

Para Stewart et al. (2003), a maneira como a radiação fotossinteticamente ativa é interceptada pela 

copa das plantas interfere na eficiência fotossintética e no desenvolvimento da cultura. Fatores como forma 

da copa, densidade populacional e espaçamento, afetam a distribuição da área foliar no dossel das plantas, e 

a absorção da energia da radiação solar incidente. 
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Tabela 3. Radiação fotossinteticamente ativa absorvida pela copa (%) entre plantas de mandioca em função 
do espaçamento e da calagem e adubação, aos seis meses após o plantio. Vitória da Conquista – BA, 2013. 

Espaçamento Calagem e adubação 
Sem Com 

1,0 x 0,6 m 34,22 aB 64,50 aA 
Utilizado pelo produtor 36,70 aB 47,41 Ba 
C.V. (Subparcela) (%) = 22,25   
C.V. (Subsubparcela) (%) = 23,44   

Médias seguidas por uma mesma letra minúscula, na coluna e maiúscula, na linha, não diferem entre si, pelo 
teste Tukey, a 5% de probabilidade. C.V. = Coeficiente de variação 

Conclusões 

• Plantas submetidas à calagem e adubação apresentam maior altura e diâmetro de caule. 

• O uso de calagem e adubação no preparo de solo convencional do solo promove maior crescimento 

da copa das plantas e, consequentemente, maior interceptação da radiação fotossinteticamente ativa. 

• Quando plantadas no espaçamento de 1,0 x 0,6m, e cultivadas com calagem e adubação, plantas de 

mandioca apresentam maior absorção de radiação fotossinteticamente ativa. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) representa uma das mais importantes fontes de carboidratos 

para mais de 500 milhões de pessoas nas regiões tropicais e subtropicais (EL-SHARKAWY, 2006). Além do 

uso na alimentação humana, vem crescendo sua importância também como fonte de forragem proteica e 

energética na suplementação animal e como matéria-prima para inúmeros produtos industriais. Esta planta 

apresenta ampla adaptação a diferentes ecossistemas, sendo cultivada em pequenas e médias propriedades 

rurais, com solos ácidos e de baixa fertilidade natural e em condições de pluviosidade irregular. 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de mandioca, produzindo mais de 25 milhões de 

toneladas de raízes tuberosas, distribuídas em todas as regiões do país. Essa cultura é importante fonte 

geradora de emprego e renda para os pequenos agricultores da região Sudoeste da Bahia, especialmente no 

município de Cândido Sales, que, entretanto, apresenta produtividade média de 13,5 t ha-1 (IBGE, 2013), 

valor considerado baixo quando se considera que o potencial produtivo da cultura pode alcançar até 90 t ha-1

(COCK, 1979). Dentre os fatores responsáveis pela baixa produtividade, destacam-se práticas culturais 

inadequadas. Carvalho et al. (2007) citam que, na região, as lavouras são conduzidas sem tecnificação, com o 

preparo do solo realizado tradicionalmente de forma manual, utilizando-se enxadas, geralmente sem correção 

da acidez e reposição de nutrientes e matéria orgânica e o plantio é efetuado em covas, em diferentes 

espaçamentos e com baixa população de plantas.  

A mandioca é cultivada em diversos tipos de solo. Estudos demonstram que essa planta apresenta 

pequenas respostas à aplicação de potássio e nitrogênio, embora sejam os nutrientes mais absorvidos 

(SOUZA et al., 2009). Em experimento realizado no Sudoeste da Bahia, Cardoso Júnior et al. (2005) 

verificaram que a aplicação de nitrogênio promoveu desenvolvimento da parte aérea e aumentou a 

produtividade de raízes tuberosas e características importantes para indústria como rendimento de massa 

seca, amido e farinha.  Com relação ao fósforo, apesar de não ser elemento extraído em grandes quantidades 

pela mandioca, sua importância está relacionada à baixa disponibilidade desse nutriente em solos brasileiros, 

elevando, portanto, a resposta da cultura à adubação fosfatada (ALVES; SILVA, 2003). 



1101

 
 

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS DA MANDIOCA (Manihot esculenta 
Crantz) SOB DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUÇÃO NO SUDOESTE DA 

BAHIA 

Gabriela Luz Pereira Moreira1, Anselmo Eloy Silveira Viana2, Adriana Dias Cardoso3, Caio Jander 
Nogueira Prates4, Patrick Rayan Gerino Teixeira5, Sandro Correia Lopes2

1Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
Caixa Postal 95, 45.083-900, Vitória da Conquista, BA. E-mail: glpmoreira@bol.com.br 
2Professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Caixa Postal 95, 45.083-900, Vitória da 
Conquista, BA. E-mail: ae-viana@uol.com.br; slopes@gmail.com  
3Pesquisadora PNPD/CAPES/UESB, Doutora em Agronomia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
Caixa Postal 95, 45.083-900, Vitória da Conquista, BA. E-mail: adriuesb@yahoo.com.br 
4Graduando em Agronomia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Caixa Postal 95, 45.083-900, 
Vitória da Conquista, BA. E-mail: caiojander@hotmail.com 
5Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
Caixa Postal 95, 45.083-900, Vitória da Conquista, BA. E-mail: patrickrayan@hotmail.com 

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) representa uma das mais importantes fontes de carboidratos 

para mais de 500 milhões de pessoas nas regiões tropicais e subtropicais (EL-SHARKAWY, 2006). Além do 

uso na alimentação humana, vem crescendo sua importância também como fonte de forragem proteica e 

energética na suplementação animal e como matéria-prima para inúmeros produtos industriais. Esta planta 

apresenta ampla adaptação a diferentes ecossistemas, sendo cultivada em pequenas e médias propriedades 

rurais, com solos ácidos e de baixa fertilidade natural e em condições de pluviosidade irregular. 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de mandioca, produzindo mais de 25 milhões de 

toneladas de raízes tuberosas, distribuídas em todas as regiões do país. Essa cultura é importante fonte 

geradora de emprego e renda para os pequenos agricultores da região Sudoeste da Bahia, especialmente no 

município de Cândido Sales, que, entretanto, apresenta produtividade média de 13,5 t ha-1 (IBGE, 2013), 

valor considerado baixo quando se considera que o potencial produtivo da cultura pode alcançar até 90 t ha-1

(COCK, 1979). Dentre os fatores responsáveis pela baixa produtividade, destacam-se práticas culturais 

inadequadas. Carvalho et al. (2007) citam que, na região, as lavouras são conduzidas sem tecnificação, com o 

preparo do solo realizado tradicionalmente de forma manual, utilizando-se enxadas, geralmente sem correção 

da acidez e reposição de nutrientes e matéria orgânica e o plantio é efetuado em covas, em diferentes 
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Muitos métodos de produção são empregados no cultivo da mandioca e, diante da necessidade de 

mais estudos sobre o sistema de cultivo na região, foi conduzido este experimento com o objetivo avaliar a 

produtividade da cultura da mandioca sob diferentes sistemas de manejo. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no período de novembro de 2010 a agosto de 2012, na Fazenda 

Bomba, município de Cândido Sales - BA, em um Latossolo Amarelo Distrófico Típico, textura argilosa, 

com as seguintes características: pH: 4,8; P: 3 mg dm-3; K+: 0,15 cmolc dm-3; Ca2+: 0,4 cmolc dm-3; Mg2+ : 

0,4 cmolc dm-3; Al3+: 1,0 cmolc dm-3; H+: 3,7 cmolc dm-3;  S.B.: 1,0 cmolc dm-3;  t: 2,0 cmolc dm-3 ; T: 5,7 

cmolc dm-3; V: 17%; m: 51%. O município está localizado no Sudoeste do estado da Bahia, na altitude de 

627 m. O clima, segundo classificação de Köppen, é do tipo Aw (clima tropical com estação seca), com 

precipitação média anual de 767,4 mm, concentrada entre os meses de outubro a março e temperatura média 

anual de 20,4ºC (SEI, 2013). 

Adotou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com oito tratamentos e seis 

repetições, no esquema de parcelas subsubdivididas. Nas parcelas, foram dispostos os métodos de preparo do 

solo: sistema convencional (com aração, gradagem, incorporação de calcário e abertura de sulcos feitos com 

trator) e manual (com roçagem, encovairamento, queima e abertura manual de covas). Nas subparcelas, 

foram casualizados a presença e ausência de calagem e adubação NPK. Nas subsubparcelas, foram avaliados 

dois espaçamentos: 1,0 m x 0,6 m (16.666 plantas ha-1) e espaçamento adotado pelo produtor (plantio em 

covas aleatórias, sem espaçamento definido, com uma média de 10.000 plantas ha-1), conforme tradição 

regional.   

A aplicação de calcário (1,8 t ha-1) foi realizada no momento do preparo do solo. O plantio foi 

efetuado manualmente, utilizando-se a variedade Platinão. As manivas, com 0,20 m de comprimento, foram 

obtidas de plantas sadias, com idade aproximada de 18 meses, provenientes do terço médio das plantas e 

uniformes em diâmetro. Fez-se a adubação fosfatada com 444 kg ha-1 de P2O5 no momento do plantio e a 

adubação potássica, com 33,33 kg ha-1 de K2O e nitrogenada, com 88,89 kg ha-1de N, 60 dias após o plantio, 

conforme recomendação de Nogueira e Gomes (1999). 

A colheita foi realizada manualmente, aos 19 meses após o plantio. Foram estimadas a produtividade 

de raízes tuberosas e a produtividade de parte aérea, pesando-se o material obtido na área útil de cada 

subsubparcela. O índice de colheita foi obtido por meio da relação entre o peso de raízes e o peso total da 

planta (raízes + parte aérea). 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SAEG, versão 9.1, procedendo-se Análise 

de Variância. As médias dos tratamentos foram comparadas pelo Teste Tukey, a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 
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De acordo com a análise de variância, a produtividade de raízes tuberosas, a produtividade de parte 

aérea e o índice de colheita foram influenciados pela calagem/adubação. Essas características não foram 

influenciadas pelo espaçamento. 

Na Tabela 1, observa-se que o preparo mecanizado proporcionou incremento de aproximadamente 

59% na produtividade de raízes em relação ao preparo manual. Não houve diferença dos métodos de preparo 

para a produtividade de parte aérea, entretanto observou-se aumento de 35% quando o solo foi preparado 

mecanicamente. Estes resultados, provavelmente, estão associados às condições físicas do solo mais 

favoráveis ao crescimento das raízes das plantas no preparo mecanizado, o qual promoveu maior 

revolvimento das camadas superficiais, aumentando o espaço poroso e reduzindo a compactação 

(OLIVEIRA et al., 2001). De forma geral, estas propriedades podem ser indicadores de possíveis restrições 

ao crescimento radicular das culturas (TORMENA et al., 2002). Pequeno et al. (2007), no Noroeste do 

Paraná, encontraram menor produção de parte aérea e raízes em sistemas que envolvem o mínimo 

revolvimento de solo, como o preparo mínimo e o plantio direto. Segundo os autores, a presença de camadas 

compactadas, pode implicar em redução de crescimento das plantas devido ao ambiente desfavorável ao 

desenvolvimento de suas raízes. 

Tabela 1. Produtividade de raízes, produtividade de parte aérea e índice de colheita de mandioca sob dois 
sistemas de preparo do solo, no município de Cândido Sales - BA.  

Preparo  
Características 

Raiz tuberosa (t ha-1) Parte aérea (t ha-1) Índice de colheita (%) 
Mecanizado 10,58 a 3,83 a 74,0 a 
Manual   6,66 b  2,84 a 71,0 a 
C.V. Parcela (%) 55,31 54,25 6,18 

Médias seguidas por uma mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de 
probabilidade. CV = coeficiente de variação. 

Quanto ao índice de colheita, observou-se que não houve diferença entre os métodos de preparo do 

solo. O IC caracteriza a relação entre o peso de raiz e o peso total da planta e, de acordo com Peixoto et al. 

(2005), o índice satisfatório para a cultura da mandioca é aquele superior a 50%. No presente estudo, tal 

índice foi adequado para ambos os tipos de preparo e semelhante ao relatado por Otsubo et al. (2008). 

Verificou-se aumento de aproximadamente 107,5% na produtividade de raízes e de 156,4% na 

produtividade de parte aérea quando foi feita a correção do solo e adição de NPK (Tabela 2). Tais 

incrementos podem estar associados com a melhoria das características químicas e nutricionais do solo após 

a calagem e adubação. Além de corrigir a acidez, a aplicação de calcário ao solo pode fornecer cálcio e 

magnésio às plantas, aumentar a disponibilidade do fósforo, potássio e outros nutrientes essenciais ao 

desenvolvimento do vegetal. 
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Tabela 2. Produtividade de raízes, produtividade de parte aérea e índice de colheita de mandioca em função 
da ausência e presença de calagem e adubação NPK, no município de Cândido Sales – BA. 

Calagem e Adubação 
Características 

Raiz tuberosa (t ha-1) Parte aérea (t ha-1) Índice de colheita (%) 
Sem                   5,61 b 1,88 b 75,0 a 
Com 11,64 a 4,82 a 70,0 b 

C.V. Subparcela (%) 32,43 35,40 8,02 
Médias seguidas por uma mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de 
probabilidade. CV = coeficiente de variação. 

De acordo com Souza et al. (2009), grande parte da produção de mandioca, na região Nordeste, 

ocorre em solos de baixa fertilidade natural, os quais, quando corrigidos por calagem e adição de 

fertilizantes, poderão oferecer condições satisfatórias ao rendimento da cultura. Fidalski (1999), ao avaliar as 

respostas da mandioca na produção de raízes e as características químicas do solo à adubação mineral NPK e 

à calagem, em solos arenosos do Noroeste do Paraná, observou que a produção de raízes de mandioca não 

apresentou respostas à calagem, adubação nitrogenada e potássica. Entretanto, a adição de fósforo aumentou 

o rendimento de raízes em até 39%. 

Observou-se ainda que o índice de colheita foi inferior nas subparcelas onde foram realizas calagem 

e adubação (70%). Provavelmente, a adubação nitrogenada influenciou o desenvolvimento da parte aérea da 

mandioca, conforme verificado por Cardoso Junior et al. (2005), resultando em menor IC. Baixo valor de 

índice de colheita, obtido em plantas com grande produção de parte aérea, pode ser adequado quando o 

objetivo é produzir forragem para alimentação animal (CARDOSO JUNIOR et al., 2005). 

Conclusões 

A calagem e adubação NPK aumenta a produtividade de raízes tuberosas e a produtividade de parte 

aérea da mandioca. O preparo mecanizado do solo proporciona maior produtividade de raízes. 
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Introdução 

No Brasil os sistemas de produção podem ser de subsistência ou comercial. Os sistemas de 

subsistência são identificados pela baixa ou nenhuma utilização de máquinas, ausência de uso de insumos e 

emprego de variedades nativas. Os sistemas comerciais compreendem dois tipos o sistema de produção 

convencional e os de emprego de tecnologias modernas. O primeiro emprega implementos de tração animal, 

ferramentas manuais e podendo ter o preparo do solo mecanizado. Enquanto no segundo predomina o uso 

tecnologia de modernas, como métodos agronômicos especiais de preparo de solo para as condições de solo 

e clima para alcançar maiores produtividades e consequentemente maior rentabilidade (MILAHE, 2012). 

 A propagação da mandioca é realizada por meio de maniva-semente, que são partes do caule do 

terço médio da planta com aproximadamente 20 cm, apresentado de 5 a 7 gemas. Por causa da propagação 

ser realizada com material vegetativo, a seleção e o preparo das manivas são de fundamentais para 

estabelecimento do mandiocal e sendo uma implicação para se atingir uma boa produtividade. Após a 

seleção criteriosa da maniva, o plantio tem início com abertura das covas, normalmente realizada 

manualmente, com 10 cm de profundidade e, posteriormente, as manivas são depositados horizontalmente ou 

verticalmente no sulco de plantio (FUKUDA; OTSUBO, 2013). Este sistema de preparo e plantio manual 

geralmente é o de subsistência.  

Além do plantio manual, a operação pode ser semimecanizada ou mecanizada integralmente. No 

semimecanizado ocorre a combinação de operações mecanizadas e manuais, por exemplo, uso de máquinas 

para sulcamento, fertilização e cobrimento, sendo as manivas depositadas manualmente no sulco. No plantio 

mecanizado todos os processos são realizados por uma plantadora. As plantadoras de mandioca são 

semiautomáticas, ou seja, o sistema de corte e dosador são alimentados por um colaborador, portanto 

necessita da participação humana (MILHE, 2012).  

Silva et al. (2010) ao avaliarem a capacidade operacional de uma plantadora adubadora da marca 

Jumil consideraram o uso desta máquina uma ótima alternativa para os pequenos agricultores, já que 

demanda pouca força para tração e extrema superioridade de rendimento em relação à operação manual. 

As plantadoras que utilizam estacas inteiras (ramas) fabricadas no Brasil apresentam de 1 a 6 linhas 

de plantio. Estas máquinas realizam simultaneamente os seguintes processos: abertura dos sulcos, dosagem 

de fertilizantes, corte, deposição das manivas, cobertura e compactação do sulco de plantio. Por isso, muitos 

fatores interferem no processo, como preparo de solo, tipo de mecanismo de ataque ao solo, os mecanismos 
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dosadores de manivas e fertilizantes, a variedade de mandioca e o tipo de maniva. Dessa forma a harmonia 

desse conjunto de fatores é essencial para se conseguir uma boa implantação do mandiocal (SILVA, 2012). 

Considerando a diversidade e tecnologia nas máquinas para plantio de mandioca existe a necessidade 

de se coletar o máximo de informações quantitativas e qualitativas para que os produtores possam realizar a 

escolha adequada para condições de sua propriedade, diante disso o objetivo deste trabalho foi realizar um 

levantamento de informações determinantes na seleção de máquinas. 

Material e Métodos 

O levantamento de informações das plantadoras e a tecnologia disponível nos modelos foram 

realizados em três etapas distintas, conforme descrição:  

Na primeira realizou-se a catalogação dos fabricantes de plantadoras para a cultura da mandioca no 

Brasil; Na segunda etapa realizou-se o levantamento em relação aos modelos de plantadora de acordo com a 

empresa e caracterização das especificações técnicas disponibilizadas pelos fabricantes. Na Terceira etapa 

realizou-se a padronização das unidades de medidas e construção de planilhas eletrônicas usando recursos do 

programa computacional Excel® para catalogação das características técnicas.  

Os principais parâmetros utilizados para caracterização tecnológica nos modelos de plantadoras 

disponibilizadas no mercado brasileiro foram:  

Quantitativos: Número de linhas de plantio, espaçamento entre as unidades de plantio (espaçamento 

transversal) e entre estacas (espaçamento longitudinal), capacidade do reservatório de fertilizante e da 

plataforma de estacas, largura total, potência requerida para tração, massa da máquina, tamanho das estacas e 

capacidade operacional; Qualitativos: Tipo de plantadora, tipo de mecanismo dosador de fertilizante e 

maniva e opção para realização de plantio direto. 

Resultados e Discussão

 O trabalho permitiu caracterizar 26 modelos de plantadoras de 9 fabricantes de (Figura 1), sendo sete

plantas fabris localizadas no Paraná e duas em São Paulo. As empresas do Paraná são praticamente empresas 

familiares, sendo a Planti Center o destaque pela qualidade dos seus produtos, a maior disponibilidade de 

modelos e a possibilidade de utilização das plantadoras em sistemas de produção conservacionista, no caso 

Plantio Direto. As empresas de São Paulo são tradicionais fabricantes de implementos do país em sistemas 

mecanizados de produção de grãos e ofertam na sua relação de produtos as plantadoras de mandioca.  

Figura 1. Fabricantes de plantadoras de mandioca e a quantidade de modelos disponibilizados por empresa. 

 Quanto aos parâmetros tecnológicos todas as informações que serão apresentadas foram 

disponibilizadas pelos fabricantes, mas em alguns casos não foi possível obtê-las pela inexistência de 

material publicitário e/ou manual de peças, fato que pode ser explicado pela característica de fabricação de 

caráter familiar, sendo pequenas metalúrgicas ou mesmo oficinas mecânicas de conserto de implementos, 

muitas vezes sem departamento de engenharia que fabricam plantadoras para atender muitas vezes demanda 

local. As informações quantitativas dos modelos estão apresentadas na tabela 1.  

 Existe uma variação na disponibilidade de máquinas quanto ao número de linhas para plantio. 

Quanto ao espaçamento transversal (entrelinhas) os modelos não tem opção para distâncias inferiores a 0,8 

m, portanto não existe a possibilidade de trabalhar com espaçamentos reduzidos.  

 A capacidade dos reservatórios de fertilizantes indica uma baixa autonomia de plantio por área. 

Quanto à capacidade da plataforma de estacas os modelos apresentaram variação entre 0,5 a 6,0 m3. 

Sabendo-se que o número de metros cúbicos necessário para implantação de um hectare é aproximadamente 

de 4,0 a 5,0 de acordo com Conceição (1979), permite aferir que existe baixa autonomia operacional entre os 

modelos, mesmo para aqueles que possuem capacidade de 6,0 m3. Esta informação é extremamente 

importante para a realização de um estudo de fornecimento de estacas nas áreas de plantio, tanto em relação 

à quantidade quanto a localidade de distribuição de lotes de estacas para o reabastecimento. Observa-se que 

para maior parte das modelos disponíveis se faz necessário a reposição de estacas antes de um hectare de 

operação.  

 A potência requerida para tração é baixa na maioria dos modelos indicando que essas máquinas são 

mais utilizadas em pequenas e médias propriedades. 

 Um parâmetro importante das plantadoras é a sua capacidade operacional de plantio em área por 

hora de trabalho e os dados nos modelos estudados variaram de 0,2 a 2,6 ha h-1, e reforça a aplicação dos 

modelos em pequenas e médias propriedades.  

 O tamanho das manivas produzidas pelo sistema de corte pode ser de 13,0 e 18,0 cm na maioria das 

plantadoras.  
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dosadores de manivas e fertilizantes, a variedade de mandioca e o tipo de maniva. Dessa forma a harmonia 

desse conjunto de fatores é essencial para se conseguir uma boa implantação do mandiocal (SILVA, 2012). 
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Material e Métodos 
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Figura 1. Fabricantes de plantadoras de mandioca e a quantidade de modelos disponibilizados por empresa. 
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modelos em pequenas e médias propriedades.  
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Tabela 1. Informações técnicas dos modelos de plantadoras para plantio de mandioca.  
Parâmetros Unidade Dados 
Nº de linhas de plantio Unid. 1 a 6 
Espaçamento transversal M 0,8 a 1,2 
Espaçamento longitudinal M 0,3 a 1,3 
Capacidade do reservatório de fertilizante  Kg 100,0 a 1100,0 
Capacidade da plataforma de estacas m3 0,5 a 6,0 
Largura total M SI* 
Potência requerida Kw 34,0 a 82,0 
Capacidade operacional ha h-1 0,2 a 2,6 
Massa da máquina Kg 390,0 a 3600,0 
Tamanho das manivas Cm 13,0 a 18,0 
* SI – Sem informação - Informação disponibilizada apenas para dois modelos, portanto desconsiderada. 

As máquinas são disponibilizadas nas versões de arrasto e montadas no trator – forma de 

acoplamento. O mecanismo dosador de fertilizante é o helicoidal (rosca sem fim) e uma empresa 

disponibiliza um mecanismo que permite a distribuição uniforme do fertilizante ao longo de toda superfície 

do terreno, evitando áreas com excesso ou falta. O mecanismo dosador de corte de estacas é o rotor com 

lâminas do tipo guilhotina em 100 % dos modelos. Em relação à possibilidade de utilizar as plantadoras em 

sistemas conservacionistas, treze modelos possuem sistema de disco de corte e haste sulcadora para o 

sistema plantio direto. 

Conclusões 

 O mercado oferta uma quantidade pequena de modelos de plantadoras de mandioca o que reflete a 

baixa adoção de tecnologia na produção de mandioca em todo o Brasil. A maioria dos modelos disponíveis

para uso em pequenas e médias propriedades. As informações fornecidas pelos fabricantes são insuficientes e 

dificultam a análise de tecnologia. 
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Introdução 

 A mandioca constitui parte fundamental da alimentação de mais de 500 milhões de pessoas no 

mundo, sendo também matéria-prima para uma série de produtos, sejam eles minimamente processados até 

quimicamente modificados (TAKAHASHI; CONÇALO, 2001).  

 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. 

 Entretanto, 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). 

 Nas regiões em que as áreas apresentam declividades mais acentuadas como é comum se observar no 

município de Sangão e regiões próximas, as perdas de solo por erosão são preocupantes.  

 Em outras regiões, preocupados com estes aspectos, vários estudos foram realizados avaliando-se a 

produtividade de mandioca em diferentes sistemas de preparo, onde foi possível constatar que na maioria 

(OHIRI e EZUMAH, 1990; CADAVID et al, 1998; MATE, 2002; JONGRUAYSUP et al., 2003; FEY et al, 

2007 e; OUSUBO et al, 2008) se obtiveram resultados de produtividade da mandioca equivalentes e até 

superiores em sistema plantio direto, enquanto OLIVEIRA et al (2001) e PEQUENO et al (2007), 

encontraram resultados equivalentes de produtividade em apenas um ano e, na média de todos os anos, o 
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preparo mínimo e sistema plantio direto foram estatisticamente inferiores, apontado-se como possível causa 

destes resultados a maior densidade e menor macroporosidade encontrada nesses sistemas. 

 Visando amenizar este problema que pode afetar o desenvolvimento, a produtividade e a colheita da 

mandioca, FEY (2009) desenvolveu um sulcador alado para a implantação da cultura da mandioca em 

sistema plantio direto, cujo objetivo é romper uma maior área de solo no sulco de plantio deixando-o solto 

para facilitar o desenvolvimento das raízes e melhorar a infiltração de água. Nos estudos realizados pelo 

autor não foram encontradas diferenças de produtividade na cultura da mandioca implantada em sistema de 

preparo convencional do solo e sistema plantio direto na região oeste do Paraná. 

Nesse contexto, o trabalho objetivou avaliar a produtividade da mandioca em sistema de preparo 

convencional e sistema plantio direto. 

 

Material e métodos 

 O trabalho foi realizado em uma propriedade agrícola localizada no município de Sangão - SC. Na 

propriedade, em junho de 2010, após a colheita da mandioca da safra anterior, aplicou-se em torno de 20000 

L ha-1 de manipueira na área experimental. A área (0,6 ha) referente ao preparo convencional foi preparada 

com subsolador de 7 hastes e na sequência foi realizada 1 gradagem leve. Na área em sistema plantio direto, 

realizou-se a dessecação com 4,2 L ha-1 de glifosato + 2,5 L ha-1 de 2,4 D e alguns dias após uma gradagem 

leve (segunda quinzena de junho) e em seguida efetuou-se a distribuição de sementes de aveia preta a lanço 

manualmente, na dose de 108 kg ha-1, sem posterior incorporação das mesmas. A Figura 1a demonstra a 

situação da área experimental no início do trabalho e a Figura 1b a aveia preta já em florescimento na área 

sob sistema plantio direto. 

 

                                         a                                                                                           b 

Figura 1 – Área do experimento no início (a) e a aveia preta na área de plantio direto em estádio de floração 
(b) 

 

 O plantio da mandioca foi realizado no dia 06 de outubro de 2010 com uma plantadora mecanizada 

de mandioca da marca Marquesfund, modelo PMH-2, ano de fabricação 2010, na qual instalou-se sulcadores 

 
 

alados com asa de 30 cm (FEY, 2009). Utilizou-se a variedade Mandin Branca na área de preparo 

convencional e de sistema plantio direto, sendo na última também implantadas as variedades Pretinha e 

Sangão. Na Figura 2a  pode-se observar detalhes da adaptação do sulcador alado desenvolvido para plantio 

direto e nas seguintes os detalhes da realização do plantio e a mandioca já emergida na área em sistema 

plantio direto e convencional, ressaltando-se a ocorrência de erosão no último. 

 

                        a                                                                b                                                               c 

Figura 2 – Adaptação do sulcador alado na plantadora (a), realização do plantio (b) e a mandioca emergida 
na área sob sistema plantio direto (c) 

 

                        a                                                                b                                                               c 
Figura 3 – Área sob sistema plantio direto após a emergência da mandioca e em sistema de preparo 

convencional evidenciado problemas de erosão (b e c). 

 

 No dia 10 de outubro de 2010 efetuou-se a dessecação da aveia preta com 5 L ha-1 de glifosate, 2,0 

L ha-1 de 2,4 D, 1,7 L ha-1 de Dual Gold e 1,0 L ha-1 de Sencor. Na área de preparo convencional, a aplicação 

de 1,7 L ha-1 de Dual gold e 1,0 L ha-1 de Sencor foi realizada no dia 20 de outubro, estando o solo em boas 

condições de umidade antes da aplicação e ocorrendo uma chuva logo após. No dia 05 de dezembro de 2010 

aplicou-se 5 L ha-1 de Poster juntamente com 5 L ha-1 de óleo mineral na área sob preparo convencional em 

ambas as áreas. Na área de preparo convencional realizou-se cultivo mecânico, utilizando um escarificador 

com 3 hastes para romper o solo no centro de das 3 linhas de cultivo em profundidade de aproximadamente 
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20 cm de profundidade. No escarificador fixou-se 3 cultivadores de tração animal, controlados por 3 pessoas 

para realizar o cultivo. Alguns dias após esta operação realizou-se uma capina manual na área sob preparo 

convencional. Na área em sistema plantio direto, realizou-se apenas 2 capinas manuais, sendo uma no dia 20 

de dezembro de 2010 e a outra no dia 20 de janeiro de 2011 para controlar as plantas daninhas. Na mesma 

época também foi realizada a aplicação manual de ureia cloretada (26% de N e 25% de K2O) nas plantas de 

mandioca, na dose de aproximadamente 125 kg ha-1, em ambas as áreas. 

 No dia 04 de maio de 2011 avaliou-se a produtividade da variedade Mandin Branca na área sob 

preparo convencional e sistema plantio direto e também da Pretinha e Sangão nesta última, colhendo-se duas 

linhas com 5 m de comprimento cada em 10 pontos diferentes de cada “tratamento”. Nestes locais, realizou-

se a contagem do número de plantas, mediu-se a altura de 3 plantas, contou-se o número total de raízes e 

determinou-se a massa fresca da parte aérea e das raízes das plantas colhidas. No momento da colheita 

também contou-se o número de raízes com sinais de podridão. A massa fresca de raízes e da parte aérea foi 

transformada em kg ha-1. Submeteu-se os dados a análise de variância e comparação de médias pelo teste de 

tukey (5% de probabilidade). 

 

Resultados e Discussão 

 Os resultados médios das variáveis avaliadas podem ser observados na Tabela 1, onde pode-se 

verificar que a variedade Sangão apresentou a menor população de plantas. De acordo com as informações 

do agricultor, essas ramas estavam com a qualidade comprometida no momento do plantio, o que pode ter 

proporcionado este resultado. Em relação a altura de plantas, pode-se verificar que a variedade Pretinha e 

Sangão possuem maior altura e o sistema de manejo do solo na variedade Mandin Branca não influenciou 

esta variável. Em relação a parte aérea, as variedades Sangão e Pretinha apresentaram maior valor em 

comparação a Mandin Branca, que foi estatisticamente semelhante nos dois manejos do solo estudados. O 

número de raízes por planta foi estatisticamente menor na variedade Mandin Branca implantada em SPD em 

comparação a Mandin Branca cultivada em sistema de preparo convencional e as demais variedades também 

cultivadas sob SPD. Entretanto, este aspecto não afetou a significativamente a massa de raízes por planta e a 

produtividade de raízes por hectare. A variedade que apresentou a maior produção por planta foi a Sangão, 

mas a produtividade por ha foi semelhante a obtida pela variedade Mandin Branca em ambos os sistemas de 

manejo do solo. Entretanto, se a população de plantas fosse semelhante, esta variedade poderia apresentar 

produtividade maior que as demais, embora isso não seja uma regra em função do comportamento de cada 

variedade em relação a população de plantas. O número de plantas com podridão não foi significativamente 

afetado pelo sistema de manejo na variedade Mandin Branca e também não ocorreu diferença entre as 

variedades no sistema plantio direto. Embora os resultados do presente trabalho referem-se a apenas um ano 

de estudo e que mais experimentos são necessários para obter resultados conclusivos, pode-se inferir que o 

sistema plantio direto tem potencial de ser adotado para o cultivo de mandioca na região de Sangão-SC, 

tendo como principais vantagens a conservação do solo e como problemas a serem amenizados o controle de 
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proporcionado este resultado. Em relação a altura de plantas, pode-se verificar que a variedade Pretinha e 

Sangão possuem maior altura e o sistema de manejo do solo na variedade Mandin Branca não influenciou 

esta variável. Em relação a parte aérea, as variedades Sangão e Pretinha apresentaram maior valor em 

comparação a Mandin Branca, que foi estatisticamente semelhante nos dois manejos do solo estudados. O 

número de raízes por planta foi estatisticamente menor na variedade Mandin Branca implantada em SPD em 

comparação a Mandin Branca cultivada em sistema de preparo convencional e as demais variedades também 

cultivadas sob SPD. Entretanto, este aspecto não afetou a significativamente a massa de raízes por planta e a 

produtividade de raízes por hectare. A variedade que apresentou a maior produção por planta foi a Sangão, 

mas a produtividade por ha foi semelhante a obtida pela variedade Mandin Branca em ambos os sistemas de 

manejo do solo. Entretanto, se a população de plantas fosse semelhante, esta variedade poderia apresentar 

produtividade maior que as demais, embora isso não seja uma regra em função do comportamento de cada 

variedade em relação a população de plantas. O número de plantas com podridão não foi significativamente 

afetado pelo sistema de manejo na variedade Mandin Branca e também não ocorreu diferença entre as 

variedades no sistema plantio direto. Embora os resultados do presente trabalho referem-se a apenas um ano 

de estudo e que mais experimentos são necessários para obter resultados conclusivos, pode-se inferir que o 

sistema plantio direto tem potencial de ser adotado para o cultivo de mandioca na região de Sangão-SC, 

tendo como principais vantagens a conservação do solo e como problemas a serem amenizados o controle de 

 
 

plantas daninhas neste sistema, onde as principais alternativas são os produtos pré-emergentes e quando estes 

não funcionam não se tem disponível no mercado produtos pós-emergentes 

 

Tabela 1 – Valores médios de população de plantas (Pop.), altura (H) de plantas, massa da parte aérea por 

planta (pl) e por ha, raízes por planta, produtividade de raízes frescas por há e número de plantas 

com podridão. 

TRAT. 

Pop. 
(pl/ha) 

H planta 
(cm) 

Parte 
aérea 

(kg/pl) 

Parte 
aérea 

(kg/ha) 

n. raiz/ 
planta 

Raiz 
(kg/pl) 

Produt. 
Raiz 

(kg/ha) 

número 
plantas c/ 
podridão 

Convencional 
(Mandin Branca) 22800 a1 87,1 b 0,637 b 14457 b 7,50 a 1,048 b 23755 a 0,792 a 

Plantio direto  
(Mandin Branca) 24000 a  81,2 b 0,586 b 14080 b 5,81 b 0,944 b 22560 ab 0,99 a 

Plantio direto 
(Pretinha) 22133 a 128,8 a 0,926 b 20480 a 7,60 a 0,891 b 19707 b 0,81 a 

Plantio direto 
(Sangão) 18667 b 125,3 a 1,140 a 21467 a 7,96 a 1,368 a 25440 a 0,91 a 

dms (Tukey, 5%) 2545 12,75 0,149 3921 1,05 0,174 3825 0,87 

cv% 8,38 9,14 14,09 16,92 10,84 12,59 12,52 34,06 
1 Letras distintas indicam diferença significativa (Tukey, 5% probabilidade) 
2 Dados transformados em Raiz (X + 0,5). 
 

Conclusões 

 O sistema plantio direto sobre a cultura da aveia e posterior dessecação proporcionou bons 

resultados, pois não foram necessárias capinas adicionais e a produtividade alcançou valores semelhantes ao 

preparo convencional. A variedade Sangão, em plantio direto, apresentou produtividade semelhante a 

variedade Mandin Branca no sistema convencional. 
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Introdução 

A produção agrícola contemporânea das grandes culturas mundiais tem evoluído 

transformando resíduos em coprodutos, tanto os de origem agrícola como os de origem 

industrial. O objetivo tem sido tornar as cadeias produtivas mais competitivas e o melhor 

aproveitamento da biomassa. Exemplo clássico é a cana de açúcar que além da produção de 

etanol e açúcar, o bagaço passou a ser utilizado para a produção de energia elétrica. Outro 

exemplo é o milho que além do amido também se extrai óleo e proteínas.  

Nos últimos três anos, 2010 a 2012, a produção mundial de mandioca oscilou ao 

redor de 250 milhões de toneladas de raízes anuais. Os continentes Africano, Asiático e 

Americano produzem 56%, 30% e 13% da produção mundial, respectivamente. A mandioca 

é cultura de grande expressão mundial amplamente cultivada nos trópicos, principalmente 

por pequenos produtores para consumo próprio, comercio local ou regional. Assim, para a 

FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) a mandioca é de 

suma importância para a segurança alimentar mundial. A produção brasileira é por volta de 

25 milhões de toneladas anuais, ou seja, 10% da produção mundial. O Brasil oscila com a 

Indonésia entre o segundo e terceiro lugar, após a Nigéria responsável por 20% da produção 

mundial (FAO, 2013). A mandioca é a quarta maior cultura em volume de produção 

brasileira logo após a cana de açúcar, milho e soja e muito superior ao arroz, feijão e trigo 

(IBGE, 2013). A produção brasileira, além do volume de produção destaca-se também pela 

importância socioeconômica. É feita por pequenos produtores, visando à segurança 

alimentar, comercio local e regional. Diferencia-se a região fronteiriça dos estados de São 

Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul onde a produção é feita por pequenos produtores, mas 
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Introdução 

A produção agrícola contemporânea das grandes culturas mundiais tem evoluído 

transformando resíduos em coprodutos, tanto os de origem agrícola como os de origem 

industrial. O objetivo tem sido tornar as cadeias produtivas mais competitivas e o melhor 

aproveitamento da biomassa. Exemplo clássico é a cana de açúcar que além da produção de 

etanol e açúcar, o bagaço passou a ser utilizado para a produção de energia elétrica. Outro 

exemplo é o milho que além do amido também se extrai óleo e proteínas.  

Nos últimos três anos, 2010 a 2012, a produção mundial de mandioca oscilou ao 

redor de 250 milhões de toneladas de raízes anuais. Os continentes Africano, Asiático e 

Americano produzem 56%, 30% e 13% da produção mundial, respectivamente. A mandioca 

é cultura de grande expressão mundial amplamente cultivada nos trópicos, principalmente 

por pequenos produtores para consumo próprio, comercio local ou regional. Assim, para a 

FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) a mandioca é de 

suma importância para a segurança alimentar mundial. A produção brasileira é por volta de 

25 milhões de toneladas anuais, ou seja, 10% da produção mundial. O Brasil oscila com a 

Indonésia entre o segundo e terceiro lugar, após a Nigéria responsável por 20% da produção 

mundial (FAO, 2013). A mandioca é a quarta maior cultura em volume de produção 

brasileira logo após a cana de açúcar, milho e soja e muito superior ao arroz, feijão e trigo 

(IBGE, 2013). A produção brasileira, além do volume de produção destaca-se também pela 

importância socioeconômica. É feita por pequenos produtores, visando à segurança 

alimentar, comercio local e regional. Diferencia-se a região fronteiriça dos estados de São 

Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul onde a produção é feita por pequenos produtores, mas 

predominam produtores com objetivos estritamente capitalistas, ou seja, a comercialização 

da produção para a geração de renda. 

 Todos esses valores estatísticos que abordam a produção se referem apenas a 

produção de raízes, visto que a mandioca é cultivada quase que exclusivamente para a 

produção de raízes. Assim, grosso modo, metade da produção de biomassa é abandonada no 

campo não se cogitando qualquer possibilidade de utilização desse resíduo. Considerando-se 

o volume de raízes produzidas, se utilizados os resíduos, a mandioca colaboraria muito mais 

na sócio-economia mundial. Assim, o objetivo deste trabalho é propor um modelo de análise 

de partição de biomassa a ser utilizado em estudos com mandioca visando quantificar e 

qualificar cada parte da planta visando ao aproveitamento integral da planta. 

Modelo de partição da biomassa 

A experimentação com mandioca tradicionalmente avalia a produção de raízes 

tuberosas desconsiderando-se o restante da planta. Há inúmeros trabalhos na literatura com 

apenas esse tipo de informação. Alguns poucos trabalhos mais detalhados apenas fazem 

duas divisões: raízes e parte aérea + cepa, utilizados para calcular o índice de colheita (IC) 

que avalia o percentual da biomassa da planta alocada nas raízes, ou seja, IC%=Massa de 

raízes/massa total da planta X 100. O IC é utilizado como parâmetro de seleção de 

variedades mais produtivas (KAWANO, 1987). 

A proposta deste trabalho é analisar a partição de biomassa e matéria seca nos 

seguintes segmentos: 

1) Raízes tuberosas - correspondem às raízes de armazenamento de amido, ou seja, a 

parte nobre da planta utilizada normalmente para a produção de farinha e extração de amido. 

É a parte tradicionalmente avaliada em experimentação. 

2) Cepa - é o segmento do caule utilizado para o plantio (maniva-semente) que durante 

o crescimento da planta faz a junção fisiológica entre o desenvolvimento das raízes e da 

parte aérea. Além da ligação física também funciona como órgão de armazenamento durante 

o crescimento da planta. 

3) Rama grossa - é a parte aérea formada pelas hastes mais grossas que podem ser 

destinadas ao plantio formando as manivas-semente

4) Rama fina - é a parte aérea formada pelas ramificações das hastes grossas que não 

podem ser plantadas, pois não tem qualidade para o plantio. Nos períodos de repouso 
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vegetativo há poucas folhas, porém no verão quando o crescimento das plantas é mais 

exuberante, sustenta uma quantidade considerável de folhas que associadas a as hastes de 

pequeno diâmetro formam uma massa verde com considerável teor de proteínas  

As raízes de armazenamento de mandioca têm alto teor de matéria seca, entre 30 a 

40%, sendo que aproximadamente 85% é amido. Assim como é tradicionalmente utilizada 

devido ao alto teor de amido para a produção de farinha e extração de amido. Também é 

possível sua produção para a produção de etanol. Se avaliado o teor de açúcares 

fermentescíveis pode-se estimar a produção potencial de etanol. A cepa é a parte da planta 

com maior valor energético da planta, tem Poder Calorífico Superior (PCS) aproximado de 

19 MJkg-1 e teor de matéria seca de 40% (Veiga, 2012) e é aproximadamente 10% da 

biomassa produzida pelas plantas. Este resíduo tem características similares a outras fontes 

tradicionais de energia como madeira e pode contribuir para o balanço energético de 

indústrias de farinha, amido e mesmo etanol. A rama grossa é utilizada para o plantio 

apenas 20%, assim cerca de 80% é descartada que pode ser utilizada na alimentação de 

animais principalmente ruminantes devido à constituição química, para isso faz-se 

necessário conhecer os parâmetros bromatológicos necessários para a formulação de rações 

(CURCELLI, 2013). Também pode ser utilizada para a produção de energia embora tenha 

PCS, cerca de 16 MJkg-1, inferior ao da cepa (Veiga, 2012). A rama fina é totalmente 

descartada no campo, mas pode ser utilizada na alimentação animal, que se acompanhada 

das folhas, como ocorre na colheita de verão tem considerável valor protéico (Curcelli, 

2013), ou ainda na produção de energia. A parte aérea da mandioca e a cepa se deixados 

como resíduo no campo também tem importante função na ciclagem de nutrientes, sua 

quantificação pode ser de extrema utilidade na orientação de adubação e manejo sustentável 

da cultura e do uso do solo (HOWLER, 1981).  

Evidentemente experimentos em que se avaliem todos os parâmetros podem ter 

custos imediatos mais elevados, porém a simples avaliação da biomassa e teor de matéria 

seca das diversas partes da planta já é de grande valor. Estudos de parâmetros energéticos, 

bromatológicos ou minerais podem ser guardadas amostras para análises. Deste modo o 

custo da experimentação torna-se muito inferior e se conquista um grande arsenal de 

conhecimentos para a utilização integral da planta de mandioca e o manejo da cultura 



1117

Conclusão 

O estudo da partição da biomassa da mandioca em termos qualitativos e 

quantitativos, em experimentos rotineiros, permite a formação de um banco de dados que 

além de orientar o manejo sustentável da cultura, orienta a transformação de resíduos em 

coprodutos, fornece elementos para tornar a cadeia produtiva mais competitiva, além de 

tornar menos custosa a experimentação. 

Agradecimentos 

Os autores agradecem ao CNPq pelo apoio financeiro (processo no. 552 770 2007-
8) e FAPESP (processos no. 2011/20885-1 e no. 2011/20886-8). Aos técnicos Sidisnei 
Quinalha, João Carlos dos Santos Navarro e Paulo César Ferreira pelo acompanhamento e 
levantamento de dados. 

Referencias Bibliográficas 

CURCELLI, F. 2013. Épocas de poda da planta de mandioca para uso na alimentação 
animal. 92 p. Dissertação (Mestrado em Energia na Agricultura)-UNESP-FCA, Botucatu, 
2013. 

FAO - ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA, 2013. http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=567&lang=es#ancor.  
Acessado em 4 de setembro de 2013 

HOWELER, H. Mineral nutrition and fertilization of cassava. Cali: Centro Internacional 
de Agricultura Tropical, 1981, 52p. 

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013. 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/prevsaf/default.asp?z=t&o=26&i=P. Acessado em 4 de 
setembro de 2013 

KAWANO, K.; AMAYA, A.; DAZA, P.; RIOS, M. Factors affecting efficiency of 
hybridization and selection in cassava. Crop Science, Madson v.18, n.3: p.373-376, 1987  

VEIGA, J. P. S. 2012. Caracterização de resíduos de colheita da mandioca (Manihot 
esculenta Crantz) e avaliação do potencial de co-geração de energia no processo de 
produção de etanol. 90 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica)-UNICAMP, 
Campinas, 2012. 



1118

 

 

POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR DE CLONES DE MANDIOCA SOB 
IRRGAÇÃO E EM CONDIÇÃO DE SEQUEIRO 

Jussimar da Silva Rocha1, Maurício Antônio Coelho Filho2, Vanderlei da Silva Santos2, Carlos Alberto 
da Silva Ledo2, Rosangela Nascimento Ribeiro1

1Mestre em Ciências Agrárias pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Caixa Postal 085, CEP 
44380-000, Cruz das Almas, BA. E-mail: jussimar_rocha@hotmail.com; 
rosangelaribeiro.ufrb@yahoo.com.br 
2Pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, CEP 44380-000, Cruz das Almas, BA. E-mail: 
mauricio-antonio.coelho@embrapa.br; vanderlei.silva-santos@embrapa.br; carlos.ledo@embrapa.br  

Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta, Crantz), planta originária da América Tropical, é um dos cultivos 

mais importantes para os trópicos. No Brasil, centro de origem da espécie, cultiva-se mandioca em quase 

todas as regiões, sendo utilizada principalmente sob a forma de farinha, além da alimentação animal 

(Mendonça et al. 2003). Estudos têm demonstrado que os mecanismos fisiológicos relacionados à tolerância 

ao déficit hídrico estão relacionados à notável sensibilidade dos estômatos tanto à variação da umidade da 

atmosfera como ao déficit hídrico do solo (El-Sharkawy, 2004).  

O decréscimo na disponibilidade de água no solo ocasiona queda no potencial da água nas folhas, 

levando à perda de turgescência e à redução da condutância estomática, reduzindo a assimilação 

fotossintética de CO2 e o crescimento da planta (Alves, 2002; Porto et al., 1989).  

O objetivo do presente trabalho foi investigar respostas fisiológicas de plantas de mandioca 

cultivadas em condições irrigadas e de sequeiro. 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido no campo experimental da Embrapa Mandioca e Fruticultura, município de 

Cruz das Almas. Foram estudados 12 clones de mandioca, sendo eles: Dona Rosa, Branca, Neilton, Imbé, 

Eucalipo, BRS Dourada, Amarelo I, Talo Branco, BRS Kiriris, Rosinha, BRS Gema de Ovo e Saracura.  

O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, com duas repetições, no esquema 

de parcela subdividida, sendo estudados 12 clones, submetidos às condições de cultivo: com irrigação e sem 

irrigação; avaliados em dois períodos do ciclo: 1- período de estiagem, caracterizando a época seca, sendo 

feita as determinações no mês de março de 2012 aos 167 dias após o plantio; e 2 – período chuvoso, 

caracterizando a época úmida, sendo feitas as determinações no mês de julho de 2012, aos 293 dias após o 

plantio. O espaçamento foi de 1,0 x 0,8 metros em fileiras simples. 

Neste trabalho foi estudado o potencial hídrico foliar (PHF) determinado nas primeiras horas do dia, 

entre 6 e 7 horas da manhã, utilizando-se uma bomba de pressão tipo Scholander. A determinação consistiu 

na coleta de amostras de 3 folhas completamente expandidas e com bom estado fitossanitário, as quais foram 

colocadas na câmara da bomba de pressão de forma sucessiva (uma de cada vez), onde, em seguida, foi 

aplicada pressão até ocorrer à exsudação pelo corte feito no pecíolo da folha, para a leitura da pressão 
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aplicada (Scholander et al., 1965). As medidas foram realizadas em um dia para o período seco e um dia para 

o período úmido, sendo que foram marcadas plantas em dois blocos para a determinação PHF. 

Os dados foram submetidos ao teste F da análise de variância. As médias dos clones foram 

agrupadas pelo teste de Scott-Knott e as médias das condições de cultivo foram comparadas pelo teste F, 

ambos a 5% de significância. 

Resultados e Discussão 

As avaliações fisiológicas foram realizadas aos 167 dias após o plantio, sendo este o período seco, 

caracterizado pelas baixas precipitações ocorridas desde o final do mês de dezembro. E aos 293 dias após o 

plantio, sendo este o período considerado úmido por conta do retorno das chuvas a partir do mês de junho de 

2012 na região do município de Cruz das Almas, o qual ocorreu na fase de tuberização das raízes, sendo este 

caracterizado especificamente no mês de julho de 2012. 

A temperatura (T ºC), umidade relativa (UR%) e o déficit de pressão de vapor (DPV) para as duas 

épocas caracterizadas como seca e úmida são apresentados na Figura 1. 

Figura 1: Temperatura (T ºC), umidade do ar (%) (a) e déficit de pressão de vapor do ar (DVP- KPa) diário 
(b) para as duas épocas caracterizada como seca e úmida. Cruz das Almas, 2013. 

Observa-se conforme Figura 1, que no período seco a temperatura e o déficit de pressão de vapor 

(DPV) mais baixo foram registrados no início do dia com 22 ºC e 0,41 KPa, respectivamente, e se elevaram 

com o passar do tempo alcançando o máximo às 14 horas, sendo estes iguais a 31 ºC e 2,70 KPa . No período 

úmido foi observado comportamento semelhante ao longo do dia, entretanto, com temperaturas mais amenas 

e DPV também reduzidos, sendo o mínimo observado no inicio do dia iguais 18 ºC e 0,21 KPa, e máximo de 

27 ºC e 1,41 KPa às 14 horas. Comportamento contrário foi verificado para a umidade, a qual foi maior no 

inicio do dia com valor igual a 84% no período seco e 90% no úmido e reduzindo a partir daí para 41% e 

58% às 14 horas, respectivamente.  

No período seco sob irrigação, é possível observar pela Tabela 1 que houve diferença estatística entre 

os clones, com destaque pelos elevados valores de PHF para os clones Branca (-0,64 MPa), Talo Branco (-

0,74 MPa), BRS Dourada e Neilton (-0,77 MPa), Amarelo I (-0,83 MPa) e BRS Kiriris (-0,84 MPa). No 

entanto, sob sequeiro somente os clones Branca (-1,47 MPa) e Neilton (-1,40 MPa) diferiram 

a b
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estatisticamente dos demais, apresentando os maiores valores de PHF. Ao se comparar os tratamentos 

irrigado e sequeiro, nota-se que houve diferença estatística para todos os clones, sendo o irrigado o que 

proporcionou os maiores valores de PHF. O clone Imbé apresentou a maior diferença no PHF entre irrigado 

e sequeiro, com 1,01 Mpa. 

Tabela 1: Potencial hídrico foliar (MPa) dos clones de mandioca sob condições irrigadas e de sequeiro e no 
período seco e úmido. Cruz das Almas, 2013. 

Clone 
Período seco   Período úmido 

Irrigado Sequeiro   Irrigado Sequeiro 
Branca - 0,64 aA - 1,47 bA    - 0,71 aA - 1,44 bB 
Talo Branco - 0,74 aA - 1,75 bB   - 0,94 aB - 1,21 bA 
Neilton - 0,77 aA - 1,40 bA   - 0,90 aB - 1,32 bA 
BRS Dourada - 0,77 aA - 1,73 bB   - 1,10 aC - 1,32 bA 
Amarelo I - 0,83 aA - 1,74 bB   - 0,96 aB - 1,24 bA 
BRS Kiriris - 0,84 aA - 1,70 bB   - 0,92 aB - 1,22 bA 
Imbé - 0,89 aB - 1,90 bC   - 0,99 aB - 1,44 bB 
Eucalipto - 0,93 aB - 1,80 bC   - 1,24 aD - 1,38 aB 
Dona Rosa - 0,97 aB - 1,65 bB   - 0,87 aB - 1,40 bB 
Saracura - 0,97 aB - 1,63 bB   - 1,02 aC  - 1,20 bA 
BRS Gema de Ovo - 0,98 aB - 1,63 bB   - 1,10 aC - 1,44 bB 
Rosinha - 1,06 aB - 1,81 bC   - 1,08 aC - 1,29 bA 
Médias seguidas das mesmas letras maiúsculas na coluna pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scot-
Knot e médias seguidas das mesmas letras minúsculas na linha não diferem pelo teste de F, ambos a 5% de 
significância. 

No período úmido sob a condição irrigada, também houve diferença estatística entre os clones, sendo 

-0,71 MPa o maior valor de PHF observado para o clone Branca. Já sob sequeiro, os clones Talo Branco (-

1,21 MPa), BRS Dourada, Neilton (-1,32 MPa), Amarelo I (-1,24 MPa), BRS Kiriris (-1,22 MPa), Saracura 

(-1,20 MPa) e Rosinha (-1,29 MPa) diferiram estatisticamente dos demais, apresentando os maiores PHF. 

Aqueles clones que apresentaram PHF foliar mais elevado em resposta ao déficit hídrico pode ser um 

indicativo de resistência à seca, como modo de evitar desidratação. Portanto, a resistência à seca em 

mandioca pode estar relacionada com a manutenção de um alto PHF nos tecidos através do fechamento 

rápido dos estômatos durante o estresse hídrico (El-Sharkawy, 2004).  

Conclusão 

Os resultados apresentados indicam que uma redução na umidade relativa do ar, mas com aumento 

da temperatura e do DPV ocasionou redução do PHF, sendo esta redução dependente do clone de mandioca 

estudado, estando este fator relacionado com a tolerância ao déficit hídrico. 

Dentre os clones, Branca apresentou o maior valor de potencial hídrico foliar nas condições 

estudadas e no período de maior demanda hídrica da atmosfera, sendo esta uma estratégia que evita a 

desidratação severa da célula. 
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Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), 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). Além disso, é excelente fonte 

alternativa de carboidratos para famílias de baixa renda.  

Dentre as causas que contribuem para a baixa produtividade da mandioca no Brasil, 

pode-se destacar a falta de variedades adaptadas às diferentes condições de cultivo, a 

realização inadequada ou a falta de práticas culturais, o uso de material de plantio de baixa 

qualidade, bem como o cultivo em regiões com precipitação menor que o limite mínimo 

adequado para a cultura, que é de 1.000 mm (OLIVEIRA et al., 2006). 

Na região Sudoeste da Bahia, as condições climáticas prolongam o ciclo da cultura 

da mandioca em até 24 meses, podendo, eventualmente, chegar aos 36 meses. A maioria dos 

produtores efetua a colheita nos meses de maio a setembro, período de repouso fisiológico 

da planta, quando há um maior rendimento industrial.   

O índice de área foliar e área foliar total são características importantes na análise de 

crescimento de uma comunidade vegetal, pois indica a cobertura foliar sobre o terreno. Estas 

características podem ser determinadas pelo genótipo, idade da planta, condições 

ambientais, práticas de manejo e sistema de cultivo (OSIRU, 1997). 

Diante disso, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o índice de 

área foliar e o índice de área foliar total de cinco variedades de mandioca, em função de 

épocas de colheita, nas condições de Vitória da Conquista-BA. 
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da mandioca em até 24 meses, podendo, eventualmente, chegar aos 36 meses. A maioria dos 

produtores efetua a colheita nos meses de maio a setembro, período de repouso fisiológico 

da planta, quando há um maior rendimento industrial.   

O índice de área foliar e área foliar total são características importantes na análise de 

crescimento de uma comunidade vegetal, pois indica a cobertura foliar sobre o terreno. Estas 

características podem ser determinadas pelo genótipo, idade da planta, condições 

ambientais, práticas de manejo e sistema de cultivo (OSIRU, 1997). 

Diante disso, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o índice de 

área foliar e o índice de área foliar total de cinco variedades de mandioca, em função de 

épocas de colheita, nas condições de Vitória da Conquista-BA. 

Material e métodos 

O experimento foi conduzido na Área Experimental da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista-BA, município situado a 14º53’ Latitude Sul e 

40º48’ Longitude Oeste de Greenwich e apresentando altitude média de 928 m, clima 

tropical de altitude (Cwa), de acordo com Köppen. As médias de temperatura máxima e 

mínima são, respectivamente, de 25,3ºC e 16,1ºC. A precipitação média anual é de 733,9 

mm, sendo o maior nível encontrado de novembro a março.  

O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico 

Típico, com relevo plano e textura franco-argilo-arenosa. A análise de solo para 

caracterização química da área foi realizada no Laboratório de Solos da UESB, cujo 

resultado demonstrou: pH em água (1:2,5): 4,9; P: 5,0 mg.dm-³, K+: 0,12 cmolc.dm-³; Ca2+: 

0,9 cmolc.dm-³; Mg2+: 0,6 cmolc.dm-³; Al3+: 0,4 cmolc.dm-³; H+: 3,0 cmolc.dm-³; Soma de 

Bases: 1,6 cmolc.dm-³; CTC efetiva: 2,0 cmolc.dm-³; CTC a pH 7,0: 5,0 cmolc.dm-³; 

Saturação por bases (V): 32 %.  

O solo foi arado, gradeado e sulcado. O plantio foi efetuado em novembro de 2008, 

utilizando-se manivas de 2 a 3 cm de diâmetro, com 5 a 7 gemas e comprimento médio de 

20 cm. O espaçamento adotado foi 0,60 m entre plantas e 1,0 m entre linhas. 

As colheitas foram iniciadas aos 270 dias após o plantio, no mês de agosto de 2009, 

sendo repetidas a cada 60 dias: 330, 390, 450, 510 e 570 dias. Foram avaliadas as seguintes 

características: a) área foliar total: obtida a partir da medição da área de todas as folhas da 

planta, no momento da colheita, com a utilização do Area Meter, modelo LI-310; e b) índice 

de área foliar: determinada por meio da relação entre área foliar total e área do solo 

disponível para a planta, obtida pelo espaçamento 1,0 x 0,6 m. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 3 repetições, e 

os tratamentos arranjados segundo o esquema de parcelas subdivididas, com as variedades 

(Sergipe, Caitité, Platinão, Roxinha e Pão da China) nas parcelas e seis épocas de colheita 

(270, 330, 390, 450, 510 e 570 dias) nas subparcelas. Cada subparcela foi constituída por 24 

plantas, sendo oito úteis, em área de 8,4 m2. As análises estatísticas foram efetuadas através 

do programa SAEG, procedendo-se à análise de variância, as médias das variedades foram 

comparadas pelo teste de Tukey e épocas de colheita à regressão polinomial, ambos a 5% de 

probabilidade (RIBEIRO JUNIOR, 2001).  
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Resultados e discussão 

Para as características área foliar total e índice de área foliar de plantas, houve efeito 

significativo de variedades e de épocas de colheita. A variedade Sergipe apresentou maior 

área foliar total e índice de área foliar, seguida das variedades Caitité, Pão da China, 

Platinão e Roxinha (Tabela 1). 

Tabela 1. Médias de área foliar total e índice de área foliar de plantas de cinco variedades   

de mandioca.  

Variedades Área foliar total (m2) Índice de área foliar 
Sergipe 1,32 a 1,71 a 
Caitité 1,10 b 1,42 b 

Platinão 0,96 d 1,24 d 
Roxinha 0,90 e 1,17 e 

Pão da China 1,03 c 1,33 c 
Médias                    1,06                      1,37 

Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 

Na análise de regressão, observa-se o efeito cúbico das épocas de colheita sobre área 

foliar total (AFT) e índice de área foliar (IAF) de mandioca, indicando que o 

comportamento dessas características foi influenciado por condições climáticas, após a 

quinta colheita, nos meses de maio e junho (Figura 1).  

Figura 1. Estimativa de área foliar total e índice de área foliar de cinco variedades de mandioca em função de 

épocas de colheita.  

Os valores de área foliar total e índice de área foliar, da primeira à sexta colheita, 

foram, respectivamente, 0,46 m² e 0,59 em agosto/2009, 0,86 m² e 1,08 em outubro/2009, 

1,25 m² e 1,56 em dezembro/2009, 1,49 m² e 1,85 em fevereiro/2010, 1,48 m² e 1,80 em 

abril/2010 e 1,10 m² e 1,26 em junho/2010 (Figura 1).  
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No mês de junho de 2010 (570 dias após o plantio), houve queda considerável do 

índice de precipitação pluviométrica (dados não mostrados), enquanto que nos meses de 

maio e junho de 2010, início do inverno, houve também redução das temperaturas máximas 

e mínimas, o que contribuiu para a desfolha das plantas e redução dos índices de área foliar 

e área foliar total na sexta colheita, no mês de junho de 2010 (Figura 1). Segundo Sagrilo et 

al. (2002), o processo de abscisão foliar é promovido não só por baixas temperaturas, mas 

também pela limitação de umidade no solo, isto é, períodos de baixa precipitação pluvial.  

Ponte (2008), estudando o efeito de épocas de colheita de mandioca em Vitoria da 

Conquista-BA, concluiu que a variedade Sergipe apresentou maior retenção foliar que os 

demais acessos estudados, nos meses de julho e agosto. Ainda, segundo Ponte (2008), tal 

característica, possivelmente, foi atribuída à maior adaptação da variedade Sergipe às 

condições edafoclimáticas locais, o que explica a preferência dos produtores pela variedade 

(CARVALHO, 2007). No entanto, tal preferência explica a perda de vigor, devido à pressão 

ambiental que o genótipo vem sofrendo, pelos cultivos contínuos nas mesmas áreas, o que 

vem originando problemas fitossanitários. 

CARDOSO JÚNIOR et al., (2005) relatam que a variedade Sergipe demonstrou 

índice de área foliar (IAF) em torno de 3,0, em estudo conduzido em Vitória da Conquista-

BA. Valor próximo a este (2,86) foi alcançado por essa variedade no presente estudo, no 

mês de dezembro, quando as plantas encontravam-se no início do segundo ciclo da cultura. 

LOPES et al., (2010), estudando a variedade ‘Coqueiro’, relataram que o índice de área 

foliar diminuiu de 2,68 aos oito meses, após o plantio (julho), para 0,88 aos dez meses de 

idade das plantas (em setembro); depois aumentou novamente de novembro (2,01) a março 

(3,30).  

Conclusões 

A área foliar total e o índice de área foliar são menores em plantas colhidas aos 570 

dias, devido à redução das temperaturas máximas e mínimas e à baixa precipitação 

pluviométrica no período.  

A variedade Sergipe apresentou a maior retenção foliar. 
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Introdução 

Em julho de 2002, foi lançada a Agenda 21 Brasileira, cujo principal objetivo é o desenvolvimento 

sustentável propondo o equilíbrio entre o crescimento econômico, a equidade social e a preservação 

ambiental no planejamento do desenvolvimento do país (BRASIL, 2002). No que se refere à agricultura, visa 

proporcionar a transformação dos atuais em sistemas de produção agrícola mais sustentáveis.  

Para programar as ações propostas pela Agenda 21 de forma eficaz, é necessário utilizar ferramentas capazes 

de avaliar a sustentabilidade dos sistemas de produção e consumo de forma mais objetiva e quantitativa 

(CAVALETT, 2008).Uma das ferramentas utilizadas e que conta com a aceitação da comunidade científica 

mundial é denominada “Análise Emergética” (ODUM, 1996), e é considerada entre as mais completas. 

Segundo Cavalett (2008), ela contabiliza valores das energias naturais incorporadas aos produtos, processos 

e serviços, geralmente não contabilizados na economia clássica e na análise de energia incorporada. 

Considera-se, na análiseemergética, todos os insumos usados para produzir um certo produto ou serviço, 

incluindo as contribuições da natureza (chuva, água de poços, nascentes, solo, sedimentos e biodiversidade) 

e os fornecimentos da economia (materiais, maquinaria, combustível, mão-de-obra, serviços e pagamentos 

em moeda) e, em alguns casos, as externalidades negativas (erosão do solo, perda da biodiversidade, 

tratamentos médicos das pessoas e êxodo rural). 

Até o momento não se dispõe de estudos de sustentabilidade envolvendo a cultura da mandioca que, embora 

seu apelo social, possui ainda alguns graves gargalos na sua dimensão ambiental, principalmente no que se 

refere às perdas de solo associadas aos sistemas de produção.  

O presente trabalho se propõe a avaliar sustentabilidade de um sistema usual de produção de mandioca da 

região oeste do Paraná, e sua relação com outros sistemas de produção objetos de outros estudos. 

Material e Métodos 

O presente trabalho foi conduzido tomando por base o levantamento de custos de mandioca na região oeste 

do Paraná, realizado sistematicamente pelo Departamento Técnico da Agrícola Horizonte Ltda (Tab.1). Os 

dados referem-se aos indicadores do mês de julho de 2013, considerando-se a colheita aos 18 meses após o 

plantio, e com uma produtividade de 31 t ha-1 de raízes. Também foi considerada a retirada de ramas para o 

plantio como saída do sistema. 

 



1127

PRIMEIRA CONTRIBUIÇÃO DOS ESTUDOS DE SUSTENTABILIDADE DOS 
SISTEMASDE PRODUÇÃO DE MANDIOCA (Manihot esculenta Crantz) PELA 

FERRAMENTA “ANÁLISE EMERGÉTICA” 
 

Marco AntonioSedrez Rangel¹, Sigmar Herpich2, Marcelo Augusto Pastório3 

1Pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Caixa Postal 007, 44380-000, Cruz das Almas, BA. E-
mail: marco.rangel@ embrapa.br;  
2Técnico Agrícola da Agrícola Horizonte Ltda./ATIMOP. E-mail: sigmarherpich@yahoo.com.br;  
3Acadêmico do Curso de Agronomia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste – Estagiário 
da Embrapa Soja, Caixa Postal 231, 86001-970, Londrina, PR. E-mail: marcelo.pastorio@hotmail.com. 

Introdução 

Em julho de 2002, foi lançada a Agenda 21 Brasileira, cujo principal objetivo é o desenvolvimento 

sustentável propondo o equilíbrio entre o crescimento econômico, a equidade social e a preservação 

ambiental no planejamento do desenvolvimento do país (BRASIL, 2002). No que se refere à agricultura, visa 

proporcionar a transformação dos atuais em sistemas de produção agrícola mais sustentáveis.  

Para programar as ações propostas pela Agenda 21 de forma eficaz, é necessário utilizar ferramentas capazes 

de avaliar a sustentabilidade dos sistemas de produção e consumo de forma mais objetiva e quantitativa 

(CAVALETT, 2008).Uma das ferramentas utilizadas e que conta com a aceitação da comunidade científica 

mundial é denominada “Análise Emergética” (ODUM, 1996), e é considerada entre as mais completas. 

Segundo Cavalett (2008), ela contabiliza valores das energias naturais incorporadas aos produtos, processos 

e serviços, geralmente não contabilizados na economia clássica e na análise de energia incorporada. 

Considera-se, na análiseemergética, todos os insumos usados para produzir um certo produto ou serviço, 

incluindo as contribuições da natureza (chuva, água de poços, nascentes, solo, sedimentos e biodiversidade) 

e os fornecimentos da economia (materiais, maquinaria, combustível, mão-de-obra, serviços e pagamentos 

em moeda) e, em alguns casos, as externalidades negativas (erosão do solo, perda da biodiversidade, 

tratamentos médicos das pessoas e êxodo rural). 

Até o momento não se dispõe de estudos de sustentabilidade envolvendo a cultura da mandioca que, embora 

seu apelo social, possui ainda alguns graves gargalos na sua dimensão ambiental, principalmente no que se 

refere às perdas de solo associadas aos sistemas de produção.  

O presente trabalho se propõe a avaliar sustentabilidade de um sistema usual de produção de mandioca da 

região oeste do Paraná, e sua relação com outros sistemas de produção objetos de outros estudos. 

Material e Métodos 

O presente trabalho foi conduzido tomando por base o levantamento de custos de mandioca na região oeste 

do Paraná, realizado sistematicamente pelo Departamento Técnico da Agrícola Horizonte Ltda (Tab.1). Os 

dados referem-se aos indicadores do mês de julho de 2013, considerando-se a colheita aos 18 meses após o 

plantio, e com uma produtividade de 31 t ha-1 de raízes. Também foi considerada a retirada de ramas para o 

plantio como saída do sistema. 
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Tabela 1.Custo anual de produção de mandioca para indústria no oeste do Paraná. Marechal Cândido 
Rondon, PR, julho de 2013. 

  
Os indicadores dos recursos da natureza envolvidos no processo produtivo foram utilizados segundo 

as referências apresentadas na tabela 2. De posse dos indicadores necessários, procederam-se os cálculos, 

seguindo metodologia proposta por Odum (1996), com as modificações introduzidas para o cálculo do índice 

de renovabilidade, adotadas por Agostinho (2005) e Cavallet (2008). Embora tenham se considerado os 

custos e produtivividade de raízes obtidos em 18 meses, para efeito de apropriação à metodologia, estes 

foram anualizados. Todos os ítens foram convertidos para uma única grandeza, expressa em Joules 

equivalentes de energia solar, por hectare e por ano (seJ ha-1 ano-1). Os principais índices calculados foram: 

a. Transformidade (Tr), que expressa a emergia utilizada para a produção de um Joule do produto, e b. 

Renovabilidade (Ren%), que expressa a quantidade de energia renovável utilizada no sistema em relação à 

total. Esse último é também aceito para expressar o indicador de sustentabilidade do sistema. 

 
 

 

Ítem 
Unidade Valor unit. 

(R$) 
Quant. 

(un ha-1) 
      Custoha-1 

       (R$)                   (US$) 
Mão de Obra Homem dia-1 60,00 6,20 372,00 164,60 
Preparo/Plantio h Máquina 100,00 1,65 165,00 73,01 
Aplic. Herbicidas h Máquina    75,00 1,96 147,00 65,04 
Aplicação Cobertura h Máquina    85,00 1,65 140,25 62,06 
Total HorasMáquina 

  
5,26 452,25 200,11 

Arrendamento Sacas 60 kg   60,00 37,0 2.220,00 982,30 
Adubo Base Sacas 50 kg  45,00 4,13 185,85 82,23 
Adubo Cobertura Sacas 50 kg  67,90 1,65 112,04 49,57 
TotalAdubos 

  
5,78 297,89 131,81 

Ramas m³  45,00 4,96 223,20 98,76 
Inseticidas Pct/500g  29,00 2,00  58,00  25,66 
Herbicida1 L ha-1  18,50 4,14 76,59 33,89 
Herbicida2 L ha-1  46,60 4,14 192,92  85,36 
Herbicida3 L ha-1  39,98 4,96 198,30  87,74 
Herbicida4 L ha-1    109,00 0,83 90,47 40,03 
TotalHerbicidas 

  
14,07 558,28 247,03 

Colheita T  30,00 31,0 930,00 411,50 
Transporte T  23,00 31,0 713,00 315,49 
CUSTO TOTAL 

   
7.133,04 3.156,21 
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Tabela 2. Indicadores dos recursos da natureza utilizados para o cálculo dos índices emergéticos para a 
cultura da mandioca no oeste do Paraná. 

Item Unidade Referências 

Energia Solar kW m-2 dia Costa, 2011 

Energia da Chuva m3 m-2 ano Agostinho, 2005 

Perdas de Solo kg ha-1 ano Pimentel, 1995; Oliveira, 2006 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados relativos à quantificação da energia consumida e produzida pelo sistema de produção de 

mandioca encontram-se apresentados na tabela 3. Pode-se verificar que a mão de obra externa foi o ítem que 

mais afetou o custo energético, seguido pelas perdas de solo, corroborando o que se verifica como maiores 

gargalos em importância para o segmento produtivo, e que podem ter seu desempenho melhorado por meio 

de ações de pesquisa e desenvolvimento. 

Tabela 3.Fluxoemergético para o sistema de produção usual do oeste do Paraná. Marechal Cândido Rondon, 
PR, julho de 2013. 

Item Quant. Unidade 
Fator de 

Conversão Transf. 

Fluxos (seJ ha-1 ano) 

Total Renovável Não Renov. 
Sol 4,5 kW m-2 dia 3,60E+10 1 5,91E+13 0,00E+00 5,91E+13 
Chuva 1,6 m3 m-2 ano 5,00E+10 4,70E+04 3,76E+15 0,00E+00 3,76E+15 
Perda de solo 33900 kg ha-1ano 9,04E+05 1,24E+05 0,00E+00 3,80E+15 3,80E+15 
Manivas 65,82 US$/ha-1 ano 1,00E+00 5,02E+12 2,48E+14 8,26E+13 3,30E+14 
Herbicidas 14,05 kg ha-1ano 1,00E+00 1,68E+12 0,00E+00 2,36E+13 2,36E+13 
Inset.Biol. 1,33 kg ha-1ano 1,00E+00 2,48E+13 2,64E+13 6,60E+12 3,30E+13 
Fertiliz.Cob. 55 kg ha-1ano 1,00E+00 6,38E+12 0,00E+00 3,51E+14 3,51E+14 
Fertiliz.Base 138 kg ha-1ano 1,00E+00 6,38E+11 0,00E+00 8,80E+13 8,80E+13 
M. obra ext. 80 H ha-1 ano 1,07E+09 1,10E+07 7,07E+15 4,72E+15 1,18E+16 
Colheita 411,5 US$ ha-1 ano 1,00E+00 3,30E+12 6,79E+14 6,79E+14 1,36E+15 
Administração 10 US$ ha-1 ano 1,00E+00 3,30E+12 1,98E+13 1,32E+13 3,30E+13 
Assist. técnica 20 US$ ha-1 ano 1,00E+00 3,30E+12 2,64E+13 3,96E+13 6,60E+13 
Transporte 210,27 US$ ha-1 ano 1,00E+00 3,30E+12 0,00E+00 6,94E+14 6,94E+14 
Mecanização 193,26 US$ ha-1 ano 1,00E+00 3,30E+12 0,00E+00 6,38E+14 6,38E+14 
Arrendamento 987,34 US$ ha-1 ano 1,00E+00 3,30E+12 3,26E+15 0,00E+00 3,26E+15 

TOTAL       2.63E+16 
SAÍDAS 
Produtos Massa Unidade MS 

Valor energético 
J kg-1 J ha-1 ano kcal 

kgMS-1 
Fator de 

conversão 
Raízes 20660 kg ha-1ano 7747,5 1420 4186 5944120 1,23E+11 
Manivas 3750 kg ha-1ano 3000 300 4186 1255800 4,71E+09 
TOTAL 

      
1,28E+11 

 

Quanto aos resultados dos indicadores emergéticos (Tab.4), pode-se verificar que o sistema de 
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produção de mandioca do oeste do Paraná apresenta transformidade superior à da cana e da soja, indicando 

ser inferior a essas culturas no que tange à sua eficiência ecossistêmica. Analisando-se os estudos dos outros 

autores, verificou-se que a mandioca apresenta custo emergético maior para perda de solo (3,80E +15 seJ) e 

mão de obra (4,72E +15 seJ), comparados aos de cana de açúcar (4,0E +14; 4,83E +14) e soja (5,72E +14; 

8,37E +13). Embora representando maior uso de mão de obra, refletindo-se no seu valor social, a 

disponibilidade desse componente no meio rural para a execução de tarefas braçais é decrescente, 

apresentando custos e dificuldades contratuais crescentes, o que a tem transformado em gargalo para a 

continuidade da atividade. Também as perdas por erosão são elencadas como uma das maiores preocupações 

para o setor, e alguns pesquisadores vêm trabalhando com afinco para a viabilização do plantio direto da 

cultura, inclusive para pequenos estabelecimentos familiares. É importante citar que a região conta com 

grande parte de suas lavouras implantadas no Sistema Plantio Direto, inclusive para a cultura da mandioca, 

devido ao trabalho dos técnicos em sua difusão.A renovabilidade da mandioca é superior à de cana e soja, 

pelo menor uso de insumos sintéticos, como também pelo maior uso de fontes renováveis na produção. 

 
Tabela 4.Comparativo dos indicadores emergéticos de sistemas de produção usuais das culturas da 
mandioca, soja (Cavallet, 2008) e cana (Pereira, 2008). 

Produto Transformidade(seJ J-1) Renovabilidade (%) 
Mandioca 2,05E +05 57,8 

Cana 3,05E +04 45,2 
Soja 1,01E +05 35,1 

 

Conclusão 

O sistema de produção de mandioca do oeste do Paraná tem boa sustentabilidade; entretanto, carece de maior 

eficiência no que se refere ao uso da mão de obra e na prevenção das perdas de solo. 
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Introdução 

O Brasil está entre os principais países produtores de mandioca (Manihot esculenta

Crantz), ocupando a 2ª colocação no ranking mundial com 26 milhões de toneladas. A

cultura da mandioca cultivada em todos os estados brasileiros é explorada em duas 

modalidades, os cultivos destinados à subsistência ou consumo animal e as lavouras 

comerciais com grandes extensões, cujo consumo principal são as fecularias ou as 

farinheiras. Na região Nordeste a mão-da obra é essencialmente familiar e predominam as 

lavouras pequenas, entretanto, esta região se constitui a maior produtora de mandioca, 

representando cerca de 33% da produção nacional (GROXKO, 2011). 

A exploração e reaproveitamento dos resíduos gerados nas pequenas propriedades 

rurais buscam uma redução nos custos de produção, assim como o aumento na 

produtividade das plantas cultivadas, onde a aplicação de compostos orgânicos surgem 

como alternativa promissora a agricultura familiar. Seus efeitos podem ser significativos 

tanto no rendimento das culturas, quanto na melhoria do potencial fisiológico das plantas e 

resistência a incidência de patógenos, e redução dos insumos químicos contaminantes do 

meio ambiente. 

Nesse enfoque, a urina de vaca destaca-se como produto orgânico por ser facilmente 

obtido nas propriedades, ter baixo custo, e não ser contaminante ao homem, as plantas e ao 
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rurais buscam uma redução nos custos de produção, assim como o aumento na 
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tanto no rendimento das culturas, quanto na melhoria do potencial fisiológico das plantas e 

resistência a incidência de patógenos, e redução dos insumos químicos contaminantes do 

meio ambiente. 

Nesse enfoque, a urina de vaca destaca-se como produto orgânico por ser facilmente 

obtido nas propriedades, ter baixo custo, e não ser contaminante ao homem, as plantas e ao 

ambiente além das plantas ficarem saudáveis e mais resistentes às pragas e doenças 

(PESAGRO, 2002). 

Portanto, esta pesquisa teve como objetivo verificar a influência do tempo de 

imersão de manivas em urina de vaca sobre parâmetros vegetativos de variedades de 

mandioca. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Unidade Acadêmica de 

Garanhuns da Universidade Federal Rural de Pernambuco no período de dezembro de 2011 

a março de 2012.  Foram utilizadas três variedades de mandioca coletadas em uma 

propriedade produtora no município de São João-PE. Estas variedades comumente utilizadas 

na região são recomendadas pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA): variedade Pai 

Antônio, Isabel de Souza e Sambaquim.  

Utilizou-se delineamento experimental inteiramente casualizado com os tratamentos 

em um fatorial 3x5 (três variedades e cinco tempos de imersão da maniva em urina de vaca) 

e quatro repetições. Os tratamentos segundo os tempos de imersão em urina de vaca foram: 

testemunha T0 (sem urina de vaca); T2 (2 minutos); T3 (4 minutos); T4 (6 minutos); e T5 (8 

minutos). A urina foi coletada de vacas em lactação e armazenada por no mínimo três dias. 

Foram utilizadas manivas com 20 cm de comprimento, as quais foram inicialmente 

submersas em solução de urina de vaca e posteriormente, postas para secar a sombra por 

uma hora; após esse período foram plantadas em vasos com capacidade de 3,6 litros, sendo 

regados até a capacidade de campo.  

As variáveis de crescimento analisadas foram: altura de plantas (cm), diâmetro 

caulinar (mm), número de folhas e área foliar (cm2 planta-1). Os dados obtidos foram 

submetidos à análise de variância utilizando-se o software Sisvar e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

  

Resultados e Discussão 

A imersão das manivas em urina de vaca pelo período de 0 a 8 minutos não 

influenciou significativamente a altura da planta, diâmetro do caule, número de folhas e a 

área foliar das plantas da variedade Pai Antonio, Isabel de Souza e Sambaquim. Silva júnior 

et al., (2010) observaram não haver diferença significativa para altura e matéria fresca de 
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plantas de coentro aos 50 dias de cultivo, aplicando diferentes dosagens de urina de vaca. 

Também não houve diferença para o número de folhas e comprimento do caule de plantas 

de alface em função de diferentes intervalos de aplicação de urina de vaca na concentração 

de 1% nos estudos de Alencar et al., (2012). 

Quanto ao estudo das variedades em cada tempo de imersão, as variedades Pai 

Antonio e Izabel de Souza foram superiores significativamente para diâmetro de caule e 

número de folhas, em relação a Sambaquim no tempo de dois minutos (Tabela 1). 

A variedade Pai Antônio imersa por 6 minutos na urina de vaca teve o diâmetro do 

caule superior estatisticamente às demais variedades. Quanto ao número de folhas e área 

foliar, esta variedade e a Izabel de Souza foram superiores a Sambaquim, diferindo 

estatisticamente. 

Tabela 1 - Altura da planta, diâmetro do caule, número de folhas e área foliar, de manivas 
de três variedades de mandioca submetida a diferentes tempos de imersão em urina de vaca. 
Garanhuns, PE. 

Variedade 

Tempo de imersão em urina de vaca (min) 
0 2 4 6 8 

Altura da planta (cm) 
Pai Antônio 17,50 a 19,75 a 20,13 a 20,25 a 14,75 a

Izabel de Souza 19,75 a 14,00 a 15,88 a 9,25 a 10,63 a 
Sambaquim 21,63 a 17,25 a 0,00* b 5,25 a 9,63 a 

 Diâmetro do caule (mm) 
Pai Antônio 5,43 a 5,75 a 6,17 a 6,26 a 3,99 a 

Izabel de Souza 5,35 a 4,28 ab 4,57 a 2,57 b 3,47 a
Sambaquim 6,16 a 2,49 b 0,00* b 1,24 b 2,58 a 

 Número de folhas 
Pai Antônio 10,75 a 12,00 a 12,00 a 11,75 a 8,00 a 

Izabel de Souza 9,25 a 7,25 ab 8,50 a 5,50 ab 7,00 a 
Sambaquim 12,00 a 5,25 b 0,00* b 2,00 b 4,50 a 

 Área foliar (cm²) 
Pai Antônio 400,57 a 433,59 a 531,86 a 516,13 a 292,97 a 

Izabel de Souza 493,37 a 228,59 a 268,69 ab 283,40 ab 279,49 a 
Sambaquim 522,40 a 205,37 a 0,00* b 71,66 b 173,48 a 

* Morte de todas as plantas do tratamento. Médias seguidas pela mesma letra na coluna não 
diferem a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

Para as variáveis estudadas neste experimento, observa-se que a Sambaquim 

apresentou um crescimento vegetativo diferenciado em relação às demais variedades de 
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mandioca quando suas manivas foram imersas em urina de vaca. Esta variedade respondeu 

com diminuição vegetativa no tempo de 2 minutos, culminando com a morte das plantas dos 

tratamentos no tempo de 4 minutos, seguido por um aumento crescente no desenvolvimento 

vegetativo nos tempos de 6 e 8 minutos de imersão. 

 Quanto à variedade Pai Antonio, o aumento do tempo (2, 4 e 6 minutos) de imersão 

das manivas, beneficiou o desenvolvimento vegetativo da cultura, apresentando acentuada 

redução quando as manivas foram imersas por 8 minutos em urina de vaca. Isso mostra que 

em relação as variedades estudadas, as manivas da var. Pai Antônio foram responsivas a 

imersão em urina de vaca, que proporcionou efeitos estimulantes sobre as características 

vegetativas da mandioca em relação a testemunha (0 minutos). 

As respostas do uso da urina de vaca nas culturas são diversas: Costa et al., (2011), 

observaram que o aumento das concentrações de urina promoveu aumento da produção de 

abóboras e milho consorciado com feijão. Souza et al., (2010), verificaram que as diferentes 

doses de urina de vaca não refletiram em diferença estatística para os parâmetros de 

crescimento vegetativo de mudas de mamoneira. A urina de vaca apresentou efeito 

estimulante ao crescimento de mudas de pepino nos estudos de Cesar et al. (2007).  

Apesar de ser considerada como recurso alternativo e do fato de horticultores já 

estarem utilizando a urina de vaca em seus cultivos, a confirmação e compreensão dos seus 

efeitos sobre o crescimento das plantas ainda requerem maior aprofundamento científico 

(OLIVEIRA et al., 2010). Em função dos resultados diversos obtidos neste experimento, 

esta pesquisa deve ser continuada para que se possa verificar a influencia da urina de vaca 

sobre os parâmetros vegetativos da mandioca. 

Conclusões 

O tempo de imersão de manivas em urina de vaca até oito minutos não influencia no 

desenvolvimento vegetativo inicial das variedades Pai Antônio, Izabel de Souza e 

Sambaquim. 

A variedade Pai Antônio tem maior desenvolvimento vegetativo em relação a 

Sambaquim nos períodos de imersão de 4 e 6 minutos em todas as variáveis analisadas. 
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Introdução 

  Uma das características mais importantes na cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) 

é a sua capacidade de se adaptar em ambientes propensos a secas onde cereais e outras culturas não 

apresentam bom desenvolvimento, além de crescer bem em solos pobres (NASSAR, 2008). Além de outras 

características competitivas a mandioca vêm se tornado um dos principais alimentos energéticos, 

componente cotidiano da refeição de cerca de 1 bilhão de pessoas em 105 países, sobretudo naqueles em 

desenvolvimento, sendo considerada a terceira fonte de calorias (depois do arroz e do milho) (SOUZA, 

2011). 

 O mercado de mandioca encontra-se em grande desenvolvimento nos últimos anos devido ao 

advento de novas formas de comercialização, seu principal uso esta relacionado ao consumo de suas raízes, 

na alimentação e na indústria alimentícia. Entretanto fatores como a carência de cultivares produtivas e 

adaptadas a cada região, podem comprometer a estabilidade do setor produtivo. Assim, O objetivo deste 

trabalho foi avaliar variedades de mandioca pertencentes ao Banco de Germoplasma da Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, para características agronômicas visando atender às necessidades da agroindústria da mandioca 

da região nordeste do Estado da Bahia. 

Material e Métodos 

 O trabalho foi conduzido na área experimental da empresa Bahiamido, localizada na Fazenda Novo 

Horizonte, Rodovia BR 101, Km 279, município de Laje-BA, 39.42º de Longitude e – 13. 48º de Latitude 

(IBGE, 2010). Foram colhidas no campo experimental 10 variedades de mandioca, pertencentes a Coleção 

de Germoplasma de Mandioca da Embrapa Mandioca Fruticultura (Cruz das Almas, BA), e uma variedade 

local da Bahiamido, a qual foi utilizada como controle (CR). 

As variedades foram dispostos em delineamento experimental de blocos aumentados, com espaçamento de 

0,90 m entre linhas e 0,80 m entre plantas. Os tratos culturais foram realizados de acordo com 

recomendações da cultura (SOUZA et al., 2006). Foram analisadas onze variedades. 
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 Vinte meses após o plantio, quando as plantas estavam em pleno desenvolvimento vegetativo, 

realizou-se a colheita das raízes tuberosas manualmente, retirando-se amostra de dez plantas por variedade.

 Foram tomados os seguintes dados: peso da parte aérea, produtividade total de raiz, produtividade de 

raízes comerciais, altura da planta e teor de amido. 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, mal formadas. 

 O teor de amido foi obtido por meio da balança hidrostática (GROSSMAN & FREITAS, 1950), 

onde a matéria seca (MS) e o teor de amido (TA) foram estabelecido pela massa de 3 kg (R¹) ou 5kg (R²) de 

raízes frescas mergulhadas em água (balança hidrostática) utilizando  as seguintes fórmulas:  

  MS = 15,75 + 0,0564 x R¹  

   MS = 15,75 + 0,03384 x R²              

                          TA = MS - 4,65

Resultado e Discussão 

 De acordo com os dados da Tabela 1, observa-se que as variedades BGM0040, BGM0484, 

BGM0238, BGM0073, BGM0915, BGM1732 superaram a produtividade de raízes da variedade Corrente 

utilizada como controle. As menores taxas de produtividades foram observadas para as variedades 

BGM1006, BGM1265 e BGM0569. 

 Apenas a variedade BGM1732 apresentou teor de amido acima de 34%, superando não só o controle 

como todas as outras variedades. É de grande interesse industrial que as variedades responsáveis pelas 

maiores produções de raízes, sejam também aquelas que apresentem os maiores teores de amido, para que se 

tenha uma maximização do rendimento do produto final por unidade de área cultivada. 

TABELA 1. Média geral da produtividade de raízes (PR), produtividades de raízes comerciais (RCOM), e 
teor de amido (TA) de variedades de mandioca (Manihot esculenta Crantz) pertencentes ao Banco de 
Germoplasma da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Laje, BA. 

VARIEDADE PR (kg/10 plantas) RCOM (kg/10 plantas) TA (%) 

BGM0040 113,0 104,5 29,5 

BGM0484 102,6 96,9 25,1 

BGM0238 94,3 87,9 26,6 

BGM0073 86,7 74,2 25,4 

BGM0915 73,5 73,5 28,5 

BGM1732 51,3 51,3 34,8 

BGM0967 28,8 19,8 32,4 

BGM1006 10,0 10,0 23,5 

BGM1265 - - 0,0 

BGM0569 - - 0,0 

Corrente (CR) 34,0 28,0 32,0 
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 As variedades BGM1265 e BGM0569 não produziram raízes, mas tendo em vista que as colheitas 

foram realizadas tardiamente (20 meses), é possível que essas variedades sejam precoces em relação às 

demais. Assim, torna-se necessário que essas variedades sejam submetidas a novos experimentos com 

colheitas planejadas para um ano de cultivo, uma vez que as indústrias preferem variedades que além de 

produtivas sejam também mais precoces. 

        
           (A)             (B) 
Figura 1. Média de altura da planta (A) e produtividade da parte aérea (kg/10 plantas) (B), obtidas por meio 
da avaliação das variedades de mandioca (Manihot esculenta Crantz) pertencentes ao Banco de 
Germoplasma da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Laje, BA. 

Observa-se na Figura1-A, que em relação a altura de planta as variedades BGM0484, BGM0073, 

BGM0915 e BGM0040 foram as que apresentaram valores acima de 2,70m de altura diferindo das demais. A 

menor média foi constatada na variedade BGM1265. A variável altura de planta é sinônimo de vigor 

vegetativo e disponibilidade de maniva-semente para novos cultivos (DIAS & LOPES, 2011).  

No que concerne ao peso da parte aérea (Figura1. B) as melhores variedades foram BGM0073 e 

BGM0040. Para estas mesmas variedades foram encontrados os melhores resultados da relação altura da 

parte aérea / peso da parte aérea, sendo essas características de grande interesse para os produtores, pois 

permitem maior facilidade da prática de colheita, sobretudo nas áreas de exploração mecanizada da cultura, 

podendo ainda apresentar grande aproveitamento na alimentação animal. 

Conclusão 

- O melhor comportamento é da variedade BGM0040, em comparação com outras variedades, relativamente 

à produtividade das raízes e parte aérea, enquanto que para altura de planta a variedade BGM0484 é a mais 

promissora.  

- A variedade BGM1732 apresenta maior teor de amido superando principalmente a variedade local;  

- As variedades que apresentam baixa produtividade de raiz, devem ser cultivadas em ciclos menores, visto 

que essas variedades podem ser precoces em relação as demais. 
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Introdução 

A prática da adubação verde consiste na introdução, em um sistema de produção, de uma espécie 

apropriada para ser depositada sobre o solo ou ter sua massa vegetal incorporada neste (BARRADAS, 2010). 

Essa técnica visa à sustentabilidade do solo agrícola, cujos efeitos estão relacionados ao aumento da matéria 

orgânica do solo e consequentemente de melhorias na sua qualidade física, química e biológica.  

Contudo, seus efeitos sobre as propriedades do solo variam de acordo com a espécie utilizada, com o 

manejo da biomassa, época de plantio e corte, tempo de permanência dos resíduos no solo, condições locais 

e interação entre esses fatores (ALCÂNTARA et al., 2000). 

Na cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) o preparo do solo é tradicionalmente realizado 

com aração e gradagens, o que pode trazer problemas de erosão, compactação e empobrecimento progressivo 

do solo e, conseqüentemente, diminuir a produtividade em cultivos sucessivos (GABRIEL FILHO et al., 

2000). Estes desequilíbrios no solo comprometem a produtividade da cultura e elevam os custos de produção 

em função da demanda por adubos químicos.  

Nesse contexto, o uso da adubação verde surge como alternativa ao pequeno agricultor 

principalmente por reduzir o uso de adubos sintéticos, pois a principal vantagem do emprego de espécies da 

família Fabaceae (leguminosas) na adubação verde é reduzir a aplicação de nitrogênio (N) via adubo 

químico, pois essas plantas fixam nitrogênio do ar, através de simbiose com bactérias do gênero Rhizobium, 

enriquecendo o solo com esse macronutriente (SILVA et al., 2002). 

Portanto, esta pesquisa teve como objetivo estudar a eficiência da produção de biomassa de 

leguminosas com potencial para adubação verde na produção de mandioca. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no município de Garanhuns- PE, localizado a 08°53’25” S e longitude 

de 36°29’34” O, altitude de 842 m, a 209 km da capital do estado (Recife). Clima tropical chuvoso com 

verão seco. 

O delineamento empregado foi o de blocos ao acaso, com quatro tratamentos (leguminasas) e três 

repetições. As leguminosas utilizadas foram: mucuna-preta (Mucuna aterrima), feijão-de-porco (Canavalia 

ensiformis (L.) DC), guandú (Cajanus cajan (L.) Millsp) e crotalária (Crotalaria juncea L.). Foi realizado o 
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semeio da mucuna-preta, feijão-de-porco, guandú e crotalária, nos espaçamento 7, 8, 24, 25 sementes por 

metro linear, respectivamente. Antes da floração as leguminosas foram incorporadas. 

Após o corte das leguminosas e antes de incorporar, foi tomada uma amostra correspondente a um 

metro linear de cada espécie estudada. 

O plantio das manivas de mandioca, no espaçamento de 0,8 x 0,5 m ocorreu 30 dias após a 

incorporação das leguminosas. 

Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade. As análises estatísticas foram efetuadas pelo Software Sisvar (FERREIRA, 2008). 

Resultados e Discussão 

Em função das plantas de mandioca apresentarem-se com desenvolvimento reduzido, não foi 

possível obter resultados referente as mesmas.  

Observa-se pela tabela 1, que a mucuna apresentou maior produção de biomassa verde e seca, 

diferindo estatisticamente das demais leguminosas. Essa planta apresenta elevados teores de N na biomassa, 

podendo acumular de 66 a 280 kg ha-1 de N, com rendimento de matéria seca entre 1,7 e 8,6 t ha-1

(BORKERT et al., 2003). A mucuna-preta  é uma planta de hábito de crescimento trepador, muito utilizada 

na adubação verde devido ao volume de massa verde produzida em curto espaço de tempo (SOUZA & 

YAMASHITA, 2006).  

Tabela 1 – Produção de biomassa verde e seca de leguminosas para adubação verde. Garanhuns-PE, 2013. 
Biomassa verde (t ha-1) Biomassa seca (t ha-1) 

Mucuna-preta 65,30 a 12,67 a 
Feijão-de-porco 18,71 b   2,51 b 
Crotalária 17,87 b   3,87 b 
Feijão guandú   5,34 c   1,85 b 
Média 26,80 5,22 
CV (%) 19,18 29,40 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey 

O feijão-de-porco e a crotalária não diferiram entre si quanto a produção de biomassa verde. Estas 

plantas, por apresentarem crescimento indeterminado, rasteiro ou herbáceo prostrado conferem maior 

capacidade aos seus ramos e folhas de se distribuírem melhor e mais próximo do solo (FAVEIRO et al., 

2001). 

Já o feijão guandu apresentou o menor valor de produção de biomassa verde diferindo das demais 

plantas. SUSUKI & ALVES (2006) também observaram menor produção de massa verde e seca do guandu 

quando comparado com milheto, crotalária e mucuna, diferindo estatisticamente destas. Essa redução de 

biomassa pode estar relacionada à densidade de semeadura, pois para se obter melhor rendimento de matéria 

seca, o autor sugere que seja semeado com espaçamento de 0,25 m entrelinhas (CARVALHO et al., 2000), 

ou em função do seu lento desenvolvimento, que possibilitou o surgimento de plantas daninhas, competindo 

com o guandu por água, luz e nutrientes (SUZUKI & ALVES, 2006). 
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As plantas feijão-de-porco, crotalária e guandu não diferiram significativamente entre si, quanto a 

produção de biomassa seca. Diferente dos resultados obtidos neste experimento, AMABILE et al., (1994) 

observaram que a produção de massa seca da Crotalárea jucea foi superior ao guandu e a mucuna-preta. 

Segundo FAVERO et al., (2000), estes resultados são influenciados pela velocidade de crescimento das 

espécies de forma que aquelas de crescimento mais precoce e ou agressivas proporcionaram uma biomassa 

mais abundante no período de corte.  

A produção de biomassa é uma das características mais importantes das leguminosas utilizadas como 

adubos verdes, no entanto, existe uma grande variação de produção entre as espécies em função das 

condições edafoclimáticas nas quais são cultivadas, que pode ser resultado de um comportamento nutricional 

diferencial (ALVARENGA et al., 1995).  

Conclusões 

A mucuna-preta apresenta maior produção de biomassa verde e seca, consequentemente maior 

potencial para adubação verde no cultivo da mandioca. 
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