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Apresentação 
 

 

 

 

 

Nos quatro dias de evento o XVII Congresso Brasileiro de Mandioca e II Congresso Latino-Americano e 
Caribenho de Mandioca, reuniu em torno de 1200 pessoas, de 10   países diferentes: Argentina, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, França, Jamaica, Nicarágua, Paraguai, Suriname e Brasil.Sendo 628 congressistas, 99 
palestrantes e moderadores, 18 expositores e em torno de 455 convidados visitantes.O congresso 
internacional de mandioca encerrou com avaliação positiva dos produtores, técnicos, empresários e 
especialistas do setor da mandiocultura brasileira. O conteúdo programático dos cursos, palestras e 
painéis foi considerado de alto nível com transferência de tecnologias e capacitação por meio do 
intercâmbio de conhecimentos entre as regiões produtoras, teve uma das maiores participações 
internacionais com a representação de dez países. Zequinha Marinho disse que o encontro aponta novos 
rumos para o cultivo da mandioca que, com o respaldo do governo e o trabalho do homem do campo 
terá melhoresresultados no aproveitamento do grande potencial produtivo do Estado. “O Pará tem 8  
milhões de habitantes, dos quais 3 milhões estão abaixo da linha de pobreza. A agricultura é a saída 
imediata para sair dessa situação, mudando a realidade dos índices sociais e avançando na produção”, 
informou o governador em exercício. O presidente da Sociedade Brasileira de Mandioca (SBM ), Marcos 
Roberto da Silva,  considerou um sucesso a realização do congresso no Pará, superando as expectativas 
apesar das dificuldades econômicas. “O conteúdo da programação foi excelente e teve boa repercussão 
entre os participantes. O que queremos é melhorar o trabalho nas áreas produtoras de mandioca com o 
legado de conhecimentos deixado pelo congresso”, enfatizou Silva. O presidente da comissão 
organizadora e secretário adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, 
Afif Jawabri, declarou que o resultado foi excelente especialmente por ser a primeira vez que o Congresso 
Brasileiro de Mandioca é realizado no Pará, juntamente com o Congresso Latino Americano e Caribenho 
de Mandioca, com apoio de todo o governo do Estado e da iniciativa privada. “Conseguimos separar a 
linha orgânica da alta tecnologia e atender todos os segmentos com conhecimentos científico, 
tecnológico e de assistência, que vão servir também para as ações do Programa Estadual da Mandioca, 
melhorando as técnicas já existentes. O resultado, veremos dentro de cinco anos, na diferença de renda 
do produtor e na vida de cada um”, concluiu o secretário. 
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Introdução  
Na cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) o fósforo (P) é o nutriente que tem proporcionado as 
respostas mais acentuadas e com maior frequência em relação aos demais nutrientes (GOMES; SILVA, 2006). 
O cálcio (Ca) também é um nutriente fundamental para o desenvolvimento da planta de mandioca, pois além 
desempenhar um papel importante no desenvolvimento da planta, ele juntamente com o P tem promovido 
resultados positivos sobre o crescimento radicular de diversas culturas. Dessa forma, como na mandioca de 
mesa se busca produzir raízes longas, uniformes e com maior diâmetro, é de se esperar que o fornecimento 
adequado de P e Ca para a mandioca possam melhorar a produtividade de raízes de maior tamanho, as quais 
têm maior valor comercial. 

Contudo, apesar do Ca ser importante para a nutrição da planta e o crescimento radicular, na cultura da 
mandioca, estudos preliminares têm demonstrado que esse nutriente também pode interferir na qualidade 
culinária das raízes tuberosas, aumentando os seus tempos de cocção (CARVALHO et al., 2007a; CARVALHO 
et al., 2007b). E pelo fato da mandioca estar sendo cultivada cada vez mais em rotação com outras culturas 
exigentes em calagem e fertilidade do solo, deve-se esclarecer realmente se a maior disponibilidade de Ca 
no solo diminui a capacidade de cocção da mandioca, para que não se obtenha um produto com baixa 
qualidade de culinária. No entanto, há indícios que essa dificuldade de cozimento das raízes de mandioca 
proporcionada pelo Ca, possa ser minimizada pela disponibilidade de P no solo (CARVALHO et al., 2007a; 
CARVALHO et al., 2007b). Contudo, ainda existem dúvidas sobre os níveis de disponibilidade de Ca no solo 
em que o cozimento das raízes tuberosas é realmente prejudicado e se nessas condições a adubação 
fosfatada pode ser uma alternativa para melhorar o cozimento das raízes. Sendo assim, objetivou-se com 
este trabalho avaliar o efeito da calagem sobre a produtividade comercial e cocção das raízes de mandioca 
de mesa em condição de baixa e alta disponibilidade de P no solo. 
 
Material e métodos 
 O estudo foi conduzido em um Latossolo Vermelho distroférrico, com as seguintes características na camada 
de 0-20 cm: M.O.=19 g dm-3 ; pH(CaCl2)=4,2; P(resina)=4 mg dm-3 ; K, Ca, Mg, H+Al e CTC, 0,6, 5, 3, 65 e 74 
mmolc dm-3 , respectivamente; e V%=12. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 
casualizados, em esquema de parcela subdividida com quatro repetições. As parcelas foram representadas 
por 4 doses de calcário (0, 1,5, 3,1 e 4,8 t ha-1 ), onde buscou-se atingir as saturações por bases de 12, 30, 
50 e 2 70%, respectivamente. As subparcelas foram representadas pelos níveis baixo (sem aplicação de P) e 
alto de P (aplicação de 160 kg ha-1 de P2O5). Cada parcela tinha a dimensão de 7 m de largura e 12 m de 
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comprimento, sendo que entre o final e o início de cada parcela foi mantida uma bordadura de 4 m. Cada 
subparcela foi composta por 5 linhas de mandioca de 6 m de comprimento, espaçadas de 1,00 m entre si (5 
m de largura). Assim, em ambas as laterais de cada subparcela foram mantidas bordaduras de 1 m entre a 
subparcela e a parcela. Essas bordaduras foram incluídas para não haver sobreposição do calcário aplicado 
nas parcelas durante a operação de preparo do solo. Para as avaliações, foram consideradas as linhas centrais 
desprezando 0,5 m na extremidade de cada fileira de plantas e uma fileira de plantas de cada lado das 
subparcelas. 

Para a instalação do experimento a área foi preparada com aração e gradagem. A aplicação das doses de 
calcário foi realizada 3 meses antes do plantio da mandioca e de forma parcelada, ou seja, 50% antes e 50% 
depois da aração. O plantio da mandioca, cv. IAC 576-70, foi realizado em 12/05/2015 no espaçamento de 
1,00 x 0,60 m. A adubação de plantio recebeu 60 kg ha-¹ de K2O (cloreto de potássio) e 4 kg ha-¹ de Zn (sulfato 
de zinco) (Lorenzi et al., 1997), enquanto o P foi aplicado no sulco de plantio do tratamento com alto nível 
de P, na dose de 160 kg ha-1 de P2O5. A emergência da mandioca ocorreu aos 38 dias após o plantio (DAP). 
Aos 69 dias após a emergência (DAE) aplicaram-se 40 kg ha-1 de N (sulfato de amônio) em cobertura. A 
colheita da mandioca ocorreu em 19/04/2016 com 11 meses de ciclo. No momento da colheita foram 
determinadas as variáveis: a população final de plantas (em duas linhas de 5 m na área útil das subparcelas), 
o número de raízes por planta, o comprimento médio e o diâmetro médio das raízes tuberosas; a massa 
média das raízes; e a produtividade comercial de raízes (raízes sem defeitos e/ou deformações e com 
diâmetro maior que 40 mm). Amostras de raízes tuberosas frescas foram coletadas e submetidas à análise 
do tempo de cocção em um cozedor Mattson modificado de acordo com Oliveira et al. (2005) e após cozidas 
foram analisadas quanto a firmeza da polpa em texturômetro com velocidade de penetração de 2,5 mm s-¹. 
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância. As médias dos níveis de P foram comparadas pelo 
teste t (DMS) (P≤0,05), enquanto os efeitos das doses de calcário foram avaliados por análise de regressão 
(P≤0,05). 
 

Resultados e discussão  
As variáveis número de raízes comerciais por planta, comprimento médio das raízes, diâmetro médio das 
raízes, massa média das raízes e a produtividade comercial de raízes foram influenciadas pela interação nível 
de P x dose de calcário (Tabela 1). No tratamento com baixo P a calagem não alterou o número de raízes 
comerciais por planta que foi em média de 1,7 raízes (Figura 1a). Porém, no tratamento com alto P o número 
de raízes comerciais por planta aumentou com a calagem até a dose estimada de 2,6 t ha-¹ , e por isso neste 
tratamento o número de raízes comerciais por planta nas doses intermediárias de calcário foi maior que no 
tratamento com baixo P. 
Sob alta disponibilidade de P no solo a calagem não alterou o comprimento médio das raízes que foi em 
média de 27,5 cm (Figura 1b). Na ausência da calagem o comprimento médio das raízes foi menor no 
tratamento com baixo P, mas como neste tratamento a calagem aumentou o comprimento médio das raízes 
até a dose estimada de 3,2 t ha-¹ , nas demais doses de calcário não houve diferença no comprimento 
radicular entre ambos os níveis de P estudados. 
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Tabela 1. Número de raízes comerciais por planta, comprimento médio das raízes, diâmetro médio das raízes, 
produtividade comercial de raízes, tempo de cocção das raízes, firmeza da polpa das raízes cozidas e 
porcentagem de palitos cozidos de raízes tuberosas de mandioca de mesa em função da adubação fosfatada 
e da calagem. 

 
 
O diâmetro médio das raízes aumentou linearmente com a calagem no tratamento com alto P (Figura 1c). 
No tratamento com baixo P apesar do diâmetro das raízes ter sido maior na ausência da calagem, a aplicação 
de calcário reduziu os valores dessa variável até a dose estimada de 3,6 t ha-¹ . Assim, nas doses 
intermediárias de calcário o diâmetro médio das raízes não diferiu entre ambos os níveis de P. A massa média 
das raízes não foi afetada pela calagem na condição de baixo P, mas sob alta disponibilidade de P no solo a 
calagem aumentou a massa média das raízes até a dose estimada de 3,0 t ha-¹ (Figura 1d). Com isso, nas 
doses intermediárias de calcário a massa média das raízes foi maior no tratamento com alto suprimento de 
P. Nos tratamentos com alta e baixa disponibilidade de P a calagem aumentou a produtividade comercial da 
mandioca em 24% e 14% até as doses estimadas de 3,0 e 3,4 t ha-¹ , respectivamente (Figura 1e). Contudo, 
somente nas doses intermediárias de calcário a produtividade comercial do tratamento com alto P foi maior 
que no tratamento com baixa disponibilidade do nutriente. Esses resultados indicam que em ambas as 
disponibilidades de P a calagem aumenta a produtividade comercial da mandioca, mas sob baixa 
disponibilidade de P a calagem aumenta o comprimento das raízes e reduz o seu diâmetro, enquanto que 
sob alto suprimento de P a calagem aumenta o número de raízes por planta, o diâmetro e a massa média 
das raízes, o que gera maiores aumentos de produtividade (Figuras 1a, 1b, 1c, 1d, 1e). 
As variáveis tempo de cocção e firmeza da polpa das raízes cozidas foram influenciadas somente pela 
calagem, sendo obtidos aumentos nos valores dessas variáveis até as doses estimadas de 2,3 e 2,9 t ha-1 , 
respectivamente (Tabela 1 e Figuras 1f e 1g). A porcentagem de palitos cozidos foi influenciada pelos fatores 
isolados (Tabela 1). Sob baixa disponibilidade de P a porcentagem de palitos cozidos foi maior que sob alto 
suprimento do nutriente e a calagem reduziu a porcentagem de palitos cozidos de forma quadrática até a 
dose estimada de 2,5 t ha-1 (Tabela 1 e Figura 1h). 
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Figura 1. Número de raízes comerciais por planta, comprimento médio das raízes, diâmetro médio das raízes, 
produtividade comercial de raízes, tempo de cocção das raízes, firmeza da polpa das raízes cozidas e 
porcentagem de palitos cozidos de raízes tuberosas de mandioca de mesa em função da adubação fosfatada 
e da calagem. *p≤0,05 e ** p≤0,01. Quadrado = média dos dois níveis de P. Barras verticais indicam o valor 
de DMS pelo teste t (p≤0,05). 
Os resultados obtidos neste estudo demonstram que a calagem apesar de aumentar a produtividade 
comercial da mandioca ela aumenta o tempo de cocção das raízes e a firmeza da polpa das raízes cozidas; 
sendo que o suprimento de P apesar de melhorar a produtividade não neutraliza o efeito negativo da 
calagem sobre o tempo de cocção das raízes (Tabela 1 e Figuras 1e, 1f, 1g, 1h).  

 
Conclusões  
A produtividade comercial de raízes tuberosas aumentou com a calagem até as doses de 3,0 e 3,4 t ha-1 nos 
tratamentos com alto e baixo suprimento de P, mas a calagem aumentou o tempo de cocção das raízes. O 
fornecimento de P não melhorou a cocção das raízes e não minimizou o efeito negativo da calagem sobre o 
tempo de cocção das raízes. Sob baixa disponibilidade de P a calagem aumenta o comprimento das raízes e 
reduz o seu diâmetro, mas sob alto suprimento de P a calagem aumenta o número de raízes por planta, o 
diâmetro e a massa média das raízes, gerando maiores aumentos na produtividade comercial. 
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Introducción 
En Argentina el cultivo de mandioca se realiza en cuatro provincias del nordeste (NEA). La Provincia de 
Corrientes cuenta con 3500 ha dedicadas al cultivo con rendimientos promedios actuales de 12,4 t.ha-1 
(Ministerio de la Producción de la Pcia. de Corrientes, 2017), pero con un potencial que puede superar 30 t.ha-

1, requiriendo para ello introducir paquetes tecnológicos apropiados. La superficie cultivada con mandioca en 
Argentina ha decrecido los últimos 5 años y probablemente esta reducción obedezca a una serie de problemas 
entre los que la selección de las tierras aptas para la plantación se convierte en la base estructural de la 
productividad. Consecuentemente, el objetivo de este trabajo fue evaluar la aptitud de las tierras para el 
cultivo de mandioca en un área de 913.629 ha ubicadas en la región noroeste de la Provincia de Corrientes, 
Argentina. 
 
Materiales y Métodos 
La provincia de Corrientes posee una superficie de 88.886 km2, el 82% puede considerarse como superficie 
agropecuaria, y la agrícola representa alrededor de 151.889 ha (Acosta et al., 2009). Las características 
climáticas subtropicales son bastante homogéneas a lo largo de la provincia (Acosta et al., 2009). 
La evaluación de la aptitud de las tierras para el cultivo de mandioca se realizó empleando el marco conceptual 
detallado por FAO (2003) para cultivos específicos, utilizando como auxiliar del proceso al Automated Land 
Evaluation System (ALES) desarrollado por (Rossiter et al., 1995). Este método se basa en la confrontación de 
los requerimientos del cultivo (demanda) bajo un nivel de manejo predeterminado con la información 
generada en los levantamientos de suelos (oferta). Las unidades de tierra son evaluadas para tipos específicos 
de utilización que garanticen rendimientos sostenidos con un mínimo deterioro ambiental, resultando de allí 
su categorización en: Muy apta (MA): sin limitaciones o con limitaciones leves, que no afectan el uso 
sostenido, con la tecnología descripta. Moderada (Mod): limitaciones moderadas que reducen los 
rendimientos por debajo del 75% hasta el 50%, o implican riesgos de degradación en el uso sostenido del 
suelo. Marginal (Marg): las limitaciones para el uso sostenido son importantes y los rendimientos esperados 
van desde 50% hasta un 25% del potencial. No apta (NA): el uso propuesto es impracticable y no 
recomendable, con la tecnología descripta. El protocolo de abordaje parte de la definición de los Tipos de 
Utilización de la Tierra (TUT) a evaluar, en el que se consideraron tres niveles tecnológicos de cultivo de 
mandioca: TUT 1: cultivo con nivel de manejo tradicional. TUT 2: cultivo con nivel de manejo tradicional con 
alomado TUT 3: cultivo con nivel de manejo tecnificado. El TUT 1 corresponde al manejo que realizan los 
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productores de la región con labranza convencional, plantación manual y horizontal, sin selección ni 
tratamiento químico sanitario de estacas, sin fertilización y control manual de malezas. El TUT 2 corresponde 
al manejo tradicional con labranza convencional, pero con confección de camellones. En el TUT 3 el manejo 
es tecnificado con labranza reducida, plantación manual o mecanizada vertical de estacas seleccionadas y 
tratadas químicamente para el manejo sanitario y con densidades adaptadas al material de plantación, plan 
de fertilización ajustada al requerimiento ponderado del cultivo (Howeler, 1981, 2014) y plan de control 
integrado de malezas. Los datos de demandas o Requisitos de Utilización de la Tierra (RUT), se seleccionaron 
a partir de una revisión bibliográfica exhaustiva y teniendo en cuenta los criterios adaptados a la zona de 
producción, el escenario ambiental y destinos comerciales (Ospina y Ceballos, 2002; Uset, 2008; Bongiovanni, 
2012; Howeler, 1981, 2014; Dominguez, 1983). Los requisitos seleccionados incluyen: textura del horizonte 
superficial, riesgo de excesos hídricos, riesgo de erosión, profundidad efectiva, drenaje, índice de 
encostramiento, contenido de materia orgánica, fósforo, valores de pH, conductividad eléctrica y porcentaje 
de sodio intercambiable. Los datos de la oferta se obtuvieron a partir de trabajos previos realizados en el área, 
incluyendo la cartografía de suelos a escala 1:100.000 (Ligier et al., 2014). 
En base a los RUT se conceptualizaron y desarrollaron los árboles de decisión, confrontándose la oferta de las 
tierras con las exigencias del cultivo, generándose los resultados de aptitud de las tierras para cada tipo de 
uso. Los resultados de la evaluación se volcaron en un SIG mediante el software libre QGIS2.18. 
 
Resultados y Discusión 

La superficie evaluada y cartografiada a escala 1:100.000, abarcó aproximadamente 913.629 ha (Figura 
1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ubicación del área evaluada dentro de la provincia de Corrientes, Argentina. 
 
Sobre un total de 37 series de suelos (Tabla 1 y 2), la evaluación arrojó para el TUT1 15 series con aptitud 
moderada (Mod) (286.679 ha), 2 con aptitud marginal (Marg) (38.508 ha) y las restantes, 20 series y áreas no 
agrícolas (588.443 ha), como no aptas (NA). No se clasificaron suelos en la clase muy apta (MA), 
principalmente por su baja fertilidad natural o el riesgo de excesos hídricos. 
 
En el TUT2, que incluye la realización de camellones, 9 series pasaron a una categoría superior, de NA a Marg, 
de Marg a Mod y de Mod a MA principalmente en suelos con problemas de drenaje. Para las demás series no 



 

 

25

se registraron modificaciones en sus niveles de aptitud; manteniéndose 13 series como Mod y 15 series como 
NA. La superficie de tierras MA para el TUT2 fue de 34.823 ha, quedando 290.363 ha en la categoría Mod y 
303.003 ha en la Marg, reduciéndose la superficie no apta hasta 285.440 ha. 
Para el TUT3, 15 series pasaron de Mod a MA (286.679 ha) con manejo tecnificado, mejorando su clasificación 
respecto al TUT1, mientras que se mantuvieron con el mismo nivel de aptitud Marg y NA. 
 
Tabla 1. Series de suelos clasificadas por taxonomía, capacidad de uso (CU) y aptitud específica para cada TUT 
definido para el cultivo de mandioca. Escala 1:100.000. 

Serie Clasificación taxonómica CU TUT 1 TUT 2 TUT 3 
      

Algarrobal Hapludalfes vérticos IIIe Mod Mod MA 
Andreau Epiacualfes típicos Vws NA NA NA 
Arroyo Paraíso Epiacualfes vérticos IVws Marg Mod Marg 
Berón de Astrada Eutrudeptes lamélicos IIIes Mod Mod MA 
Bucelatto Psamacuentes sódicos IVws NA NA NA 
Cañada Guazú Albacualfes típicos VIw NA NA NA 
Carolina Paleudoles típicos IIe Mod Mod MA 
Chavarría Psamacuentes típicos Vws NA Marg NA 

Chavarría fpp* Psamacuentes típicos IVsw Mod Mod MA 
Desmochado Udipsamentes ácuicos IIIe Mod MA MA 
Don Martín Argiudoles ácuicos IIIw NA NA NA 
Don Penzo Paleudalfes vérticos IIIe Mod Mod MA 
Doña Cele Halacueptes típicos VIIsw NA NA NA 
El Rincón Hapludalfes oxiácuicos IIIws Mod Mod MA 
Gob. Martínez Epiacualfes vérticos IVws NA Marg NA 
Ibirá Glosacualfes aéricos VIw NA NA NA 
Jensen Udipsamentes oxiácuicos IIIew Mod Mod MA 
Leonardi Psamacuentes mólicos VIws NA Marg NA 

Loreto Hapludalfes típicos IIIes Mod Mod MA 
Meritorio Albacualfes vérticos VIw NA Marg NA 

Naranjito Argiacuoles vérticos VIws NA NA NA 
Ocá Natracualfes vérticos VIIs NA NA NA 

Olegario Epiacuentes típicos Vws NA NA NA 
Paraje Batará Hapludalfes lamélicos IIIes Mod Mod MA 

Paraje Crucecita Hapludalfes vérticos IIIes Mod Mod MA 
Paraje Guastavino Argiudoles vérticos IIIe Mod Mod MA 

Paso Vaca Argiacuoles típicos IVw NA NA NA 
Potrero 1 Quartzipsamentes típicos VIs NA NA NA 

Salinas Udipsamentes ácuicos IVw Mod Mod MA 
Santa Irene Quartzisamentes VIs NA NA NA 
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oxiácuicos 

Tala Epiacualfes típicos Vw NA Marg NA 
Toro Poí Paleudalfes ácuicos IIIew Mod MA MA 

Trementina Halacueptes típicos VIIs NA NA NA 
Treviño Argiudoles ácuicos IIIe Marg Mod Marg 

Valencia Endoacualfes vérticos VIw NA NA NA 
Viccini Albacualfes vérticos VIws NA NA NA 

Zanón Paleudoles vérticos IIIe Mod Mod MA 
 
(*) fpp: fase por profundidad 
 
Tabla 2. Síntesis de superficies de suelos agrupadas y clasificadas por aptitud específica para cada TUT. 
 

Aptitud específica TUT1 (ha) TUT2 (ha) TUT3 (ha) 
    

Muy Apta 0 34.823 286.679 

Moderadamente Apta 286.679 290.363 0 

Marginalmente Apta 38.508 303.003 38.508 

No Apta 588.443 285.440 588.443 
 
Los suelos clasificados, se distribuyen conforme su porcentaje de participación en las unidades cartográficas. 
De allí que se puedan generar mapas temáticos con las distintas clases de aptitud de los suelos y su 
distribución en el área de estudio para los diferentes TUTs definidos (Figuras 2, 3 y 4). 
 

 
Figura 2. Distribución porcentual de suelos moderadamente aptos y marginalmente aptos para el TUT1. 
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Figura 3. Distribución porcentual de suelos muy aptos, moderadamente aptos y marginalmente aptos para el 
TUT2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Distribución porcentual de suelos muy aptos y marginalmente aptos para el TUT3. 
 
Conclusiones 
El análisis indica que el 35% del área evaluada podría ser intervenido con el cultivo de mandioca bajo un 
sistema de manejo tradicional (TUT 1), existiendo 286.679 ha con potencial para ser muy aptas con un manejo 
tecnificado (TUT 3) con incrementos de rendimientos esperados. En cuanto a la práctica de alomado en el 
cultivo (TUT 2), permitiría ampliar al 69% la superficie apta para el cultivo, sin embargo, una gran parte sería 
marginalmente apta (303.003 ha), conllevando mermas del rendimiento del 50% o más. La información 
generada con respecto a la aptitud específica de los suelos, representa un aporte disponible para los actores 
involucrados en el territorio. Particularmente en la provincia de Corrientes, los estudios de aptitud de tierras 
para el cultivo de mandioca guiarían su expansión y desarrollo en las áreas más aptas, a fin de que puedan 
expresarse los rendimientos potenciales de los diversos materiales genéticos disponibles. 
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é cultivada em todas as regiões brasileiras e tem sido muito utilizada 
para alimentação humana, consumo animal e para a indústria (MIRANDA et al., 2005). A maioria dos cultivos 
tem sido realizados por pequenos produtores, devido ao fato da mandioca se desenvolver e produzir em 
solos de baixa fertilidade. Nessa vertente tem-se uma baixa produtividade brasileira de raízes tuberosas. 
Embora o fósforo (P) não seja o macronutriente mais absorvido pela cultura da mandioca ele é um nutriente 
de grande importância para esta cultura, pois os solos brasileiros são, em geral, pobres neste nutriente. No 
entanto, um mecanismo que aumenta a capacidade de absorção de P pela mandioca, especialmente em 
solos deficientes neste nutriente, é a capacidade que essa planta tem de realizar simbiose com fungos 
micorrízicos arbusculares (FMAs). A simbiose que esses fungos realizam com as raízes da mandioca aumenta 
a área explorada pelo sistema radicular, favorecendo o desenvolvimento da planta, ocasionando melhorias 
na absorção de água e nutrientes do solo, principalmente o fósforo (P) (BALOTA et al., 1997; CALDEIRA et al., 
2003). As hifas dos FMAs são eficientes na absorção de P por apresentarem menor diâmetro, ocasionando 
uma maior superfície de contato hifa-solo e possuem alta capacidade de estocar polifosfatos nos vacúolos 
da planta (MARSCHENER, 1997). Estudos mostram que plantas de mandioca colonizadas com FMAs 
cultivadas em solos com baixa fertilidade natural possuem maior capacidade de extrair nutrientes do solo 
(OMORUSI; AYANRU, 2011). Contudo, ainda existem dúvidas sobre qual a melhor dose de esporos de FMA a 
ser inoculada por planta para promover estes benefícios. Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi 
avaliar a produtividade, o acúmulo de matéria seca (MS) e absorção de P pela mandioca em resposta a 
inoculação com FMAs em solo deficiente em P. 

 

Material e métodos  
O experimento foi conduzido em casa de vegetação, no Centro de Raízes e Amidos Tropicais (CERAT), da 
Faculdade de Ciências Agronômicas – FCA/UNESP, Botucatu-SP. O delineamento experimental utilizado foi 
blocos casualizados, em esquema fatorial 4x2, com quatro repetições. Os tratamentos foram representados 
por 4 doses de FMA (0, 50, 100 e 200 esporos por vaso) combinadas com 2 tipos de tratamento do solo (solo 
natural e solo estéril). Cada parcela experimental foi constituída por um vaso de 38 dm-3 contendo uma 
planta de mandioca. A inoculação com FMA foi realizada com Rhizophagus clarus no momento do plantio. O 
inóculo foi obtido das linhagens da Coleção de Fungos Micorrízicos Arbusculares da Embrapa Agrobiologia 
(CONFMEA). 
Para a instalação do experimento foi coletado solo de um Latossolo Vermelho distroférrico. O mesmo foi 
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peneirado e retirada uma amostra composta para determinação das características químicas (RAIJ et al., 
2001). A correção do solo foi realizada para elevar a saturação por bases a 50% (LORENZI et al., 1997). Após 
o período de incubação de 20 dias foi realizada novamente a determinação das características químicas do 
solo e realizada a adubação de base, com 150 mg dm-3 de K, (cloreto de potássio), 30 mg dm-3 de N (ureia), 
1 mg dm-3 de B (borax) e 1 mg dm-3 de Zn (sulfato de zinco). Em seguida, nos tratamentos estéreis foi 
realizada a esterilização do solo em autoclave a 120 ºC durante 6 horas. A adubação de cobertura foi 
realizada aos 40 dias após a emergência (DAE) com 40 mg dm-3 de N (ureia). O teor inicial de P(resina) no 
solo era de 15 mg dm-3 . O plantio da mandioca, cv. IAC 576-70, foi realizado em 01/12/2016 e sua 
emergência ocorreu aos 6 dias após o plantio (DAP). No momento do plantio, as manivas-semente foram 
desinfestadas de acordo com metodologia de Buensanteai et al. (2013) com adaptações. Todos os 
tratamentos receberam irrigação com água deionizada e estéril. A colheita foi realizada aos 7 meses após o 
plantio. Os parâmetros avaliados foram: produtividade de raízes tuberosas frescas, acúmulo de matéria seca 
(MS) nas raízes tuberosas e na planta inteira, acúmulo de P na planta inteira e exportação de P pelas raízes 
tuberosas. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância. As médias dos tipos de solo (natural 
ou estéril) foram comparadas pelo teste LSD (p≤0,05), enquanto as doses do FMA foram submetidas a análise 
de regressão (p≤0,05). 
 
Resultados e discussão  
A produtividade de raízes tuberosas frescas, os acúmulos de MS nas raízes tuberosas e na planta inteira, as 
quantidades de P acumuladas nas plantas e a exportação de P pelas raízes da mandioca foram influenciadas 
pela interação tipo de solo x dose de FMA (Tabela 1). No tratamento com solo natural a inoculação de FMA 
não alterou a produtividade de raízes que foi em média de 255 g planta-1 (Figura 1a). Porém, no tratamento 
com solo estéril (Est.) a produtividade de raízes aumentou com a inoculação de FMA até a dose estimada de 
167 esporos planta-1 . Observa-se que a produtividade de raízes tuberosas da mandioca no solo natural foi 
maior que no solo estéril somente nas menores doses de FMA. Tais resultados podem ter ocorrido devido a 
presença de FMAs nativos do solo, os quais podem estar mais adaptados às condições prevalecentes, sendo 
mais efetivos do que a espécie inoculada. Aumentos na produção de raízes tuberosas da mandioca em 
resposta a inoculação de FMA em solos com baixo teor de P também foram observados por outros autores 
(ZAAG et al., 1979), mas no nosso estudo os aumentos só ocorreram no solo estéril. 
 
Tabela 1. Produtividade de raízes tuberosas frescas, acúmulo de matéria seca (MS) nas raízes tuberosas e na 
planta inteira, acúmulo de P na planta inteira e exportação de P pelas raízes tuberosas da mandioca de mesa 
em resposta ao tipo de solo e às doses de FMA. 

 
 

O acúmulo de MS nas raízes tuberosas do solo estéril aumentou de forma linear com as doses de FMA, 
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enquanto a MS da planta inteira aumentou até a dose estimada de 156 esporos planta-1 (Figuras 1b e 1c). 
No tratamento com solo natural o acúmulo de MS nas raízes e nas plantas de mandioca não foi influenciado 
pela inoculação de FMA e foram em média de 70,3 e 172 g planta-1 , respectivamente. Porém, observa-se 
que no solo estéril o crescimento das plantas, representado pela MS de raízes e da planta inteira, sempre foi 
menor do que no solo natural nas menores doses de FMA. O acúmulo de P nas plantas de mandioca crescidas 
no solo natural não foi influenciado pelas doses de FMA, mas no solo estéril o acúmulo de P nas plantas 
aumentou até a dose de 148 esporos planta-1 (Figura 1d). Nas menores doses de FMA o acúmulo de P nas 
plantas de mandioca no solo natural sempre foi maior do que no solo estéril. Em plantas de mandioca 
cultivadas em solos com baixo teor de P foi observado que a inoculação de FMA aumentou o acúmulo de P 
na parte aérea das plantas (ZAAG et al., 1979). De acordo com Howeler et al. (1987) em solos esterilizados e 
com baixa disponibilidade de P a inoculação das plantas com FMA aumenta o acúmulo de MS e a absorção 
de P pelas plantas de mandioca, quando em comparação com plantas não inoculadas; fato que também foi 
constatado neste estudo (Figura 1d). 
A exportação de P pelas raízes tuberosas aumentou com a inoculação micorrízica em ambos os solos (Figura 
1e). No solo estéril o aumento foi maior e ocorreu de forma linear com as doses de FMA, mas no solo natural 
a exportação de P aumentou em 1,6 vezes e até a dose estimada de 156 esporos planta-1 . Contudo, exceto 
na maior dose de FMA, houve maior exportação de P pelas raízes das plantas de mandioca crescidas no solo 
natural, o que mostra que a microbiota nativa do solo natural, incluindo os FMAs, favoreceu a exportação 
de P pela mandioca, demonstrando um efeito sinérgico com os FMAs inoculados. Os resultados do presente 
estudo, concordam com os relatos da literatura de que a associação micorrízica influencia de forma 
significativa a absorção eficiente de P pelas plantas da mandioca (HOWELER et al., 1987; KATO, 1987). 
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Figura 1. Produtividade de raízes tuberosas frescas (a), acúmulo de MS nas raízes tuberosas (b) e na planta 
inteira (c), acúmulo de P na planta inteira (d) e exportação de P pelas raízes tuberosas (e) de mandioca de 
mesa em função do tipo de solo e das doses de FMA. *p≤0,05 e ** p≤0,01. Est.= solo estéril , N-Est= solo 
natural. Barras verticais indicam o valor de DMS pelo teste t (p≤0,05). 
 
Conclusões  
A micorrização aumenta o crescimento da planta, a produtividade de raízes e a absorção de P pela mandioca 
cultivada em solo estéril, mas esses benefícios não são observados em solo natural devido à presença de 
FMAs nativos. 
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Introdução  
Entre os cultivos que proporcionam o alimento básico, a mandioca (Manihot esculenta Crantz) apresenta-se 
como um dos mais importantes nos trópicos (CALDERON et al., 2000), com importância socioeconômica tanto 
na alimentação humana como animal (MIRANDA et al., 2005). Porém, a produtividade média brasileira ainda 
é baixa, o que pode estar associada ao uso incipiente de tecnologias disponíveis capazes de explorar o 
potencial genético da mandioca ocasionando maiores produtividades (GOMES; SILVA, 2006). Os fungos 
micorrízicos arbusculares (FMAs) apresentam efeitos benéficos pela simbiose que realizam com as plantas. 
Com a expansão do sistema radicular os FMAs proporcionam uma melhor absorção de nutrientes e água, 
melhorando o estado nutricional, fisiológico e desenvolvimento das plantas (BALOTA et al., 1997). O sistema 
radicular da mandioca é composto por raízes tuberosas, com poucas raízes absorventes, ocasionando uma 
pequena superfície específica para absorção de água e nutrientes (BALOTA et al., 1997). Porém, mesmo com 
poucas raízes absorventes, a planta de mandioca se desenvolve bem em solos de baixa fertilidade (HOWELER 
et al., 1982), o que demonstra a importância que os FMAs exercem sobre o desenvolvimento da cultura 
(MIRANDA et al., 2005). Segundo Howeler e Sieverding (1983), a dependência micorrízica da mandioca chega 
a ser maior que 75% para um bom desenvolvimento da cultura. Alguns trabalhos foram realizados em 
diferentes condições para estudar a resposta da mandioca à inoculação com FMA, e resultados têm indicado 
diferenças significativas nas respostas de crescimento das plantas particularmente quando elas são cultivadas 
em estufa com solo esterilizado (KANG et al., 1980). Porém, os estudos nessa área com mandioca ainda são 
incipientes e não indicam exatamente qual a quantidade de FMA que deve ser inoculada por planta para 
promover benefícios ao seu desenvolvimento. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da 
inoculação com FMA no desenvolvimento inicial da mandioca cultivada em solo estéril e natural. 
 
Material e métodos  
O experimento foi conduzido em casa de vegetação, no Centro de Raízes e Amidos Tropicais (CERAT), da 
Faculdade de Ciências Agronômicas – FCA/UNESP, Botucatu-SP. O delineamento experimental utilizado foi 
blocos casualizados, em esquema fatorial 4x2, com quatro repetições. Os tratamentos foram representados 
por 4 doses de FMA (0, 50, 100 e 200 esporos por vaso) combinadas com 2 tipos de tratamento do solo (solo 
natural e solo estéril). Cada parcela experimental foi constituída por um vaso de 38 dm-3 contendo uma planta 
de mandioca. A inoculação com FMA foi realizada com Rhizophagus clarus no momento do plantio. O inóculo 
foi obtido das linhagens da Coleção de Fungos Micorrízicos Arbusculares da Embrapa Agrobiologia 
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(CONFMEA). Para a instalação do experimento foi coletado solo de um Latossolo Vermelho distroférrico. O 
mesmo foi peneirado e retirada uma amostra composta para determinação das características químicas (RAIJ 
et al., 2001). A correção do solo foi realizada para elevar a saturação por bases a 50% (LORENZI et al., 1997). 
Após o período de incubação de 20 dias foi realizada novamente a determinação das características químicas 
do solo e realizada a adubação de base, com 150 mg dm-3 de K, (cloreto de potássio), 30 mg dm-3 de N (ureia), 
1 mg dm-3 de B (borax) e 1 mg dm-3 de Zn (sulfato de zinco). Em seguida, nos tratamentos estéreis foi 
realizada a esterilização do solo em autoclave a 120 ºC durante 6 horas. A adubação de cobertura foi realizada 
aos 40 dias após a emergência (DAE) com 40 mg dm-3 de N (ureia). O teor inicial de P(resina) no solo era de 
15 mg dm-3 . 
O plantio da mandioca, cv. IAC 576-70, foi realizado em 01/12/2016 e sua emergência ocorreu aos 6 dias após 
o plantio (DAP). No momento do plantio, as manivas-semente foram desinfestadas de acordo com 
metodologia de Buensanteai et al. (2013) com adaptações. Todos os tratamentos receberam irrigação com 
água deionizada e estéril. A colheita foi realizada aos 7 meses após o plantio. Os parâmetros avaliados foram: 
número de hastes por planta, diâmetro das hastes, número de folhas por planta, altura de plantas, acúmulo 
de matéria seca (MS) na parte aérea e nas raízes tuberosas da mandioca. Os dados obtidos foram submetidos 
à análise de variância. As médias dos tipos de solo (natural ou estéril) foram comparadas pelo teste LSD 
(p≤0,05), enquanto as doses do FMA foram submetidas a análise de regressão (p≤0,05). 
 
Resultados e discussão  
O diâmetro das hastes, o número de folhas por planta, a altura de plantas e os acúmulos de MS na parte aérea 
e nas raízes tuberosas da mandioca de mesa foram influenciadas pela interação tipo de solo x dose de FMA 
(Tabela 1). A variável número de hastes por planta foi influenciada somente pelas doses de FMA, sendo que 
esta diminuiu linearmente com o aumento das doses de FMA, com uma redução de aproximadamente 23% 
(Figura 1a). No tratamento com solo natural a inoculação de FMA não alterou o diâmetro das hastes que foi 
em média de 10,7 mm (Figura 1b). Porém, no tratamento com solo estéril (Est.) o diâmetro das hastes na dose 
zero foi menor que no solo natural, mas esta variável aumentou com a inoculação de FMA no solo estéril até 
a dose estimada de 132 esporos planta-1 e não houve mais diferenças entre os tipos de solo. O número de 
folhas por planta de mandioca cultivadas no solo natural não foi influenciado pelas doses de FMA, que foi em 
média de 50,2 folhas por planta (Figura 1c). Quando cultivadas no solo estéril o número de folhas por planta 
aumentou de forma quadrática até a dose estimada de 121 esporos planta-1 . Na dose zero, ou seja, nos 
tratamentos sem inoculação de FMA o número de folhas por planta no solo natural foi maior do que no solo 
estéril, mostrando a influência da microbiota nativa do solo natural sobre o desenvolvimento foliar das 
plantas. 
A altura de plantas não foi influenciada pela inoculação de FMA quando cultivadas em solo natural e foi em 
média de 87,8 cm (Figura 1d). No solo estéril houve um aumento na altura das plantas de forma quadrática 
até a dose estimada de 154 esporos planta-1 e com isso nas maiores doses de FMA as plantas do solo estéril 
ficaram mais altas que as do solo natural. Em outros estudos foram demonstradas diferenças nas respostas 
de crescimento de uma série de culturas à inoculação micorrízica, em particular a da mandioca (MERCY et al., 
1990; SIEVERDING, 1991). 
 
Tabela 1. Número de hastes por planta, diâmetro das hastes, número de folhas por planta, altura de plantas, 
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acúmulo de matéria seca (MS) na parte aérea e nas raízes tuberosas da mandioca de mesa em resposta ao 
tipo de solo e às doses de FMA. 

 
 

No solo estéril o acúmulo de MS na parte aérea da planta de mandioca aumentou de forma quadrática até a 
dose estimada de 129 esporos planta-1 (Figura 1e) e o acúmulo de MS nas raízes tuberosas aumentou de 
forma linear com as doses de FMA (Figura 1f). No tratamento com solo natural o acúmulo de MS nas raízes e 
nas plantas de mandioca não foi influenciado pela inoculação de FMA e foram em média de 79,7 e 70,3 g 
planta-1 (Figuras 1e e 1f), respectivamente. Porém, observa-se que no solo estéril o crescimento das plantas, 
representado pela MS da parte aérea e das raízes tuberosas, sempre foi menor do que no solo natural nas 
menores doses de FMA. Esses resultados podem ter ocorrido devido a presença de FMAs nativos do solo, os 
quais podem estar mais adaptados às condições prevalecentes, sendo mais efetivos do que a espécie 
inoculada. 
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Figura 1. Número de hastes por planta, diâmetro das hastes, número de folhas por planta, altura de plantas, 
acúmulo de matéria seca (MS) na parte aérea e nas raízes tuberosas da mandioca de mesa em função do tipo 

de solo e das doses de FMA. *p≤0,05 e ** p≤0,01. Est. = solo estéril, Nat. = solo natural. Quadrado () = média 
dos dois tipos de solo. Barras verticais indicam o valor de DMS pelo teste t (p≤0,05).  
 
Conclusões  
A inoculação com FMA apresentou efeito benéfico sobre o desenvolvimento inicial das plantas de mandioca 
cultivadas em solo estéril. No solo natural, o desenvolvimento das plantas não foi alterado pela inoculação 
micorrízica devido à presença de FMAs nativos. 
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Introdução 
 A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma importante fonte de alimento nos países tropicais. O Brasil é 
o quarto maior produtor mundial de mandioca, mas a produtividade média brasileira de mandioca ainda é 
baixa comparada à de países. 
Apesar de conseguir se desenvolver em solos de baixa fertilidade a cultura da mandioca absorve quantidades 
consideráveis de nutrientes do solo, com destaque para o nitrogênio (N) que é o segundo nutriente mais 
absorvido e exportado por essa tuberosa. O N está diretamente envolvido com o crescimento e o 
metabolismo energético das células, sendo um nutriente essencial para o crescimento adequado das plantas 
de mandioca.  Uma tecnologia recente que tem se mostrado eficiente em reduzir a adubação nitrogenada 
mineral nas culturas é a inoculação das plantas com bactérias diazotrópicas endofíticas ou bactérias 
promotoras do crescimento vegetal, as quais atuam na fixação biológica de nitrogênio atmosférico (N2). O 
objetivo desse trabalho foi avaliar a nutrição nitrogenada e a produtividade de raízes tuberosas da mandioca 
em resposta a inoculação de Azospirillum brasilense em combinação com a aplicação de doses de N.  
 
Material e métodos 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação, no Centro de Raízes e Amidos Tropicais (CERAT), da 
Faculdade de Ciências Agronômicas – FCA/UNESP, Botucatu-SP. O delineamento experimental utilizado foi o 
de blocos ao acaso, no esquema fatorial 4x4, com quatro repetições. Os tratamentos foram representados 
por 4 formas de fornecimento de Azospirillum brasilense (1 - Com aplicação de Azospirillum brasilense em 
solo estéril; 2 - Sem aplicação de Azospirillum brasilense em solo estéril, 3 - Com aplicação de Azospirillum 
brasilense em solo natural; e 4 - Sem aplicação de Azospirillum brasilense em solo natural), combinadas com 
4 doses de N (0, 50, 100 e 200 mg dm-3 de N). Cada parcela experimental foi constituída por um vaso de 38 
dm-3 contendo uma planta de mandioca. A inoculação com Azospirillum brasilense foi realizada no momento 
do plantio, utilizando-se 20 ml por planta das estirpes AbV5 e Ab-V6 na concentração de 2,0 x 108 células 
viáveis por ml. Para a instalação do experimento foi coletado solo, na camada de 0 a 20 cm de profundidade, 
de um Latossolo Vermelho distroférrico (SANTOS et al., 2006). Após coletado, o solo foi peneirado e uma 
amostra foi retirada para a determinação das características químicas (RAIJ et al., 2001). A correção do solo 
foi realizada para elevar a saturação por bases a 50% (LORENZI et al., 1997). Após o período de incubação de 
25 dias foi realizada novamente a determinação das características químicas do solo e realizada a adubação 
de base, com a qual se elevou os teores de P e K do solo para 150 mg dm-3 , B e Zn para 0,5 e 0,8 mg dm-3 , 
respectivamente. Como fonte de P, K, B e Zn foram utilizados os fertilizantes superfosfato simples (18% de 
P2O5), cloreto de potássio (60% de K2O), bórax (11% de B) e sulfato de zinco (21% de Zn), respectivamente. 
O N foi fornecido de acordo com os tratamentos em duas aplicações, sendo metade das doses aplicadas aos 
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15 DAE e a outra metade aos 40 DAE. Após a adubação de base, o solo foi acomodado nos vasos e em seguida 
os vasos dos tratamentos com solo estéril, foram esterilizados em autoclave a 120 ºC durante 6 horas. 
O plantio da mandioca cv. IAC 576-70 foi realizado em seguida, utilizando-se manivas-semente de 15 cm de 
comprimento retiradas do terço médio de plantas com 12 meses de idade. Antes do plantio, as manivas-
semente foram desinfestadas utilizando a metodologia descrita por Buensanteai et al. (2013) com 
adaptações. Todos os tratamentos receberam irrigação com água deionizada e estéril. A colheita foi realizada 
aos 8 meses após o plantio. Os parâmetros avaliados foram: altura das plantas, número de folha por planta, 
teor de N nas folhas e produtividade de raízes tuberosas. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância. As médias das formas de fornecimento de Azospirillum brasilense foram comparadas pelo teste 
Tukey (p≤0,05), enquanto os efeitos das doses de N foram avaliados por análise de regressão (p≤0,05). 
 
Resultados e Discussão 
O número de folhas por planta, a altura das plantas e a produtividade de raízes tuberosas frescas foi 
influenciada pela interação dos fatores estudados, enquanto o teor de N foliar foi afetado somente pelos 
fatores isolados (Tabela 1). A inoculação de A. brasilense aumentou o teor de N nas folhas da mandioca 
independentemente do solo estar esterilizado ou não, o que mostra que a inoculação dessas bactérias no 
momento do plantio da mandioca contribuiu para melhorar a nutrição nitrogenada das plantas (Tabela 1). 
Segundo HUERGO et al. (2008), as bactérias diazotrópicas conseguem estimular o crescimento das plantas, 
pois elas possuem a capacidade de realizar a fixação biologia do N2, tal como se observou neste trabalho. 
Apesar da adubação nitrogenada ter aumentado linearmente os teores de N nas folhas da mandioca, os 
aumentos foram de apenas 10%. 
 
Tabela 1. Altura das plantas, número de folhas por planta, teor de N foliar e produtividade de raízes tuberosas 
frescas da mandioca de mesa submetida à adubação nitrogenada e a diferentes formas de inoculação de 
Azospirillum brasilense. 
 

 
Na condição de solo estéril a adubação nitrogenada não alterou a altura das plantas independentemente da 
inoculação ou não de A. brasilense (Figura 1a). No entanto, no solo natural a altura das plantas aumentou 
até as doses estimadas de 114 e 145 mg dm-3 de N na presença e na ausência de A. brasilense, 
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respectivamente. Nos tratamentos que receberam N mineral a altura das plantas sempre foi maior na 
condição de solo natural. De acordo com alguns autores as bactérias diazotrópicas incrementam o 
crescimento das plantas pela produção de alguns tipos de hormônios como o ácido indolacético (AIA) (TIEN 
et al., 1979; DE FRANCISCO et al., 1985). 
O número de folhas por planta foi menor nos tratamentos com solo estéril e neste solo a adubação 
nitrogenada e a inoculação de A. brasilense tiveram pouca ou nenhuma influência sobre o número de folhas 
por planta (Figura 1b). No solo natural a adubação nitrogenada reduziu o número de folhas por planta até a 
dose estimada de 92 mg dm-3 de N na ausência da bactéria diazotrópica, mas neste solo a adubação 
nitrogenada na presença de A. brasilense aumentou o número de folhas por planta até a dose estimada de 
142 mg dm-3 de N. Com isso, nas doses intermediárias de N o número de folhas das plantas crescidas no solo 
natural foi maior nos tratamentos que receberam a aplicação de A. brasilense. Este incremento na 
quantidade de folhas por plantas provavelmente ocorreu porque a inoculação com bactérias diazotrópicas 
provoca o aumento no sistema radicular e nos pelos radiculares das plantas, o que aumenta a absorção de 
água e nutrientes e, consequentemente o crescimento da parte aérea, entre outros atributos (PAZOS; 
HERNÁNDEZ, 2001). No solo estéril a adubação nitrogenada aumentou a produtividade de raízes 
independente da inoculação de A. brasilense, mas no tratamento com a presença da bactéria a produtividade 
de raízes foi maior principalmente na presença do N mineral (Figura 1c). No solo natural a produtividade de 
raízes sempre foi maior que no solo estéril, mas no solo natural a adubação nitrogenada reduziu linearmente 
a produtividade dos tratamentos sem A. brasilense, enquanto nos tratamentos com a presença da bactéria 
a adubação nitrogenada aumentou a produtividade de raízes até a dose estimada de 57 mg dm-3 de N. 
Assim, nas maiores doses de N aplicadas no solo natural a produtividade foi maior nos tratamentos que 
receberam A. brasilense. Estudos feitos na Índia também mostraram que a inoculação das plantas de 
mandioca com A. brasilense melhorou significativamente a produtividade de raízes (HRIDYA et al., 2013). 

 
 

Figura 1. Altura das plantas (a), número de folhas por planta (b) e produtividade de raízes tuberosas frescas 
da mandioca de mesa submetida a adubação nitrogenada e a diferentes formas de inoculação de 
Azospirillum brasilense. *p≤0,05 e ** p≤0,01. C/AZ SN = com Azospirillum em solo natural; C/ AZ SE= com 
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Azospirillum em solo estéril; S/ AZ SN= sem Azospirillum em solo natural, S/ AZ SE= sem Azopirillum em solo 
estéril. Barras verticais indicam o valor de DMS pelo teste Tukey (p≤0,05). 
 
Conclusões 
Em solo estéril a adubação nitrogenada aumenta a produtividade de raízes com maiores respostas na 
presença de A. brasilense, mas a aplicação de N mineral tem pouco efeito sobre a altura e o número de folhas 
das plantas. Em solo natural a adubação nitrogenada reduz a produtividade de raízes na ausência de A. 
brasilense, mas na presença da bactéria a adubação nitrogenada aumenta a produtividade de raízes e o 
número de folhas por planta. 
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma importante fonte de alimento em vários países do mundo, 
sendo que o Brasil é o quarto maior produtor mundial dessa raiz tuberosa. A mandioca é uma planta que se 
adapta a vários tipos de solo e se trata de uma cultura que absorve grandes quantidades de nutrientes do 
solo durante seu ciclo de desenvolvimento. O nitrogênio (N) é o segundo nutriente mais absorvido e 
exportado pelas raízes tuberosas da mandioca. Esse nutriente está diretamente envolvido com o 
crescimento e o metabolismo energético das células, o que faz com que ele seja um nutriente essencial para 
o crescimento adequado das plantas de mandioca (CARDOSO JÚNIOR et al., 2005). A planta de mandioca 
realiza simbiose com microrganismos de solo, especialmente com bactérias diazotrópicas, das quais já se 
constatou ocorrência generalizada de bactérias do gênero Azospirilium tanto na rizosfera, como nas raízes e 
manivas da mandioca (BALOTA et al., 1994). Essas bactérias podem contribuir para melhorar a nutrição 
nitrogenada da mandioca, pois trabalhos conduzidos recentemente com diversas culturas indicam que a 
inoculação de Azospirillum aumenta a matéria seca de raízes, o crescimento da parte aérea e a 
produtividades das culturas (LONGHINI et al., 2016). Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar 
o crescimento inicial de plantas de mandioca, da cultivar IAC 576-70, quando submetidas a inoculação de 
Azospirilium brasilense (A. brasilense) em combinação com a adubação nitrogenada. 
 
Material e métodos  
O experimento foi conduzido em casa de vegetação, no Centro de Raízes e Amidos Tropicais (CERAT), da 
Faculdade de Ciências Agronômicas – FCA/UNESP, Botucatu-SP. O delineamento experimental utilizado foi o 
de blocos ao acaso, no esquema fatorial 4x4, com quatro repetições. Os tratamentos foram representados 
por 4 formas de fornecimento de Azospirillum brasilense (1 - Com aplicação de Azospirillum brasilense em 
solo estéril; 2 - Sem aplicação de Azospirillum brasilense em solo estéril, 3 - Com aplicação de Azospirillum 
brasilense em solo natural; e 4 - Sem aplicação de Azospirillum brasilense em solo natural), combinadas com 
4 doses de N (0, 50, 100 e 200 mg dm-3 de N). Cada parcela experimental foi constituída por um vaso de 38 
dm-3 contendo uma planta de mandioca. A inoculação com A. brasilense foi realizada no momento do 
plantio, utilizando-se 20 ml por planta das estirpes Ab-V5 e Ab-V6 na concentração de 2,0 x 108 células viáveis 
por ml. Para a instalação do experimento foi coletado solo, na camada de 0 a 20 cm de profundidade, de um 
Latossolo Vermelho distroférrico (SANTOS et al., 2006). Após coletado, o solo foi peneirado e uma amostra 
foi retirada para a determinação das características químicas (RAIJ et al., 2001). A correção do solo foi 
realizada para elevar a saturação por bases a 50% (LORENZI et al., 1997). Após o período de incubação de 25 
dias foi realizada novamente a determinação das características químicas do solo e realizada a adubação de 
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base, com a qual se elevou os teores de P e K do solo para 150 mg dm-3 , B e Zn para 0,5 e 0,8 mg dm-3 , 
respectivamente. Como fonte de P, K, B e Zn foram utilizados os fertilizantes superfosfato simples (18% de 
P2O5), cloreto de potássio (60% de K2O), bórax (11% de B) e sulfato de zinco (21% de Zn), respectivamente. 
O N foi fornecido de acordo com os tratamentos em duas aplicações, sendo metade das doses aplicadas aos 
15 DAE e a outra metade aos 40 DAE. Após a adubação de base, o solo foi acomodado nos vasos e em seguida 
os vasos dos tratamentos com solo estéril, foram esterilizados em autoclave a 120 ºC durante 6 horas. 
O plantio da mandioca cv. IAC 576-70 foi realizado em seguida, utilizando-se manivas-semente de 15 cm de 
comprimento retiradas do terço médio de plantas com 12 meses de idade. Antes do plantio, as manivas-
semente foram desinfestadas utilizando a metodologia descrita por Buensanteai et al. (2013) com 
adaptações. Todos os tratamentos receberam irrigação com água deionizada e estéril. A colheita foi realizada 
aos 8 meses após o plantio. Os parâmetros avaliados foram: número de hastes por planta, diâmetro das 
hastes, acúmulo de matéria seca (MS) nas partes da planta (folhas, caules, cepas, raízes absorventes e raízes 
tuberosas) e acúmulo de MS na planta inteira. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância. As 
médias das formas de fornecimento de A. brasilense foram comparadas pelo teste Tukey (p≤0,05), enquanto 
os efeitos das doses de N foram avaliados por análise de regressão (p≤0,05). 
 
Resultados e discussão   
O número de hastes por planta não foi influenciado pelos fatores estudados e foi em média de 2,0 hastes 
por planta (Tabela 1). Os acúmulos de MS nas hastes, cepas, raízes tuberosas e os acúmulos de MS na planta 
inteira foram influenciados pela interação dos fatores estudados, enquanto os acúmulos de MS nas folhas e 
nas raízes absorventes foram afetados somente pelos fatores isolados (Tabela 1). A adubação nitrogenada 
aumentou a MS das folhas apresentando uma resposta linear, enquanto o acúmulo de MS nas raízes 
absorventes aumentou com a adubação nitrogenada até a dose estimada de 101 mg dm-3 de N (Tabela 1). 
Cultivos realizados em solução nutritiva mostram que a mandioca responde positivamente ao fornecimento 
de N (CRUZ et al., 2003). Contudo, independente da inoculação de A. brasilense o acúmulo de MS nas folhas 
e nas raízes absorventes sempre foi maior na condição de solo natural em comparação ao solo estéril. 
O acúmulo de MS nas hastes foi menor nos tratamentos com solo estéril e neste solo a inoculação de A. 
brasilense e a adubação nitrogenada tiveram pouca influência sobre a MS das hastes (Figura 1a). No solo 
natural a adubação nitrogenada na presença da bactéria aumentou a MS das hastes até a dose estimada de 
122 mg dm-3 de N, mas no tratamento sem A. brasilense a MS das hastes aumentou até a dose de 128 mg 
dm3 de N. Dessa forma, quando houve a inoculação da bactéria diazotrópica no solo natural a MS de hastes 
nas doses intermediárias de N foi maior que no tratamento sem a inoculação da bactéria. A adubação 
nitrogenada no solo natural na presença da bactéria diazotrópica não alterou a MS das cepas, mas neste solo 
a adubação nitrogenada sem a inoculação de A. brasilense reduziu linearmente a MS das cepas (Figura 1b). 
No solo estéril independentemente da inoculação de A. brasilense a adubação nitrogenada aumentou a MS 
das cepas, e na maior dose de N o acúmulo de MS nas cepas não diferiu entre as formas de inoculação de A. 
brasilense. Contudo, nas menores doses de N a MS das cepas foi maior no solo natural independentemente 
da inoculação de A. brasilense. 
No solo estéril a adubação nitrogenada aumentou a MS das raízes tuberosas independentemente da 
inoculação A. brasilense e a inoculação da bactéria não alterou a MS de raízes tuberosas neste solo (Figura 
1c). 
 
Tabela 1. Número de hastes por planta e acúmulo de matéria seca (MS) nas hastes, folhas, cepas, raízes 
absorventes, raízes tuberosas e na planta inteira da cultura da mandioca submetida à adubação nitrogenada 
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e a diferentes formas de inoculação de Azospirillum brasilense. 
 

 
 

O N é o segundo nutriente mais absorvido pela cultura da mandioca, o que demostra que o fornecimento 
adequado de N é fundamental para se obter melhores produtividades (HOWELER, 1981). Em solo natural, a 
MS de raízes tuberosas sempre foi maior que no solo estéril, porém no solo natural a adubação nitrogenada 
sem a inoculação da bactéria diazotrópica reduziu da MS das raízes tuberosas, enquanto no tratamento com 
A. brasilense a MS das raízes tuberosas não foi alterada pela aplicação de N e foi maior que no tratamento 
sem a presença da bactéria, especialmente nas maiores doses de N. No solo estéril o acúmulo de MS na 
planta inteira aumentou com a adubação nitrogenada na presença da bactéria diazotrópica até a dose 
estimada de 129 mg dm-3 de N, mas no tratamento sem A. brasilense a MS da planta não foi alterada pela 
aplicação de N e foi em média de 104,1 g planta-1 (Figura 1d). No solo natural independentemente da 
inoculação de A. brasilense a MS da planta sempre foi maior que no solo estéril. Contudo, no solo natural a 
MS da planta inteira não foi influenciada pela adubação nitrogenada quando houve a inoculação de A. 
brasilense, mas quando não houve a inoculação da bactéria a MS da planta reduziu até a maior dose de N. 
Esses resultados mostram que em solo natural a inoculação de A. brasilense promove um maior crescimento 
das plantas principalmente sob maior fornecimento de N. Esses resultados se devem ao fato que a inoculação 
com a bactéria diazotrópica aumenta a absorção de água e nutrientes e consequentemente a matéria seca 
das plantas (DOBBELAERE; OKON, 2007). 
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Figura 1. Acúmulo de matéria seca (MS) nas hastes (a), cepas (b), raízes tuberosas (c) e na planta inteira (d) 
da cultura da mandioca em resposta à adubação nitrogenada e a diferentes formas de inoculação de 
Azospirillum brasilense. *p≤0,05 e ** p≤0,01. C/ AZ NE= com Azospirillum em solo não esterilizado, C/ AZ SE= 
com Azospirillum em solo esterilizado, S/ AZ NE= sem Azospirillum em solo não esterilizado, S/ AZ SE= sem 
Azopirillum em solo esterilizado. Barras verticais indicam o valor de DMS pelo teste Tukey (p≤0,05). 
 
Conclusões  
A adubação nitrogenada aumenta o crescimento das raízes tuberosas somente quando a mandioca é 
cultivada em solo esterilizado. Em solo natural a adubação nitrogenada aplicada de forma isolada sem a (a) 
inoculação de A. brasilense reduz o crescimento das raízes tuberosas e das plantas de mandioca, mas quando 
o N é aplicado em altas doses e em associação com a inoculação de A. brasilense o crescimento das raízes e 
das plantas de mandioca é maior. 
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Introdução  
A mandioca, Manihot esculenta, da família das Euphorbiaceae, é uma das principais culturas de subsistência 
plantada pela maioria das pequenas comunidades agrárias na região da Amazônia Tocantina, figurando como 
uma das bases de produção alimentar de grande parte da população desta região. Porém, o trabalho manual 
exigido no cultivo dessa cultura é de extrema penosidade devido ao alto esforço físico empregado pelos 
trabalhadores que a executam quando realizam-na segundo as práticas tradicionais, isto é, utilizando a 
enxada como ferramenta básica para executar o plantio, por isso, este trabalho acadêmico teve como 
objetivo apresentar uma alternativa simples e eficaz para auxiliar no plantio das hastes/mudas priorizando 
o plantio das mesmas em posição vertical, já que nessa posição as hastes/mudas podem usufruir de um bom 
desenvolvimento inicial (CERQUEIRA et al, 2016), para isso foi desenvolvido uma nova ferramenta com o 
intuito de minimizar tal desgaste físico e aumentar a eficiência do trabalho despendido pelo agricultor que 
não dispõe de condições para mecanizar o plantio de sua roça. Dessa forma, os resultados culminaram no 
surgimento de uma prática altamente eficiente no plantio de hastes/mudas na posição vertical utilizando o 
“Trado Manual Para Plantio de Hastes/Mudas de Maniva”, ferramenta esta, desenvolvida após várias 
tentativas realizadas nesse sentido, com ela, o pequeno agricultor poderá economizar tempo, reduzir mão 
de obra e, principalmente, amenizar inquestionavelmente o imenso esforço físico que tanto desgasta os que 
se ocupam dessa atividade, mantendo uma produtividade equivalente ao do sistema tradicional para esta 
região em condições desprovidas de calagens e adubações adequadas, aproximando-se das 12 t/ha, 
contribuindo para a alimentação de inúmeras famílias humildes da zona rural (ALVES et al. 2008), bem como 
para produção de ração animal, como de porcos e de aves caipiras. 
Tratando-se a mandioca de uma cultura relativamente simples (MODESTO JÚNIOR et al - 2008), pouco 
exigente e de fácil aquisição de hastes/mudas, já que a grande maioria dos agricultores de terra firme a 
cultivam na região da Amazônia Tocantina, especificamente nos municípios de Cametá e Limoeiro do 
Ajuru/Pará, acreditamos peremptoriamente, poder contribuir para uma prática de cultivo mais eficiente e 
menos trabalhosa, eis então a nobreza deste trabalho: criar um instrumento facilitador que esteja ao alcance 
do pequeno agricultor familiar, dando a ele a possibilidade de lançar mãos em implementos de baixa 
exigência monetária ou compatível com o seu baixo poder aquisitivo tornando o seu trabalho de campo 
menos penoso e suficientemente produtivo para o seu consumo e também para comercialização. Com esse 
escopo, criamos o “Trado Manual Para Plantio de Hastes/Mudas de Maniva”, já mencionado, um 
instrumento simples de manusear, de eficiente funcionamento e de baixo custo de aquisição, pois consiste 
em um instrumento de fabricação alternativa, isto é, pode ser fabricado em uma oficina comum, porém, 
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extremamente eficiente no plantio de hastes/mudas em posição vertical, visto que nessa forma de plantio 
pode-se obter inúmeras vantagens como brotamento e desenvolvimento precoce, utilização de menor 
quantidade de hastes/mudas e facilidade para o replantio de covas que não germinaram (FILHO et al, 2003). 
 
Material e métodos  
O trabalho foi conduzido em uma área de agricultura familiar, localizada na BR 422, no KM 48, no sentido 
Cametá/ Limoeiro do Ajuru - Pará, (Long. 49:27:14,73 e Lat.01:56:54,81). A limpeza da área foi realizada 
segundo o método de corte e queima na segunda quinzena de dezembro de 2017, encoivarada no final deste 
mesmo mês, o solo permaneceu sem calagem ou adubação, tentando reproduzir com fidelidade a verdadeira 
realidade da agricultura praticada nessa região, tendo este solo como característica peculiar o Latossolo 
Amarelo Franco Arenoso, com densidade leve e bem drenado (SANTOS et al., 1999). As atividades foram 
iniciadas no dia 01/01/2018, com a aquisição das manivas em uma roça madura cultivada e localizada na 
mesma propriedade, cujas hastes serviriam posteriormente de mudas para serem utilizadas no plantio a ser 
realizado, atentando para o início do inverno amazônico desta região que começa, normalmente, em janeiro 
de cada ano, sinalizando o momento ideal para o plantio desta cultura. 
Por impossibilidades técnicas de reconhecimento científico exato da cultivar de mandioca utilizada, fizemos 
uso da denominação vulgar pela qual é conhecida nesta região, chamada popularmente de maniva 
“Tucumã”, da qual a farinha amarela é originada, e por ser cultivada há décadas pelos agricultores locais 
encontra-se hoje bastante adaptada à esta região, as hastes/mudas foram cortadas com 20cm de 
comprimento e possuíam entre 18mm a 25mm de diâmetro, e apresentavam entre 5 e 7 gemas. O plantio 
propriamente dito foi realizado no dia 08/01/2018, portanto uma semana após o corte das hastes maduras, 
a área de plantio utilizada correspondeu a 800m² (20mx40m), com espaçamentos de 1m entre plantas e de 
1m entre linhas, totalizando 800 plantas. Para auxiliar nesta atividade foram usadas enxadas, terçados, 
machado, hastes/mudas de manivas maduras com 18 meses de idade, paneiros para transportar as 
hastes/mudas e, é claro, a nossa ferramenta experimental, o “Trado Manual Para Plantio de Hastes/Mudas 
de Maniva”, um equipamento fabricado de metal com um trado pontiagudo em uma extremidade inferior e 
na outra, um mecanismo de manivela para ajudar a girá-lo facilitando a perfuração do solo, tendo ainda, 
paralelo à sua haste metálica principal um tubo de 5cm de diâmetro, também metálico, cuja finalidade é de 
arremessar as hastes/mudas até o orifício aberto no solo pelo instrumento, depositando assim, cada 
haste/muda em seus respectivos lugares, descrição esta, melhor compreendida nas figuras 01 e 02, a seguir, 
nas quais o agricultor manuseia a referida ferramenta. 

 
Sendo que, 400 hastes/mudas foram plantadas de acordo com a prática tradicional (usando como 
ferramenta a enxada e depositando as hastes/mudas na horizontal), e outras 400 foram plantadas de acordo 
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com o novo sistema proposto (usando como ferramenta o “Trado Manual Para Plantio de Hastes/mudas de 
Maniva” e depositando as hastes/mudas na vertical).  
 
Resultados e discussão  
Ao final do plantio foram comparados os resultados dos trabalhos, fazendo a diferença entre os dois 
sistemas, o plantio com o “Trado Manual Para Plantio de Hastes/mudas de Maniva” oferece a possibilidade 
de plantar de 3 a 4 hastes por minuto, chegando a mais de 180 hastes/hora, utilizando a mão de obra de 
apenas um trabalhador, este sistema é uma alternativa extremamente viável, de acordo com a necessidade 
de cada agricultor, indo de encontro a uma das principais demandas detectadas nesta região da Amazônia 
Tocantina que é o desenvolvimento tecnológico voltado para o pequeno agricultor (MODESTO JÚNIOR e 
ALVES, 2011); enquanto que no sistema de plantio tradicional, aquele que utiliza a enxada como ferramenta 
de plantio, consegue-se plantar apenas uma haste por minuto, ainda que ocupe dois trabalhadores, como 
esse sistema efetivamente exige, além do que, no decorrer do trabalho, essa eficiência reduz ainda mais, 
chegando-se a levar até 3 minutos para se finalizar o plantio de uma única cova, como constatado em campo, 
já que com a enxada o trabalho tende a ficar cada vez mais lento, pois o mal posicionamento em que os 
trabalhadores são obrigados a ficar neste sistema de plantio tradicional e o excesso de tocos e raízes que 
permanecem submersos no solo após a coivara os penalizam demasiadamente por terem maiores 
dificuldades para abrirem as covas que receberão as hastes/mudas, fazendo-os sentir a forte necessidade de 
descansarem intermitentemente entre uma cova e outra. Levando-se ainda em consideração que grande 
parte desse trabalho é executado pelos próprios membros da família (RUIPERES et al, 2014), significando 
uma certa limitação no que diz respeito à mão de obra disponível, já que pagar trabalhador externo oneraria 
grandemente os custos de produção, limitando assim, a lucratividade do agricultor. A Tabela 01, abaixo, 
esclarece com maior precisão os dados das atividades analisadas em campo. 
 
Tabela 1. Comparação entre os plantios realizados com o  “Trado Manual Para Plantio de Haste/Mudas de 
Manivas” e o plantio tradicional (utilizando a enxada como ferramenta). 
 

 
 

Ao final das atividades, pudemos constatar os resultados expostos na tabela acima, com todos os 
participantes envolvidos completamente convencidos da eficiente utilidade da ferramenta hora proposta, 
que contou com a aprovação instantânea de um importante integrante da nossa equipe, o pequeno 
agricultor (Sr. Ademir Alves).  
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Conclusão  
Os resultados mostraram que a ferramenta experimentada, o “Trado Manual Para Plantio de Hastes/Mudas 
de Manivas”, foi extremamente eficiente e vantajosa no plantio vertical de hastes/mudas em comparação 
ao método tradicional (com enxadas, depositando as hastes/mudas na horizontal), ganhando tempo, 
reduzindo o sacrifício de plantio, possibilitando o aumento da área Tabela 01. Comparação entre os plantios 
realizados com o “Trado Manual Para Plantio de Hastes/Mudas de Manivas” e o plantio tradicional 
(utilizando a enxada como ferramenta). plantada e mantendo a produção satisfatória, acumulando ainda 
algumas outras vantagens como a redução de tombamentos decorrente do posicionamento vertical ao qual 
as hastes/mudas estão dispostas no solo e, principalmente, contribuiu significativamente para a redução do 
sacrifício empregado na realização do trabalho tornando-o menos penoso para o agricultor, já que a postura 
ereta de trabalho exigida por esta nova ferramenta é muito mais confortável que a postura curvada e 
inclinada exigida pelo plantio tradicional.  
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) representa a principal fonte de carboidratos para mais de 600 
milhões de pessoas em mais de 100 países, sobretudo naqueles em desenvolvimento fonte. O Brasil é o 
quarto produtor mundial de mandioca, produzindo aproximadamente 23 milhões de toneladas de raízes no 
ano de 2014 (IBGE, 2017). O município de Vitória da Conquista, um dos maiores produtores de mandioca do 
Estado da Bahia, obteve em 2015, produtividade de 9,53 t ha-1 (IBGE 2017). Variedades de mandioca são 
classificadas em mansas ou bravas, dependendo do conteúdo de ácido cianídrico (HCN) presente em suas 
raízes. A mandioca mansa, também denominada de mandioca de mesa, aipim ou macaxeira, se diferencia 
da brava , por apresentar teores de HCN abaixo de 100 mg kg-1 em polpa de raízes frescas (VALLE et al., 
2004). Variedades de mandioca de mesa destinadas à comercialização das raízes, além de bom desempenho 
agrícola exigido pelo produtor, como boa produtividade, resistência a pragas e doenças, uniformidade e 
padrão comercial das raízes e facilidade de práticas culturais, também devem atender às exigências 
sensoriais e tecnológicas do consumidor final, demonstrando sabor característico, textura macia e cozimento 
rápido (MEZETTE, et al., 2009). A mandioca de mesa é colhida preferencialmente com um ciclo vegetativo, 
oito a quatorze meses após o plantio (FUKUDA et al., 2006). Normalmente não é colhida antes de oito meses 
de idade, porque as raízes possuem diâmetro reduzido e não atingem padrão comercial, nem após quatorze 
meses, devido à redução nas qualidades sensoriais e culinárias (LORENZI, 1994). O ciclo longo, 
comparativamente a outros produtos hortícolas, retarda o retorno financeiro e deixa a cultura exposta a 
maiores riscos (AGUIAR et al., 2011). O sistema de manejo rudimentar utilizado pela maioria dos agricultores 
familiares, associado ao baixo uso de insumos e desconhecimento sobre o ciclo da mandioca de mesa são 
fatores responsáveis por baixo rendimento e podem afetar a qualidade culinária das raízes. Nesse sentido, o 
objetivo trabalho foi avaliar as características culinárias de mandioca de mesa em função de variedade, 
adubação e épocas de colheita no município de Vitória da Conquista- BA. 
 
Material e métodos  
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em esquema de parcelas 
subsubdivididas, com onze variedades de mandioca nas parcelas, presença e ausência de adubação NPK nas 
subparcelas e duas épocas de colheita nas subsubparcelas. As variedades de mandioca de mesa avaliadas 
foram: Milagrosa, Cacau, Rosa, BRS Dourada, Pão da China, Manteiga, Aipim Furadinho, BRS Gema de Ovo, 
Pacaré, Saracura, Maragogipe e Calombo. As colheitas foram realizadas aos 12 e 20 meses após o plantio. O 
preparo do solo consistiu em aração, gradagem, em seguida, foram abertos sulcos com profundidade de 10 
cm. O espaçamento utilizado foi de 1,0 m entre linhas e 0,6 m entre plantas. Utilizou-se manivas de 
aproximadamente 20 cm de comprimento com 2 a 3 cm de diâmetro e oito gemas em média. Nos 
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tratamentos que receberam a adubação, aplicou-se o superfosfato simples na dose de 80 kg ha-1 de P205 
no plantio e a adubação de cobertura com cloreto de potássio e uréia, nas doses 20 kg ha-1de K2O e 40 kg 
ha-1de N, respectivamente, aos 60 dias após o plantio. O plantio foi realizado em dezembro de 2014 e as 
colheitas aos 12 e 20 meses após plantio, por meio do arranquio manual.  
As características avaliadas foram:  
a) Sólidos solúveis em raízes: determinado pelo método da AOAC (1982) em amostras de raízes frescas.  
b) Descascamento das raízes: a classificação considera três classes: descascamento fácil; descascamento 
mediano e descascamento difícil.  
A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa ASSISTAT 7.7 Beta, procedendo-se a análise de 
variância e, posteriormente, as médias das variedades foram agrupadas pelo procedimento de Scott-Knott a 
5% de probabilidade e as médias de adubação foram comparadas pelo teste F, a 5% de probabilidade. 
 
Resultados e discussão  
Verificou-se que houve variação no descascamento de raízes de mandioca, e, assim, 81,82% das variedades 
apresentaram descascamento mediano, 9,09%, fácil, e 9,09%, difícil (Tabela 1).  
 
Tabela 1. Descascamento de raízes de variedades de mandioca de mesa. Vitória da Conquista- BA, 2017. 

 

 
 
Constatou-se que o grupo composto pelas variedades BRS Dourada, Pão da China e Saracura apresentou teor 
de sólidos solúveis superior na colheita realizada 12 meses após o plantio. No entanto, a variedade Milagrosa 
apresentou maior teor de sólidos solúveis na colheita realizada aos 20 meses. Para o restante das variedades, 
não houve diferença no teor de sólidos em relação às épocas de colheita. Na colheita aos 12 meses após o 
plantio, não ocorreram diferenças no teor de sólidos entre as variedades. Entretanto, na colheita aos 20 
meses após o plantio, as variedades Milagrosa e Pão da China apresentaram teor de sólidos solúveis superior 
às demais variedades (Tabela 2).  
O teor médio de sólidos solúveis totais foi de 7,26°Brix na colheita realizada aos 12 meses e de 6,90 °Brix aos 
20 meses após o plantio (Tabela 38), valores superiores ao obtido por Rinaldi et al. (2015), no genótipo IAC 
576-70.  
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Tabela 2. Sólidos Solúveis (°Brix) de polpa de raiz crua de mandioca de mesa em função da interação entre 
variedade e época de colheita. Vitória da Conquista-BA, 2017. 

 
 
Conclusões  
As variedades e épocas de colheita influenciaram o teor de sólidos solúveis nas raízes de mandioca.  
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz), espécie arbustiva, pertencente à família Euphorbiaceae, é 
considerada uma das principais fontes de carboidratos nos trópicos. Esta espécie é cultivada em todas as 
regiões brasileiras, com diversidade de variedades adaptadas a cada um desses diferentes biomas, 
conferindo ampla variabilidade genética (GALERA & VALLE, 2007). A mandioca de mesa, também conhecida 
como mandioca mansa, aipim, macaxeira, caracterizam-se por possuírem baixos teores de cianoglicosídeos 
(HCN) e apresentam boas qualidades sensoriais e culinárias (AGUIAR, 2003). É geralmente cultivada por 
agricultores familiares e comercializada como vegetal fresco ou minimamente processada, refrigerada, 
congelada, ou na forma pré-cozida (OLIVEIRA et al., 2005). Estas características são extremamente 
influenciadas pelas condições ambientais, tratos culturais, variedades e adubação, para que as plantas de 
mandioca apresentem máximo potencial produtivo. A utilização da adubação na cultura da mandioca é uma 
prática que deve ser adotada para o suprimento dos nutrientes do solo. De acordo Mattos e Bezerra (2003), 
a mandioca é uma cultura que absorve grandes quantidades de nutrientes e praticamente exporta tudo o 
que foi absorvido, para a produção de raízes e parte aérea. Diante disto, este trabalho foi desenvolvido com 
objetivo avaliar características morfofisiológicas em variedades de mesa submetidas ou não a adubação NPK. 
 
Material e métodos  
O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em 
Vitória da Conquista, no período de janeiro de 2013 a maio de 2014. O município está situado a 14º51’ de 
latitude Sul e 40º50’ de longitude Oeste, com altitude média de 928 m e clima Tropical de altitude (Cwa), de 
acordo com Köppen. As médias de temperaturas máxima e mínima são 25,3ºC e 16,1ºC, respectivamente. A 
precipitação média anual é de 741 mm, sendo o maior nível encontrado de novembro a março (SEI, 2013). 
Na Figura 1 estão apresentados os dados climáticos obtidos durante o período de avaliação, referentes à 
precipitação pluviométrica, umidade relativa do ar, médias de temperatura máxima e mínima. 
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*Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia - INMET/Vitória da Conquista, BA, 2014.  
Figura 1. Médias mensais de precipitação (mm), umidade relativa do ar (%) e temperatura máxima e mínima 
(°C), no município de Vitória da Conquista BA, no período de janeiro de 2013 a julho de 2014.  
 
A caracterização química foi obtida a partir de análises de amostras de solo realizadas no Laboratório de 
Solos da UESB: pH em H2O (1:2,5) = 4,7; P (mg dm- ³) = 2,0; K+ (cmolc dm- ³) = 0,10; Al³+ (cmolc dm- ³) = 0,5; 
Ca²+ (cmolc dm- ³) = 0,8; Mg²+ (cmolc dm- ³) = 0,7; H+ Al³+ (cmolc dm- ³) = 3,3; S.B. (cmolc dm- ³) = 1,6; m 
(%) = 24,0; V (%) = 30,0; CTC efetiva (cmolc dm- ³) = 2,1; CTC a pH 7,0 (cmolc dm- ³) = 5,4; MO (g dm- ³) = 
19,0. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com 8 tratamentos e 3 repetições. Os 
tratamentos foram arranjados segundo esquema fatorial 4 x 2, com quatro variedades de mesa (Cacau 
Amarela, Cacau Rosinha, Eucalipto e Pacaré), com e sem adubação NPK. Cada parcela, com área total de 36 
m², foi formada com quatro linhas de 9 m de comprimento, com espaçamento de 1,0 m entre elas, com 15 
plantas por linha, sendo 26 plantas consideradas úteis. O preparo do solo foi feito com uma aração, uma 
gradagem e abertura de sulcos. Nos tratamentos com adubação foram aplicados nos sulcos 40 kg ha-1 de 
P2O5, na forma de superfosfato simples no momento do plantio e 60 dias após a brotação foi aplicado 70 kg 
ha-1 de N, na forma de ureia e 30 kg ha-1de K2O, na forma de cloreto de potássio, conforme a recomendação 
de Nogueira & Gomes (1999). Aos 485 dias após o plantio foi realizada a avaliação das características: a) 
altura de plantas: obtida a partir do nível do solo até a extremidade mais alta, no momento da colheita, 
expresso em m; b)diâmetro do caule: determinado a 0,20 m do solo, com auxílio de um paquímetro, expresso 
em cm; c) Índice SPAD: as leituras foram realizadas no período matinal, em folhas completamente expandida 
localizadas no terço médio da planta, por meio do medidor indireto de clorofila SPAD-502 (Soil Plant Analysis 
Development), Minolta Câmera Co. Ltd. Japão, expresso em unidade SPAD. A análise estatística foi realizada 
utilizando-se o programa Assistat versão 7.7. Os dados foram testados quanto à normalidade e 
homogeneidade de variâncias e, posteriormente, procedeu-se a análise de variância. As médias de 
variedades foram comparadas pelo teste Tukey e as médias dos tratamentos com e sem adubação pelo teste 
F, a 5% de probabilidade. 
 
Resultados e discussão  
Houve apenas efeito isolado de variedade para as características de altura da planta, diâmetro do caule e 
índice SPAD. A adubação NPK utilizada não proporcionou incrementos nas características estudadas. Isso, 
provavelmente, foi devido ao baixo índice pluviométrico ocorrido no período em que foi realizada a 
adubação química na área experimental (Figura1). A variedade Pacaré apresentou altura de planta superior 
em relação à variedade Cacau Amarela. Essa diferença de altura pode estar relacionada às características 
genéticas das variedades avaliadas (Tabela 1). Foloni et al. (2010) verificaram variações na altura de plantas 
em diferentes variedades de mandioca em São Paulo.  
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Tabela 1. Altura de plantas, diâmetro do caule e índice SPAD de variedades de mandioca de mesa. Vitória da 
Conquista-BA, 2017 

 
 
O conhecimento da altura de planta é importante para a adequação do espaçamento, para a definição do 
potencial de competição com plantas daninhas e para a utilização das ramas como material de propagação 
(RÓS et al., 2011). Segundo Tomich et al. (2008), uma planta adulta tem em média de um a dois metros, 
embora algumas variedades alcancem quatro metros. Entretanto, não existem relatos sobre qual seria o 
tamanho ideal das plantas de mandioca. Plantas altas podem favorecer a realização dos tratos culturais, 
contudo, também são mais susceptíveis ao acamamento dificultando o processo de colheita (GOMES et al., 
2007). Em relação ao diâmetro do caule, as variedades Cacau Rosinha e Pacaré apresentaram diâmetro de 
caule superior às demais variedades (Tabela 1). Foloni et al. (2010) avaliando variedades de mandioca na 
região Oeste do estado de São Paulo, observaram que o diâmetro do caule das variedades de mandioca 
variou entre 2,49 cm a 2,60 cm, valores superiores ao encontrado neste estudo. O caule é utilizado para a 
propagação vegetativa das plantas de mandioca e o seu diâmetro é um dos fatores que influencia a qualidade 
da maniva (SANTOS, 2013).  
A variedade Cacau Amarela apresentou índice SPAD superior em relação à variedade Eucalipto (Tabela 1). 
Barbosa (2013) avaliando clones de mandioca verificou que os valores do índice SPAD oscilaram entre 32,10 
e 56,48. Variações no índice SPAD em diferentes variedades de mandioca foram também observados por 
Anand e Byju (2008) e Akparobi (2009). O emprego do índice SPAD para o diagnóstico do estado de N das 
culturas tem sido bastante estudado nos últimos anos (PORTO et al., 2011). 
 
Conclusões  
A adubação NPK não influenciou as características morfofisiológicas das plantas de mandioca. A variedade 
Pacaré se destacou quanto às características de crescimento de plantas.  
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Resumo  
A manutenção e a melhoria da qualidade do solo são determinantes para a aumentar a produtividade da 
mandioca (Manihot esculenta). Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar qualitativamente a estrutura 
do solo em uma área de variedades de mandioca através da aplicação de um diagnóstico rápido de estrutura 
do solo proposto pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa – a fim de possibilitar um 
manejo adequado, produtividade e preservação do solo. O estudo foi realizado na área experimental de 
mandioca, da Universidade Federal Rural da Amazônia, no munícipio de Belém/Pa. Foi aplicado um 
diagnóstico rápido de avaliação da estrutura solo, pois através dele foram classificados os índices de 
qualidade estrutural do solo da amostra e da gleba. As amostras foram classificadas como de boa qualidade 
estrutural do solo, pois apresentava alta atividade biológica e raízes perfurando com facilidade todas as 
camadas do solo. Dessa forma, de acordo com o protocolo foi recomendado intensificar o uso de sistemas 
diversificados de produção com alta capacidade de aporte de fitomassa aérea e raízes, além de rotação e 
consorciação de culturas no sistema de produção. 
 
Introdução  
As práticas culturais influenciam a produtividade da mandioca e, dentre elas, destaca-se o sistema de 
preparo por sua influência nas propriedades físicas e químicas do solo. Os efeitos dos sistemas de preparo 
sobre as condições físicas do solo dependem do tipo de solo, do tipo de implemento e da sua intensidade de 
uso (OLVIEIRA, 2001). A mandioca, por ser uma planta em que se exploram suas raízes tuberosas, deve ser 
plantada em terreno bem preparado. Uma adequada aração seguida de gradagens facilita os trabalhos de 
abertura dos sulcos, plantio, cultivos e colheitas, assim como o controle de determinadas pragas. Contudo, 
as operações de preparo do solo devem ser as mínimas possíveis, apenas o suficiente para a instalação da 
cultura e para o bom desenvolvimento do sistema radicular (CARVALHO,2007). Esta cultura é caracterizada 
por ser cultivada em solos com fertilidade média a alta, extrair grande quantidade de nutrientes do solo e, 
em função disto, a presença de nutrientes, em quantidades adequadas, favorece o aumento da sua 
produtividade (RÓS, 2013). Dessa forma esta pesquisa teve como objetivo avaliar qualitativamente a 
estrutura do solo em uma área de variedades de mandioca através da aplicação de um diagnóstico rápido 
de estrutura do solo proposto pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa – a fim de 
possibilitar um manejo adequado, produtividade e preservação do solo.  
 
Material e métodos  
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O estudo de avaliação da estrutura do solo foi realizado na área experimental de mandioca (a qual apresenta 
variedades plantadas como: mandioca amarela, cearense olho roxo e jurará creme), na Universidade Federal 
Rural da Amazônia, em Belém, PA, no mês de dezembro de 2017, e baseado no protocolo de Diagnóstico 
Rápido da Estrutura do Solo – DRES, da Embrapa (RALISCH, 2017). Foram coletadas três amostras de solo, de 
cada variedade de mandioca, na área de estudo, a qual foi realizada no período da manhã. Para a coleta foi 
necessário o auxílio de enxada, pá reta, bandeja plástica (25 cm de largura x 50 cm de comprimento x 15 cm 
de altura), canivete (para auxílio na manipulação das amostras), régua de 30 cm (para medição da espessura 
das camadas), papel laminado (para isolar as camadas identificadas na amostra) e etiquetas adesivas (para 
identificação das amostras). 
As amostras de solo foram levadas para o Centro de Tecnologia Agropecuária – CTA – onde foi feita a 
identificação, manualmente, das camadas; obtenção da espessura e atribuição de notas para cada camada 
(Qecx).  
Após foi determinado o Índice de Qualidade Estrutural do solo da Amostra (IQEA), por meio da equação (1): 
 

 
Onde: 
IQEA = índice de qualidade estrutural do solo da amostra; 
Ec = espessura de cada camada, em cm (o número de camadas pode variar de 1 a 3); 
Qec(x) = nota de qualidade estrutural atribuída a cada camada; 
EToltal = espessura/profundidade total da amostra (25 cm). 
 
O IQEA corresponde à média das notas atribuídas às camadas, ponderada pela espessura das mesmas. Para 
o método proposto e considerando se tratar de uma avaliação para uma profundidade de 25 cm, não é 
necessário separar a amostra em mais de 3 camadas, visto que isto não afeta o resultado pela baixa 
representatividade que se teria no IQEA. Portanto, por questões de praticidade, empregou-se no máximo 
três.  
Depois foi determinado o Índice de qualidade estrutural do solo (IQES) na gleba avaliada. O IQES da gleba é 
composto pela média das notas de IQEA das amostras individuais daquela gleba, conforme equação (2): 

 
Onde: 
IQES= índice de qualidade estrutural do solo na gleba avaliada; 
n = número total de amostras; 
IQEA = nota de qualidade estrutural atribuída às amostras, de 1 até a n. 
 
A partir do IQES determinado para uma dada gleba, é possível propor alterações no manejo da mesma gleba, 
com vistas à recuperação, manutenção e/ou melhoria da qualidade estrutural do solo. A Tabela 1 apresenta 
as interpretações de qualidade para cada classe de IQES obtida.  
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Tabela 1: Índice de qualidade estrutural do solo (IQES) para a gleba avaliada, interpretações e 
recomendações. Fonte: Própria 
 

 
 
 

 
Os dados numéricos recolhidos na avaliação estrutural do solo foram organizados e tratados com recurso do 
software Microsoft Excel 2016. 
 
Resultados e discussão  
A Tabela 2 apresenta os valores de IQEA obtidos para cada uma das três amostras das variedades de 
mandioca estudadas e o IQES obtido para cada local onde as mesmas variedades encontravam-se. Com isso, 
detectou-se diferenças nos índices de qualidade estrutural do solo (IQEA) das amostras das variedades 
estudadas e no índice de qualidade estrutural do solo na gleba avaliada das três variedades, como pode ser 
analisado na última coluna da Tabela 2.  
 
Tabela 2: Índice de qualidade estrutural do solo da amostra. Fonte: Própria 

 
 

Na variedade Mandioca Amarela, o menor IQEA foi de 4,54 e o maior de 5,38, sendo a amostra com maior 
IQEA entre todas as amostras estudadas sendo seus valores os mais extremos, seu IQES também foi o maior, 
pois o IQES está relacionado com a nota do IQEA. Logo, altas notas de IQEA resultam em um IQES alto, assim 
como esta variedade apresentou.  
A variedade Cearense olho roxo teve os valores de IQEA em torno de 4, não ultrapassando 4,8 do local 2 e 
nem o 4,36 do local 1 e seu valor de IQES foi de 4,56. Por fim, a variedade Jurará Creme teve os menores 
resultados de IQEA, com 4,28 sendo o valor mais baixo entre todas as variedades. O valor de IQES foi de 4,47 
o menor valor de IQES. Com as notas de IQEA foi possível calcular o IQES das áreas das variedades de 
mandioca ―amarela, cearense olho roxo e jurará creme ―, que por meio desde foi atribuída qualidade 
estrutural do solo como boa, pois as áreas de avaliação receberam nota do IQES entre 4 – 4,9. Essa 
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proximidade dos resultados do IQES e de sua classificação explica-se pela proximidade entre os locais de 
coleta, e por essa proximidade as amostras foram expostas à condicionamentos climáticos semelhantes. 
Notou- se também que não houve modificação na estrutura do solo quanto as áreas das diferentes 
variedades de mandioca.  
As diferenças no IQEA e no IQES podem ser atribuídas ao fato da analise estrutural do solo ter sido realizada 
por pessoas diferentes, onde a força aplicada nos blocos de solo poderá ter sido de grandeza distinta, 
interferindo na nota de qualidade, pois a percepção é variável de pessoa a pessoa. A boa qualidade estrutural 
do solo foi comprovada pela alta atividade biológica, com a presença de minhocas e de raízes perfurando 
com facilidade todas as camadas do solo. Dessa forma, de acordo com o protocolo DRES da Embrapa, 
recomenda-se intensificar o uso de sistemas diversificados de produção com alta capacidade de aporte de 
fitomassa aérea e raízes (ex. gramíneas). Verificar se não há necessidade de interferir na estratégia de 
rotação e consorciação de culturas adotada no sistema de produção (RALISCH, 2017). 
 
Conclusões  
Com base nos dados obtidos pela aplicação do DRES, é possível concluir que avaliação da qualidade da 
estrutura do solo atribuída à área estuda apresenta características estruturais adequadas para o plantio da 
mandioca. Sendo assim, conforme protocolo DRES da Embrapa é possível indicar a intensificação do uso de 
sistemas diversificados de produção, além da verificação de uma necessidade de modificação da rotação de 
consorciação das culturas na área. Por fim, o uso desde diagnóstico de estrutura do solo se constitui em uma 
ferramenta promissora e satisfatória para auxiliar no diagnóstico do solo minimizando a necessidade de 
análises mais onerosas e eliminação de práticas mecanizadas desnecessárias e auxílio na identificação da 
camada afetada a ser corrigida.  
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Introdução  
Os estudos de solos do Pará tiveram início em caráter sistemático no final da década de 1950, com trabalhos 
desenvolvidos por Day (1959), Sombroek (1966) e pela equipe de solos do IAN/MA. As principais limitações 
deste referem-se à acidez elevada, saturação alta com alumínio e disponibilidade baixa de nutrientes (CRAVO 
et al., 2007). O monitoramento da dinâmica da acidez no solo é necessário para estipular ajustes na sugestão 
de calagem e na frequência de aplicação do corretivo (AMARAL & ANGHINONI, 2001).  
A cultura de mandioca (Manihot esculenta Crantz) corriqueiramente cultivada em solo de textura superficial 
média a argilosa, o qual apresenta baixos teores de nutrientes e de matéria orgânica, se destaca como uma 
das principais culturas agrícolas no Brasil. No que tange à característica deste solo, o preparo tradicional de 
cultivo e revolvimento excessivo os predispõem às altas taxas de erosão, compactação e perdas de matéria 
orgânica, resultando na degradação física, química e biológica (CARDOSO et al., 1992).  
O sistema de produção orgânica é uma das alternativas econômicas e ambientais adequadas ao manejo 
deste solo, visto que este sistema procura erradicar o uso de insumos químicos e biológicos do solo. Podendo 
assim, ofertar alimentos mais saudáveis atendendo aos preceitos de uma agricultura de base ecológica, 
apresentando papel positivo sobre os atributos químicos, físicos e biológicos do solo, como também na 
dinâmica de pragas, doenças e plantas daninhas (BORGES, 2006). O presente trabalho realizado no município 
de Belém teve como objetivo a caracterização físico-química do solo das variedades – Amarela, cearense 
olho roxo e jurará creme – de mandioca plantada em uma área experimental da Universidade Federal Rural 
da Amazônia.  
 
Material e métodos  
As amostras foram coletadas em área experimental de mandioca, na Universidade Federal Rural da 
Amazônia, em Belém, PA, no mês de dezembro de 2017. Foram coletados solos das áreas das variedades 
Mandioca amarela, Cearense olho roxo e Jurará Creme, sendo a coleta realizada pela manhã, com auxílio de 
trado holandês (para extração dos solos) e sacolas plásticas (para armazena-los). As amostras de solo foram 
conduzidas para o Centro de Tecnologia Agropecuária – CTA , onde foram secas ao ar, quebradas e trituradas 
com auxílio de martelos de borracha, e em seguida, peneiradas (com peneiras de 20 mm) para a obtenção 
da Terra Fina Seca ao Ar – TFSA, ideal para análises físicoquímicas. Todas as análises foram realizadas em 
triplicatas a fim de se obter maior precisão nos seus resultados e seguiriam as metodologias aplicadas de 
Silva (1998) e Silva (2013). Para a determinação de condutividade elétrica no solo, foram misturados 20 g de 
TFSA com 50 mL de água destilada em um becker, depois de agitados ficaram em repouso por 30 minutos 
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até os sólidos decantarem, em seguida foi emerso o eletrodo do condutivímetro para se fazer a leitura. 
O valor de pH foi determinado a partir de 10g da amostra diluída em 25 mL de água destilada, 
homogeneizados e mantido em repouso por 30 minutos, para leitura em medidor de pH digital, previamente 
calibrado. Já para determinação de alumínio trocável, foram colocadas 10 g de TFSA em um erlenmeyer de 
250 mL e adicionados 100mL de cloreto de potássio 1 N, pH = 7. Em seguida a amostra foi agitada em um 
agitador horizontal circular por 30 minutos, logo após ficando em repouso por uma noite. No dia seguinte 
foram pipetados 25 mL do líquido sobrenadante da amostra e transferido para outro erlenmeyer de 250 mL, 
onde ocorreu a adição de 3 gotas de fenolftaleína e após a titulação com solução de NaOH 0,025 N 
padronizada, até a mudança de colaração de incolor para levemente rosa.  
Na determinação de cálcio e magnésio trocáveis, utilizou-se o KCl como solução extratora dos íons, onde a 
amostra foi homogeneizada e posta em repouso durante uma noite, para no dia seguinte ser quantificada a 
quantidade de cálcio e magnésio através da titulação com EDTA 0,0125 M.  
Por fim, a determinação da umidade das amostras, usou-se 2 g de solo, pesados na balança 
termogravimétrica, obtendo leitura em porcentagem (%). Os resultados das análises físico-químicas foram 
submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey com significância de 5 
% de probabilidade (VIEIRA, 2006), com o auxílio do software estatístico ASSISTAT (SILVA e AZEVEDO, 2009).  
 
Resultados e discussão  
Os resultados das análises físico-químicas das amostras de solo estão apresentados na tabela 1. 
 
Tabela1. Análises fisico-químicas do solo de variedades diferentes de mandioca. 

 
 

Os solos de mandioca onde foram cultivadas as variedades amarela, cearense olho roxo e jurará creme, 
apresentaram pH abaixo do indicado por Brentano (2013), o qual recomenda uma faixa em torno de 5,00 a 
6,00 para o cultivo de mandioca. Entretanto, os valores de pH abaixo da faixa indicada para o cultivo já eram 
esperados, por conta da acidez natural dos solos do estado, onde observa-se a dominância dos Latossolos e 
Argissolos, que são caracterizados por serem solos ácidos (HOMMA et al., 2007). A presença de elevadas 
concentrações de Alumínio nos solos do Pará, reduz o crescimento e o desenvolvimento do sistema radicular 
e diminui a absorção de nutrientes, o que é desfavorável para o desenvolvimento de plantas sensíveis a esse 
elemento, porém nos solos analisados encontrou-se teores de alumínio trocável abaixo de 0,5 Cmolc dm -3 
, o que demostra que o mesmo é ácido, mas não é intoxicado e/ou afetado pelo cátion no desenvolvimento 
da cultura da mandioca. (MIGUEL et al., 2010).  
A condutividade elétrica do solo apresentou valores constantes em todas as análises de solo. Entretanto, 
esses valores baixos e constantes em comparação aos valores obtidos pelas análises feitas por outros autores 
com solos semelhantes aos da região Norte. A invariabilidade dos valores poderia estar atrelada a utilização 
de um manejo uniforme em toda a área experimental, onde as variedades foram plantadas. Quanto aos 
valores abaixo do esperado, uma das possíveis causas, seria a discrepância entre o regime de chuva da região 
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amazônica, onde se encontra a área experimental, e o do Sudeste, onde as análises dos artigos comparativos 
foram feitas. 
A densidade do solo é um parâmetro importante para analisar a estrutura e compactação do solo, sendo 
assim, os solos analisados estão acimas dos índices estipulados por Oliveira (2001), onde este indica índice 
de 1,48 mg/dm-3 como valor máximo a este parâmetro. Quanto à acidez, os solos das variedades - amarela, 
cearense olho roxo e jurará creme - apresentaram acidez igual a 2,04%; 1,65% e 2,76%, respectivamente, o 
que é correlacionado ao baixo pH.  
Além disso, apresenta teor de umidade variável de 6,47% a 13,47%, indicando um solo bem drenado de 
acordo com Duran (2008). Esse autor afirma a importância da umidade do solo para o desenvolvimento da 
cultura, pois se adapta a ecossistemas com diversos regimes de precipitação variando de 500 – 5000 mm 
anuais. A concentração do íon Ca2+ no solo foi aproximada, apresentando valores de 0,05 cmolc/dm -3 , 0,04 
cmolc/dm -3 e 0,04 cmolc/dm -3 , respectivamente, para os solos de mandioca amarela, cearense olho roxo 
e jurará creme. Assim, como a concentração do íon Mg2+ no solo teve valores próximos para os solos de 
cearense olho roxo e jurará creme, apresentando valores de 0,04 cmolc/dm -3 e 0,05 cmolc / dm -3 , 
respectivamente.  
O solo da cultivar amarela apresentou a maior concentração do íon, que equivale a 0,17 cmolc/dm -3 . Os 
valores dos cátions apresentaram-se em menor quantidade aos encontrados quando comparados do com 
os resultados de Fernandes (2015), o qual apresentou 0,1 cmolc/dm -3 para os níveis de Ca2+ e Mg2+, 
podendo ser explicado pela diferença dos solos entre as regiões brasileira, onde a pesquisa de Fernandes foi 
realizada no Nordeste, enquanto esta é proveniente da região Amazônica. 
 
Conclusões 
Notou-se que os solos das variedades analisadas são de caráter ácido, necessitando de calagem para 
elevação do pH, teor de cálcio e magnésio. Além disso, para que ocorra a neutralização do teor de alumínio 
trocável no solo. Onde as raízes da mandioca possam ter bom desenvolvimento radicular e boa absorção de 
nutrientes.  
Portanto, observou-se que o solo da área experimental de mandioca é considerado ácido para esse cultivo, 
e para a elevação do pH indica-se a calagem com calcário para neutralizar ou reduzir os efeitos tóxicos do 
alumínio no solo e proporcionar uma melhor absorção de todos os nutrientes essenciais para o bom 
desenvolvimento radicular. Além disso, houve uma variação mínima dos parâmetros analisados entre os 
solos das espécies Mandioca amarela, Cearense olho roxo e Jurará Creme, o que demostra que o fator 
variedade não influenciou tanto nas características físico-químicas do solo. 
 
Referências 
AMARAL, A. S.; ANGHINONI, I. Alteração de parâmetros químicos do solo pela reaplicação superficial de 

calcário no sistema plantio direto. Pesq. agropec. bras., Brasília, v. 36, n. 4, p. 695-702, abr. 2001 

BRENTANO, D. M. Atributos químicos, físicos e biológicos de neossolos quartzarênicos em áreas cultivadas 

com mandioca no sul de Santa Catarina. 2013. Dissertação (Mestrado em Manejo do Solo) – Centro de 

Ciências Agroveterinárias, Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages. 

BORGES, C.D.; SILVA, R.F.; PADOVAN, M.P.; ROSCOE, R.; MERCANTE, F.M. Atributos microbiológicos, físicos 

e químicos do solo em cultivos de mandioca sob manejo orgânico. In:Reunião brasileira de fertilidade do solo 

e nutrição de plantas, 27.; reunião brasileira sobre micorrizas, 11.; simpósio brasileiro de microbiologia do 

solo, 9.; reunião brasileira de biologia do solo, 6., 2006,Bonito, MS. A busca das raízes: anais. Dourados: 



 

 

68

Embrapa Agropecuária Oeste, 2006. (Embrapa Agropecuária Oeste. Documentos, 82). 1 CD-ROM. 

CARDOSO, A.; POTTER, R.; DEDECEK, R. A. Estudo comparativo da degradação de solos pelo uso agrícola no 

Noroeste do Estado do Paraná. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 27, p.349-353, 1992. 

CRAVO, M. S.; VIÉGAS, I. J. M.; BRASIL, E. C. Recomendações de adubação e calagem para o Estado do Pará. 

Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 2007.  

DAY, T. H. Guide to the classification of the late tertiary and quaternary soil of lowers Amazon Valley. (5.1) 

Rome: FAO.1959. Não publicado. 

DURAN, J.A.R.; JÚNIOR, J.H.C. Desempenho do enwatbal para avaliar a umidade do solo e o uso da água em 

um sistema agroflorestal. Revista Árvore, Viçosa-MG, v.32, n.5, p.879-889, 2008. 

FERNANDES, L. F. Avaliação do desenvolvimento de mandioca (Manihot esculenta Crantz)consorciada com 

girassol (Helianthus annuus) e feijão caupi (Vigna unguiculata). 2015.Dissertação (Mestrado em Solos e 

Qualidade de Ecossistemas) ― Centros de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas. 

HOMMA, A. K. O. et al. Recomendações de Adubação e Calagem para o Estado do Pará. In: GAMA, J. R. N. F.; 

CARVALHO, E. J. K.; RODRIGUES, T. E.; VALENTE, M. A. (Org.). Solos do estado do Pará. Belém: Embrapa 

Amazônia Oriental, 2007, p. 19-30. 

MACHADO, P. L. O A. et al. Mapeamento da condutividade elétrica e relação com a argila de Latossolo sob 

plantio direto. Pesq. agropec. bras., Brasília, v.41, n.6, p.1023-1031, jun. 2006. 

MIGUEL, P. S. B.; GOMES, M. F. T.; ROCHA, W. S. D.; MARTINS, C. E.; CARVALHO, C. A.;OLIVEIRA, A. V. de. 

Efeitos tóxicos do alumínio no crescimento das plantas mecanismos de tolerância, sintomas, efeitos 

fisiológicos, bioquímicos e controles genéticos. Centro de Ensino Superior Revista v. 24. Juiz de Fora, 2010. 

OLIVEIRA, J. O. A. P.; FILHO, P. S. V.; TORMENA, C. A.; PEQUENO, M. G.; SCAPIM, C. A.;MUNIZ, A. S.; SAGRILO, 

E. Influência de sistemas de preparo do solo na produtividade da mandioca (Manihot esculenta, CRANTZ). 

Revista Brasileira de Ciência do Solo, 25:443-450, 2001. 

SILVA, F. A. S.; AZEVEDO, C. A. V. Principal components analysis in the software assistatstatistical attendance. 

In: WORLD CONGRESS ON COMPUTERS IN AGRICULTURE, 7., 2009, Reno. Proceedings... St. Joseph: American 

Society of Agricultural and Biological Engineers, 2009. Disponível em: 

<http://elibrary.asabe.org/azdez.asp?JID=1&AID=29066&CID =wcon2009&T=2>. Acesso em: 7 dez. 2017. 

SILVA, F. C.; EIRA, P. A.; BARRETO, W. O.; PÉRES, D. V.; SILVA, C. A. Análises Químicas para Avaliação da 

Fertilidade do Solo (Métodos usados na Embrapa Solos), EMPRAPA, 1998. 

SILVA, S. B. Análise de Solos. Belém: Universidade Federal Rural da Amazônia, 2003.SOMBROEK, W. G. 

Amazon soil: a reconnaissance of the Brazilian Amazon region. Vageningen,Center for Agricultural 

Publications and Documentations, 1966. 292 p. 

VARALLO, A. C. T.; CARVALHO, L.; SANTORO, B. L.; SOUZA, C. F. Alterações nos atributos de um Latossolo 

Vermelho-amarelo irrigado com água de reuso. R. Bras. Eng. Agríc. Ambiental, v.14, n.4, p.372–377, 2010. 

VIEIRA, S. Análise de Variância: (Anova). São Paulo: Atlas, 2006. 204 p. SILVA, F. A. S.; AZEVEDO,C. A. V. 

Principal components analysis in the software assistat-statistical attendance. In: WORLD CONGRESS ON 

COMPUTERS IN AGRICULTURE, 7., 2009, Reno. Proceedings... St. Joseph: American Society of Agricultural 



 

 

69

and Biological Engineers, 2009. Disponível em:<http://elibrary.asabe.org/azdez.asp?JID=1&AID=29066&CID 

=wcon2009&T=2>. Acesso em: 7 dez.2017. 

 
Palavras-Chave: Análises do solo, Mandioca, Variedades. 
 
 
 
 
 



 

 

70

COBERTURA DO SOLO E PERDAS DE ÁGUA E SOLO POR EROSÃO EM MANDIOCA 
SUBMETIDA A DIFERENTES SISTEMAS DE PREPARO DO SOLO 

Francisca Gyslane de Sousa Garreto, Adalton Fernandes, Jessica Ap. Silva, Rudieli 

Machado da Silva. 

gyslane_garreto@hotmail.com, adalton@cerat.unesp.br, jessica.apsilva1@gmail.com, rudielimds@gmail.com 

Faculdade de Ciências Agronômicas / Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

 
 
Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) destaca-se como importante fonte de carboidrato para mais de 700 
milhões de pessoas no mundo, especialmente nos países em desenvolvimento. Seu cultivo tem sido indicado 
para solos de textura média a arenosa, pois nestes solos há uma maior facilidade de crescimento das raízes 
de reserva, maior drenagem e maior facilidade de colheita (SOUZA et al., 2009). Entretanto, os solos arenosos 
são naturalmente mais suscetíveis ao processo de erosão hídrica, o que dificulta o cultivo de mandioca nesses 
solos, uma vez que a mandioca é uma das culturas que mais provoca perdas de solo e água por erosão.  
As perdas de água e solo no cultivo da mandioca são altas porque essa cultura apresenta crescimento inicial 
lento, deixando o solo descoberto e desprotegido na sua fase inicial de desenvolvimento, além do fato dela 
possuir ciclo longo de 12 a 24 meses e ser cultivada em espaçamentos largos. Com isso, as perdas de solo 
por erosão nos primeiros meses após o plantio (MAP) da mandioca são elevadas, tendo em vista que até os 
dois MAP a cobertura do solo proporcionada pela lavoura de mandioca é baixa se comparada com a de outras 
culturas (HOWELER, 1984). A adoção de sistemas que mantém na superfície do solo os resíduos de culturas 
de cobertura pode constituir em uma alternativa tecnicamente viável, sob o ponto de vista de 
sustentabilidade produtiva para a cultura da mandioca (OTSUBO et al., 2012) com o objetivo de se manter a 
fertilidade do solo e a produtividade da cultura.  
Neste contexto, o plantio direto (PD) da mandioca é uma alternativa que pode minimizar as perdas de solo 
por erosão mantendo e/ou melhorando a qualidade dos solos. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar a cobertura vegetal do solo e as perdas de água e solo por escoamento superficial em área de 
mandioca plantada no sistema de preparo convencional e direto do solo após milho solteiro e milho 
consorciado com braquiária (Urochloa brizantha).  
 
Material e métodos  
O experimento foi conduzido no período de maio de 2017 a janeiro de 2018, na Fazenda Experimental São 
Manuel da Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP, em São Manuel-SP (22º 77’ S; 48º 57’ W e 740 m 
de altitude) em um Latossolo Vermelho distrófico, de textura arenosa com declividade de 11%. O 
delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, no esquema de parcela subdividida com 5 
repetições, sendo as parcelas representadas pelos sistemas de preparo do solo: preparo convencional (PC) 
e plantio direto (PD), enquanto as subparcelas foram representadas pelo cultivo anterior de milho solteiro 
(Híbrido 2B710 PW (RR)) e milho consorciado com braquiária (Urochloa brizantha). Cada parcela tinha a 
dimensão de 18,5 x 8,5 m e as subparcelas de 7 x 6,5 m. Para instalação do experimento foi realizado 
inicialmente a calagem e o preparo convencional do solo para cultivo das espécies utilizadas como cobertura 
do solo. Foi realizado o cultivo do milho em todas as parcelas com espaçamento de 0,90 m entre linhas e aos 
23 dias após a semeadura (DAS) do milho foi semeada a espécie Urochloa brizantha nas entrelinhas das 
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subparcelas referentes ao cultivo consorciado. A adubação foi realizada de acordo com a análise de solo e as 
recomendações para as culturas do milho e mandioca. 
Após a colheita do milho foi realizado o plantio da mandioca, utilizando a cultivar IAC 14 em sulcos de 10 cm 
de profundidade no espaçamento de 0,90 x 0,80 m. As áreas foram previamente manejas com triturador de 
palha e dessecação das plantas espontâneas presente na área, e preparo do solo nas parcelas referentes ao 
PC (gradagem aradora, aração com arado de disco e gradagem leve), enquanto que no sistema de PD foram 
realizados apenas a abertura dos sulcos para o plantio da mandioca. Foram realizadas as seguintes 
avaliações: produção de palhada pelas espécies de cobertura vegetal e perdas de água e solo por escoamento 
superficial. Para avaliar a produção de palhada foram coletadas três amostras aleatórias da vegetação 
(palhada) presente sobre a superfície do solo de cada subparcela. As amostras coletadas foram submetidas 
a secagem em estufa com circulação forçada de ar à 65 ºC por 96 h, e pesadas para obtenção da quantidade 
de matéria seca (MS) por hectare. As perdas de água e solo por escoamento superficial nos primeiros 8 meses 
do ciclo de cultivo da mandioca foram quantificados através unidades coletoras de 5 m2 instaladas nas 
subparcelas experimentais. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias dos 
tratamentos foram comparadas pelo teste LSD (p≤0,05).  
 
Resultados e discussão  
Houve diferença significativa na produção de palhada entre os sistemas de cultivo de milho na safra de verão 
(p≤0,05) antes do plantio da mandioca. Na área com cultivo de milho solteiro a produção de palhada foi de 
5,3 t ha-1 , enquanto na área com cultivo de milho consorciado com braquiária a produção de palhada foi 
significativamente maior e atingiu valores da ordem de 7,1 t ha-1 (Tabela 1). Borghi et al. (2008) em avaliação 
realizada aos 7 meses após a colheita do milho verificaram que a quantidade de palhada remanescente na 
superfície do solo antes da semeadura da safra de verão seguinte variou de 7 a 13 t ha-1 nas áreas onde 
ocorreu o consórcio de milho com U. brizantha, enquanto nas áreas com milho solteiro a quantidade de 
palhada remanescente foi de apenas 2,5 t ha-1 . Os resultados obtidos neste estudo apresentaram produção 
de palhada na área de milho solteiro maior e na área do consórcio menor que os valores obtidos por Borghi 
et al. (2008) devido, em parte, ao fato que a cultura sucedânea, no caso a mandioca, foi estabelecida aos 2 
meses (62 dias) após a colheita do milho, ou seja, o tempo para o crescimento da braquiária na área do 
consórcio e para a decomposição da palhada do milho na área de cultivo solteiro foram menores que os 
descritos por Borghi et al. (2008).  
A quantidade de palhada remanescente aos 31 DAP da mandioca foi influenciada somente pelo sistema de 
preparo do solo (Tabela 1). No plantio direto a quantidade de palhada remanescente aos 31 DAP era 52% 
maior que no sistema de preparo convencional, com quantidades de biomassa na superfície do solo da 
ordem de 2,15 t ha-1 . Este resultado demostra que o revolvimento do solo durante o preparo convencional 
reduz a quantidade de palhada remanescente diminuindo a capacidade de proteção do solo. Aos 71 DAP da 
mandioca a quantidade de palhada remanescente nas áreas foi influenciada pela interação preparo do solo 
x cultivo anterior (Tabela 1). Em ambos os cultivos anteriores, ou seja, de milho solteiro e consorciado, a 
quantidade de palhada remanescente sobre o solo aos 71 DAP da mandioca foi maior no sistema plantio 
direto, em comparação ao preparo convencional. Contudo, no sistema de preparo convencional o fato da 
mandioca ser plantada após milho solteiro ou consorciado com braquiária não interferiu na quantidade de 
palhada remanescente sobre o solo, mas quando a mandioca foi cultivada em plantio direto a quantidade 
de palhada remanescente aos 71 DAP da mandioca foi maior no cultivo após milho consorciado com 
braquiária. Isso indica que o consórcio do milho com a forrageira aumenta a produção de palhada na área e 
faz com que essa palhada persista por mais tempo durante o cultivo da mandioca em sucessão em condição 
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de plantio direto. Tais resultados concordam com informações da literatura que indicam que o consórcio do 
milho com espécies forrageiras apresenta maior capacidade de produção de palhada quando comparada a 
áreas com cultivo de milho solteiro (BORGHI et al., 2008; CRUSCIOL et al., 2009). 
 
Tabela 1. Quantidade de palhada acumulada sobre o solo antes do plantio, aos 31 e 71 dias após o plantio 
da mandioca de indústria em função dos sistemas de preparo do solo e dos sistemas de cultivo anterior de 
milho da safra de verão. 
 

 
 
A perda de água por escoamento superficial durante os primeiros oito meses de cultivo da mandioca foi 
influenciada significativamente pela interação preparo do solo x cultivo anterior (Tabela 2). A inclusão da 
braquiária no consórcio com o milho não reduziu a perda de água por erosão na mandioca cultivada em 
sucessão, quando se adotou o sistema de preparo convencional do solo (Figura 1). Isso mostra que o 
consórcio de milho com braquiária não traz vantagens para a proteção do solo nas áreas de cultivo de 
mandioca se o resíduo vegetal produzido for incorporado ao solo no momento do preparo para a 
implantação da cultura. No entanto, o plantio direto da mandioca em sucessão ao cultivo de milho 
consorciado com braquiária reduziu significativamente as perdas de água por erosão, proporcionando 
valores 41% menores que no cultivo de mandioca em plantio direto após milho solteiro. Esses resultados 
demonstram que o cultivo de plantas consorciadas apresenta maior capacidade de retenção de água que 
áreas com uso de plantas em cultivo solteiro, devido possivelmente a maior capacidade de produção de MS, 
o que pode permitir maior infiltração de água no solo e redução do escoamento superficial. Assim, para 
haver redução na perda de água por erosão o plantio da mandioca deve ser realizado em plantio direto após 
milho consorciado com braquiária, pois as perdas de água podem ser até 56% menores que no cultivo após 
milho consorciado com braquiária em preparo convencional do solo. 
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Tabela2. Quantidade acumulada das perdas de água e solo por escoamento superficial durante os primeiros 
8 meses de cultivo da mandioca de indústria em função dos sistemas de preparo do solo e dos sistemas de 
cultivo anterior de milho da safra de verão. 
 

 
 

 
Figura 2. Desdobramento da interação significativa entre preparo do solo e cultivo anterior para a perda de 
água por escoamento superficial durante os primeiros 8 meses de cultivo da mandioca de indústria. Letras 
distintas minúsculas nas barras diferem entre si quanto ao sistema de preparo do solo, e maiúsculas diferem 
quanto ao sistema de cultivo anterior, pelo teste LSD (p≤0,05). 
 
As perdas de solo por erosão foram afetadas somente pelos fatores isolados, ou seja, independentemente 
do milho ter sido cultivado de forma consorciada ou não a perda de solo foi maior quando se adotou o 
preparo convencional para implantar a mandioca (Tabela 2). Contudo, o cultivo de mandioca após milho 
consorciado independente do tipo de preparo do solo reduziu em até 17% a perda de solo por erosão nos 
primeiros 8 meses de cultivo da mandioca. Os resultados obtidos neste estudo concordam com os 
encontrados por Cogo et al. (2003), que observaram maiores perdas de água e solo em áreas com preparo 
convencional do solo. 
 
Conclusões  
A inclusão da braquiária no consórcio com o milho aumenta a produção de palhada na área para o cultivo 
posterior da mandioca e aumenta a quantidade de palhada remanescente sobre o solo. O preparo 
convencional do solo causa maior perda de água e solo por erosão na fase inicial de estabelecimento da 
mandioca independente do sistema de cultivo anterior. O cultivo da mandioca em plantio direto após milho 
consorciado com braquiária reduz em 41% as perdas de água e em 17% as perdas de solo em relação ao 
plantio direto da mandioca após milho solteiro.  
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma das culturas mais importantes na alimentação humana dos 
trópicos, principalmente para as populações de baixa renda (MEZETTE et al., 2009). A mandioca apresenta 
ampla diversidade genética que origina novos genótipos, possibilitando selecionar aqueles de maior 
importância agronômica e adaptados as diferentes condições de cultivo (ALBUQUERQUE et al., 2009). A 
cultura da mandioca não apresenta um período específico para a colheita; pode ser colhida de acordo com 
as necessidades do produtor. Entretanto, a colheita na época certa possibilita a obtenção de raízes com 
maior qualidade (PONTE, 2008). Embora, seja cultivada em todos os estados brasileiros, a produtividade da 
mandioca encontra-se muito abaixo do potencial produtivo da espécie. A falta de variedades adaptadas às 
diferentes condições de cultivo, a realização inadequada ou a falta de práticas culturais são fatores que 
contribuem para o baixo potencial produtivo da cultura (CARVALHO et al., 2009). Assim, o sistema 
rudimentar de manejo utilizado pela maioria dos agricultores associado ao baixo uso de insumos são fatores 
responsáveis pelo baixo rendimento da cultura. Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar características 
agronômicas de mandioca de mesa em função da variedade e épocas de colheita, no município de Vitória da 
Conquista- BA. 
 
Material e métodos  
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em esquema de parcelas subdivididas, 
com onze variedades de mandioca nas parcelas e duas épocas de colheita nas subparcelas. As variedades de 
mandioca de mesa avaliadas foram: Milagrosa, Cacau, Rosa, BRS Dourada, Pão da China, Manteiga, Aipim 
Furadinho, BRS Gema de Ovo, Pacaré, Saracura, Maragogipe e Calombo. As colheitas foram realizadas aos 
12 e 20 meses após o plantio. O preparo do solo consistiu em aração, gradagem, em seguida, foram abertos 
sulcos com profundidade de 10 cm. O espaçamento utilizado foi de 1,0 m entre linhas e 0,6 m entre plantas. 
Utilizou-se manivas de aproximadamente 20 cm de comprimento com 2 a 3 cm de diâmetro e oito gemas 
em média. O plantio foi realizado em dezembro de 2014 e as colheitas aos 12 e 20 meses após plantio, por 
meio do arranquio manual. 
As características avaliadas foram: 
a) Diâmetro do caule: Medido a 20 cm de altura a partir do solo, com auxílio de paquímetro 
graduado. 
b) Diâmetro médio de raízes tuberosas comerciais: Com auxílio de paquímetro graduado. 
A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa ASSISTAT 7.7 Beta, procedendo-se a 
análise de variância e, posteriormente, as médias das variedades foram agrupadas pelo procedimento de 
ScottKnott a 5% de probabilidade. 
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Resultados e discussão  
Verificou-se que as características de diâmetro do caule e comprimento de raiz variaram em relação às 
variedades e épocas de colheita (Tabela 1).  
 
Tabela1. Diâmetro do caule (DC cm), diâmetro de raízes comerciais (DRC cm) de variedades de mandioca de 
mesa. Vitória da Conquista - BA. 2017. 

 
 

 
Em relação ao diâmetro do caule, as variedades foram separadas em dois grupos; o grupo composto pelas 
variedades BRS Gema de Ovo, Milagrosa, Pacaré e Rosa apresentou maior diâmetro de caule (Tabela 1). 
Foloni et al. (2010), avaliando variedades de mandioca na região Oeste do estado de São Paulo, observaram 
que o diâmetro do caule das variedades de mandioca variou entre 2,49 cm e 2,60 m, valores superiores ao 
observado neste estudo.  
Em relação ao diâmetro dasraízes comerciais as variedades foram divididas em dois grupos em relação ao 
diâmetro das raízes. O grupo composto pelas variedades BRS Gema de Ovo, Manteiga e Rosa apresentou 
menor diâmetro de raiz (Tabela 1). A colheita realizada aos 20 meses após o plantio possibilitou maior 
diâmetro do caule e diâmetro da raiz comercial (Tabela 2). Na colheita aos 20 meses após o plantio, as plantas 
de mandioca permaneceram mais tempo em campo, o que ocasionou maior crescimento da planta. 
 
Tabela 2. Diâmetro do caule (DC) e diâmetro de raízes tuberosas comercias (DRC) em função das épocas de 
colheita. Vitória da Conquista- Bahia, 2017. 

 
 
Conclusões  
Os diâmetros do caule e da raiz comercial variaram em relação as variedades. A colheita aos 20 meses após 
o plantio proporcionou maiores incrementos nos diâmetros do caule e da raiz comercial.  
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Introdução  
Com uma área de plantio em torno de 20 milhões de hectares no mundo (AGUIAR, 2017), a mandioca 
(ManihotesculentaCrantz) tem um papel de elevada importância social e econômica, contribuindo com a 
alimentação de mais de um bilhão de pessoas, sobretudo nos países em desenvolvimento (AGUIAR et al., 
2013) principalmente na África, Ásia e América (VILPOUX, 2008), sendo matéria-prima na indústria para 
produção de diversos produtos, como, farinha, fécula, álcool e etc. (OLIVEIRA et al., 2016), além da sua 
utilização na alimentação de animal (MACHADO et al., 2015; GERON et al., 2014& SILVA et al., 2014).  
Com uma área em torno de 1.406.258 hectares plantada, produção de 21.082.867 toneladas e uma 
produtividade de 14,99 toneladas (FAO, 2017), o Brasil é o quarto maior produtor mundial de mandioca 
ficando atrás da Nigéria, Tailândia e Indonésia (AGUIAR, 2017). A mandiocultura no Brasil está presente em 
todos os estados, sendo que no Norte e no Nordeste a produção é principalmente familiar e destinada a 
casas de farinha e no Sul e Centro Oeste o destino são indústrias de fécula (VILPOUX, 2008).  
O cerrado é o segundo maior bioma nacional (RIBEIRO E WALTER 2008). Os solos do cerrado são 
naturalmente pobres em nutrientes (GUIMARÃES et al., 2013), geralmente ácidos e o relevo predominante 
é o plano ao levemente ondulado. Através da analise de solo pode-se conhecer as necessidades química do 
solo o que possibilitaria a adequação do mesmo para a produção de uma determinada cultura. Quando a 
disponibilidade de nutrientes esta muito baixa o solo é considerado pobre para a produção agropecuária, 
quando mais disponível esse solo é considerado mais rico. O objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade 
química do solo e observar se ocorre interferência da qualidade química do solo na produtividade da região. 
 
Material e métodos  
O trabalho foi desenvolvido em lavouras de mandioca localizada em um fragmento de bioma cerrado, na 
zona rural do município de Caetité, Bahia. As comunidades em estudo foram, Cabeça da Vargem e Lagoa de 
Felix Pereira, a aproximadamente, 18 km de distância da sede do município. Segundo a RENOVA ENERGIA 
(2014), está situado na região da Bahia conhecida como Serra Geral, a 825 m de altitude, clima semiárido, 
abrangendo bioma de caatinga e cerrado. O município apresenta um clima seco a subúmido e semiárido, 
caracterizado por apresentar chuvas escassas e mal distribuídas ao longo do ano (SEI 2012). 
Foram coletadas amostras, em junho de 2015, de nove lavouras de mandioca e de uma área nativa do 
bioma Cerrado, denominados aqui por letras maiúsculas, com as seguintes coordenadas: A:13°58'22.87"S; 
42°35'56.12"O; B: 13°58'22.29"S; 42°36'9.12"O; C: 13°58'24.63"S; 42°35'41.72"O; D:13°58'27.15"S; 
42°35'25.70"O; E: 13°58'50.08"S; 42°35'13.78"O; F: 14° 0'6.78"S; 42°35'30.75"O; G: 13°58'56.43"S; 
42°35'24.61"O; H: 13°58'54.90"S; 42°35'16.36"O; I: 13°59'53.97"S; 42°35'29.76"O; Área de vegetação 
nativa do bioma Cerrado : 13°58'36.73"S; 42°35'42.86"O. 
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Nas áreas em estudo se encontra tanto o cultivo com mandioca mansa, que tem como principal destino a 
feira livre e a merenda escolar, como a mandioca brava, destinada a produção de fécula e farinha. Segundo 
os produtores, que não adubação em suas lavouras, a produtividade média é em torno de 4 a 5 t ha-1 . As 
coletas foram compostas por 10 amostras simples para compor uma amostra composta na profundidade de 
0-20 cm, através de um trado modelo caneco. 
As amostras compostas foram encaminhadas ao Laboratório de Química do Solo da Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia – UESB, onde foram secas ao ar para a obtenção de TFSA, e, posteriormente, feitas as 
análises químicas dos seguintes parâmetros, seguindo a metodologia proposta pela EMBRAPA (1997): pH em 
água; Fósforo disponível; Potássio disponível; Cálcio disponível; Magnésio disponível; Alumínio trocável; 
Hidrogênio trocável. Foi utilizado média ponderada dos dados para determinar a qualidade produtiva do solo 
com base na disponibilidade dos nutrientes para as plantas. 
 
Resultados e discussão  
Observa-se na Tabela 1 a qualidade química dos solos das lavouras de mandioca e da vegetação nativa de 
um fragmento de Cerrado. O pH é classificado como ácido, neutro ou alcalino, variando em uma escala de 1 
a 14, sendo 7 neutro, abaixo deste, ácido e acima alcalino (OLIVEIRA et al., 2005). De acordo com os 
resultados obtidos para pH da solução do solo, observa-se variação entre as propriedades, mas no geral 
ficando abaixo do recomendado tendo o menor valor na propriedade H (3,6) e o maiores nas propriedades 
E e G (4,8) que é igual a vegetação nativa, e quando comparado com o solo não antropisado nota-se que 
naturalmente o solo da região é ácido (Tabela1).Segundo BRANCALIÃO et al., (2015) a faixa de pH ideal é de 
5 a 6. A faixa de pH ideal da cultura é aquele em que há um melhor desenvolvimento da mesma propriedade 
(E) que apresentou o menor valor de pH, também foi a que apresentou maior valor para alumínio, mostrando 
a influencia desse elemento no pH do solo, isso se confirma quando observa-se a propriedade (E e G) quem 
tem as menores quantidades de Al. 
 
Tabela 1. Análise química do solo, na profundidade de 0 a 20 cm, na região de fragmento de Cerrado em 
Caetité – BA, 2018. 

 
 
Observou-se uma baixa quantidade de fósforo com exceção das propriedades I e H, essas propriedades 
observou-se visualmente alta quantidade de mátria orgânica quando comparada as observadas com as 
demais propriedades, segundo PARTELLI et al (2009) a decomposição da matéria orgânica (MO) fornece 
fósforo ao solo. Não se fez analise de MO devido a falta de reagente no laboratório. Segundo CARVALHO et 
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al., (2009), o fósforo tem influência no crescimento das raízes. O fósforo tem influência sobre o cozimento, 
pois em sua constituição tem-se moléculas do ácido fítico, que teria influência positiva sobre esse processo 
(MORALES, 2015).  
O solo sob cerrado apresenta alta concentração de alumínio bem como alta capacidade de fixação do fósforo 
(PINTO, 2012). Então mesmo nas propriedades em que esse elemento foi encontrado em maior quantidade 
está pouco disponível para a planta.  
O cálcio e o magnésio são encontrados em baixas quantidades nos solos do cerrado (CARNEIRO et al., 2017) 
e isso foi encontrado nas propriedades estudadas e sob a vegetação nativa.  
O alumínio na área de estudo esta presente em todas as propriedades, mesmo no solo sob vegetação nativa. 
A alta concentração de alumínio influência no desenvolvimento da mandioca, pois Segundo (RONQUIM, 
2010) esse elemento pode se associar a elementos essenciais como o fósforo, e favorecer o lixiviamento de 
cálcio e magnésio. Também atua como barreira química ao desenvolvimento das raízes. 
 
Conclusões  
O solo da região é ácido e com baixa disponibilidade de nutrientes para a cultura da mandioca e esse é um 
dos fatores que esta influenciando nas baixas produtividades da cultura. O solo cultivado com a 
mandiocultura apresenta características químicas semelhantes ao solo sob vegetação do cerrado.  
 
Agradecimentos  
Á Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), a equipe do Laboratório de Melhoramento e Produção 
Vegetal e a equipe do Laboratório de Química do Solo. 
 
Referências  
AGUIAR, J.L.P.; SOUSA, T.C.R.; LOBO, C.F. Mandioca no Cerrado, Orientações Técnicas. Embrapa Cerrado. 
Brasília – DF, cp 1, 2013.  
AGUIAR, J.L.P.; SOUSA, T.C.R.; LOBO, C.F. Mandioca no Cerrado, Orientações Técnicas. Embrapa Mandioca e 
Fruticultura & Embrapa Cerrado. Brasília – DF, cp 1, 2017.  
BRANCALIÃO, S. R.; CAMPOS, M.; BICUDO, S. J. Crescimento e Desenvolvimento de Plantas de Mandioca em 
Função da Calagem e Adubação com Zinco.Nucleus, Ituverava – SP, v. 12, n. 2, 2015.  
CARNEIRO, J.S.S.; FARIA, A.J.G.; FIDELIS, R.R.; SILVA-NETO, S.P.; SANTOS, A.C.; SILVA, R.R. Diagnóstico da 
Variabilidade Espacial e Manejo da Fertilidade do Solo no Cerrado. Revista Scientia Agraria,Curitiba – PR, n.3, 
p. 38-49, 2016.  
CARVALHO, C. R. L.; VALLE, T. L.; MORGANO, M. A.; CANTARELLA, H.; FELTRAN, J. C.; PERINA, E. F. Aspectos 
bioquímicos e agronômicos no cozimento de mandiocas. III. Um estudo de caso na região de Campinas. 
Revista Raízes e Amidos Tropicais, 2009.  
EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. 
Manual de Métodos de Análise de solo. Rio de Janeiro, 1997  
FAO, 2017. Disponível em:< http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>. Acessado em 08/01/2017  
GERON, L.J.V.; MORAES, K.B.; COSTA, F.G.; TRAUTMANN-MACHADO, R.J.; SANTOS, C.M.S.; MUNIZ, P.R. Raspa 
de Mandioca Integral Desidratada na Alimentação de Codornas Japonesas Sobre a Produção de Ovos e 
Qualidade dos Ovos Durante a Conservação in Natura. ArchivesofVeterinary Science, n.3, p. 36-46, 2014. 
GUIMARÃES, H.M.A.; LIMA, M.D.; PAIXÃO, R.B.; SIQUEIRA, M.S.L. Características físicas e químicas do solo 
sob diferentes coberturas no assentamento zé pereira, Porto Nacional-TO. Enciclopédia Biosfera, Goiânia - 
GO, n.17, p.570-585, 2013.  



 

 

81

MACHADO, L.C.; OLIVEIRA, M.L.R.; GERALDO, A.; SOUSA, E.J.J.; SANTOS, T.A. Digestibilidade de rações e valor 
de energia metabolizável da farinha das folhas da mandioca e do feno do terço superior da rama de mandioca 
com e sem tratamento alcoólico para codornas. Revista Agrogeoambiental, Pouso Alegre - MG, n.1, p.111-
117, 2016.  
MORALES, C.F.G. Avaliação do desempenho agronômico e culinário de genótipos de mandioca 
(ManihotesculentaCrantz) em Pelotas, RS e Cruz das Almas, BA. Universidade Federal De Pelotas. Pelotas - 
RS, 2015.  
OLIVEIRA, I. P.; Pinho; Cristiane; ROCHA, Flávia da; P.; dos. Manutenção e correção da fertilidade do solo para 
inserção do cerrado no processo produtivo. Revista Eletrônica Faculdade Montes Belos, São Luís de Montes 
Belos, v. 1, n.1, p. 50-64, 2005.  
PATRTELLI, F.L.; BUSATO, J.G.; VIEIRA, D.H.; VIANA, A.P.; CANELLAS, L.P. Qualidade da Matéria Orgânica e 
Distribuição do Fósforo no Solo de Lavouras Orgânicas de Café Conilon. Ciência Rural, Santa Maria - RS, 2009. 
PINTO, A.F. Sorção e Dessorção de Fósforo em Solos de Cerrado. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS CAMPUS 
JATAÍ. JATAÍ – GO, 2012.  
RENOVA ENERGIA. Plantas Medicinais Saberes Tradicionais. RENOVA ENERGIA, Lauro de Freitas, BA, v.1, 
2014.  
SILVA, A.M.; OLIVEIRA, R.L.; RIBEIRO, O.L.; BEGALDO, A.R.; BEZERRA, L.R.; CARVALHO, S.T.; ABREU, C.L.; LEÃO, 
A.G.Valor Nutricional de Resíduos da Agroindústria para Alimentação de Ruminantes. Saúde e Produção 
Animal, Bom Jesus – PI , 2014.  
VILPOUX, O.F. Competitividade da mandioca no Brasil, como matéria-prima para amido. Informações 
Econômicas, SP, v. 38, 2008.  
RIBEIRO, J. F.; WALTER, B. M. T. Fitofitofisionomias do Bioma Cerrado. In: SANO, S. M. e ALMEIDA, S. P. 
Cerrado: Ambiente e Flora. EMBRAPA-CPAC, 2008.  
SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Socias da Bahia. 2012. Atributos climáticos do Estado da 
Bahia. Disponível em http://www.sei.ba.gov.br (Acesso em 13/01/2018). 
 
Palavras chave: Nutrientes, Manihot esculenta. 
  



 

 

82

CRESCIMENTO DE MANDIOCA EM CULTIVO CONSORCIADO E DESEMPENHO DE 
LEGUMINOSAS COMO ADUBO VERDE 

Bruna Êgle Feitosa, Maria Lita Padinha Corrêa Romano, Joao Paulo Silva Felix, Pliana 
Barbosa Silva. 

brunaeglesf@gmail.com, litapc10@hotmail.com, joaopaulo.ibef@gmail.com, pollybarbosaa@hotmail.com 

Universidade Federal do Oeste do Pará 

 
 
Introdução  
Em nível mundial o Brasil é um dos principais entre os países produtores de mandioca (FAOSTAT, 2016) sendo 
cultivada em todas as regiões, assumindo importante destaque na alimentação humana e animal. A cultura 
da mandioca é conduzida basicamente em sistemas convencionais de preparo do solo, e devido ao lento 
desenvolvimento na fase inicial agravam-se problemas de erosão podendo tornar a cultura insustentável em 
muitas regiões. Em uma visão geral, a adubação verde é uma prática do cultivo de diferentes espécies 
vegetais em uma mesma área, em sucessão ou consorciada, visa à proteção do solo contra agentes 
causadores da erosão, redução de infestação de plantas espontâneas, aumento do teor de matéria orgânica 
e promoção da ciclagem de nutrientes (LEITE et al, 2010).  
O Feijão de Porco é uma das mais propícias para a adubação verde e com o cultivo consorciado, por suas 
características morfológicas e fisiológicas, possuindo ampla adaptação e rápido crescimento inicial 
(ALVARENGA, 1995). O Feijão de Leite apresenta ciclo curto, rusticidade para se desenvolver em solos de 
baixa fertilidade (EMBRAPA MEIO-NORTE, 2014). A Crotalária é uma planta leguminosa de rápido 
crescimento, a grande produção de massa verde faz da crotalária excelente planta para a cobertura do solo 
apresentando grande percentual de fixação biológica de nitrogênio (RODRIGUES et al., 2012).  
De acordo com Teodoro et al, (2011), para a adubação verde, as leguminosas apresentam algumas 
características de alta relevância, como a fixação de nitrogênio atmosférico por meio de associação com 
bactérias, tornando-se necessário o conhecimento do desempenho de cada espécie adubadora que melhor 
se adequa e contribui para a cultura da mandioca no que diz respeito à enriquecimento do solo e 
proporcionar benefícios na produção de raízes. Dessa forma, o trabalho objetivou avaliar o crescimento da 
mandioca em consórcio com leguminosas e o desempenho destas leguminosas como adubo verde. 
 
Material e métodos  
O experimento foi conduzido na comunidade Boa Esperança a 40 km do município de Santarém. Utilizou-se 
delineamento de blocos ao acaso com os tratamentos que seguem: T1: Adubação verde com Feijão de porco 
(Canavalia ensiformes); T2: Adubação verde com Crotalaria juncea; T3: Adubação verde feijão-caupí (Vigna 
unguiculata); T4: Testemunha (Sem leguminosa). Cada parcela experimental foi composta por seis linhas de 
mandioca de 6,0 m de comprimento totalizando 36 m2 , sendo a área útil formada por duas linhas centrais. 
No plantio da mandioca utilizou-se manivas-semente de 15 cm de comprimento aproximadamente, da 
variedade Bem-te-vi, com espaçamentos 1 x 1 m (10.000 plantas/ha). O plantio das espécies adubadoras foi 
realizado 30 dias após o plantio da mandioca e efetuou-se o corte no período inicial da floração.  
Para avaliação do adubo verde foram coletadas duas plantas por parcela, retiradas aleatoriamente nas 
fileiras da área útil, foram avaliados os seguintes caracteres: altura de plantas, largura do caule, comprimento 
e largura das folhas, número de folhas, comprimento das raízes. Após a pesagem das plantas para retirada 
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de peso verde, as espécies leguminosas foram colocadas em estufa com ventilação forçada à temperatura 
de 65 ºC, para a determinação do peso médio de matéria seca por parcela.  
Fez-se avaliação do crescimento da mandioca aos 60 e 120 dias após o plantio obtendo-se valores para as 
variáveis altura de plantas e diâmetro do caule. Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA), 
comparação de médias aplicando o teste de Tukey (P<0.05), e analise de correlação entre altura de plantas 
e diametro do caule, no programa estatistico ASSISTAC, versão 7.7. 
 
Resultados e discussão  
A taxa de crescimento absoluto em um período de 60 dias para as variáveis altura de plantas e diâmetro do 
caule de plantas de mandioca (tabela 1) não apresentou diferenças estatísticas (p>0,05) entre os tratamentos 
com adubação verde e mesmo em relação à testemunha (sem adubação).  
 
Tabela 1 –Taxa de Crescimento Absoluto (TCA) de mandioca, para as variáveis altura de plantas e diâmetro 
do caule no intervalo de 60 dias, em função dos tratamentos: feijão de porco; feijão caupí; crotalária e 
testemunha (sem adubação). 

 
 

Observa-se que o crescimento das plantas de mandioca não sofreu efeito significativo pela adição do adubo 
verde no período em que foi realizada a avaliação. Ferreira et al. (2014), verificaram que o consórcio de duas 
cultivares de mandioca com o feijão não provocou efeitos significativos na cultura da mandioca mesmo 
quando comparada com a cultura cultivada em sistema solteiro com capina. Em concordância com o 
presente trabalho, obtiveram valores de estatura, aos 90 dias, sem diferenças entre os tratamentos, 
mostrando que o consórcio com feijão não afeta parâmetros de crescimento e produtividade da mandioca. 
No mesmo seguimento, Devide et al. (2009), constatou que o consórcio da mandioca com feijão caupí não 
ocasionou influência negativa na produtividade da mandioca e agregou N ao solo. Na tabela 2 verifica-se que 
a altura de plantas e o diâmetro do caule aos 60 e 120 dias após o plantio não apresentaram diferenças 
significativas estatisticamente entre os tratamentos (p>0,05), apresentando forte correlação positiva entre 
entre as duas variáveis (0,60≤ρˆ<0,90) (LIRA,2004). 
As leguminosas apresentaram para a variável altura de plantas valores com diferenças estatísticas 
significativas da crotalária em relação ao feijão caupí e feijão de porco, isso se deve ao fato de que a crotalária 
apresenta um maior crescimento em estatura em comparação às demais leguminosas, porém, quando 
comparadas às médias de comprimento das raízes, largura do caule e número de folhas não se observa 
variância estatística. 
Para as variáveis número de folhas, largura do caule e comprimento de raízes nas leguminosas feijão de 
porco e feijão caupí, deve-se considerar que essas dificilmente podem apresentar diferenças significativa, 
considerando as mesmas condições edafoclimáticas, principalmente, no estádio inicial de desenvolvimento 
da planta, como pôde ser observado nos dados da tabela 3. 
Tabela 2 – Médias das variáveis: altura de plantas (em cm) e diâmetro do caule (em cm) de mandioca obtidas 
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aos 60 e 120 dias após o plantio e correlação entre matrizes: altura de plantas e diâmetro do caule. 

 
 
Tabela 3 – Médias das variáveis: altura de plantas (AP); largura do caule (LC); comprimento da folha (CF); 
largura da folha (LF); comprimento da raiz (CR); número de folhas (Nº F) (em unid.); massa verde e massa 
seca (em t.ha-1). 
 

 
 

 
 
 
 
 
A crotalária apresenta crescimento muito rápido e vigoroso, dessa forma, é considerada uma das espécies 
que produz maior quantidade de biomassa em curto período de tempo com hábito de crescimento arbustivo 
ereto. Apesar de possuir estas características diferenciadas, não houve diferenças significativas na produção 
de biomassa entres as três espécies de leguminosas (tabela 3). A produção média da matéria seca se 
mostrarou abaixo do encontrado por Cavalcante et al., (2012) onde foi observado produção acima de 6 t.ha-
1 de matéria seca de Crotalária e aproximadamente 3 t.ha-1 de Feijão de Porco, sendo essas consorciadas 
durante com o ciclo de Videira no Submédio São Francisco. Também se observou que a variedade feijão-de-
porco apresentou valores abaixo daqueles constatados por Lopes & Alves, (2005), em estudo realizado no 
município de Tracuateua, Pará, no qual se obteve produção de matéria seca na ordem de 2,7 t.ha-1 . Já a 
crotalária apresentou valor elevado se comparado com a produção de fitomassa determinada por Eiras & 
Coelho et al. (2010) na ordem de 0.02 t.ha-1 .  
Ainda neste mesmo estudo, Eiras & Coelho, (2010), verificaram que o feijão-de-porco apresentou maior 
produção de fitomassa e um maior acúmulo de nutrientes além apresentar melhor desenvolvimento e 
adaptação, constatou-se redução na ocorrência de plantas daninhas, causando, possivelmente, efeito 
supressor. Os autores destacaram ainda que o milho cultivado no segundo ano na mesma área em consórcio 
com feijão de porco foi beneficiado pela maior disponibilidade de nutrientes, principalmente nitrogênio, 
proporcionada pela maior produção de fitomassa do adubo verde no ano anterior. Apesar de o feijão de leite 
não tenha se destacado para a produção de biomassa, seu desenvolvimento não diferiu estatisticamente da 
crotalária e do feijão de porco. Devide, (2009), constatou em estudo que a utilização do feijão caupí em 
consórcio com milho não influenciou negativamente na produtividade da cultura acrescentando 
contribuição em termos de aporte de matéria orgânica e de nutrientes, além da cobertura do solo e do 
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consequente potencial de controle à erosão. 
 
Conclusões  
O consórcio das leguminosas com a mandioca não influenciou negativamente no desenvolvimento da cultura 
principal (mandioca). A espécie adubadora mais indicada para deposição de matéria seca no solo é a 
Crotalária juncea, para cobertura verde do solo indica-se o feijão de porco (Canavalia ensiformes). 
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma espécie de ampla adaptabilidade às condições de clima e solo, 
sendo cultivada em diversas regiões do mundo. Apesar de ser considerada uma espécie rústica, em vista de 
sua capacidade de produzir em condições adversas, seu desenvolvimento é favorecido sob condições de 
clima tropical e solos com maiores conteúdos de matéria orgânica e nutrientes (OTSUBO et al., 2008). A 
capacidade de ser cultivada mesmo em condições marginais, fez com que seu uso, na alimentação básica de 
muitas populações, tornara-se presente nas mais diversas regiões, desde os primeiros relatos de 
domesticação pelos povos indígenas da Amazônia (BROCHADO, 1977). Dessa forma, sua importância 
estende-se até esfera social, no qual configura-se como alimento estratégico no combate à fome (GROXKO, 
2011). Por isso, a mandioca é destaque entre as principais fontes de carboidratos (MINISTÉRIO DA SAUDE, 
2015). Em nível mundial, o Brasil ocupa a terceira posição na produção mundial de mandioca, participando 
com 8,6% do total em 2014 (FAOSTAT, 2018). Dentre os principais estados produtores destaca-se o Pará com 
21,2% (IBGE, 2015). As regiões Norte e Nordeste destacam-se como principais produtoras e consumidoras, 
sendo a produção essencialmente utilizada na dieta alimentar, na forma de farinha. Apesar da estimada 
relevância, principalmente na região Norte, a produtividade média do estado do Pará (14 t.ha-1 ) é 
relativamente baixa, considerando o potencial de produtividade da cultura, havendo relatos de rendimento 
alcançando até 90 t.ha-1 (ALVES et al., 2008). Menezes (2011), destaca que a baixa produtividade da cultura 
de mandioca tem sido provocada, essencialmente, pelo manejo inadequado, dispensando a cultura aos 
fatores bióticos e abióticos restritivos à produção. Nesse sentido, a busca por práticas que visem o aumento 
do rendimento da cultura em consonância com a estabilidade dos agroecossistemas fazem-se necessários. 
Com base nessa necessidade, o presente trabalho buscou avaliar a influência de diferentes fontes de 
adubação na produtividade de raízes de mandioca. 
 
Material e métodos  
O experimento foi instalado em área cedida por produtor familiar local, localizada à margem direita da BR 
163, a 45 km do município de Santarém – PA, no período de outubro de 2014 a agosto de 2015. Utilizou-se 
o delineamento experimental em blocos casualizados com quatro repetições, em esquema fatorial 
variedades x fontes de adubação. O solo na área é classificado como Latossolo amarelo, de textura média 
argilosa com baixa fertilidade natural (EMPRAPA, 2001). De acordo com a classificação climática de Kõppen 
a região encontra-se sob o tipo climático Am com características gerais de clima quente e úmido. As 
temperaturas médias, máximas e mínimas anuais oscilam, respectivamente, entre 25 e 26°C, 30 e 31°C e 21 
e 23°C. A precipitação pluviométrica apresenta valores anuais oscilantes em torno de 2.000 mm, com 
distribuição irregular durante os meses, mostrando a ocorrência de dois períodos nítidos de chuvas, com o 
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mais chuvoso abrangendo o período de dezembro a junho, concentrando mais de 70% da precipitação anual, 
e outro com menos chuva, compreendendo os demais meses do ano (OLIVEIRA JÚNIOR e CORREA, 2001). 
As variedades de mandioca utilizadas foram selecionadas a partir de lavouras locais, a saber: branquinha-
preta, amarelão e bem-te-vi, todas destinadas a produção de farinha de mesa. Como fontes de adubação 
utilizou-se o fertilizante industrial NPK na formulação 10-28-20, dosagem de 0,4 t.ha-1 . E adubação orgânica 
por meio de cama de aviário (CA), composto de palha de arroz e esterco de frango devidamente curtido, na 
dosagem de 4,0 t.ha-1 .  
O parâmetro utilizado na avaliação consistiu no peso médio das raízes (convertidos para t.ha-1 ), avaliada 
aos 11 meses. A análise estatística dos dados foi realizada no software Assistat 7.7, sendo os resultados 
apresentados em forma de tabela. 
 
Resultados e discussão  
De acordo com os resultados observados na Tabela 1, não foram detectadas estatisticamente efeitos 
distintos na produtividade de raízes das variedades ao ser comparadas as duas fontes de adubação. 
 
Tabela 1 - Produtividade em t.ha-1 das variedades de mandioca: Amarelão, Bem-te-vi e Branquinhapreta 
para as respectivas fontes de adubação. 

 
 

Pode-se verificar o acréscimo em produtividade das três variedades quando comparada ao tratamento que 
não foi aplicado nenhuma das fontes de adubo, beneficio esse já esperado. Em concordância Caixeta (2015), 
destaca o uso de fertilizantes como o fator que mais contribui para o aumento da produtividade agrícola. 
Embora não tenha sido possível observar diferenças para uma mesma variedade em relação ás duas fontes 
de adubação, nota-se um rendimento diferenciado entre elas, atribuindo-se esses resultados às 
características individuais de cada variedade. Como citado por Silva et al, (2015), que considera a resposta 
diferenciada de genótipos distintos, em função de sua adaptação em relação as condições de clima e solo. 
Não obstante dos resultados encontrados, considerando a produtividade média via adubação orgânica 
verificada por Devide et al., (2009), foram obtidas 31 t.ha-1 de raízes comerciais, em um latossolo amarelo 
distrófico sob condições de clima tropical, estando esses valores próximos daqueles encontrados no presente 
trabalho quando considerada a variedade Branquinha-preta que apresentou uma produtividade média de 
27,2 t.ha-1 (tabela 1).  
Dentre os benefícios somados pelo incremento de matéria orgânica ao sistema, nota-se uma elevação no pH 
do solo, o que contribui para a disponibilidade de macro e micronutrientes nela presente (EMBRAPA, 2006). 
Sendo essa uma das razões para a inexistente diferença, em nível estatístico, entre as fontes de adubação 
testadas. Considerando o modo de cultivo dos pequenos agricultores locais deve-se considerar o efeito 
benéfico a curto e longo prazo dos adubos orgânicos, pois esses além dos benefícios diretos na produtividade 
das plantas contribuem ainda para a manutenção da fertilidade do solo, conduzindo a um maior equilíbrio 
do agroecossistema. Nesse sentido, Rangel et al. (2011), destaca a contribuição da matéria orgânica nos 
agroecossistemas devido a existência de uma relação com as várias práticas de manejo, uma vez que 
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variações na quantidade de matéria orgânica influenciam as propriedades químicas, físicas e biológicas do 
solo com relação de dependência das condições de solo, clima e práticas culturais empregadas. 
 
Conclusões  
As diferentes fontes de adubação e dosagens avaliadas trouxeram incremento na produtividade de raízes 
nas variedades de mandioca testadas, com destaque para a variedade Branquinha-preta que alcançou 
melhor rendimento na ordem de 27,20 t.ha-1 quando administrada a adubação com cama de aviário. 
Ressalta-se a inexistência de diferenças entre as fontes de adubação testadas. No entanto, são valoráveis os 
benefícios adicionais que os usos dos adubos orgânicos somam aos agroecossistemas. 
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Introdução 
A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) tem grande importância econômica e social. O Brasil é o 
quarto maior produtor mundial de mandioca, mas a produtividade média brasileira ainda é baixa (<15 t ha-
1) se comparada à de países como Tailândia e Indonésia que tem conseguido produtividades acima de 22 t 
ha-1 (FAO, 2016). A região Norte é a que possui maior produção, sendo o Pará o estado com maior produção 
da região e no país. O sistema de produção na região norte do Brasil é marcado por adoção de práticas 
rústicas de plantio, visto que se observa grande parte dos camponeses utilizando na cadeia produtiva da 
mandioca, o cultivo vinculado ao sistema de derruba, queima e coivara (ALVES et al., 2008). Esse Sistema 
proporciona uma breve fertilidade para a cultura devido a queima da vegetação. Esta fertilidade gerada pela 
prática a longo prazo resulta na improdutividade dos solos. 
Nas regiões de baixa precipitação a deficiência hídrica reduz a capacidade de brotação da planta. Como visto, 
na região norte geralmente o cultivo da mandioca é praticado no sistema artesanal de corte e queima, e suas 
principais dificuldades são o manejo devido ao baixo nível tecnológico aplicado e a impossibilidade de plantio 
da cultura em meses com baixa precipitação, pois para que ocorra a brotação é necessário que tenha a 
precipitação média de 2000 mm de acordo com o folheto de fisiologia da mandioca. Durante o 
desenvolvimento da agricultura buscou-se técnicas para potencializar a produção da mandioca, inclusive em 
regiões secas. A partir disso, buscou-se formas de reduzir a necessidade de irrigação. Como alternativa, 
houve o surgimento do polímero tridimensional e hidroabsorvente, conhecido popularmente como hidrogel, 
servindo como uma nova estratégia para manejo agrícola devido suas características de condicionadores do 
solo. 
Nas regiões de baixa precipitação hídrica, para a produção de mandioca, o uso do hidrogel seria bastante 
funcional, pois uma de suas funções é reter água e disponibilizála para a planta, aumentando a capacidade 
de armazenamento de água no solo, o que faria com que a planta aumentasse seu potencial de brotação e 
crescimento inicial em condições de falta de água. De acordo com o exposto e a necessidade de pesquisas 
mais profundas no assunto, objetivou-se com este trabalho avaliar o percentual de brotação e crescimento 
da cultura da mandioca na fase inicial em distintas condições de umidade do solo fazendo uso do hidrogel. 
 
Material e métodos 
O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, campus Belém (1°27’33.39” 
S, 48°26'40.35” W), no período de dezembro de 2017 a janeiro de 2018. O solo utilizado para o experimento 
foi classificado como Latossolo Amarelo de textura médio argilosa, na área de estudo do laboratório de solos 
da UFRA, coletado a uma profundidade de 0 a 20 cm. Após a coleta o me s mo f o i peneirado para retirar as 
impurezas, como pedras, galhos e folhas e distribuído em quarenta vasos. 
O experimento foi realizado em vasos de 3 litros, foram utilizadas estacas com tamanho variando entre 15 e 
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17 centímetros proveniente do terço médio de plantas com 12 meses de idade, a variedade utilizada é 
conhecida regionalmente como Cearense de olho roxo, proveniente de área de produção do município de 
São Francisco do Pará. Após o preenchimento dos vasos foi realizada a hidratação do polímero 
hidroabsorvente (hidrogel) na dosagem de 1 grama de polímero para um 1 litro de água, onde ficou em 
repouso por tempo suficiente para atingir a forma de gel. 
O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 4 tratamentos e 10 repetições, sendo os 
tratamentos correspondentes a: T1 – irrigado com base na necessidade da cultura; T2 – sem nenhum tipo 
de irrigação; T3 – 100 ml do polímero hidratado; T 4 – 200 ml do polímero hidratado. O plantio e o início da 
aplicação dos tratamentos foram realizados no dia 27 de dezembro de 2017 A partir do sétimo dia após o 
plantio foi avaliado diariamente a brotação das plantas. No dia 24 de janeiro de 2018 foi realizada a coleta 
para análise de crescimento em diâmetro, altura e número de folhas. Os dados foram tabulados e analisados 
no programa de análise estatística e planejamento de dados Sisvar pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 
Resultados e discussão  
Segundo os resultados da análise de variância, pode-se observar no gráfico 1, que as melhores respostas 
quanto a brotação da cultura em relação aos tratamentos, foram obtidas onde foi submetido à irrigação, 
sendo superiores estatisticamente das que foram sujeitas a 200 mL de hidrogel. Os resultados dos 
tratamentos com 100 mL de hidrogel e sem irrigação não foi verificado nenhuma brotação. 
 
Gráfico 1: Análise estatística da brotação em diferentes tratamentos. 

 
As respostas dos tratamentos sem irrigação e com 100 mL podem estar relacionadas à fisiologia da planta, 
pois segundo Conceição (1986), a planta de mandioca necessita de um suprimento hídrico adequado, na 
primeira fase de seu ciclo, isto é, no período de brotamento e estabelecimento da cultura. Mostrando que a 
quantidade utilizada de hidrogel foi insuficiente para as necessidades da planta.  
Pode-se observar na tabela 1, os dados referentes ao crescimento das plantas sendo os maiores valores 
observados no tratamento que recebeu irrigação, seguido do tratamento com 200 mL de hidrogel. 
A diferença de média de crescimento entre os tratamentos se dá pela necessidade hídrica abundante nas 
fases iniciais para a cultura da mandioca, comprova Conceição (1986). Apontando também que a dosagem 
de 200 mL de hidrogel é ainda insuficiente para que a mandioca expresse todo seu potencial de 
desenvolvimento. 
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Tabela 1: Médias de crescimento em diâmetro, altura e número de folhas. 

 
 
Conclusão  
Conclui-se que para que ocorra a brotação das estacas deve-se haver máxima disponibilidade de água. Em 
relação ao hidrogel à dosagem de 100 ml é insuficiente para que ocorra a brotação e a dosagem de 200 ml a 
brotação é baixa.  
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Introdução  
A mandioca é adaptada a solos de baixa fertilidade e elevada acidez. Essas características permitem a planta 
a manter seu rendimento relativo em condições onde os teores de nitrogênio, potássio e cálcio são baixos. 
Também apresenta alta tolerância ao estresse por alumínio e manganês que é uma característica importante 
na adaptação de alguns cultivares a solos ácidos. Seu máximo potencial de produção se expressa em solos 
com pH em torno de 5,5 (Edwards et al., 1977) e apesar de tolerante a mandioca requer altas taxas de 
fertilizantes para produzir seu máximo rendimento. A recomendação de adubação com Mn, de um modo 
geral, é baseada no teor no solo, aplicados na cova ou no sulco de plantio. Entretanto, a recomendação não 
atende a todos os casos, principalmente em solos sob cultivo orgânico, que possuem teor elevado de Mn no 
solo, extraído por Mehlich-1, mas com pH do solo elevado, que diminui a disponibilidade de Mn por 
precipitação, adsorção em partículas de solo e por complexação por moléculas orgânicas. Uma das formas 
de reduzir o pH do solo é com a aplicação de doses de S elementar (S0 ) no sulco de plantio. Existem outros 
métodos para reduzir o pH do solo e aumentar a disponibilidade de Mn, como a utilização dos derivados de 
amônio (NH4 + ) ou da adição de misturas de superfosfato e Mn (Steckel et al., 1952), entretanto, em solos 
sob cultivo orgânico, há restrições para o uso de alguns insumos (MAPA, 2011). 
A absorção de Mn é mais intensa em torno dos 50 aos 100 dias, de forma que os cuidados com a 
disponibilidade de Mn devem ser tomados muito antes deste período. O Mn absorvido pela planta, nos 
primeiros meses, é preferencialmente translocado para a parte aérea, para atuação nos processos 
fotossintéticos da planta (Marschner 1995). Embora a extração de Mn seja em torno de 180 g ha-1 , a 
adubação em solos com pH elevado não supre as necessidades das plantas de mandioca pela dificuldade da 
planta em obter o Mn nessas condições. Como o Mn possui mobilidade intermediária pelo floema, o sintoma 
de deficiência aparece geralmente nas folhas mais jovens (Howeler, 1985). Os sintomas da deficiência de Mn 
são clorose internerval das folhas superiores seguindo as nervuras e uma clorose uniforme sob condições 
severas; o crescimento da planta se reduz; as folhas jovens ficam menores, mas não deformadas (Howeler, 
1985). Sintoma este também denominado de Amarelão (SANTOS et. al., 1982). Em ambientes naturais, o 
enxofre é um dos principais determinantes das características Eh-pH (Baas Becking et al., 1960). A oxidação 
do enxofre reduzido, na maioria das vezes por bactérias autotróficas tais como Thiobacillus spp., leva à 
produção de ácido sulfúrico e, como consequência, à acidificação. O uso de enxofre elementar no solo é uma 
estratégia para acidificação do solo. 
Objetivou-se com este trabalho avaliar o comportamento da variedade de mandioca de mesa, Japonesinha, 
quando cultivada em solos sob cultivo orgânico com elevado pH, frente a adição de Mn com presença ou 
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ausência de enxofre elementar. 
 
Material e métodos 
A áreas experimental (15°40’24,57”S e 48°09’53,01”O), localizada no Núcleo Rural do Lago Oeste, Brasília, 
Distrito Federal, dentro de propriedade de produção de hortaliças com certificação orgânica e cultivada 
organicamente desde 1997. O clima, conforme a classificação de Köppen, é do tipo AW, ou seja, tropical com 
estação seca. Os solos foram classificados como Latossolo Vermelho-Amarelo e textura argilosa (Embrapa, 
1999). O solo apresentou as principais características químicas de pH em água 6,91; P 216,1 mg dm-3 ; K 1,23 
cmolc dm-3 ; Ca 6,25 cmolc dm-3 ; Mg 2,27 cmolc dm-3 ; Al 0,0 cmolc dm-3 ; H+Al 1,97 cmolc dm-3 ; M.O. 
39,67 mg g-1 ; Zn 46 mg dm-3 ; Mn 30 mg dm-3 ; Cu 0,2 mgdm-3 , B 2,08 mg dm-3 . A área havia sido 
previamente fertilizada e cultivada com hortaliças, de forma que o solo não necessitou receber 
suplementação. 
O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com quatro repetições. A variedade de mandioca 
de mesa utilizada foi a Japonesinha (IAC 576-70, Amarelinha ou BGMC 753), que foi selecionada por ser a 
mais cultivada na região no sistema convencional. Os tratamentos foram constituídos pela testemunha sem 
Mn e sem S (T1) e pela aplicação de dosagens do sulfato de manganês, no sulco de plantio, correspondendo 
às concentrações de 2,5 kg ha-1 de Mn (T2); 5,0 kg ha-1 de Mn (T3) e 10,0 kg ha-1 de Mn (T4); sem Mn e 150 
kg ha-1 de S (T5); 2,5 kg ha-1 de Mn e 150 kg ha-1 de S (T6); 5,0 kg ha-1 de Mn e 150 kg ha-1 de S (T7) e 10,0 
kg ha-1 de Mn e 150 kg ha-1 de S (T8). Cada parcela foi composta por 5 linhas com 5 plantas, em espaçamento 
de 1,20 m entre as linhas e 0,80 m entre as plantas, sendo a área útil composta pelas 9 plantas das três linhas 
centrais das parcelas. O plantio foi realizado em sulcos com 8 cm de profundidade, com manivas-sementes 
selecionadas com 20 cm de comprimento e os tratos culturais, por meio de três capinas manuais, durante o 
ciclo da cultura. 
A colheita foi realizada aos 12 meses após o plantio, sendo avaliados, nas plantas das parcelas úteis, os 
parâmetros de altura das plantas em metros (AP), altura da primeira ramificação em m (APR), peso da parte 
aérea sem a cepa em kg ha-1 (PPA), produtividade de raízes em kg ha-1 (PR), porcentagem de amido nas 
raízes por meio do método da balança hidrostática (AM) (Grosmann & Freitas, 1950) e o tempo de cocção 
em minutos (TC) (Alves et al., 2005). O peso fresco total das plantas (folhas, caule e raízes) foi tomado e 
amostras de folhas, caule e raízes foram coletadas das 9 plantas da porção central de cada parcela, excluindo 
a bordadura. O peso fresco das amostras foi coletado e parte do material foi seco em um forno a 60ºC por 
24 h e pesado. As amostras de planta secas foram moídas e analisadas quimicamente. Os dados obtidos 
foram submetidos à análise de variância, com o auxílio do programa Genes (Cruz et al., 2001) e as médias 
comparadas pelo teste de Scott e Knott a 5% de probabilidade de erro. 
 
Resultados e discussão  
Os resultados da análise de variância revelaram diferenças significativas entre os tratamentos a 5% de 
probabilidade de erro, apenas para os parâmetros agronômicos avaliados de peso da parte aérea sem a cepa 
(PPA) e produtividade de raízes (PR) (Tabela 1), evidenciando a resposta da cultura aos diferentes níveis de 
Mn, tanto na presença, quanto na ausência do S elementar, como formas de suplementação nutricional das 
plantas com o manganês. Da mesma forma, essa ampla resposta da cultura foi demonstrada pela amplitude 
das médias destes parâmetros avaliados, o que sugere a influência dos tratamentos em fatores de produção 
do ambiente, expressos por estas características agronômicas aferidas na mandioca. A elevada precisão 
experimental do ensaio foi demonstrada pelos coeficientes de variação da análise de variância, que variaram 
de 5,30 para o parâmetro de altura da planta (AP) a 16,12 para o tempo de cocção das raízes. 
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No teste de comparação de médias verificou-se que a produtividade de raízes tuberosas de mandioca foi 
superior, em todos os níveis de aplicação do Mn, com a aplicação de 150 kg ha-1 de S elementar; sendo 
significativamente (P<0,05) superior, somente com a aplicação de 5 ou 10 kg ha-1 de Mn na presença do S 
(Tabela 1). Resultado que evidencia o efeito do S na reação do solo, melhorando a disponibilidade de Mn 
para as plantas, e que o pH do solo foi um fator que fortemente influenciou a produtividade das plantas de 
mandioca, já que apresentava teor adequado de S, que se situa entre 3 e 4 kg por ha (Boletim 100, 1997). Da 
mesma forma, com esses resultados, fica evidente a importância do manganês para produção de mandioca. 
Isso significa que, como o solo apresentava teor adequado de Mn para produção de mandioca que, segundo 
o Boletim 100 (1997) é de 25 a 100 kg ha-1, o ajuste do pH do solo é fundamental para a disponibilidade 
deste micronutriente, para a cultura da mandioca nestas condições de produção em solos com manejo 
orgânico. 
 
Tabela 1 – Comparação de médias da altura da planta em m (AP), altura da primeira ramificação em m (APR), 
peso da parte aérea sem a cepa em kg ha-1 (PPA), produtividade de raízes em kg ha-1 (PR), porcentagem de 
amido nas raízes por meio do método da balança hidrostática (AM) e tempo de cocção em minutos (TC), 
avaliados em oito tratamentos com níveis de aplicação de Mn, em presença e ausência de S, para a mandioca 
em solo orgânico, em Brasília-DF, 2016. 

 
 

A produtividade de raízes, por sua vez, foi claramente influenciada pelas doses de S e de Mn (Tabela 1). Para 
as condições edafoclimáticas locais, a maior produtividade significativa de raízes foi obtida na dosagem de 5 
kg ha-1 de Mn, com 150 kg ha-1 de S, aplicados no sulco de plantio, com 19336 kg ha-1 , evidenciando que 
os tratamentos utilizados não foram suficientes para atender a exigência nutricional em Mn pela planta, ou 
mesmo outros fatores locais podem ter limitado a absorção do Mn (entre outros nutrientes) pelas plantas. 
Uma vez que, ao se comparar o rendimento da produtividade das raízes obtido com os dados existentes na 
literatura em cultivos convencionais, vê-se que as plantas não atingiram seu ponto de máximo produtivo em 
nenhuma das doses de manganês utilizadas. Como por exemplo, em ensaio de competição de variedades de 
mesa em Paracatu, MG, em sistema de produção convencional em solos de cerrado, conduzidos por Santos 
Filho et al. (2009), o rendimento médio obtido pela cultivar Japonesinha foi de 32216 kg ha-1 ; e nos trabalhos 
conduzidos por Fialho et al. (2009), também em solo de cerrado em sistema de produção convencional, em 
quatro Núcleos Rurais do DF, o rendimento médio de raízes, da variedade BGMC 753 (Japonesinha), foi de 
37400 kg ha-1. 
Outra característica importante em cultivar de mandioca de mesa é a qualidade culinária das raízes 
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produzidas, expressas pelo tempo de cocção das mesmas, uma vez que, quanto menor o tempo de 
cozimento melhor a qualidade culinária das mesmas (Lorenzi et al., 1994). Também, no teste de comparação 
de médias, verifica-se que as diferenças nos tempos de cozimento das raízes produzidas, não foram 
estatisticamente significativas, evidenciando que esta característica não foi influenciada pelas condições 
locais impostas nos diferentes tratamentos testados. Entretanto, em uma analogia semelhante à que foi 
apresentada para a característica de produção de raízes, verifica-se que as médias da característica de tempo 
de cozimento das raízes produzidas pela cultivar Japonesinha, foram muito inferiores às obtidas por Fialho 
et al. (2009) e Vieira et al. (2015) em um sistema convencional de manejo da cultura, evidenciando um efeito 
local na melhoria da qualidade culinária das raízes produzidas nestes sistemas orgânicos. 
 
Conclusões  
1) Houve resposta da variedade de mandioca de mesa, Japonesinha aos tratamentos com adubação Mn, na 
ausência e presença de S elementar; 2) A maior resposta, no aumento de produtividade de raízes, foi nos 
tratamentos com doses de Mn de 5 e 10 kg ha-1 com a adição de 150 kg ha-1 de S, aplicados no sulco de 
plantio; 3) A condição local do solo reduziu drasticamente o potencial produtivo de raízes pela variedade 
Japonesinha, possivelmente em função da deficiência de manganês; 4) As doses de Mn e de S utilizadas não 
foram suficientes para atender a necessidade nutricional das plantas em Mn; 5) O manejo orgânico do solo 
propiciou a produção de raízes com ótimas qualidades culinárias por todos os tratamentos testados; 6) Há 
necessidade de se dar continuidade nos testes de mandioca em sistemas orgânicos visando adequar a 
fertilidade do solo e as variedades adaptadas aos diferentes sistemas, nas condições do Cerrado do Distrito 
Federal e Entorno. 
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Introdução  
A cultura da mandioca possui uma grande importância econômica e social tendo em vista que é o um dos 
alimentos mais consumidos no mundo principalmente nos países em desenvolvimento. Segundo a 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o Brasil ocupa o quarto lugar entre 
os maiores produtores da cultura, com produção de 23,24 milhões de toneladas no ano de 2014. 
A mandioca é fonte de energia e proteína devido a sua elevada produção de amido e é muito utilizada para 
alimentação humana e animal. Em 2017, o IBGE publicou que a produção de mandioca no Brasil foi de 
20.702.062 toneladas em uma área de 2.130.706 hectares e no Pará teve uma queda de – 0,7% na variação 
de produção, com 4.263.013 em 2016 e 4.234.597 em 2017. A adubação é um dos fatores determinantes ao 
incremento da produção da cultura, com grande importância para cultura, tanto por questões fisiológicas e 
de desenvolvimento da planta, quando para a qualidade do produto final.  
Na cultura da mandioca, a adubação com Nitrogênio, Fósforo e Potássio, tem grande influencia em seu 
desenvolvimento. Segundo MALAVOLTA (1953), dentre os três elementos, o que mais influencia na produção 
da mandioca é o fósforo, devido à necessidade para a fosforilação das reservas de amido no seu período 
inicial de desenvolvimento e o Nitrogênio interfere na sua produção. Considerando a importância da cultura 
e analisando sua inicial queda de produtividade no estado que está entre os maiores produtores, os períodos 
de adubação podem ser um fator limitante para o aumento dessa produção. Diante do exposto objetivou-se 
com este trabalho avaliar a eficiência das adubações com NPK em dois diferentes períodos. 
 
Material e métodos 
O experimento foi conduzido no Instituto de Ciências Agrárias – ICA, situado na Universidade Federal Rural 
da Amazônia – UFRA, campus Belém, região onde o clima é quente e úmido. O preparo da área foi realizado 
30 dias antes do plantio foi realizado uma aração e duas gradagens, posteriormente com base na análise do 
solo foi realizado calagem, com uma tonelada de calcário Dolomítico.  
O plantio foi realizado no dia 4 de setembro de 2017, e as cultivares utilizadas foram Jurará Creme, Jurará 
Comum e Manivão. As manivas foram distribuídas em covas e colocadas na horizontal. A adubação foi 
determinada a partir da análise de solo, sendo calculada a necessidade de nitrogênio (N), fósforo (P) e 
potássio (K) e determinada com base no livro Recomendações de Adubação e Calagem do Estado do Pará. 
As doses de adubo para nitrogênio e potássio foram de 4,4g e 5g, respectivamente.  
Como fonte foram utilizados a ureia (44% de N), não houve a necessidade de aplicação e de potássio, o 
fertilizante utilizado foi o cloreto de potássio. O delineamento experimental utilizado foi em blocos 
inteiramente casualizado com dois tratamentos e quatro repetições, totalizando 8 parcelas. Os tratamentos 
consistiram do uso de adubação com NK, onde o tratamento 1 consistiu da aplicação de NK em duas doses 
aos 30 e aos 60 dias após o plantio e o tratamento 2 consistiu da aplicação de NK em duas doses aos 30 e 
aos 90 dias após o plantio. Cada parcela foi constituída por três fileiras com 10 m de comprimento e 
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espaçamento 1,0 m entre linha e 0,5 m entre plantas, contendo 30 plantas cada, sendo considerada como 
área útil a fileira central, descartando-se as duas fileiras externas. A partir dos 60 dias após o plantio, iniciou-
se a avaliação do crescimento das plantas em intervalos de trinta dias. A avaliação do crescimento foi feita 
em relação ao diâmetro, altura e número de folhas, sendo escolhidas 4 plantas da fileira central de cada 
parcela. Os dados coletados foram tabulados e analisados no Sisvar (programa de análise estatística e 
planejamento de dados) aplicando o teste Tukey para identificar a diferença de crescimento em resposta à 
adubação de cada cultivar. 
 
Resultados e discussão  
Na primeira coleta, obteve-se a média do crescimento de todas as cultivares em resposta a adubação de 30 
dias após o plantio, conforme observa-se no gráfico 1. A partir dessas médias, foi possível fazer a comparação 
para constatar qual cultivar obteve maior crescimento dentro do mesmo período. 
 
Gráfico 1: Médias de crescimento em diâmetro para adubação fracionada. 

 
 
Com base nas médias encontradas para o crescimento em diâmentro nos diferentes períodos de adubação, 
é possível notar que a cultivar que obteve o maior crescimento no período de 30 – 60 dias foi a Manivão, 
enquanto que para o período de 30 – 90 dias, foi a Jurará Creme.  
As médias apresentadas no gráfico 2 indicam que a cultivar que reagiu melhor ao fracionamento da adubação 
quanto ao crescimento em altura foi a Manivão para o primeiro intervalo de adubação e a Jurará Creme para 
o segundo. 
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Gráfico 2: Médias de crescimento em altura para adubação fracionada. 
 

 
 

Segundo o que mostra o gráfico 3, podemos concluir que, em relação ao crescimento em número de folhas, 
a Jurará Comum foi a cultivar que atingiu os melhores resultados para o intervalo de adubação de 30 – 60 
dias. E, para o período de 30 – 90 dias, a Manivão apresentou o melhor resultado. 
 
Gráfico 3: Médias de crescimento em número de folhas para adubação fracionada. 

 
 

Com base nas médias encontradas para os diferentes intervalos de adubação, é possível notar que houve 
divergência entre os fatores analisados nas três cultivares. Esses resultados podem estar relacionados com 
as condições de adaptação de cada cultivar às condições de clima e solo da região. Apesar de haver diferença 
numérica entre os resultados, não se pode comprovar que houve diferença estatística para as comparações 
de diâmetro, altura e número de folhas com a adubação fracionada. Isto pode ser justificado com base em 
estudos feitos pela Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca (ABAM) que dizem que 
devido a cada cultivar ter características morfológicas diferentes, há também a interferência de outras 
variáveis no crescimento, como presença de plantas daninhas, qualidade da rama utilizada, onde os efeitos 
da adubação podem se expressar em maior produtividade ou não. 
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Conclusão  
Para as condições e o período em que foi realizado o experimento pode-se concluir que o fracionamento da 
adubação não interferiu no maior crescimento das plantas. 
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) 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). A adoção de tecnologias na cultura da mandioca vem se expandindo nos últimos anos, principalmente 
nas regiões Sul e Sudeste. No Nordeste, a produção é realizada principalmente em pequenas propriedades 
e de base familiar, com reduzido uso de tecnologia devido principalmente e a indisponibilidade de 
informação e a falta de instrução dos agricultores diante da ausência do estado atuando na assistência 
técnica e extensão rural - ATER. Em função as deficiências citadas sobre o emprego de processos inovativos 
na cultura da mandioca para a melhoria das condições do trabalho humano, otimização das áreas de plantio 
e incremento na produtividade este trabalho teve como objetivo propiciar experiências de assistência 
técnica e extensão rural por um grupo de estudantes do curso de Agronomia da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia junto a Associação Comunitária dos Povoados da Tapera e Corta Jaca para apropriação 
tecnológica baseada nas características dos produtores 
 
Relato  
Essa experiência de assistência técnica e extensão rural foi desenvolvida na Associação Comunitária dos 
Povoados da Tapera e Corta Jaca, através de uma parceria com a Grupo de Pesquisa e Estudos em Sistemas 
Operacionais e Agrícolas – GPESOA da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a Secretaria de 
Agricultura de Cruz das Almas/BA e as empresas Ihara, Heringer, Rural e Valagro. As atividades foram 
desenvolvidas entre os meses de julho de 2016 a agosto de 2017.  
Em uma área comum da associação onde foi implantada uma unidade demonstrativa com o emprego de 
tecnologias apropriadas a pequenos agricultores para adoção e difusão de tecnologia. De maneira geral os 
produtores desta comunidade utilizam apenas tecnologia no preparo de solo e as demais operações são 
realizadas manualmente do plantio a colheita, não utilizam insumos para incremento da produtividade e as 
mudas de mandioca não são selecionadas de acordo com um padrão de qualidade, portanto o sistema de 
produção com inúmeras limitações. Inicialmente foram feitas reuniões com os produtores com o intuito de 
definir diretrizes para a realização da implantação unidade como definição da área, variedade, tecnologias a 
serem utilizadas, forma de acompanhamento dos produtores para orientação técnica e educação para o uso 
de tecnologias, dias de campo para a difusão e tecnologias e formas de avaliação do desempenho da lavoura. 
Vale ressaltar que todas as atividades foram acompanhadas pelos produtores rurais da associação e pelos 
estudantes de agronomia sob a orientação de um professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 
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Na primeira etapa do trabalho foi definida a área onde foi instalada a unidade, coleta de solos para análise 
química e a indicação de operações mecanizadas para o preparo de solo, sendo também estabelecida uma 
área de 1 ha para a implantação da unidade.  
A variedade escolhida para o plantio foi a Platina conhecida também como Cria Menino e as mudas foram 
cedidas por um produtor de manivas participante do Projeto Reniva uma rede de multiplicação e 
transferência de manivas-semente de mandioca com qualidade genética e fitossanitária. A seleção das 
manivas seguiram as recomendações agronômicas quanto a idade da área para cessão da semente e 
avaliando-se parâmetros da planta como diâmetro da haste, número de gemas, vigor, proudção de látex e 
relação córtex e medula. Após a execução do preparo do solo com aração e gradagem, o plantio foi realizado 
com uma plantadora adubadora de maniva, que representa uma redução considerável nos custos com mão 
de obra e tempo para implantação da lavoura. No plantio manual são necessárias aproximadamente 80 horas 
de trabalho de uma pessoa, considerando trabalho de 8 horas por dia durante 10 dias, para plantar um 
hectare de mandioca. Com o apoio dessa plantadora foi possível sulcar, adubar, cortar e plantar maniva para 
1 hectare de mandioca em 2 horas de trabalho envolvendo três pessoas. O espaçamento utilizado para 
plantio foi de 0,9 entrelinhas e 0,7 entre plantas e o comprimento das manivas foi de 0,13 m. Na adubação 
de plantio foi utilizado o NPK HUMICS fornecido pela empresa Heringer e a recomendação de quantidade 
por hectare foi prescrita de acordo com resultado da análise de solo. Imediatamente após o plantio foi 
aplicado o herbicida Flumyzin cedido pela empresa Ihara, é um herbicida destinado ao controle de plantas 
infestantes, com longo residual e aplicado em pré emergência. Como inovação foi no processo calda de 
herbicida foi aplicado com um pulverizador de barras de 12 metros. O cultivo mecanizado da mandioca aliado 
ao uso das tecnologias citadas possuem também vantagens ambientais em relação ao cultivo manual porque 
consegue produzir mais em menos áreas, alcançando mais que o dobro do sistema convencional das roças 
sem essas tecnologias e ocupando uma área duas vezes menor do que seria utilizado para essa produção 
num sistema tradicional de roça de mandioca. Dois meses após o plantio, foi realizada uma adubação de 
cobertura utilizando potássio e nitrogênio (FH Nitro Mais cedido pela Heringer), que proporciona maior 
segurança ao produtor, pois reduz a volatilização do nitrogênio da uréia, aumentando a eficiência da 
adubação. Para aplicação do fertilizante foi utilizada uma ferramenta construída com tubo de PVC que 
garante maior uniformidade na distribuição do fertilizante e diminui o tempo de aplicação. Após a aplicação 
do fertilizante as entrelinhas foram cultivadas com um cultivador de tração animal.  
No dia 04 de novembro de 2016, foi realizado um dia de campo, com a participação de agricultores da região, 
associação de produtores rurais e estudantes, a fim de difundir tecnologias agrícolas que minimizem o tempo 
de cultivo, trabalho manual e instruir métodos que garantam um maior aproveitamento da área utilizada, 
aplicando o espaçamento correto, a seleção de manivas de alta qualidade e meios de controle de plantas 
infestantes. No dia de campo contamos com a parceria da Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente, 
Associação Comunitária dos Povoados da Tapera e Corta/Jaca, UFRB e das empresas privadas (HERINGER, 
IHARA, VALAGRO e RURAL). No quinto mês após o plantio, constatamos uma proliferação de ácaros, uma 
doença que atinge a cultura da mandioca em períodos de estiagem, causando manchas cloróticas, 
pontuações e bronzeamento no limbo, morte das gemas, deformações e queda das folhas, reduzindo a área 
foliar e a fotossíntese. Seguindo as prescrições agronômicas, foi utilizado o VIVA® que atua principalmente 
na rizosfera, melhorando o ambiente de desenvolvimento da raiz e o sistema radicular da planta. Após a 
aplicação do VIVA®, foi notado um pico de desenvolvimento na planta, ficando mais vigorosas e eliminando 
os efeitos do ácaro.  
No 11º mês, como forma de demostrar para produtores a consequência da adoção das tecnologias na 
produção foi realizada uma amostragem de forma participativa. Com o intuito de educar os produtores sobre 



 

 

105

a necessidade de avaliação de desempenho para aumentar a qualidade na produção foi proposta uma 
metodologia de amostragem utilizando-se uma malha amostral de 60 pontos equidistantes, onde cada ponto 
foi levantado informações em relação a parâmetros agronômicos para verificar o desenvolvimento das 
plantas e o resultado da produção de raízes da cultura da mandioca. Em cada ponto amostral, foi utilizada 
uma planta para avaliação das variáveis agronômicas como: altura de ramificações (AR), Altura de hastes 
(AH) e altura do terço superior (ATS) número da raiz (NR), número de hastes, peso de ramificações (PR), peso 
do terço superior (PTS), peso da raiz menos o peso do balde (PR-PB) e peso da raiz (PR). Os resultados obtidos 
em cada ponto foram extrapolados para produção em hectare. 
 
Na tabela 1 estão apresentados os principais componentes da produção e observa-se que com a menor 
variação foi a população de plantas o que significa que a escolha das maninas-semente e processo de plantio 
foram bem realizados, porém os demais apresentam alta variabilidade. A produtividade, o componente mais 
importante, observou-se a média de 21.384,6 kg ha-1 , superior à média do estado da Bahia que está em 
torno de 11.235 kg ha-1 . 
 
Tabela 1. Componentes agronômicos da produção de mandioca: PP - população final de plantas; PR - 
produção por hectare de raiz; PH - produção por hectare de haste; CP - comprimento de planta; CH - 
comprimento da haste; CTS - comprimento terço superior; NR - número de raiz; NH - número de haste; PPR 
- peso de raiz por planta. 

 
 
Por fim, o processo de colheita foi realizado no 12º mês utilizando-se um afofador para auxiliar o arranquio 
das raízes, eliminando o uso de ferramentas manuais para arrancar as plantas um processo que exige muito 
do trabalhador 
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Registro fotográfico das atividades realizadas 
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Figura 1. Registro fotográfico das atividades realizadas junto a Associação Comunitária dos Povoados da 
Tapera e Corta Jaca. 
 
Conclusão  
A experiência de assistência técnica e extensão rural numa propriedade rural de agricultores familiares para 
difusão de tecnologias foi realizada com sucesso, pois a utilização de tecnologia nos processos, sejam eles os 
mais simplificados, deram um resultado positivo. Os métodos utilizados como: plantio mecanizado, 
espaçamentos definidos, seleção de manivas de qualidade, utilização de capina com tração animal, método 
de aplicação de adubos com canudos, abriram novos horizontes, porque nem toda tecnologia requer alto 
custo e o resultado da produtividade foi satisfatório considerado bem acima da média do estado da Bahia 
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Introdução 
Tradicionalmente o cultivo da mandioca é norteado por um sistema de preparo de solo caracterizado por 
uma excessiva mobilização e desestruturação da camada superficial. Essas técnicas veem sendo adotadas 
por agricultores por muitas gerações. O uso intensivo e indiscriminado de aração e gradagem no preparo do 
solo e o excessivo tráfego de máquinas sobre o terreno ajudam a destruir a estrutura da camada superficial 
e contribuem para a formação de uma camada compacta sub-superficial, favorecendo a erosão. A utilização 
de sistemas de manejo conservacionista nos cultivos de mandioca é particularmente importante. É 
fundamental a utilização de uma camada de cobertura constante sobre o solo para manutenção e/ou 
melhoria das suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Nesse contexto, o sistema de planto direto, 
comprovadamente testado para diversas culturas vem aos poucos se tornando uma realidade também na 
cultura da mandioca, expondo a necessidade de se identificar genótipos mais responsivos ao mesmo. O 
objetivo do presente trabalho foi avaliar o desempenho de clones de mandioca em sistema de plantio 
conservacionista. 
 
Material e métodos  
Os experimentos foram conduzidos durante as duas safras consecutivas (2015/16 e 2016/17) em uma área 
previamente selecionada (área semeada com aveia preta para formação de palhada), na área experimental 
da Epagri/Estação Experimental de Urussanga, localizada no município de Urussanga, região Sul de santa 
Catarina, a 28º31’04’’ latitude Sul, 49º19’15’’ longitude Oeste e 48 metros de altitude, em um solo 
classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo, distrófico de origem granítica. O clima é do tipo Subtropical 
Úmido com Verão Quente (Cfa). A temperatura média anual é 19,4ºC, variando de 14,6ºC em junho e 24,1ºC 
em fevereiro. A precipitação total anual média é 1.624mm, bem distribuída ao longo do ano. Apesar de não 
haver estação seca definida, o trimestre abril-maio-junho recebe apenas 17% da precipitação anual, 
enquanto o trimestre dezembro-janeiro-fevereiro recebe 35% da precipitação total anual. O plantio foi 
realizado diretamente sob palhada da aveia preta (sem revolvimento do solo). Foram avaliados 16 clones 
provenientes das etapas avançadas do programa de melhoramento genético de mandioca da Epagri além de 
duas testemunhas, Mandim Branca e SCS254 Sambaqui, totalizando 18 genótipos testados. As testemunhas 
se destacam na região pelo seu desempenho a campo quando cultivadas em sistema convencional e colhidas 
com 8 a 10 meses de idade (um ciclo). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, 
com três repetições e parcelas de 12 plantas. O espaçamento foi de 0,90 m entre plantas e 0,85 m entre 
fileiras. Foram avaliados os seguintes caracteres: altura de plantas (metros), produção de raízes (kg/ha) e 
teor de amido nas raízes (%) obtido pela relação ((15.75+ (0.0564 x M.S.) - 4.65)) (Grossmann & Freitas, 
1950). As analises estatísticas foram realizadas utilizando o programa GENES (Cruz, 2006). 
 
Resultados e discussão  
Na Tabela 1 é aprestado o resumo da análise de variância para todos os caracteres avaliados. As fontes de 
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variação genótipos e interação genótipos x safras apresentaram efeitos significativos (P≤0,01 e P≤0,05, 
respectivamente) para os caracteres altura de plantas, produção de raízes e teor de amido nas raízes. Não 
se detectou diferenças significativas para o efeito de safras. O coeficiente de variação ambiental (CV) foi de 
9,3% para altura de plantas, 17,5% para produção de raízes e 2,2% para teor de amido (Tabela 1). Os valores 
estão de acordo com o que é normalmente estimado para essas variáveis (Vidigal Filho et al., 2007; Cardoso 
et al., 2004 a).  
 
Tabela1. Resumo da análise de variância para os caracteres altura de plantas (AltP), produção de raízes 
(ProdRaiz) e teor de amido nas raízes (Amido) avaliados sob sistema de plantio direto na palhada de aveia 
preta por duas safras consecutivas (2015/16 e 2016/17) na região sul de Santa Catarina. 

 
 

Na Tabela 2 é apresentada as médias dos caracteres estudados e seus respectivos agrupamentos pelo teste 
de Scott & Knott (1974) a 5% de probabilidade.  
Dentre os dezoito genótipos avaliados, quatro se destacaram entre os mais altos (SC08-1037, SC08- 1024, 
SC08-1054 e SC09-2246), variando de 2,16 m a 2,37 m de altura. Em regiões com grande incidência de ventos, 
genótipos de porte médio, como exemplo, os que compõem os grupos “b” e “c” apresentado na Tabela 2, 
seriam preferidos visando redução de perdas na produtividade em razão de tombamento. 
Quanto a produtividade de raízes (Tabela 2), observa-se que nove dos dezesseis clones avaliados superaram 
o cultivar testemunha (Mandim Branca), sendo assim considerados mais responsivos às condições de plantio 
sob sistema conservacionista que o mesmo. Entre os genótipos pertencentes ao grupo “a”, três se destacaram 
em valores absolutos de produção (SC09-2246, SC08-1036 e SC08-1006) com relação ao cultivar testemunha 
SCS254 Sambaqui.  
O teor de amido nas raízes de mandioca é uma característica de grande importância quando se trata de 
rendimento industrial de diversos produtos derivados da mesma. Variações dessa característica podem 
ocorrer dependendo do cultivar, do local onde se cultiva, da idade e época de colheita (Fukuda et.al., 2006). 
No presente trabalho, foram detectadas diferenças significativas entre os genótipos para este caractere. 
Destaque para os genótipos SC08-1024 e SCS254 Sambaqui com teores de amido de 32,6 % e 31,5 % 
respectivamente. Para esse caractere, dez clones se destacaram em comparação a testemunha Mandim 
Branca. 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2. Agrupamentos de médias para os caracteres altura de plantas (AltP), produção de raízes (ProdRaiz) 
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e teor de amido nas raízes (Amido) avaliados sob sistema de plantio direto na palhada de aveia preta por 
duas safras consecutivas (2015/16 e 2016/17) na região sul de Santa Catarina. 

 
 

A detecção da significância do efeito da interação genótipos x safras (Tabela 1), indica que os 
comportamentos dos genótipos foram influenciados distintamente pelas condições ambientais a que foram 
submetidos, neste caso, pelas diferenças ocorridas entre uma safra e outra. A presença de interação na 
cultura da mandioca é relatada por outros autores (Fukuda & Silva, 2003; Cardoso et al., 2004 b).  
 
Conclusões  
É possível selecionar clones responsivos ao plantio sob sistema de cultivo direto sob palhada de aveia preta. 
Os clones SC08-1037, SC08-1054 e SC09-22046 se destacaram entre os mais altos e mais produtivos no 
sistema de plantio direto sob palhada de aveia preta. Pelo menos nove clones tiveram comportamento 
superior a testemunha Mandim Branca para os três caracteres avaliados. 
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma das culturas mais importante como fonte de calorias no mundo, 
dentre as culturas alimentícias básicas, que inclui o arroz e o milho. A parte mais importante da planta é a 
raiz, rica em fécula (amido) utilizada na alimentação humana e animal ou como matéria-prima para diversas 
indústrias. A fração amídica é formada basicamente por dois polissacarídeos, i.e., amilose e amilopectina 
(WALTER, SILVA & EMANUELLI, 2005). A relação de conteúdos destas duas macromoléculas mostra-se variável 
de acordo com a fonte botânica e até mesmo entre acessos de uma mesma espécie, o que irá determinar 
características específicas à pasta de amido em função de diferirem em relação ao grau de hidratação e ao 
comportamento hidrotérmico sob aquecimento, evidenciando propriedades funcionais peculiares aos 
diversos tipos de amidos de interesse industrial (CEREDA et al., 2001). Para atender às exigências dos múltiplos 
mercados consumidores torna-se necessário caracterizar o amido, visando uma maior exploração das 
potencialidades desta biomassa. Além disto, estudos que visam à caracterização estrutural de polissacarídeos 
(fração amídica) podem servir futuramente para a rápida identificação de acessos de mandioca, ou como um 
marcador bioquímico para avaliação da diversidade química entre acessos e ao melhoramento genético 
assistido. Tal aspecto é de interesse, haja vista que grande parte do amido nativo tem uso limitado na indústria 
por não possuir as propriedades funcionais necessárias para determinados usos específicos. Tal cenário 
evidencia a importância de pesquisas de caracterização das biomassas dos diferentes materiais genéticos, 
subsidiando o desenvolvimento de novas possibilidades de aplicações da matéria-prima dessa espécie junto 
às indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética, por exemplo. A Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), através da Estação Experimental de Urussanga, situada no Sul do 
Brasil, possui um programa de melhoramento genético de mandioca que vem obtendo relevantes avanços na 
indicação de novos cultivares de mandioca (i.e indústria e mesa) através da seleção com base em parâmetros 
eminentemente agronômicos de produção. Contudo, destaca-se, no entanto, a escassez de informações sobre 
a caracterização físico-química, reológica e o potencial de aplicabilidade das biomassas dos materiais 
genéticos obtidos. Neste contexto, este estudo objetivou a caracterização físico-química e reológica do amido 
de cinco clones avançados do programa de melhoramento que se destacaram em termos agronômicos de 
produção. 
 
Material e métodos  
As avaliações foram realizadas no amido extraído das raízes produzidas na safra 2016/17 por cinco clones 
avançados do programa de melhoramento genético de mandioca da Epagri, que se destacaram em relação à 
parâmetros agronômicos de produção avaliados previamente em duas safras consecutivas. A produção foi 
conduzida sobre palhada de aveia preta, na área experimental da Epagri/Estação Experimental de Urussanga, 
localizada no município de Urussanga, região Sul de Santa Catarina, a 28º31’04’’ latitude Sul, 49º19’15’’ 
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longitude Oeste e 48 metros de altitude, em Argissolo Vermelho-Amarelo, distrófico de origem granítica. Os 
amidos destes foram avaliados como segue: A quantificação, determinação dos conteúdos de amilose e/ou 
amilopectina, via método enzimático, foi realizada através de kit comercial de acordo com o protocolo 
proposto pela Megazyme® (AMYLOSE/AMYLOPECTIN, 2006), que se baseia na precipitação da amilopectina 
via concanavalina. As análises foram realizadas em triplicata. A extração do amido de cada acesso genético foi 
realizada a partir de amostras de raízes (~500 g) de cada clone, oriundas do terço médio de raízes de tamanho 
médio.  
O poder de inchamento do amido (PI) foi determinado pelo método descrito por Marcon, Avancini e Amante 
(2007) com adaptações. Amostras (500 mg) foram transferidas para tubos falcon de 50 ml (com peso 
conhecido), adicionadas de água destilada até o volume de 40 ml, agitadas (Vortex) e incubadas em 
banhomaria (60°C, 60 min, agitação constante). Na sequência, os tubos foram resfriados em temperatura 
ambiente e centrifugados (2500 rpm, 20 min). O sobrenadante foi descartado e a massa do resíduo (gel) 
juntamente com o tubo falcon foi determinada. O poder de inchamento dos amidos foi estimado através da 
seguinte equação: 𝑃𝐼(%) = 𝑃𝐺 𝑃𝐴 × 100, onde: PI (%) = Poder de Inchamento do amido; PG (mg) = Peso do gel 
e PA (mg) = Peso da amostra de amido com a umidade corrigida.  
As determinações reológicas (variações na consistência, viscosidade) do amido durante a formação da pasta, 
sob efeito da temperatura e da agitação, foram determinadas em viscosímetro Rapid Visco Analyser (RVA - 
Newport Scientific, Narabee, NSW, Austrália). Para tal, foram construídos amilogramas na concentração de 
amido de 14 % p/v (base peso seco) com água destilada-deionizada de cada clone. As suspensões foram 
aquecidas de 50 a 95ºC, na proporção de 3ºC/min, permanecendo a 95ºC por 5 minutos, seguido de 
resfriamento a 50ºC na mesma razão. A velocidade de rotação foi fixada em 160 rpm. Os perfiz gráficos 
determinaram vários parâmetros como: temperatura inicial e final de empastamento, viscosidade máxima, 
temperatura no pico de viscosidade máxima, tempo para atingir o pico de viscosidade máxima, viscosidade 
mínima, viscosidade final no ciclo de resfriamento e a tendência à retrogradação (setback).  
O delineamento utilizado foi blocos casualizados com três repetições e as análises realizadas no mínimo em 
triplicata. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância simples (ANOVA), com separação de 
médias pelo teste de Tukey, ao nível de significância de 5% (p≤0,05). Os cálculos foram realizados com o auxílio 
do software STATGRAPHICS Centurion XVII. 
 
Resultados e discussão  
De maneira geral, quando se comparou inicialmente os resultados obtidos para os parâmetros avaliados, 
usando amostras de amido dos cinco clones, produzidos tanto no sistema convencional quanto 
conservacionista, não houve diferenças significativas nos parâmetros avaliados comparando os sistemas de 
plantio (dados não apresentados). Ou seja, o sistema de cultivo não exerce efeito sobre a composição amídica 
e consequentemente de seu comportamento físico-químico e reológico. Desta forma os resultados aqui 
apresentados referem-se somente às amostras do amido produzido pelos cinco clones de melhor 
desempenho agronômico sob cultivo conservacionista, dentre os dezoito clones avaliados em duas safras 
anteriores.  
Em relação a concentração de amilose (%), os dados obtidos (Tabela 1) indicam a existência de constituições 
amídicas distintas, no que se refere à proporção amilose/amilopectina presentes no amido dos clones em 
estudo. Foi detectada uma distinção nos teores de amilose entre os genótipos estudados, variando de 10,37% 
(Clone SC08-1049) a 12,03% (Clone SC08-1037). A proporção amilose/amilopectina é reconhecida como uma 
característica importante, porque afeta a funcionalidade do amido, assim como a organização física na 
estrutura granular (UARROTA et al., 2013), resultando em propriedades físico-químicas e funcionais 
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diferenciadas, determinando a sua aplicabilidade/uso na indústria de alimentos e/ou outras aplicações 
industriais (WANG & WHITE, 1994). Amidos com altos teores de amilose são conhecidos por suas 
propriedades na formação de filmes e por apresentarem menor digestibilidade. Teores maiores de amilose 
são desejados quando o produto necessita ser crocante e resistente, enquanto a amilopectina permite melhor 
manutenção da forma da pasta, conferindo maior resistência a tratamentos suplementares tais como o corte 
e a secagem (CEREDA et al., 2001).  
No presente estudo, os valores de poder de inchamento (PI) variaram de 9,76% (Clone SC08-1049) a 12,86% 
(Clone SC08-1054), permitindo detectar-se diferenças entre os clones (Tabela 1). O poder de inchamento (PI) 
é uma medida da capacidade de hidratação dos grânulos. Tipicamente, esta variável é dependente da 
capacidade de absorção d’água das moléculas de amido, via ligações de hidrogênio (ADEBOOYE & SINGH, 
2008). Diferenças no poder de inchamento dos amidos indicam discrepâncias na organização intra-molecular 
dos grânulos e confirmam a existência de diferenças na composição amídica (relação amilose/amilopectina) 
dos clones estudados 
 
Tabela 1: Propriedades físico-químicas e reológicas dos amidos dos clones de mandioca (M. esculenta) em 
estudo. Os valores referem-se a safra de 2016/2017 para todos os parâmetros considerados. 
 

 
 
Quanto às propriedades reológicas, os perfis viscoamilográficos dos amidos dos clones em estudo 
apresentaram curvas típicas para amidos de tuberosas, foram semelhantes quanto ao formato, mas 
permitiram detectar-se diferenças principalmente quanto ao comportamento da viscosidade do gel (pasta) 
formado. Os principais dados reológicos das pastas dos amidos dos clones estudados estão apresentados na 
tabela 1, bem como representados na figura 1. As curvas mostraram que a temperatura inicial de 
empastamento dos clones ficou na faixa de 68,24 a 69,99 °C, a viscosidade máxima entre 3565,66 cP (Clone 
SC08-1049) a 4264,16 cP (Clone SC08-1037), temperatura de viscosidade máxima de 80,7 (Clone SC08-1049) 
a 94,8 °C (Clone SC08- 1037), viscosidade final de 2188 cP (Clone SC08-1049) a 2727,5 cP (Clone SC08-1037) e 
tendência a retrogradação de 913,5 cP (Clone SC08-1049) e 1065,66 cP (Clone SC08-1037) na média entre os 
clones de menores e maiores valores respectivamente. Em conjunto estas informações permitem 
individualizar pelo menos um grupo de clones (SC08-1037, SC08-1054 e SC09-2246, indicados em vermelho 
na figura 1) com comportamento reológico completamente distinto dos demais, evidenciando e confirmando 
a existência de composição amídica diferenciada entre os clones e que pode lhes conferir potencial de uso 
específico às suas biomassas.  
A viscosidade é uma das propriedades mais importantes dos materiais amiláceos (amido). A curva de 
viscosidade representa o comportamento deste polissacarídeo durante o aquecimento e permite avaliar as 
características da pasta formada, devido às modificações estruturais do amido e a tendência à retrogradação 
durante o resfriamento (COUTINHO & CABELLO, 2005). Na indústria de alimentos, esta propriedade é a mais 
estudada, por ser o amido largamente empregado como espessante em inúmeras formulações (WHISTLER & 
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PASCHAL, 1965). A avalição do comportamento reológico através das curvas de viscosidade representa 
importante ferramenta às observações do comportamento do gel de amido e suas relações com as condições 
de processamento (i.e., aquecimento, agitação e resfriamento). Portanto a viscosidade do gel formado 
durante e após o aquecimento deve ser considerada um importante parâmetro a ser considerado em 
procedimentos de seleção. 
 

 
 
Conclusões 
O sistema de plantio (convencional e/ou conservacionista) não provoca alterações na composição, em 
características físico-químicas e no comportamento reológico do amido dos clones avaliados. -Há diferenças 
na composição do amido, suas características físico-químicas e comportamento reológico entre os clones. 
Estas diferenças podem inferir a cada clone uso e aplicabilidade diferenciada à cada biomassa. -A 
caracterização físico-química e reológica do amido pode ser empregada como ferramenta complementar de 
avalição, seleção e indicação de materiais genéticos, principalmente com foco na aplicabilidade para usos 
específicos e/ou direcionados à indústria de alimentos e/ou outras aplicações industriais. -Em conjunto, os 
resultados obtidos permitem-nos agrupar os clones SC08-1037, SC08-1054 e SC09-2246 como semelhantes 
entre si em relação a composição, caracterização físico-química e comportamento reológico do amido, sendo 
diferenciados dos demais clones (SC08-1049 e SC09-2218). 
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Introdução  
A mandioca (Manhiot esculenta Crantz) desempenha um importante papel alimentar como fonte primaria 
de carboidratos para mais de 700 milhões de pessoas em todo o Mundo. Associado a isto, esta cultura possui 
ampla base genética. O germoplasma de mandioca encontrado na região Meio Norte do Brasil compreende 
um recurso genéticos de grande importância para esta cultura. Esta região compreende uma sobreposição 
de biomas, o que tem um efeito pronunciado nos recursos genéticos que aqui ocorrem. Esses recursos 
apresentam uma considerável plasticidade fenotípica e homeostase do desenvolvimento, resultando em 
uma ampla capacidade de adaptação (MOURA, 2013). A caracterização de germoplasma vegetal baseada em 
descritores morfoagronômicos consiste em uma etapa preliminar importante nos programas de 
melhoramento, e tem uma elevada importância no melhoramento genético de M. esculenta (GUSMÃO, 
2008). Esta etapa fornece informações precisas do germoplasma, o que aumenta a eficiência de seu 
intercâmbio, uso e da estimativa da variabilidade genética (RAMOS, 2007). Embora o uso de dados 
multicategóricos como os descritores morfológicos permita uma avaliação prática, econômica e rápida da 
variabilidade genética do germoplasma de mandioca, estes devem ser associados a informações 
agronômicas, tendo em vista à discriminação dos acessos quanto aos atributos de importância econômica. 
Portanto, este trabalho teve como objetivo a caracterização morfo-agronômica de germoplasma de 
mandioca de mesa da Região Meio Norte e seleção de genótipos promissores para esta região. 
 
Material e métodos  
Coleta do germoplasma. Foi conduzida em campos autóctones mantidos por famílias locais, os quais 
representam o modelo mais comum de cultivo da mandioca na região. Foram coletados 10 genótipos, dos 
quais, oito são cultivares autóctones. As duas variedades testemunhas (BRS Dourada e BRS Gema de Ovo), 
desenvolvidas para o Nordeste brasileiro pela Empresa Brasileira de Pesquisa AgropecuáriaEMBRAPA, foram 
doadas pela Embrapa Meio Norte, com base em Teresina, PI. As variedades autóctones foram coletadas em 
5 diferentes regiões: nas microrregiões do Médio Mearim, Chapadinha, São Luís, Itapecuru Mirim e Gurupi, 
no Maranhão e Bico do Papagaio, no Estado de Tocantins. Foram coletadas nos campos as variedades 
consideradas diferentes por parte dos agricultores, o que caracterizou uma amostragem fixa com um modelo 
fixo e dirigido (MARTINS, 1994).  
Implantação do experimento e delineamento experimental. Foi implantado em janeiro de 2013, no início da 
estação chuvosa e conduzido junto à comunidade agrícola Vila União, 3 ° 44' 34'S '43 ° 21' 07''W, zona rural 
do município de Chapadinha, MA. A seleção do material de plantio, o preparo do solo, o plantio e demais e 
os tratos culturais foram realizados de acordo com a recomendação do sistema de produção de mandioca 
para a região do Cerrado (SOUSA & FIALHO, 2008). O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao 
acaso com quatro repetições e dez tratamentos. As parcelas experimentais foram constituídas de linhas 
simples, com 5 metros de comprimento e espaçamento de 1,20 x 0,6 m entre e dentro das linhas, 
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respectivamente. Cada linha foi composta por uma único genótipo e 10 plantas. Das dez plantas por linha, 
avaliou-se as 6 plantas centrais, totalizando 24 plantas por cada genótipo. 
Characterizacao morfo-agronômica do germoplasma. A caracterização morfológica foi realizada aos oito 
meses após o plantio. Os genótipos foram caracterizados por meio de 24 descritores morfológicos, segundo 
metodologia proposta por FUKUDA & GUEVARA (1998). A caracterização agronômica foi realizada por 
ocasião da colheita, aos doze meses após o plantio. Para isto os genótipos foram avaliados quanto a 
produtividade média de raízes tuberosas; índice de colheita; número de raízes por planta; comprimento e 
diâmetro de raízes; altura da planta; altura da primeira ramificação; níveis de ramificação e comprimento da 
filotaxia. As analises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software estatístico ASISTAT (SILVA, et al. 
2009). 
Análise da variabilidade morfoagronômica. Foi realizada a partir das informações quantitativas e 
morfológicas/multicategóricas. Para os dados quantitativos, a matriz de distâncias foi obtida a partir dos 
valores médios de cada característica, usando a distância euclidiana média padronizada. Para os dados 
multicategóricos, a matriz de distância foi obtida por meio do complemento aritmético do índice de 
coincidência simples. A análise da variabilidade morfoagronômica foi realizada levando-se simultaneamente 
em consideração as informações quantitativas e qualitativas, partir da integração dos dados quantitativos e 
multicategóricos, por meio da estratégia da soma de matrizes de distâncias. Para a soma das matrizes, essas 
foram padronizadas e cada uma recebeu um peso igual no procedimento de soma. A representação da 
variabilidade foi realizada por meio do método de agrupamento de ligação completa. As análises de 
diversidade, as correlações entre matrizes e a codificação de dados quantitativos foram realizadas com 
auxílio do programa Genes (Cruz, 2008). 
 
Resultados 
Os genótipos Rampa e Turiaçu tiveram as maiores produtividades média de raízes tuberosas, o que os 
diferenciou significativamente dos demais (Tabela 3). As média destes dois genótipos são próximas a média 
estadual (7,4 Mg.ha-1 ) e superiores a da cultivar local (Rosa), (Tabela 3), evidenciando o bom desempenho 
produtivo destes genótipos nas condições local. A variação na produtividade de raízes, de 1,56 a 6,08 t.ha-1 
era esperada. Esta característica é controlada por um conjunto de genes além de ser fortemente influenciada 
pelos fatores ambientais, o que justifica a sua eleva amplitude. Isto confirma ainda, o grau de diferenciação 
entre o germoplasma de mandioca encontrado na Região Meio Norte e aponta para a importância da seleção 
regional de genótipos promissores.  
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Tabela 3- Média dos componentes de produção, do germoplasma de mandioca de mesa coletado na Região 
Meio Norte, Chapadinha- MA, 2018. 

 
 

Foi observada considerável variação (0,18 a 0,50) para o índice de colheita (IC) entre os genótipos. A maior 
média para esta característica correspondeu ao genótipo Rampa, o que evidencia a sua habilidade na maior 
translocação de foto assimilados às raízes tuberosas. A maior média para o número de raízes tuberosas por 
planta (NRP) correspondeu ao genótipo Turiaçu. Esta característica é influenciada pelas condições 
ambientais e pelo padrão de alocação de carboidratos às raízes da planta durante sua fase inicial de 
desenvolvimento. No presente trabalho, os genótipos com maiores números de raízes por planta (Turiaçu e 
Rampa), corresponderam às maiores produtividades (Tabela 3).  
As maiores médias para o comprimento de raiz foram observadas nos genótipos Turiaçu, Gameleira, Orelha 
de leão e R.01 (Tabela 3). O comprimento de raiz é um importante componente de produção, o qual é usado 
como critério pelos agricultores na adoção de variedades de mesa para o cultivo. Houve elevada variação 
(169 e 289 cm) para a altura de planta entre os genótipos, sendo que o genótipo Turiaçu teve a maior altura 
média para essa característica (Tabela 3). Estudos na cultura da mandioca mostraram correlação positiva e 
significativa entre a produção da parte aérea e altura das plantas (VIDIGAL FILHO et al., 2000). Embora seja 
observada interação positiva entre a altura de planta e produção de raízes tuberosas, não há definição de 
quais sejam as alturas de plantas ideais no cultivo de mandioca. Quanto à altura média da primeira 
ramificação (APR), observou-se que os genótipos Turiaçu e Gameleira apresentaram as maiores médias. 
Quanto ao nível de ramificação, a menor média correspondeu ao genótipo BRS Dourada. Conforme mostra 
a figura 1, um corte à distância de 0,94, permitiu o estabelecimento de 5 grupos: considerando-se de baixo 
para cima, o primeiro grupo agrupou o genótipo R 01 e o segundo, o genótipo BRS Dourada; o terceiro incluiu 
os genótipos BRS Gema de Ovo e Orelha de Leão, o quarto Gameleira e Turiaçu e o quinto, com maior 
número, incluiu os genótipos Pão, Rampa, Rosa e Talo Vermelho. Em geral, o agrupamento a partir desta 
estratégia não deu-se de maneira equitativa, agrupando 40 % dos genótipos no grupo 5 (Figura 1 
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Figura 1. Dendograma da divergência entre os genótipos de mandioca com base na soma das matrizes de 
distâncias, obtido pelo método de ligação completa, por meio do complemento aritmético do índice de 
coincidência simples. 
 
As estimativas de distâncias com base nos dados integrados, identificaram os genótipos Talo Vermelho e 
Rosa como o par de genótipos mais similar e os genótipos R 01 e BRS Dourada como o mais divergente. Ao 
se considerar todos os pares de distância dos quais cada genótipo fazia parte, verificou-se que o genótipo R 
01 foi o mais dissimilar de todos, manifestando a maior distância média entre os pares de distâncias dos 
quais fazia parte e que o genótipo Rampa, com a menor distância média, foi o mais similar.  
Os objetivos pelos quais o germoplasma de mandioca de mesa tem sido selecionado ao longo do tempo 
pelos agricultores, parece ser a principal causa da similaridade entre o germoplasma agrupado em cada 
grupo. Os genótipos agrupados no quinto grupo corresponderam àqueles com maior Orelha de leão 
produtividade média de raízes, além de apresentarem em comum o hábito de crescimento ereto do caule 
(dados suplementares). Essas características consistem nos principais parâmetros considerados pelos 
agricultores na seleção de genótipos de mandioca de mesa na região de coleta do germoplasma, 
corroborando com a maior similaridade encontrada entre estes genótipos 
 
Conclusão  
Os genótipos Rampa e Turiaçu foram os mais promissores quanto aos aspectos produtivos, constituindo-se 
excelentes alternativas para adoção e cultivo na Regiao Meio Norte. Os genótipos Rosa, R.01 e Rampa 
tiveram as menores alturas de planta os quais podem proporcionar maior facilidade na realização dos tratos 
culturais e colheita. O genótipo Rampa teve o maior índice de colheita evidenciando seu elevado potencial 
produtivo. Os genótipos agruparam-se em cinco grupos, evidenciando a variabilidade genética do 
germoplasma. O quinto grupo agrupou o maior número de genótipos. Este trabalho provou ser uma 
excelente alternativa para a avaliação e seleção de genótipos promissores e contrastantes de mandioca de 
mesa. O germoplasma de mandioca de mesa da Região Meio Norte possui variabilidade genética 
possibilitando a seleção de genótipos adaptados a esta região. 
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz), pertencente à família das Euforbiáceas, é uma espécie vegetal 
originária do continente americano e constitui-se como a principal fonte de carboidratos para os países da 
América Latina, África, Sudeste da Ásia e Oceania, destacando-se como uma das mais importantes culturas 
de subsistência. Devido ao alto teor de amido, a mandioca pode ser aproveitada tanto na alimentação 
humana e animal quanto nos mais diversos setores industriais (NASSAR et al., 2009; KABIR et al., 2015; SESAY 
et al., 2016). De acordo com o último levantamento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO), o Brasil se destaca como o quarto maior produtor mundial de mandioca, em 2014 
foram produzidas cerca de 23,24 milhões de toneladas. No mesmo ano, o Pará, que é o maior produtor 
nacional de mandioca, produziu 4,8 milhões de toneladas de raízes, correspondendo a 60% da produção da 
região Norte e 21% da produção brasileira (FAO, 2014). No entanto, esta cultura possui características que 
dificultam a sua multiplicação em larga escala e em curto intervalo de tempo. A propagação vegetativa 
realizada no campo, além de muito lenta, pode disseminar várias doenças, principalmente as sistêmicas, as 
quais afetam a produtividade da cultura em níveis de até 100%. A produção de material de plantio básico 
sadio e em números elevados é uma das grandes limitações para a expansão e produção de mandioca 
(NASSAR & ORTIZ, 2007; SOUZA et al., 2008; OGERO et al., 2012; ALMEIDA et al., 2015). Como alternativa, a 
biotecnologia vem contribuindo para as pesquisas realizadas com a cultura. O cultivo in vitro, por exemplo, 
viabiliza a produção de um elevado número de mudas análogas à planta matriz com excelentes condições 
sanitárias durante todo o ano. Esse fato permite uma alta taxa de propagação em menor tempo (ACHEREMU, 
2011). A cultura de tecidos é uma técnica bem estabelecida para diversas espécies vegetais, utilizada para o 
crescimento e multiplicação de células, tecidos e órgãos sob um ambiente asséptico e controlado, visando à 
propagação clonal rápida, a embriogênese somática, a eliminação de vírus e a conservação de germoplasma, 
entre outros (GARCIA-GONZALES et al., 2010).  
Contudo, a mandioca apresenta grande variabilidade quanto à resposta morfogenética in vitro, 
principalmente, em função do genótipo, que pode ser diferenciado em demandas nutricionais e condições 
de cultivo distintas (SANTOS et al., 2013). Este fato evidencia a necessidade de estudos específicos com 
variedade locais de mandioca, a fim de maximizar os processos de regeneração in vitro. Visando subsidiar 
futuros protocolos de multiplicação e produção in vitro de mandioca, o objetivo neste trabalho foi avaliar o 
estabelecimento in vitro de duas variedades de Manihot esculenta Crantz, da região Oeste do estado do Pará 
sob diferentes balanços de reguladores de crescimento 

 
Material e métodos  
O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Biotecnologia Vegetal da Universidade Federal do Oeste do 
Pará utilizando duas variedades regionais de mandioca, Água Morna e Amarelinha. As manivas foram obtidas 
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de produtores regionais, mediante avaliação morfológica. Em seguida, as manivas foram cortadas e 
plantadas em bandejas contendo substrato comercial de fibra de coco e irrigadas periodicamente, para 
garantir a coleção para fonte de explantes. Decorridos 20 dias do plantio, os ápices caulinares já estavam 
disponíveis para o cultivo in vitro como explantes.  
Os ápices caulinares foram retirados das brotações com o auxílio de um bisturi e, posteriormente, levados 
para a capela de fluxo laminar para realizar a assepsia dos explantes, os quais foram imersos em álcool 50%, 
durante três minutos, lavagem em água deionizada, por trinta segundos, imersão em hipoclorito de sódio 
0,5%, durante 5 minutos, e três lavagens consecutivas em água deionizada autoclavada. Na sequência, os 
explantes foram reduzidos a 3-6 primórdios foliares, com auxílio de um microscópio estereoscópico, pinça e 
bisturi esterilizados. Em seguida, os ápices caulinares foram estabelecidos em tubos de ensaio contendo 10 
mL de meio de cultura, previamente autoclavado a uma temperatura de 121 ºC durante 20 minutos.  
O meio de cultura empregado no estabelecimento foi composto pelos sais minerais do MS (MURASHIGE & 
SKOOG, 1962), suplementado com tiamina-HCL (1 mg L - ¹), inositol (100 mg L- ¹), sacarose (20 g L- ¹), gelificado 
com ágar (7 g L- ¹) e diferentes concentrações de reguladores de crescimento. Foram avaliados três meios de 
cultura: um controle sem reguladores de crescimento, constituindo o Tratamento 1; 0,01 mg L- ¹ de ácido 
naftalenoacético (ANA) + 0,02 mg L- ¹ de 6-benzilaminopurina (BAP) + 0,025 mg L- ¹ de ácido giberélico (AG3), 
constituindo o Tratamento 2; 0,02 mg L- ¹ de ANA + 0,04 mg L- ¹ de BAP + 0,05 mg L- ¹ de AG3 constituindo o 
Tratamento 3. O pH do meio foi ajustado em 5,7±0,2. Os tubos de ensaio foram transferidos para a sala de 
crescimento, sob condições de temperatura de 27 ± 2 °C, densidade de fluxo de fótons de 30 μmol/m²/s e 
fotoperíodo de 16 horas. Após 30 dias de estabelecimento, foram avaliadas a presença ou ausência de calos, 
número e comprimento das raízes, número de folhas vivas e mortas, altura das plântulas e porcentagem de 
contaminantes. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), contendo oito 
repetições de 5 tubos por tratamento. Os dados referentes ao número de raízes foram transformados para 
√ (x + 0,5). Em seguida, todos os dados foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA) e as médias foram 
comparadas pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, utilizando o programa computacional 
Assistat versão 7.7. 
 
Resultados e discussão  
De acordo com a Tabela 1, verificou-se que, para a altura das plântulas, os tratamentos 2 e 3 foram superiores 
estatisticamente ao tratamento 1 para as duas variedades de mandioca. Para Água Morna, a presença de 
reguladores promoveu aumento de 16,78% na altura das plântulas e para Amarelinha 58,73%.  
Quanto ao número de folhas, o tratamento controle diferiu estatisticamente dos demais tratamentos para 
ambas as variedades, promovendo maior número de folhas verdes e menor número de folhas mortas. O 
número de folhas formadas, bem como o tempo que se mantêm verdes, é uma variável importante e que 
ajuda a medir a resposta da variedade às condições de cultivo in vitro, assim como se torna determinante, 
no caso dessa espécie, para o êxito na etapa de aclimatização (VIDAL, 2009).  
 
 
 
 
 
 
Tabela 1 – Valores médios da altura das plântulas [AP (cm)], do número de folhas verdes (NFV) e mortas 
(NFM), do número de raízes (NR), do comprimento da raiz [CR (cm)] e da porcentagem de calos e de 
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contaminantes (CONT) no estabelecimento in vitro de diferentes variedades de mandioca. Santarém-PA, 
2017. 

 
 
No que se refere às raízes, T1 e T2 de Água Morna foram significativamente superior ao T3, elevando em 
63,47% o número de raízes e em 47,93% o seu comprimento. Por sua vez, Amarelinha obteve maior número 
e comprimento de raízes nos tratamentos 2 e 3, os quais diferiram estatisticamente do tratamento 1 (85,14% 
e 85,93%, respectivamente). Na cultura da mandioca, a presença de raízes em quantidade equilibrada com 
a parte aérea é positiva para o cultivo in vitro, pois devido à maior absorção de nutrientes favorece a fase de 
multiplicação, através da maior produção de gemas, as quais servirão de explantes para os subcultivos 
seguintes (OLIVEIRA et al., 2000).  
Todos os tratamentos apresentaram formação de calos, no entanto, a porcentagem foi elevada nos 
tratamentos 2 e 3, para ambas as variedades. A formação de calos é comum na cultura de tecidos e deve-se 
à adaptação dos explantes às condições in vitro. Além disso, as auxinas podem ser fortes indutoras na 
formação de calos e a resposta diferenciada de uma variedade para outra pode ser resultante do 
desbalanceamento nos níveis endógenos de reguladores vegetais de cada uma dessas variedades com as 
concentrações exógenas usadas no meio de cultura (SILVA et al., 2015). A porcentagem de contaminação, 
por fungos e bactérias, variou entre 5 a 20%. De acordo com Oliveira et al. (2000), este valor é considerado 
normal para a fase de estabelecimento in vitro, o que valida a desinfestação dos explantes, sendo possível a 
redução desses percentuais com a otimização do protocolo de assepsia. 
 
Conclusão  
A adição de reguladores de crescimento ao meio de cultura são promissores para o estabelecimento in vitro 
das variedades Água Morna e Amarelinha. A variedade Água Morna obteve melhor resposta no 
estabelecimento in vitro.  
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Introdução 
A mandioca é a principal cultura agrícola do Amazonas e representou, em 2013, 70,82% do total de lavoura 
temporária cultivada no Estado (FILGUEIRAS e HOMMA, 2016). Segundo o IBGE (2017), o Amazonas 
apresentou uma área cultivada de 86.298 ha, produção estimada em 832.095 toneladas e rendimento médio 
de 9,65 t ha-1 , enquanto que o Brasil produziu 20.026.713 toneladas de raízes numa área de 1.356.854 ha e 
um rendimento médio de 14,76 t ha-1 .  
No Amazonas, o cultivo de mandioca é destinado principalmente à produção de farinha, com estimativa de 
consumo per capita de 43,4 kg/ano, além do consumo in natura. Neste caso, exerce um importante papel no 
regime nutricional, devido ao seu alto valor energético, sobretudo entre as classes de menor poder aquisitivo 
(DIAS, 2015). Ademais, de acordo com Aplevicz e Demiate (2007), o amido de mandioca apresenta 
características físico-químicas de grande interesse industrial e montadoras de produtos eletroeletrônicos do 
Polo Industrial de Manaus que demandam por fécula (amido), segundo Cruz (2008), tem levado o Estado a 
importar cerca de 94 mil t/ano, das quais 82 mil toneladas para atender a demanda do Polo Industrial. Uma 
das causas da baixa produtividade dos cultivos de mandioca no estado do Amazonas é devida ao manejo 
inadequado da cultura e, em particular, do plantio de cultivares tradicionais com baixa produtividade e baixa 
concentração de amido, as quais são selecionadas pelos próprios agricultores (DIAS, 2004). Considerando-se 
o baixo nível de utilização de tecnologia e insumos adotado pelos produtores de mandioca, uma estratégia 
para melhoria do processo produtivo se encontra na utilização de cultivares de alto potencial produtivo, 
adaptadas às condições edafoclimáticas locais (FARIAS NETO et al., 2013). A mandioca apresenta ampla 
diversidade genética no Brasil e a Embrapa tem desenvolvido pesquisas de melhoramento genético visando 
selecionar e indicar genótipos superiores aos usualmente utilizados pelos agricultores.  
Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho agronômico de genótipos de mandioca, 
desenvolvidos pela Embrapa Mandioca e Fruticultura, nas condições edafoclimáticas de Manaus – AM. 
 
Material e métodos  
O experimento foi realizado, de Junho de 2016 a Junho de 2017, em área do campo experimental da Embrapa 
Amazônia Ocidental em Manaus – AM, em Latossolo Amarelo Distrófico, muito argiloso, em ambiente de 
terra firme e clima tropical úmido (tipo Af), conforme a classificação de Köppen. Foram plantados 30 
genótipos de mandioca, provenientes do programa de melhoramento da Embrapa Mandioca e Fruticultura 
(Tabela 1), em blocos ao acaso com duas repetições, parcelas úteis de dez plantas, no espaçamento de 1,0 
m x 1,0 m.  
No plantio, foram utilizadas manivas de 20 cm de comprimento plantadas a 10 cm de profundidade e a 
adubação constou de 60 kg ha-1 de P2O5 no plantio e 30 kg ha-1 de N, na forma de ureia mais 40 kg ha-1 de 
K2O, na forma de cloreto de potássio em duas adubações de cobertura. Nos primeiros 120 dias foram 
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realizadas três capinas para controle das plantas daninhas. A colheita das raízes de mandioca foi realizada 
12 meses após o plantio, em Junho de 2017, em que foram avaliadas a produtividade de raízes (PR), o teor 
de amido nas raízes (TA) e a produtividade de amido (PA). A produtividade de raízes foi obtida por pesagem 
de toda a parcela útil e convertida para hectare. O teor de amido das raízes foi mensurado pelo método da 
balança hidrostática (GROSSMAN e FREITAS, 1950).  
A produtividade de amido foi obtida pela multiplicação entre a produtividade de raízes e o teor de amido. As 
médias foram comparadas estatisticamente pelo teste de Scott e Knott a 5% de probabilidade e foi calculado 
o índice de soma de postos ou ranks proposto por Mulamba e Mock (1978) que consiste em classificar os 
genótipos em relação a cada um dos caracteres, em ordem favorável ao melhoramento em que, uma vez 
classificados, são somadas as ordens de cada genótipo referente a cada caráter, resultando uma medida 
adicional tomada como índice de seleção (CRUZ et al., 2004). No cálculo desse índice, foi considerado peso 
2 para o caráter PA, visto que quanto maior a quantidade de amido produzida, maior será o rendimento 
industrial de farinha ou fécula e, os demais caracteres receberam peso 1. 
 
Resultados e discussão  
Na Tabela 1 pode ser observada a variabilidade genética entre os genótipos avaliados ao apresentar 
diferença estatística, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade, para todos caracteres. A produtividade 
de raízes (PR) variou de 41,05 a 10,65 t ha-1 com média de 21,19 t ha-1 e todos os genótipos apresentaram 
produtividade de raízes superior à média estadual, de 9,65 t ha-1 , segundo IBGE (2017). Os genótipos foram 
agrupados em seis grupos, pelo teste de Scott-Knott, com destaque para BRS Tapioqueira e BRS Tianguá, 
pertencentes ao agrupamento superior com produtividade de raízes superior em 93,7% e 75,1% em relação 
à média do experimento e, destaque para BRS Kiriris e BRS Poti Branca, ambas formadoras do segundo 
agrupamento superior e com produtividade de raízes acima de 31 t ha-1 .  
Dias (2015) e Rocha et al. (2015) também mostraram variabilidade genética na produtividade de raízes (PR) 
de mandioca de cultivares tradicionais no Amazonas e além disso, Dias (2015) apresentou PR acima de 40 t 
ha-1 , enquanto Rocha et al. (2015) apresentou PR acima de 30 t ha-1 , o que evidencia a importância do uso 
de insumos e cultivares adaptadas. Ao avaliar cultivares de mandioca em Roraima, Souza (2015), mostrou 
variabilidade genética e que as maiores PR também foram alcançadas por IAC 12, BRS Tianguá, IAC 13, BRS 
Purus e BRS Tapioqueira. 
Em relação ao teor de amido (TA), a variação foi de 30,84% (Amansa Burro) a 23,93% (98102- 02), com média 
de 27,53% e os genótipos formaram dois grupos de acordo com Scott-Knott, sendo o grupo superior 
composto por 15 genótipos com teor de amido superior a 28,31% e o grupo inferior composto por 15 
genótipos com teor de amido inferior a 27,46%. Rocha et al. (2015) também apresentaram variabilidade 
genética para teor de amido em cultivares tradicionais do Amazonas, variando de 26,79% a 32,25% e média 
de 29,35%. Somente os genótipos 95115-38, BRS Tapioqueira e Amansa Burro apresentaram teores de amido 
maiores de 30%. Souza (2015) também obteve teor de amido acima de 30% para BRS Tapioqueira num 
experimento realizado em Roraima, o que evidencia o potencial dessa cultivar para teor de amido. 
A produtividade de amido (PA) variou de 12,56 a 2,83 t ha-1 com média de 5,91 t ha-1 . Os genótipos foram 
agrupados em sete grupos pelo teste Scott-Knott, sendo que os três grupos superiores foram compostos por 
apenas um genótipo, BRS Tapioqueira (grupo a), BRS Tianguá (grupo b) e BRS Kiriris (grupo c), o que mostra 
ampla variabilidade existente entre os genótipos, para este caráter. Rocha et al. (2015) também mostraram 
variabilidade genética para produtividade de amido em cultivares tradicionais do Amazonas com média 8,10 
t ha-1 de amido. 
Tabela 1 – Médias de produtividade de raízes (PR), teor de amido (TA) e produtividade de amido (PA) de 30 
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genótipos de mandioca e ordenamento dos genótipos pelo índice de seleção de Mulamba e Mock (Rank 
Médio). Manaus, AM, 2017. 
 

 
 
Já Souza (2015) ao avaliar dez cultivares de mandioca em Roraima obteve dois agrupamentos, segundo Scott-
Knott, para o caráter produtividade de amido com destaques para as cultivares IAC 12 (10,9 t ha-1 ), BRS 
Tianguá (10,4 t ha-1 ), BRS Tapioqueira (9,3 t ha-1 ), BRS Purus (8,9 t ha-1 ), BRS Caipira e IAC 13 (8,7 t ha-1 ). 
Isso mostra o potencial para produtividade de amido das cultivares BRS Tapioqueira e BRS Tianguá, tanto 
nesse trabalho quanto no trabalho desenvolvido em outras regiões.  
A Tabela 1 também apresenta o ordenamento dos genótipos pelo índice de seleção de Mulamba e Mock 
(Rank Médio). A partir desse índice de seleção, os genótipos foram classificados em ordem favorável para 
seleção e considerando-se uma intensidade de seleção de 25%, os genótipos selecionados por este índice 
são BRS Tapioqueira, BRS Tianguá, 96207-05, BRS Kiriris, BRS Caipira, Amansa Burro, 9624-09 e BRS Poti 
Branca. 
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Conclusões  
Os genótipos apresentaram variabilidade genética para os caracteres avaliados. Nas condições deste 
experimento os genótipos BRS Tapioqueira, BRS Tianguá, 96207-05, BRS Kiriris, BRS Caipira, Amansa Burro, 
9624-09 e BRS Poti Branca, baseado no índice de seleção, obtiveram os melhores desempenhos de 
produtividade de raízes e teor de amido.  
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Introdução 
Na mandiocaultura a operação de plantio das lavouras é realizada tradicionalmente após preparo do solo 
caracterizado por uma aração e duas gradagens. Com o passar dos anos, tais procedimentos podem acarretar 
problemas de erosão, compactação e empobrecimento progressivo do solo, com consequente redução na 
produtividade da lavoura (Gabriel Filho et al., 2000).  
A utilização de práticas conservacionistas de manejo do solo tem recebido grande ênfase da pesquisa 
atualmente, basicamente no que se refere à manutenção e à melhoria das propriedades físicas, químicas e 
biológicas dos solos cultivados e às suas implicações no rendimento das culturas (Otsubo, et al., 2008).  
O plantio direto ou o cultivo mínimo associado ao uso de plantas de cobertura do solo podem aumentar a 
sustentabilidade dos sistemas de produção de mandioca, além de oferecer condições mais favoráveis ao 
crescimento e desenvolvimento das culturas de interesse econômico (Otsubo, et al., 2013). Diversos 
trabalhos envolvendo o sistema de plantio direto veem sendo desenvolvidos (Gabriel Filho et al., 2003, 
Oliveira et al., 2001, Pequeno et al., 2007, Otsubo et al., 2008) e a grande maioria destes está voltada a 
estudos de aperfeiçoamento e adequação do sistema para a cultura da mandioca.  
Apesar da grande importância e da contribuição de tais pesquisas voltadas aos sistemas de plantio direto e 
mínimo em mandioca, pouco se tem feito no sentido de selecionar genótipos adaptados para tais sistemas. 
O objetivo do presente trabalho foi comparar o desempenho de diferentes genótipos em dois sistemas de 
plantio, direto e convencional, para caracteres de interesse agronômico. 
 
Material e métodos  
Os experimentos foram conduzidos durante as duas safras consecutivas (2015/16 e 2016/17) na área 
experimental da Epagri/Estação Experimental de Urussanga, localizada no município de Urussanga, região 
Sul de santa Catarina, a 28º31’04’’ latitude Sul, 49º19’15’’ longitude Oeste e 48 metros de altitude, em um 
solo classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo, distrófico de origem granítica. O clima é do tipo 
Subtropical Úmido com Verão Quente (Cfa). A temperatura média anual é 19,4ºC, variando de 14,6ºC em 
junho e 24,1ºC em fevereiro. A precipitação total anual média é 1.624mm, bem distribuída ao longo do 
ano. Apesar de não haver estação seca definida, o trimestre abril-maio-junho recebe apenas 17% da 
precipitação anual, enquanto o trimestre dezembro-janeiro-fevereiro recebe 35% da precipitação total 
anual.  
Foram selecionadas duas áreas extremantes para instalação dos experimentos. Uma foi semeada com 
aveia preta para formação de palhada e plantio dos experimentos em sistema direto sob a mesma. Na 
outra área, os experimentos foram instalados no sistema convencional de preparo de solo (uma aração e 
duas gradagens) (Figura 1).  
Foram avaliados 18 genótipos nos dois sistemas de plantio. Entre os genótipos destacam-se 16 clones da 
etapa avançada do programa de melhoramento genético de mandioca da Epagri e dois cultivares 
comerciais: Mandim Branca e SCS254 Sambaqui. O delineamento experimental utilizado na instalação de 
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cada experimento foi o de blocos caualizados, com três repetições e parcelas de 12 plantas espaçadas de 
0,90 m entre plantas e 0,85 m entre fileiras. Os seguintes caracteres foram mensurados: produção de raízes 
(kg/ha) e teor de amido nas raízes (%) obtido pela relação ((15.75+ (0.0564 x Mat. seca) - 4.65))(Grossmann 
& Freitas, 1950). Os dados foram analisados de forma conjunta para os dois sistemas de plantio utilizando 
o programa GENES (Cruz, 2006). Também foram estimadas as correlações entre os dois sistemas pelos 
métodos de Pearson e Sperman para os dois caracteres avaliados. 
 

 
Figura 1. Visão geral da área (a e b) e dos experimentos instalados nos dois sistemas de plantio: convencional 
(c) e direto (d). 
 
Resultados e discussão  
Na Tabela 1 é aprestado o resumo da análise de variância para todos os caracteres avaliados. As fontes de 
variação genótipos e interação genótipos x anos apresentaram efeitos significativos (P≤0,01) para ambos os 
caracteres: produção de raízes e teor de amido nas raízes. Quando se comparou os sistemas de plantio (S), 
não se detectou diferenças significativas a nível de 5% de probabilidade para produção de raízes, 
porcentagem de amido. Reis et al., (2007) avaliando o comportamento de diferentes genótipos de arroz, 
também sob o sistema de plantio direto e convencional, concluiu que os genótipos avaliados tiveram 
comportamentos semelhantes para produtividade de grãos nos dois sistemas de cultivo e que o sistema 
plantio direto constituiu alternativa viável para a cultura do arroz de terras altas. O coeficiente de variação 
ambiental (CV) foi de 19,41% para produção de raízes e 6,8% para teor de amido (Tabela 1). Os valores estão 
de acordo com o que é normalmente estimado para essas variáveis (Vidigal Filho et al., 2007; Cardoso et al., 
2004 a). A inexistência de interação genótipos x sistemas de plantio, conforme foi constatada na análise 
estatística, indica similaridade de produtividade dos genótipos nos dois sistemas. Na interação tripla 
genótipos x anos x sistemas (GxAxS), somente foi detectada significância para porcentagem de amido (Tabela 
1). 
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Tabela 1. Resumo da análise conjunta das safras (2015/16 e 2016/17) e sistemas (convencional e direto) para 
os caracteres produtividade de raízes (ProdRaiz) e teor de amido (Amido). 

 
 
As estimativas das correlações de Pearson e Spearman entre as médias dos genótipos avaliados nos dois 
sistemas são apresentadas na tabela a seguir. Observou-se que todas as correlações entre os dois sistemas 
foram de alta magnitude (acima de 80%) para os caracteres avaliados (Tabela 2). Estimativas que corroboram 
com a não significância da fonte de variação “Sistemas” obtida da ANOVA. 
 
Tabela 2. Estimativas de correlações de Pearson e Spearman entre os sistemas de plantio convencional e 
direto para os caracteres produção de raízes e porcentagem de amido. 

 
 
Em função das altas magnitudes das correlações de desempenho dos genótipos testados quanto à produção 
de raízes e teor de amido, nos dois sistemas (convencional e direto), e da ausência de interação genótipos x 
sistemas de plantio, a seleção (nesse conjunto de genótipos) para um dos sistemas poderá ser extrapolada 
para o outro.  
 
Conclusões   
Os genótipos avaliados têm comportamentos semelhantes para produção e teor de amido nas raízes nos 
dois sistemas de plantio, credenciando o sistema plantio direto como alternativa viável para a cultura da 
mandioca. 
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Introdução  
Nos últimos anos a cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) em Roraima tem obtido um crescimento, 
não só na área colhida que atingiu cerca de 8.119 ha, mas também na produção de raízes que alcançou 
179.010 toneladas fazendo com que a produtividade média superasse 22 t.ha-1 , bem maior que as médias 
da região Norte e do Brasil que estão hoje em 15,3 e 14,7 t.ha-1 , respectivamente (IBGE, 2017). A fabricação 
de farinha é o principal destino da produção no Estado e o cultivo em ambiente de mata ainda é o 
predominante, apesar de ser cultivada no sistema de roças em ilhas de mata próximas em áreas de savana 
por indígenas e pequenos produtores rurais. Os cultivos que utilizam a mecanização e fertilizantes ainda são 
incipientes para a cultura no Estado. Por outro lado, as perspectivas de desenvolvimento da cultura são 
grandes pela necessidade de ocupação das áreas produtivas e pelo maior interesse dos agricultores em 
aumentar a área de plantio.  
Em 2009, a Embrapa Roraima começou a participar de um projeto de rede de mandioca de mesa, também 
conhecida como macaxeira, mandioca mansa ou aipim, a qual é bastante cultivada no estado de Roraima, 
sendo destinada notadamente ao consumo in natura. No projeto que tem abrangência nacional, participam 
cultivares introduzidas dos Bancos de Germoplasma das Embrapas de Cruz das Almas-BA, Manaus-AM e 
Planaltina-DF, além de cultivares coletadas no Estado que atuam como testemunhas para comparação de 
comportamento. As avaliações consistem em ensaios com repetições, nos ecossistemas de mata alterada e 
de Cerrado para melhor caracterização dos materiais adaptados. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o 
comportamento de cultivares de mandioca de mesa em área de mata alterada de Roraima. 
 
Material e métodos 
No período de junho de 2015 a junho de 2017, os experimentos foram conduzidos no Campo Experimental 
Serra da Prata (CESP) da Embrapa Roraima, em área de mata alterada, no município de Mucajaí- RR. Para a 
implantação dos experimentos foram utilizadas 13 cultivares de mandioca provenientes dos Bancos de 
Germoplasma da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, Embrapa Amazônia Ocidental, Embrapa 
Cerrados e cultivares locais (Tabela 1).  
Foram utilizadas manivas de 20 cm de comprimento no plantio e a profundidade foi de 10 cm. O 
delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com três repetições, parcelas de 40 
plantas, no espaçamento de 1,0 m x 0,60 m. A adubação de plantio constou da aplicação de 400 kg.ha-1 de 
NPK (08- 28-16) e 50 kg.ha-1 de FTE BR-12. A realização da adubação de cobertura foi aos 50 dias do plantio 
com 50 kg.ha-1 de N na forma de ureia e 40 kg.ha-1 de K2O como cloreto de potássio.  
 
 
 
Tabela 1. Cultivares de mandioca de mesa. 
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A colheita das raízes de mandioca foi realizada em julho de 2016 e junho de 2017. Por ocasião da colheita 
foram realizadas as medições dos dados de produção. A produção de raízes foi obtida por pesagem de toda 
a parcela útil e convertida para hectare considerando a quantidade obtida na área de 12 metros quadrados. 
As raízes com tamanho comercial (média de 30 cm de comprimento e entre 4 e 5 cm de diâmetro) foram 
pesadas por parcela e convertidas para toneladas por hectare. O teor de matéria seca e de amido das raízes 
foi obtido pelo método da balança hidrostática (Grossman & Freitas, 1950). As raízes de cada parcela foram 
selecionadas pelo tamanho mais representativo dos clones, retirando-se as partes lenhosas e pesando-se no 
mínimo 3 kg para serem lavadas em água corrente e colocadas para secar à sombra. A seguir foram pesados 
3 kg de raízes e posteriormente dentro da água utilizando-se a balança hidrostática para obtenção do teor 
de matéria seca e do teor de amido. As médias foram comparadas estatisticamente pelo teste de Skott e 
Knott a 5% de probabilidade. 
 
Resultados e discussão  
A Tabela 2 mostra na safra 2015/16 o peso de raízes comerciais de sete cultivares de mandioca de mesa que 
não diferiram estatisticamente entre si e apenas a última, Conquista 1 (4,1 t.ha-1) ficou abaixo da média do 
experimento que foi de 4,2 t.ha-1 . As cultivares que mais se destacaram foram a Conquista 2 (6,0 t.ha-1), 
Roxona (5,5 t.ha-1), IAC 576-70 (5,3 t.ha-1), Aipim Brasil (5,1 t.ha-1), Aciolina (5,0 t.ha-1) e IAPAR-19 (4,7 
t.ha-1). Na mesma safra, as cultivares que mais se destacaram quanto ao peso total de raízes foram a IAC 
576-70 (21,6 t.ha-1), Roxona (19,7 t.ha-1), Aciolina (18,7 t.ha-1), Conquista 2 (17,9 t.ha-1), Conquista 1 (17,9 
t.ha-1), IAPAR-19 (15,6 t.ha-1) e Aipim Brasil (15,5 t.ha-1) não diferindo estatisticamente das demais, porém 
apresentando produtividades acima da média do experimento que foi de 15,4 t.ha-1 . 
Na safra 2016/17, seis cultivares destacaram-se das demais obtendo produções de raízes comerciais acima 
da média do experimento e não diferindo estatisticamente entre si, as quais são: Aipim Manteiga (7,6 t.ha-
1), BRS Gema de Ovo (7,3 t.ha-1), Folha Fina (6,5 t.ha-1), BRS Dourada (5,4 t.ha-1), Aciolina (5,3 t.ha-1) e 
Conquista 2 (5,2 t.ha-1). Quanto ao peso total de raízes cinco cultivares apresentaram produções acima da 
média e não diferiram estatisticamente entre si, quais sejam: Folha Fina (24,2 t.ha-1), Aipim Manteiga (21,1 
t.ha-1), BRS Dourada (20,7 t.ha-1), BRS Gema de Ovo (19,4 t.ha-1) e Aciolina com 19,0 t.ha-1 .  
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Tabela 2. Peso de raízes comerciais e peso total de raízes, em toneladas por hectare, de cultivares de 
mandioca de mesa colhidas nas safras 2015/16 e 2016/17 em área de mata alterada, em Mucajaí-RR. 

 
 
Convém observar que a cultivar BRS Gema de Ovo foi introduzida a partir da safra 2016/17 e a cultivar 
Conquista 1 participou até a safra 2015/16 encontrando-se no momento sob novos testes aguardando uma 
possível recomendação devido as suas boas características culinárias.  
A Tabela 3 mostra que na safra 2015/16 as maiores produções de amido por hectare foram das cultivares 
IAC 576-70 (5,6 t.ha-1), Aciolina (5,3 t.ha-1), Conquista 2 (5,1 t.ha-1), Roxona (4,7 t.ha-1), Conquista 2 (4,7 
t.ha-1) e IAPAR-19 (4,1 t.ha-1), não diferindo significativamente entre si. Quanto ao teor de amido, as 
cultivares Retrói (29,1 %), BRS Dourada (28,8 %), Aciolina (28,7 %), Folha Fina (28,6 %), Conquista 2 (27,8 %) 
e Conquista 1 (27,2 %), apresentaram as maiores estimativas, diferindo estatisticamente das demais. 
Convém observar que a cultivar Conquista 2 apesar de ter obtido apenas 27,8 % de teor de amido produziu 
5,1 t.ha-1 de amido, compensando devido a maior produção de raízes nesta safra.  
Na safra 2016/17, cinco cultivares apresentaram produções de amido acima da média do experimento e não 
diferindo entre si, quais sejam: Folha Fina (6,6 t.ha-1), BRS Dourada (5,8 t.ha-1), BRS Gema de Ovo (5,5 t.ha-
1), Aciolina (5,5 t.ha-1) e Aipim Manteiga (5,2 t.ha-1). Quanto ao teor de amido as cultivares que mais se 
destacaram foram: Retrói (29,2 %), Aciolina (29,1 %) e BRS Gema de Ovo (29,0 %) diferindo estatisticamente 
das demais. 
Considerando as duas safras de mandioca de mesa a cultivar que chamou mais atenção foi a Conquista 2 
que, apesar de não ter superado à cultivar Aciolina, utilizada como testemunha, na maioria dos parâmetros 
avaliados, também não diferiu estatisticamente desta. A cultivar Conquista 2 foi superior a cultivar Aciolina 
quanto ao peso de raízes comerciais na safra 2015/16, e praticamente teve a mesma produtividade na safra 
2016/17. Já a sua produção total de raízes na primeira safra foi pouco menor do que a cultivar Aciolina e a 
combinação de baixa produção com baixo teor de amido resultou na baixa produção de amido na safra 
2016/17, tendo diferido estatisticamente da cultivar Aciolina. 
 
 
 
Tabela 3. Produção e teor de amido de cultivares de mandioca de mesa aos 11 meses nas safras 2015/16 e 
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2016/17, em Mucajaí-RR 

 
 
Conclusões  
As cultivares Aipim Manteiga, BRS Gema de Ovo, Folha fina, BRS Dourada e Conquista 2 mostraram-se mais 
promissoras para indicação de plantio em área de mata alterada no estado de Roraima. 
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Introdução  
A mandioca destaca-se por uma cultura alimentar importante para as regiões tropicais do planeta, já que 
pode ser cultivada tanto em condições ótimas de cultivo, como também nas regiões marginais de clima e 
solo, com precipitações anuais de até 500mm, sem irrigação suplementar, e na maioria das vezes ocupando 
solos pobres e ácidos (ALVES, 2006). Uma das estratégias da mandioca para sobreviver a longos períodos de 
estiagem, é a redução da área foliar e, a consequente diminuição das perdas de água por transpiração, além 
de não apresentar um período crítico durante seu desenvolvimento no qual os efeitos do déficit hídrico são 
mais prejudiciais (ELSHARKAWY, et al. 1989).  
Além disso, as plantas de mandioca são extremamente eficientes fotossinteticamente, pois pode ser 
considerada intermediária, possuindo componentes bioquímicos do mecanismo C4, embora 
morfologicamente seja uma C3 (EL-SHARKAWY, et al. 1989). Estes mesmos autores observaram, em trabalho 
anteriores, relação entre a fotossíntese das plantas e a produção final. Assim, recomenda-se que os 
programas de melhoramento da mandioca incluam a seleção da fotossíntese foliar para a identificação de 
materiais parentais ou avaliando linhagens, como um fator que pode contribuir para aumento de produção 
(EL-SHARKAWY, 2004). Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi estudar a variação da fotossíntese de 
mudas de mandioca provenientes de sementes como um parâmetro para a seleção de linhagens 

 
Material e métodos  
O experimento foi realizado na estação experimental do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) em 
Londrina – PR. As mudas foram provenientes de sementes advindas de blocos de cruzamento entre os 
materiais: Baianinha x IPR União Pato Branco, Cascudo x Fécula Branca Irati, IAC 576-70 Bloco Mesa 
Morretes, Baianinha Paranavaí, Roxinha Bloco Mesa Morretes, Fécula Branca x Cascudo Irati, Baianinha x IAC 
90, Catarina Branca Bloco Mesa Morretes, Espeto Bloco Mesa Morretes, Amarelinha Bloco Mesa Lapa e 
Baianinha x IAC 576-70 Irati. As sementes de mandioca provenientes dos cruzamentos selecionados foram 
semeadas em tubetes e mantidas em casa de vegetação, sendo irrigadas de acordo a necessidade. Após 60 
dias, vinte e duas mudas de cada cruzamento foram separadas ao acaso, eliminando as que estavam com 
alguma deformidade e/ou doenças, numeradas e então avaliadas quanto a altura e fotossíntese. A 
mensuração da altura foi realizada com o objetivo de verificar se esse fator poderia influenciar no valor da 
fotossíntese. Para tanto utilizou-se régua milimétrica, medindo na base a partir da superfície do substrato 
até o meristema apical.  
Na avaliação da fotossíntese as mudas foram levadas até ante-sala da casa de vegetação, de modo que a 
influência de diversos fatores ambientais sobre as taxas de fotossíntese aparente (Pa) pudessem ser 
cuidadosamente controlados. As avaliações foram feitas em folhas completamente expandidas com duas 
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repetições, utilizando-se um analisador de gás a infravermelho LC-pro SD da ADC-Bioscientific Ltd. A fonte 
de luz foi do próprio aparelho, com 1000 μmol m-2 s -1 . Os dados foram expressos em μmol m-2 s -1 de CO2 
por unidade de área foliar.  
Na análise estatística dos dados de fotossíntese, cada muda foi considerada um tratamento e cada 
cruzamento analisado separadamente, com duas repetições. Realizou-se analise de correlação de Pearson 
(r) para as médias da fotossíntese e altura de mudas considerando-se r = 1 perfeita positiva, 0,8 ≤ r < 1 forte 
positiva, 0,5 ≤ r < 0,5 fraca positiva, 0 < r < 0,1 ínfima positiva, 0 nula, -0,1 < r < 0 ínfima negativa, -0,5 < r ≤ -
0,1 fraca negativa, -0,8 < r ≤ -0,5 moderada negativa, -1 < r ≤ -0,8 forte negativa e r = -1 perfeita negativa 
(SANTOS, 2007). 
 
Resultados e discussão 
Houve diferença entre os resultados observados para fotossíntese das mudas dentro de cada cruzamento 
(Tabela 1), com valores variando desde a mínima de 1,28 μmol m-2 s -1 de CO2 para muda proveniente da 
linha parental de Catarina Branca Bloco Mesa Morretes, até 18,57 μmol m-2 s -1 de CO2 para muda 
proveniente da linha parental Baianinha Paranavaí. As médias variaram entre 5,67 μmol m-2 s -1 de CO2 
para o cruzamento Roxinha Bloco Mesa Morretes e 12,27 μmol m-2 s -1 de CO2 para o cruzamento Espeto 
Bloco Mesa Morretes.  
Dessa forma verificou-se que existe variação na fotossíntese das mudas dentro de cada cruzamento, 
indicando que esse parâmetro pode ser uma característica de origem genética e pode auxiliar na seleção das 
mudas. Essa informação pode auxiliar o melhoramento genético na seleção do F1 no estágio de plântula 
e/ou mudas provenientes de sementes botânicas, já que cada planta pode ser considerada uma variedade 
em potencial, criando base para a seleção (KAWANO, 2003).  
Em diversos experimentos em campo EL-SHARKAWY et al. (2012) observaram correlação de diversos 
materiais genéticos entre a fotossíntese de folhas de mandioca e o total de biomassa acumulada nas raízes, 
justificando também a importância da avaliação da fotossíntese como parâmetro para seleção de progênies. 
 
Tabela 1. Análise estatística para fotossíntese (μmol m-2 s -1 de CO2) de mudas de mandioca provenientes 
de sementes de vários cruzamentos. 

 
A análise estatística dos dados mostrou que os mesmos são consistentes e homogêneos. Isso pode ser 
verificado pelos dados de coeficiente de variação, cujo maior valor foi 5,7%. Para o desvio padrão os 
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cruzamentos que apresentaram os menores valores foram Fécula Branca x Cascudo Irati e Baianinha x IAC 
576-70 Irati: 2,05 e 2,24 respectivamente, os maiores valores foram observados para os cruzamentos 
Catarina Branca Bloco Mesa Morretes e Baianinha Paranavaí: 4,22 e 3,58 respectivamente. A assimetria que 
indica a distribuição dos valores em torno da média foi negativa somente para os cruzamentos Baianinha x 
IAC 90 e Espeto Bloco Mesa Morretes, com valores mais concentrados à direita, e positiva para os demais 
cruzamentos, indicando os valores mais concentrados à esquerda da curva. Na Tabela 2 observa-se que não 
houve correlação entre os parâmetros altura da muda e a fotossíntese, indicando que a altura não afetou a 
eficiência fotossintética. 
 
Tabela 2. Correlação (r Pearson) entre altura de planta e fotossíntese em mudas de mandioca provenientes 
de sementes de vários cruzamentos.  

 
 
Os valores de correlação para Baianinha x IPR União Pato Branco, Cascudo x Fécula Branca Irati, IAC 576-70 
Bloco Mesa Morretes, Catarina Branca Bloco Mesa Morretes e Amarelinha Bloco Mesa Morretes podem ser 
considerados como correlação fraca positiva. Já para os cruzamentos Baianinha Paranavaí, e Baianinha x IAC 
576-70 Irati houve correlação moderada negativa e ínfima negativa, respectivamente. Para os cruzamentos 
Espeto Bloco Mesa Morretes, Roxinha Bloco Mesa Morretes, Fécula Branca x Cascudo Irati e Baianinha x IAC 
90 houve correlação nula (SANTOS, 2007). Assim pode-se concluir que em geral a altura das mudas não 
influenciou a taxa de fotossíntese das plantas. 

 
Conclusões  
Existe diferença no valor da fotossíntese entre as mudas de mandioca provenientes de sementes de um 
mesmo cruzamento. A fotossíntese não tem correlação com a altura da muda de mandioca proveniente de 
sementes, independente dos cruzamentos.  
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) constitui uma das fontes mais econômicas de carboidratos nos 
trópicos, desempenhando papel importante na alimentação humana e animal e na indústria de 
processamento de farinha e fécula (ALBUQUERQUE et al., 2009). Sendo usada na alimentação humana e 
animal, assim como, matéria-prima para indústria. A mandioca de mesa, mandioca mansa, aipim ou 
macaxeira são denominações de variedades de mandioca com baixos teores de compostos cianogênios, na 
polpa das raízes (CENI et al., 2009). A escolha de uma cultivar de aipim, basicamente, está na dependência 
dos teores de HCN, tempo de cozimento das raízes e qualidade da massa cozida. Pôr outro lado, devem ser 
consideradas também outras características como é o caso do rendimento de raízes, cor da entrecasca, cor 
da massa cozida, presença de cintas e pedicelo, facilidade de descascamento, além da presença de fibras. 
(CARVALHO et al., 1999). Estima-se que uma ampla diversidade genética se encontra ainda por coletar em 
seus habitats naturais. A coleta de novos acessos de mandioca é um processo dinâmico e contribui para 
prevenir a erosão genética da espécie e ampliar a sua base genética para programas de melhoramento. 
(FUKUDA et al., 2000). De acordo Campos et al. (2010), a caracterização morfológica são de extrema 
importância para que haja eficiência nos trabalhos de melhoramento. Visando basicamente a diferenciação 
fenotípica entre os acessos, a redução de duplicidade, além de selecionar cultivares mais apropriadas para 
programas de melhoramento genético. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar 
morfologicamente quatro variedades de mandioca obtidas da coleção de Germoplasma da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia. 
 
Material e métodos  
O presente trabalho foi realizado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Campus Vitória da 
Conquista - BA. Realizou-se o plantio no ano de 2016 e a caracterização no ano de 2017. Foram selecionados 
quatro acessos de mandioca da Coleção de Germoplasma, sendo elas: BRS Rosada, Rosa, Macaxeira Branca 
e Macaxeira Preta. Para o plantio, foi feito o preparo de solo convencional, com aração e gradagem. O 
espaçamento utilizado foi de 1,0 m entre linhas e 0,60 cm entre plantas. As variedades foram caracterizadas 
através dos descritores morfológicos e agronômicos, de acordo a metodologia proposta por Fukuda & 
Guevara (1998). Foram avaliadas as seguintes características: Cor da folha apical, Forma do lóbulo centra, 
Cor do pecíolo, Cor do córtex do caule, Cor externa do caule, Comprimento da filotaxia, Cor da folha 
desenvolvida, Número de lóbulos, Cor da epiderme do caule, Hábito de crescimento do caule, Cor dos ramos 
terminais, Cor da nervura, Posição do pecíolo, Hábito de crescimento e Tipo de planta. 
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Resultados e discussão  
Diante dos dados apresentados na Tabela 1, observa-se que todos os acessos apresentaram diferença, com 
exceção a cor da folha desenvolvida, cor dos ramos terminais e cor da nervura. A diversidade morfológica de 
algumas características avaliadas pode permitir inferir que os materiais descritos apresentem diferenças 
genéticas, isso pode ser atribuído à variabilidade genética da espécie, por isso a necessidade da 
caracterização de novas variedades que estão surgindo. (TEIXEIRA et al., 2014).  
 
Tabela 1. Descrição morfológica e agronômica de quatro variedades de mandioca, Vitória da Conquista-BA, 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albuquerque et al. (2009), ao realizarem um trabalho com objetivo de Caracterizar morfologicamente e 
agronomicamente clones de mandioca cultivados no Estado de Roraima observaram quanto às 
características da folha, que todos os clones apresentaram as folhas adultas ou folhas desenvolvidas de cor 
verde, não observando distinção de cor entres as variedades, além disso observaram também que a cor 
verde não foi encontrada para a característica de cor do pecíolo, corroborando com o presente trabalho.  
O comprimento da filotaxia foi médio e curto para as variedades BRS Rosada, Rosa, Macaxeira Branca e 
Macaxeira Preta, de acordo Ramos (2007) as plantas que apresentarem médio ou curto comprimento tem 
maiores chances em produzir melhores estacas, pois essa característica baseia–se no número de nós e no 
tamanho das estacas.  
Para característica de tipo de plantas todas demonstraram forma guarda-sol, em exceção da variedade BR 
Rosada que apresentou forma cilíndrica, essa é uma característica que se deve levar em consideração, 
quando se planejar o adensamento da cultura. No formato de copa aberta, as plantas devem ser mais 
espaçadas em comparação com outros formatos, para facilitar o manejo da lavoura, evitando também a 
competição entre plantas pela luminosidade (TEIXEIRA, 2014; BARBOSA, 2013). 
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Conclusões  
Houve diferença entre as quatro variedades estudadas, com exceção dos parâmetros: cor da folha 
desenvolvida, cor dos ramos terminais e cor da nervura. O comprimento da filotaxia ficou entre curto e 
médio, resultando em melhores chances na produção de estaca.  
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Introdução  
A espécie Manihot esculenta Crantz, representada pela mandioca de indústria e pela mandioca de mesa, 
também conhecida em nossa região como macaxeira, é caracterizada por ser uma planta tropical, que 
mesmo sendo frequentemente colhida anualmente ou bianualmente é considerada uma espécie perene, 
lenhosa, com baixa exigência quanto a fertilidade do solo e as condições edafoclimáticas, que apesar de 
produzir sementes sexuais é preferencialmente propagada através de clonagem na implantação de plantios 
comerciais (VIANA, et al, 2002).  
As sementes geradas pelo cruzamento são resultantes da alogamia protogínica, característica da espécie, 
são usadas essencialmente para obtenção de novos materiais genéticos pelos melhoristas. Devido a 
ocorrência de elevada segregação na primeira geração após o cruzamento, a descrição morfológica deve ser 
usada na identificação de híbridos superiores para posteriormente, realizar e seleção e a fixação do genótipo 
por meio da propagação vegetativa, (NOLASCO, 2011). Nesta caracterização inclui-se a avaliação da 
incidência de floração entre os materiais genéticos estudados.  
A análise da floração é essencial em programas de melhoramento, uma vez que, para a realização de 
cruzamentos controlados é imprescindível deter informações sobre a floração e seu período de ocorrência. 
Deve-se observar que, em muitos clones, pode não ocorrer floração (ALVES, 2006) ou ocorrer floração tardia 
e irregular, o que impede a inclusão desses materiais genéticos em novos cruzamentos. 

 
Material e métodos 
O estudo foi realizado em uma população segregante obtida através do cruzamento ao acaso entre 
indivíduos de uma coleção de germoplasma local composta por 25 materiais genéticos de macaxeira. Entre 
mais de 200 genótipos, foram selecionados 95 para serem propagados vegetativamente em área de produtor 
rural localizada na PA 370, km 43, comunidade Boa Esperança, Santarém, Pará. Os genótipos estão dispostos 
em linhas de 7,0 metros sob espaçamento 1,0 m x 1,0 m entre linhas e entre plantas,sendo que cada linha 
representa um genótipo. A implantação do experimento ocorreu em janeiro de 2017, onde foram utilizados 
manivas-semente medindo 20 cm provenientes de uma única planta propagada por meio de semente sexual. 
A avaliação da floração foi realizada mensalmente durante sete meses, identificando os genótipos que 
apresentavam florescimento, assim como o número de plantas dentro do genótipo que apresentava essa 
característica. 
 
Resultados e discussão  
A floração ocorreu em 47 dos 95 genótipos estudados durante sete meses, sendo assim, 49,47% dos 
genótipos apresentaram uma ou mais plantas com emissão floral em algum momento durante o período de 
avaliação. A primeira emissão floral foi constatada em maio, ou seja, aproximadamente aos quatro meses 
após o plantio. Nesta avaliação, observou-se ainda, a floração de todas as plantas da parcela em apenas dois 
genótipos (Tabela 01). Ao final das avaliações, 18 genótipos apresentaram floração em todas as plantas da 
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parcela. Gama et al (2011) observou o início da floração aos cinco meses após o plantio e em 
aproximadamente 14% dos 208 genótipos do banco ativo de germoplasma da Embrapa Amazônia Oriental, 
sendo que, somente dois acessos atingiram floração total.  
 
Tabela 01. Número de genótipos e seu percentual de plantas com flores ao longo dos meses. 

 
 
Alves (2006) afirma que a floração da mandioca pode iniciar a seis semanas após o plantio, e que a floração 
possivelmente seja estimulada por temperatura moderadas (24ºC), por fotoperíodos longos e pela formação 
da arquitetura da planta em relação às ramificações. 
 
Conclusões  
O percentual de floração no presente trabalho foi de 49,47%, superior aos encontrados na literatura, 
permitindo maior controle sobre as características de florescimento e a inserção de um número considerável 
de materiais genéticos em possíveis novos cruzamentos.  
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Introdução  
Comercialmente, a propagação de Manihot esculenta é realizada exclusivamente por meio do uso de 
manivas-semente, confeccionadas a partir de cortes da haste, medindo cerca de 20 cm e com número 
aproximado de cinco (05) gemas, que promovem a reprodução vegetativa da espécie, gerando plantios 
clonais (SILVA et al. 2001). Isso ocorre principalmente pela busca de um estande homogêneo nos cultivos, 
que facilite o manejo e os tratos culturais adotados pelos produtores. A propagação sexual da espécie e 
sua responsabilidade para a manutenção da diversidade genética é amplamente desconhecida (ELIAS et 
al, 2001). A mandioca é uma planta monóica, ou seja, apresenta flores femininas e masculinas na mesma 
planta, até mesmo na mesma inflorescência, apresentando o mecanismo de alogamia protogínica 
caracterizado pela abertura floral feminina cerca de uma semana antes da masculina, o que dificulta a 
ocorrência de autocruzamento na espécie (LARA, et al. 2008).  
Os frutos gerados através dos cruzamentos são cápsulas tricocas deiscentes que medem cerca de 1,5 cm 
e comportam de uma a três sementes (RIBEIRO, 2010). Estas sementes são responsáveis por promover a 
variabilidade genética da espécie, e pela geração de genótipos segregantes com características de possível 
interesse para o melhoramento genético da cultura, sendo possível, a partir da planta gerada por 
semente, a fixação do genótipo de interesse pela propagação vegetativa.  
Elias et al (2001), relata que pelo fato de variedades de mandioca produzirem sementes férteis antes da 
colheita, e estas sementes serem liberadas naturalmente, visto que a espécie possui frutos classificados 
como deiscentes, estas sementes acabam entrando em contato com o solo, germinando em meio ao 
plantio vegetativo e sendo cultivadas pelos agricultores que, quando satisfeitos com as características 
morfológicas apresentadas pelo individuo gerado, podem optar por posteriormente reproduzir este novo 
genótipo de forma clonal em seus cultivos. Costa et al (2003), considera a elevada biodiversidade 
representada pelos recursos genéticos da mandioca na Amazônia, um importante bem socioeconômico 
da região, tendo em vista a qualidade e a adaptação desses materiais genéticos às condições 
edafoclimáticas locais. O estudo da produção de frutos, sementes e da germinação destas sementes 
dentro da espécie, nos permite investigar o comportamento dessa biodiversidade com base na produção 
de novos genótipos.  
O objetivo deste estudo é avaliar a produção de frutos, sementes e plântulas a partir do cruzamento ao 
acaso entre indivíduos de uma coleção de germoplasma local mantida por agricultores, no município de 
Santarém, Pará. 
 
Material e métodos  
Em outubro de 2015, realizou-se a coleta de frutos resultantes do cruzamento ao acaso entre vinte e cinco 
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(25) clones de uma coleção de germoplasma local implantada em junho de 2014 na comunidade de 
Tabocal, localizada na BR 163, km 22, Santarém, Pará. Segundo a classificação climática de Köppen, o 
município possui clima do tipo Am, caracterizado por ser equatorial úmido com uma estação seca bem 
definida e outra com elevados índices pluviométricos (CORRÊA, 2013).  
Os materiais genéticos que constituem a coleção de germoplasma são identificados neste estudo com a 
nomenclatura utilizada pelo produtor.  
Os frutos coletados foram acondicionados em sacos de papel kraft, identificados segundo a matriz, e 
encaminhados para o Laboratório de sementes da Universidade Federal do Oeste do Pará, onde foram 
secos em temperatura ambiente para extração das sementes, que em sua maioria, foram liberadas 
espontaneamente pela deiscência característica da espécie. As demais, foram obtidas por meio de 
abertura manual dos frutos. Os frutos e as sementes foram contabilizados de acordo com a identificação 
do genótipo de onde foram coletadas, e em fevereiro de 2016, foram semeadas em canteiro a uma 
profundidade de aproximadamente 1,0 cm, com terra preta como substrato, no Viveiro Experimental de 
Produção de Mudas da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA.  
A avaliação da emergência de plântulas foi realizada diariamente até cessarem após cinco meses. Para 
um melhor controle sobre o número de plântulas obtidas, logo após a emergência, as mesmas foram 
contabilizadas e transferidas para tubetes devidamente identificadas. 
 
Resultados e discussão  
Foram coletados um total de quatrocentos e quarenta e sete (477) frutos e mil cento e trinta e uma (1131) 
sementes resultantes do intercruzamento dos diversos genótipos da coleção de germoplasma estudada. 
Estes dados indicam que em média, cada fruto colhido, apresentava 2,37 sementes. Silva (2001), afirma 
que há relação entre o número de sementes originados por fruto e a probabilidade de germinação, 
segundo seu estudo, sementes obtidas de frutos com apenas uma semente tem maior probabilidade de 
germinar quando comparadas as obtidas de frutos com duas ou três sementes. Considerando que alguns 
genótipos apresentam maior frequência de frutos com uma única semente, o pesquisador acredita ainda 
haver seleção sexual entre genótipos. O número de frutos coletados por material genético e o respectivo 
número de sementes extraídos dos mesmos são apresentados na Tabela 01 juntamente com a relação 
obtida pela divisão do número de sementes pelo número de frutos que caracteriza a quantidade de média 
de sementes fornecidas por fruto de cada genótipo.  
A avaliação da germinação constatou a emergência da primeira plântula aos 11 Dias Após Semeadura 
(DAS). Os dados de emergência de plântulas estão organizados no Gráfico 01, que evidencia a emergência 
de um total de 399 plântulas após 150 DAS. Observou-se ainda, que a maior quantidade de germinações 
aconteceu entre os 30 e 60 DAS e que o processo de germinação pode se estender até os 150 DAS.  
Levando em consideração o número de sementes obtidas (1131) e o número de plântulas que emergiram 
até os 150 DAS (399), alcançamos um percentual de 35,28% de sementes germinadas. Silva et al (2001), 
obteve em seu teste de germinação uma porcentagem menor, cerca de 28,85%, quando analisou cerca 
de 256 frutos e suas 569 sementes provenientes do cruzamento de nove genótipos. 
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Tabela 01. Informações sobre o nome comercial dos clones, número de frutos (NF), número de sementes 
(NS) e número médio de sementes por frutos (NMSF) obtidos de cada um dos clones participantes dos 
intercruzamentos em Santarém, Pará. 

 
 
Gráfico 01. Dados da do número de emergências de plântulas de M. esculenta contabilizados 
quinzenalmente com base em dias após a semeadura. 
 

 
 
Conclusões  
A quantidade de frutos e sementes por clone foi variável, porem obteve-se taxa de germinação superiores 
aos encontrados na literatura.  
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é originária do Brasil, que de acordo com (ELSHARKAWY, 2012) 
apresenta expressiva capacidade em tolerar situações estressantes em déficit hídrico através de 
mecanismos morfológicos, bioquímicos e fisiológicos. Por ser considerada planta rústica, de fácil cultivo e 
de boa produtividade, essa cultura é uma das principais fontes de energia na alimentação da população 
brasileira (RAMOS JUNIOR et al.,2009). Em 2016 a produtividade média de mandioca no Brasil chegou a 
aproximadamente 15 t ha-1 (FAOSTAT, 2018). A região Nordeste se destaca em área plantada de 
mandioca, com 548.413 ha (IBGE, 2016), ou seja, aproximadamente 40% da área plantada de mandioca 
no Brasil. De acordo com Gomes et al. (2007) no intuito de reduzir a erosão genética da espécie as diversas 
Coleções e Bancos de Germoplasma distribuídos pelo Brasil são ferramentas essenciais para os processos 
de melhoramento genético vegetal. É necessário, para preservação das coleções, a realização de 
manutenções e caracterizações morfológicas e agronômicas das variedades. Os descritores morfológicos 
que permitem a diferenciação e caracterização dos acessos no campo são classificados mínimos, 
principais, secundários, agronômicos preliminares e complementares (FUKUDA & GUEVARA, 1998). Neste 
sentido, este trabalho foi executado com o objetivo de realizar a caracterização morfológica de acessos 
de mandioca da Coleção de Germoplasma de Trabalho de Mandioca da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia.  
 
Material e métodos  
O trabalho foi realizado na área experimental da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória 
da Conquista – BA, a 14º51’58” de Latitude Sul e 40º50’22” de Longitude Oeste, com altitude média de 
941m e clima conforme classificação de Köppen do tipo Cwa (Tropical de altitude). A temperatura média 
anual da região é de 20,2ºC e a precipitação anual de 733,9 mm (INMET, 2017), A Coleção de 
Germoplasma de Trabalho de Mandioca da UESB é constituída de acessos provenientes de diversas 
localidades do Brasil. Para este trabalho utilizou-se as variedades Saracura, Gema de Ovo, BRS Dourada e 
Paraguai, ambas provenientes do CNMPF (Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura) em 
Cruz das Almas-BA. Em abril de 2017 foram realizadas as caracterizações morfológicas de parte aérea das 
quatro variedades, plantadas em novembro de 2016. Os parâmetros avaliados foram a cor da folha apical, 
forma do lóbulo central, cor do pecíolo, cor do córtex do caule, cor externa do caule, comprimento da 
filotaxia, cor da folha desenvolvida, número de lóbulos, cor da epiderme do caule, hábito de crescimento 
do caule, cor dos ramos terminais, cor da nervura, posição do pecíolo, hábito de crescimento e tipo de 
planta; utilizando os descritores morfológicos, propostos por Fukuda & Guevara (1998). 
Resultados e discussão 
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Encontra-se na Tabela 1 os descritores mínimos, principais e secundários das variedades Saracura, 
Amarela Viçosa, Gema de ovo e BRS dourada.  
 
Tabela 1. Características morfológicas de quatro acessos de mandioca da Coleção de Germoplasma de 
Trabalho da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Vitória da Conquista, BA, 2017 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para Tiago (2016) o conhecimento da diversidade genética de mandioca conservada pelos agricultores 
tradicionais é de fundamental importância para a conservação e manutenção dos recursos genéticos. 
Observa-se em todas as variedades hábito de crescimento reto, na maioria hábito de ramificação ereto. 
Estas características são desejáveis para comercialização de estacas, por facilitar o corte e formar lavouras 
com copas uniformes, se destacando como importantes atributos para a comercialização de manivas 
(RAMOS, 2007).Todas as variedades apresentaram a cor dos ramos terminais verdes. A coloração da folha 
desenvolvida foi verde escura em maioria das variedades, somente a Paraguai com coloração verde claro, 
sendo que neste parâmetro, Oliveira (2011) encontrou para acessos de Manihot baixa entropia. Na 
coloração da epiderme do caule, observou-se que a variedades Saracura apresentou coloração creme, já 
as variedades Paraguai, Gema de ovo e BRS Dourada apresentaram coloração laranja. Quanto à forma do 
lóbulo central, das quatro variedades estudadas, a Gema de ovo e a BRS Dourada apresentaram a forma 
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elíptica-lanceolada, sendo esta mais larga e comprida que as demais formas apresentadas. De acordo 
Neto Silva et al. (2015) os acessos que apresentam as folhas compridas e largas são mais indicados para 
alimentação animal. A cor da folha apical predominante foi verde escuro. 
A cor do córtex do caule que se apresentou em maior frequência foi verde escuro, sendo que a variedade 
Gema de ovo se diferenciou com a coloração verde claro. Esta mesma variedade apresentou tipo de planta 
aberta, ocorrendo três tipos de planta dentre as variedades, sendo duas do tipo cilíndrica. Como afirma 
Barbosa (2013), em condições de adensamento deve-se levar em consideração que para o formato aberto 
de copa deve haver maior espaçamento entre plantas, pois facilita o manejo na lavoura e reduz a 
competição por luminosidade. As variedades Saracura e BRS dourada apresentaram comprimento de 
filotaxia curto e médio, respectivamente, já as variedades Paraguai e Gema de ovo apresentaram 
comprimento de filotaxia longo. A cor externa do caule se apresentou como característica marcante para 
a diferenciação, pois cada acesso apresentou uma coloração específica. O produtor rural utiliza essa 
variação de cor para diferenciar as manivas das variedades que irá utilizar na propriedade (BARBOSA, 
2013). 

 
Conclusões  
As variedades mostraram diferença na maioria dos descritores morfológicos, com exceção das 
características cor dos ramos terminais nas plantas adultas, hábito de crescimento e posição do pecíolo. 
A cor externa do caule foi o descritor mais específico para a diferenciação dos acessos. 
 
Referências  
BARBOSA, G. M. Caracterização morfofisiológica de clones de mandioca em Cândido Sales – BA. 2013. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, Programa de Pós-Graduação de 
Mestrado em Agronomia, Vitória da Conquista.  
EL-SHARKAWY, M.A. Stress-Tolerant Cassava: The Role of Integrative Ecophysiology-Breeding Research in 
Crop Improvement. Open Journal of Soil Science, v.2, n.2, p.162-186, 2012.  
FAOSTAT (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Disponível em: . Acesso em: 5 jan. 
2018 FUKUDA, W.M.G.; GUEVARA, C.L. Descritores Morfológicos e agronômicos para a caracterização de 
mandioca (Manihot esculenta Crantz). Cruz das Almas: Embrapa- CNPMF, 38p. 1998  
GOMES, C.N.; ASSIS, H.B.; CARVALHO, M.; CARVALHO, S.P. Divergência genética entre clones de mandioca 
estimada por meio de caracteres agronômicos.. In: Resumos...XII COGRESSO BRASILEIRO DE MADIOCA, 
2007, Paravaí - PR. Revista Raízes e Amidos Tropicais. 2007.  
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Disponível em: Acesso em: 4 jan. 2018. INMET 
(Instituto nacional de Meteorologia). Disponível em: . Acesso em: 5 jan. 2018.  
OLIVEIRA, M, M. Diversidade genética em espécies silvestres e híbridos interespecíficos de Manihot 
(Euphorbiaceae - Magnoliophyta). 2011. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) – Universidade Federal de 
Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas.  
RAMOS JUNIOR, E. U.; KANTHACK, R.A.D.; ITO, M.A.; BARROS, V.L.N.P. de.. Avaliação de genótipos de 
mandioca na região Sudoeste do Estado de São Paulo. Revista Raízes e Amidos Tropicais, v. 5, n. 1, p. 249-
254, 2009.  
RAMOS, P.A.S. Caracterização morfológica e produtiva de nove variedades de mandioca cultivadas no 
Sudoeste da Bahia. 2007. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 
SILVA NETO, J. L. da; ANTONIO, R. P.; SANTOS, J. D. da S.; LIRA, I. C. de S. A. Caracterização 
morfoagronômica de acessos do gênero Manihot com potencial forrageiro. In: JORNADA DE INICIAÇÃO 



 

 

156

 
Palavras chave Germoplama; Mandioca; Caracterização. 
  



 

 

157

RECUENTOS CROMOSÓMICOS Y ALGUNOS ASPECTOS DE LA BIOLOGÍA 
REPRODUCTIVA EN MANIHOT GRAHAMII Y SIETE CULTIVARES DE M. 

ESCULENTA. 

Irina Malawka Henaín, Irene Caponio, Guillermo Alberto Norrmann. 

irinamalawka@gmail.com, ire.caponio@gmail.com, gnorrmann@hotmail.com 

Universidad Nacional del Nordeste - Ciencias Agrarias 

 
 
Introducción 
En M. esculenta existe una gran variabilidad respecto a los caracteres morfológicos, fisiológicos y 
productivos entre los diferentes cultivares (Nassar, 2007; Fukuda 1996). Estudios de marcadores 
moleculares (RAPD) demostraron que la diversidad genética es grande y éstos tienden a estructurarse de 
acuerdo a las condiciones ecológicas (Costa et al., 2003). En Argentina, son escasos los trabajos publicados 
respecto a la caracterización morfológica, citogenética y de biología reproductiva de los etnocultivares de 
Mandioca presentes en el NEA. Recientemente INTA Cerro Azul inscribió en INASE Argentina el cv. 
Paraguaya CA. (Domínguez, 2016).  
Todas las especies del género Manihot analizadas tienen 2n=36 cromosomas (Nassar 1978, 2000. De 
Carvalho y Guerra, 1999). La formación de microsporas no reducidas, aparentemente tuvo un papel muy 
importante en el origen de la poliploidía en Manihot, que puede ser responsable de la variabilidad en este 
género. En el cv Chioriqui se observaron dentro de una misma inflorescencia flores con proceso normal 
de meiosis y simultáneamente de la formación de díadas debido a núcleos de restitución en la meiosis y 
otras irregularidades (Vásquez y Nassar, 1994).  
La morfología del grano de polen es un carácter estable y distintivo de las especies, utilizado normalmente 
en taxonomía. Trabajos recientes de seis especies nativas de Manihot y del cv. Rosa de M. esculenta, 
afirmaron que todas las especies poseen granos de polen inaperturados de estructura similar (Vieira et 
al., 2012). Información sobre estos aspectos y sobre la viabilidad de polen son de gran importancia 
principalmente para la caracterización de clones y en trabajos de mejoramiento genético. En el marco del 
proyecto “Protección legal para la preservación Universal y pública de variedades de la tierra en el NEA” 
de INTA –AUDEAS -CONADEV, se estudiaron 37 accesiones de 31 cultivares de la EEA INTA- Corrientes, 
agrupados en cuatro grupos principales que se diferencian por caracteres morfofisiológicos y productivos 
(Bogado et al. 2016) de los cuales siete se presentan en este trabajo, cuyo objetivo fue corroborar el 
número de cromosomas, viabilidad y morfología polínica. También se analizaron los mismos aspectos en 
M. grahamii Hook, siendo ésta la especie más austral del género. 
 
Materiales y métodos  
De los 31 cultivares de M. esculenta se presenta el estudio de siete de ellos: Catiguá, Rocha, Derqui, 
Coloradita, Campeona Chaco, Rama Seda, Verde Santa Ana y de Manihot grahamii Hoock. Recuentos 
cromosómicos: A partir de estacas se extrajeron raicillas, las que fueron sometidas a pre tratamiento con 
una solución saturada de hexaclorociclohexano (Gamexane) durante 2.30 hs. a 3.00 hs. posteriormente 
fijadas en una mezcla de alcohol y ácido láctico (5 v: 1 v) durante 24 hs. (Fernández 1973) y coloreadas 
con reactivo de Schiff. Una vez realizados los recuentos, se llevaron a campo dos plantas de cada cultivar 
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hasta finalizar los estudios de viabilidad y morfología de polen. Viabilidad y cantidad de granos de polen 
por antera: Durante el periodo de floración se recolectaron flores masculinas frescas. Se utilizó carmín 
glicerina como colorante para inferir la viabilidad de polen. El número de granos de polen por antera se 
determinó en una antera de cada ciclo por preparado coloreados con carmín glicerina. Repitiendo esta 
operación para 10 flores por planta. Morfología polínica: A partir de inflorescencias fijadas en FAA se 
obtuvieron granos de polen que fueron procesados con la técnica de Erdtman (1966). Se realizaron 
mediciones de los granos tanto en microscopio óptico como en el microscopio electrónico de barrido 
(MEB). 
 
Resultados y discusión 
En metafases mitóticas, todos los cultivares estudiados de M. esculenta y M.grahamii Hoock presentaron 
2n=36 cromosomas. Los cromosomas pequeños, con medidas desde 0,7 µm a 1,75 µm. En cuanto a su 
morfología, se observaron cromosomas metacéntricos y submetacéntricos. Entre los diferentes cultivares 
se encontró un número variable de satélites (0 - 6) en metafases mitóticas, todos ellos ubicados en los 
brazos cortos de los cromosomas. Se observaron cromosomas accesorios en los cvs. “Rama seda” y “Verde 
Santa Ana”. Para Manihot grahamii, este es el primer recuento cromosómico.  
Granos de polen, morfología: Se observó que el cv. Catiguá no forma granos de polen y el cv. Campeona 
Chaco fue el que presentó mayor cantidad de granos de polen por antera, con un promedio de 162 granos/ 
antera. Los cultivares Catiguá, Coloradita, Campeona Chaco y Verde Santa Ana fueron estudiados en el 
MEB. Donde se observó que los granos de polen de Manihot esculenta son apolares, radiosimétricos, 
esferoidales, con medidas que varían desde 43,2 a 187,2 µm de diámetro según el cultivar. Son 
pantoporados, con 10 a 18 poros de 10,2 a 15,1 µm de diámetro, con opérculo. Sin embargo en M. 
grahamii son inaperturados y más uniformes en tamaño, de 77,2 a 109,9 µm de diámetro. Los granos de 
polen son intectados, con báculas libres, capitadas, suavemente ruguladas, cabezuelas de forma 
triangular de 4,9 a 9,6 µm y comprimidas lateralmente, variando entre 5 y 9 báculas dispuestas en anillos 
de exina, formando rosetas de 11,8 µm a 17,8 µm de diámetro y la membrana es apertural con 
microgránulos. 
 

 
Fig.1: A) Grano de polen de M. esculenta, cv. Verde Santa Ana aperturado. B)Detalle de la estructura de 
la exina en M. esculenta donde se observan (ae) anillos de exina, (c) cabezuelas triangulares de báculas 
libres con textura rugulada y (ma) membrana apertural microgranulada. 
 
Viabilidad de Polen: En el cv. Catiguá al momento de la antesis, las anteras se observaron totalmente 
colapsadas. En ningún caso se observaron microsporocitos maduros bien desarrollados en este cultivar. 
El cv. Derqui tuvo una floración tardía hacia el final de la temporada, observándose un alto grado de 
aborto de las flores masculinas; eventualmente las flores presentaban tres anteras, con granos de polen 



 

 

159

de diferentes tamaños, formas irregulares y citoplasma atípico. 
 

 
Fig. 2: Anteras del cv. Catiguá. A) Antera completa al momento de la antesis, en microscopio óptico y 
coloreada con Alexander. B) Antera al momento de la antesis en MEB. C) Antera inmadura, anterior a la 
antesis. D) Detalle del recuadro de la foto C, donde se observan los microsporocitos inmaduros. 
 

Los cultivares Rocha y Rama Seda presentaron porcentajes de granos de polen coloreados muy elevados 
(80%). Campeona Chaco 51,4%, Coloradita 63,9 % . Los cultivares Verde Santa Ana 76.3%, Rama Seda 
87.8%. En la mayoría de los cultivares y M. grahamii se observaron granos de polen con diferentes 
tamaños, agrupándolos según Erdtman (1966) en grandes (50 -100 µm) y muy grandes (100-200 µm). 
Mientras los cv. Rama seda y Rocha presentaron solo granos de polen grandes. 

 
Fig.3: Viabilidad de granos de polen. A) cv. Verde Santa Ana, B) cv. Derqui. 
 
Todas los cultivares de M. esculenta y M-grahamii presentaron 2n=36 cromosomas, coincidiendo con 
trabajos anteriores realizados por Nassar (1978) y De Carvalho y Guerra (1999) para diversos cultivares y 
especies nativas de Brasil. La viabilidad y cantidad de granos de polen/ antera son caracteres relevante a 
tener en cuenta en los programas de mejoramiento. Los datos obtenidos coinciden con los obtenidos por 
Meireles da Silva (2001) para etnovariedades de Brasil. La esterilidad en los cultivares Catiguá y Derqui 
pueden ser debidas a la acumulación de mutaciones a través del tiempo de domesticación y propagación 
vegetativa del cultivo. En el cv. Catiguá se comprobó la presencia solo de microsporas inmaduras en MEB, 
donde el desarrollo de las anteras podría ser normal y la microsporogénesis detenerse durante o poco 
después de la división meiótica. Lo que produciría la desintegración de las microsporas jóvenes, proceso 
que está relacionado al funcionamiento del tapete. Por lo general, en casos como éste, el tapete sufre 
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degradación celular durante la meiosis, seguido poco después por la muerte del microsporas inmaduras 
(Kaul 1988).  
Los cultivares Rocha y Rama Seda presentan gran uniformidad en cuanto al tamaño. Mientras los demás 
cultivares tienen gran variabilidad, similar a lo observado en híbridos naturales e interespecíficos (Nassar 
1980, 1984, 1991, 2000; Ogburia et al. 2002). Coincidiendo con Vieira et al., 2012; Nowicke, 1994, los 
granos de polen de M. grahamii son inaperturados, mientras todos los cultivares de M. esculenta 
estudiados son aperturados. 
 
Conclusiones  
Todos los clones estudiados presentan 2 n = 36 cromosomas, observándose únicamente diferencias en el 
número de satélites y presencia o no de cromosomas accesorios. Este es el primer recuento cromosómico 
para M. grahamii, una especie nativa de Argentina, Sudeste de Brasil, Paraguay y Uruguay. Los cultivares 
Catiguá y Derqui presentaron androesterilidad. Los cultivares que presentaron mayor homogeneidad en 
el tamaño de granos de polen y mayor porcentaje de viabilidad (>80%) fueron los cv. Rocha y cv. Rama 
Seda. El número de granos de polen observado por antera es bajo. Se pudo comprobar que si bien el 
género Manihot presenta granos de polen inaperturados, como Manihot grahamii, la especie Manihot 
esculenta tiene granos de polen pantoporados y aperturados. 
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Introdução 
Em Roraima, a cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) tem alcançado nos últimos anos, um 
crescimento, não só na área colhida que atingiu cerca de 8.119 ha, mas também na produção de raízes 
que obteve 179.010 toneladasfazendo com que a produtividade média superasse 22 t.ha-1 , bem maior 
que as médias da região Norte e do Brasil que estão hoje em 15,3 e 14,7 t.ha-1 , respectivamente (IBGE, 
2017). O principal destino da produção no Estado é a fabricação de farinha e o que ainda predomina é o 
cultivo em ambiente de mata, apesar de ser cultivada no sistema de roças em ilhas de mata próximas em 
áreas de savana por indígenas e pequenos produtores rurais. Os cultivos que utilizam a mecanização e 
fertilizantes ainda são pouco expressivos para a cultura no Estado. Apesar disto, as perspectivas de 
desenvolvimento da cultura são grandes pela necessidade de ocupação das áreas produtivas e pelo maior 
interesse dos agricultores em aumentar a área de plantio. 
A Embrapa Roraima começou a participar, em 2009, de um projeto de rede de mandioca de indústria, 
também conhecida como mandioca brava, a qual é bastante cultivada no estado de Roraima, sendo 
destinada notadamente ao consumo de farinha. No projeto que tem abrangência nacional, participam 
cultivares introduzidas dos Bancos de Germoplasma das Embrapas de Cruz das Almas-BA e Planaltina-DF, 
além de cultivares coletadas no Estado que atuam como testemunhas para comparação nas avaliações. 
As avaliações consistem em ensaios com repetições, nos ecossistemas de mata alterada e de Cerrado para 
melhor caracterização dos materiais adaptados. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o 
comportamento de cultivares de mandioca de indústria em área de mata alterada de Roraima. 
 
Material e métodos  
No período de junho de 2016 a junho de 2017, os experimentos foram conduzidos no Campo Experimental 
Serra da Prata (CESP) da Embrapa Roraima, em área de mata alterada, no município de Mucajaí- RR. Para 
a implantação dos experimentos foram utilizadas 13 cultivares de mandioca provenientes dos Bancos de 
Germoplasma da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, Embrapa Cerrados e cultivares locais (Tabela 
1).  
Foram utilizadas manivas de 20 cm de comprimento no plantio e a profundidade foi de 10 cm. O 
delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com três repetições, parcelas de 40 
plantas, no espaçamento de 1,0 m x 0,60 m. A adubação de plantio constou da aplicação de 400 kg.ha-1 
de NPK (08- 28-16) e 50 kg.ha-1 de FTE BR-12. A realização da adubação de cobertura foi aos 50 dias do 
plantio com 50 kg.ha-1 de N na forma de ureia e 40 kg.ha-1 de K2O como cloreto de potássio.  
A colheita das raízes de mandioca foi realizada em junho de 2017. Por ocasião da colheita foram realizadas 
as medições dos dados de produção. A produção total de raízes e o peso da parte aérea foram obtidas 
por pesagem de toda a parcela útil e convertida para hectare considerando a quantidade obtida na área 
de 12 metros quadrados. 
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Tabela 1. Cultivares de mandioca de indústria. 

 
 
O índice de colheita foi calculado dividindo-se o peso total de raízes pela soma do peso total de raízes com 
o peso da parte aérea de cada cultivar. O teor de matéria seca e de amido das raízes foi obtido pelo 
método da balança hidrostática (Grossman & Freitas, 1950). As raízes de cada parcela foram selecionadas 
pelo tamanho mais representativo dos clones, retirando-se as partes lenhosas e pesando-se no mínimo 3 
kg para serem lavadas em água corrente e colocadas para secar à sombra. A seguir foram pesados 3 kg de 
raízes e posteriormente dentro da água utilizando-se a balança hidrostática para obtenção do teor de 
matéria seca e do teor de amido. As médias foram comparadas estatisticamente pelo teste de Skott e 
Knott a 5% de probabilidade. 
 
Resultados e discussão  
A Tabela 2 mostra na safra 2016/17 o peso de raízes de oito cultivares de mandioca de indústria que não 
diferiram estatisticamente entre si, e ficaram acima da média do experimento que foi de 16,0 t.ha-1 . As 
cultivares que mais se destacaram foram a BRS Kiriris (23,6 t.ha-1), IAC 12 (23,0 t.ha-1), BRS Formosa (21,7 
t.ha-1), BRS Mulatinha (19,8 t.ha-1), Clone 98150-06 (17,1 t.ha-1), Clone 3 (17,0 t.ha-1), Amansa Burro 
(16,4 t.ha-1) e BRS Aramaris (16,0 t.ha-1). Na mesma safra, as cultivares que mais se destacaram quanto 
ao peso da parte aérea foram a BRS Aramaris (16,8 t.ha-1), BRS Kiriris (14,2 t.ha-1) e Amansa Burro (13,8 
t.ha-1), não diferindo estatisticamente entre si. Outra característica que tem relação com as anteriores é 
a altura média das plantas, cujas cultivares que atingiram maiores valores foram a Amansa Burro (2,83 
m), BRS Prata (2,77 m), Clone 3 e BRS Aramaris (2,65 m),Jacona (2,61 m), Amarelona (2,58 m), BRS Kiriris 
(2,57 m), BRS Mulatinha e Clone 98150-06 (2,56 m) que não diferiram estatisticamente entre si e 
situaram-se acima da média do experimento que foi de 2,43 m.  
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Tabela 2. Altura de plantas, peso de raízes, peso da parte aérea, teor e produção de amido e índice de 
colheita de cultivares de mandioca de mesa colhidas na safra 2016/17 em área de mata alterada, em 
Mucajaí-RR. 

 
 
A porcentagem de amido variou nas cultivares entre 27,0% (BRS Kiriris) e 33,8% (Inajazinha). As cultivares 
que mais se destacaram foram a Inajazinha (33,8%), Clone 98150-06 (33,2%), Amansa Burro (31,4%), BRS 
Mulatinha e BRS Aramaris (31,0%), Amarelona e Jacona (31,2%) e BRS Prata (30,6%) que além de não 
diferirem estatisticamente entre si ficaram acima da média do experimento que foi de 30,3% de amido. 
Quanto a produção de amido por hectare, as cultivares que mais se destacaram foram: IAC 12 (6,8 t.ha-
1), BRS Kiriris (6,3 t.ha-1), BRS Mulatinha (6,1 t.ha-1), BRS Formosa (6,0 t.ha-1), Clone 98150-06 (5,7 t.ha- 
1), Amansa Burro (5,1 t.ha-1), BRS Aramaris (4,9 t.ha-1) e Clone 3 (4,6 t.ha-1) que não diferiram 
estatisticamente entre si.  
Quanto ao índice de colheita considerou-se que todas as cultivares apresentaram resultados satisfatórios, 
uma vez que a maioria delas posicionaram-se igual ou acima de 0,50 que as classificam com bons índices. 
O índice de colheita relaciona o peso total de raízes com o peso da parte aérea de cada cultivar conforme 
discriminado na metodologia. 
 
Conclusões  
As cultivares BRS Kiriris, BRS Formosa, BRS Mulatinha, Clone 98150-06, Clone 3, Amansa Burro e BRS 
Aramaris mostraram-se promissoras para indicação de plantio em área de mata alterada no estado de 
Roraima.  
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma das plantas mais cultivadas no mundo e suas raízes, ricas 
em amido, tem sido a base energética para mais de 700 milhões de pessoas de baixa renda em vários 
países (MARCON et al, 2007). No Brasil ela é cultivada em todas as regiões, com variedades adaptadas 
para cada um desses diferentes biomas, conferindo à espécie uma grande diversidade genética (GALERA 
& VALLE, 2007). 
O melhoramento vegetal é um trabalho contínuo que visa selecionar materiais produtivos, sadios e com 
boas características para o mercado. Existe uma interrelacão da cultura com o ambiente de cultivo, 
necessitando-se verificar o comportamento adaptativo local de cada material promissor introduzido 
(SCHWENGBER & MESSIAS, 2007).  
A etapa inicial de qualquer programa de melhoramento genético vegetal constitui-se da fase de coleta e 
caracterização do germoplasma disponível, caso o melhorista ainda não disponha de recurso genético 
com ampla variabilidade. Tal fato é especialmente importante para a cultura da mandioca em função da 
sua elevada diversidade genotípica natural existente (FARIAS et al., 1997). A caracterização morfológica 
segundo Almeida et al. (1993), tem a importância de diferenciar fenotipicamente os acessos e impedir a 
sua duplicação, além de selecionar matérias que sejam interessantes para o melhoramento genético. A 
escassez de dados botânicos sobre inúmeros cultivares brasileiros de mandioca reforça a necessidade de 
reunir todo este material para ser avaliado em ensaios comparativos visando à obtenção de dados 
morfológicos, capazes de propiciar condições de melhor conhecer as cultivares (ARCHANGELO et al., 
2007).  
Dessa forma esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de caracterizar morfologicamente quatro 
variedades de mandioca em Vitória da Conquista – Bahia. 
 
Material e métodos  
A caracterização morfológica foi realizada em Vitória da Conquista-BA, no banco de germoplasma da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), situado a 14º53‟ Latitude Sul e 40º48‟ Longitude 
Oeste, apresentando altitude média de 928 m e precipitação média anual de 733,9 mm. Para este trabalho 
foram utilizadas quatro variedades de mandioca: Abacate, Tapicuru, Macaxeira Água Morna, Paulistinha. 
O plantio dessas variedades foi realizado em novembro de 2016, e os dados coletados em abril de 2017.  
A avaliação dos descritores morfológicos e agronômicos, foram feitas conforme a metodologia de Fukuda 
& Guevara (1998), com um total de treze características avaliadas, que foram: Cor da folha apical, Forma 
do lóbulo central, Cor do córtex do caule, Comprimento da filotaxia, Cor da folha desenvolvida, Número 
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de lóbulos, Cor da epiderme do caule, Hábito de crescimento, Cor dos ramos terminais, Cor da nervura, 
Posição do pecíolo, Hábito de crescimento e Tipo de planta. 
 
Resultados e discussão  
Na Tabela 1, observa-se que das características avaliadas apenas a Forma do lóbulo central e Cor dos 
ramos terminas não diferem entre as variedades. Segundo Sales Filho (1991) a forma do lóbulo central 
tem uma grande importância taxonômica na caracterização de variedades, pois é uma característica que 
possibilita a fácil diferenciação entre as variedades.  
 
Tabela 1 - Características morfológicas de quatro variedades de mandioca. Vitória da Conquista-BA, 2018. 

 
 
Para a cor da folha apical, a mais comum foi a verde arroxeado, apenas a Tapicuru apresentou a cor verde 
claro. A cor do córtex do caule apresentou uniformidade em três variedades, com a coloração verde 
escuro, a variedade Paulistinha diferentes da demais apresenta a coloração verde claro. As variedades 
Abacate e Paulistinha apresentam o comprimento da filotaxia curto, enquanto a Macaxeira Água Morna 
médio, já a Tapicuru foi considerado longo. As plantas que apresentam o comprimento da filotaxia de 
curto a médio possuem maior propensão a produzir estacas melhores para o plantio (RAMOS, 2007).  
A Macaxeira Água Morna tem a coloração da folha desenvolvida verde claro, diferenciando-a da demais, 
onde a coloração é verde escuro. A variedade abacate pode se diferenciar das demais pelo número de 
lóbulos, onde apresenta oito lóbulos, enquanto as demais variedades contém apenas sete lóbulos. O 
mesmo acontece com a cor da epiderme do caule, onde a coloração na variedade Abacate é creme, já as 
outras variedades a coloração apresentada pela epiderme do caule é laranja. Para a característica de 
hábito de crescimento do caule as variedades Macaxeira Água Morna e Paulistinha não diferem entre si, 
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tendo o zig-zag. A variedade Abacate apresenta o mesmo hábito de da Tapirucu que é o reto. A variedade 
Macaxeira Água Morna apresenta outra característica que a possibilita diferencia-la das demais, a cor da 
sua nervura, que tem coloração Verde com vermelho em mais da metade do lóbulo, enquanto a coloração 
verde é encontrada nas outras três variedades.  
Foram encontradas três diferentes posições do pecíolo, para as variedades Macaxeira Água Morna e 
Tapicuru a posição apresentada foi horizontal, enquanto a Abacate a posição do pecíolo é considerada 
inclinado para baixo, a Paulistinha se diferencia das demais com a posição do pecíolo irregular. RAMOS 
(2007) relata que entre as espécies do gênero Manihot as posições de pecíolo mais comuns são a irregular, 
junto com horizontal. Para a característica hábito de crescimento as variedades Abacate e Paulistinha 
apresentam o mesmo, do tipo tricotômico, nas outras variedades o hábito de crescimento se diferencia, 
a Macaxeira Água Morna apresenta o hábito de crescimento dicotômico, já a Tapicuru o ereto que é o 
ideal para facilitar os tratos culturais, porém as plantas que apresentam ramificações iram disponibilizar 
maior quantidade de manivas para o plantio dos próximos mandiocais. Dentre as variedades analisadas 
foi possível encontrar dois tipos de plantas diferentes, o do tipo guarda sol que é comum para as 
variedades, Macaxeira Água Morna e Tapirucu, o tipo cilíndrico é comum para a Abacate e Paulistinha, 
Barbosa (2013) relata que na hora de planejar o adensamento da lavoura, essa é uma característica que 
deve ser levar em consideração. 
 
Conclusões  
A maioria das características avaliadas apresentou variação entre os genótipos, exceto a forma do lóbulo 
central e cor dos ramos terminas, que foram iguais para as quatro variedades.  
Cada variedade apresentou ao menos uma característica que a diferencia das demais. Na Macaxeira Água 
Morna, a cor da folha terminal, a Abacate diferencia-se pelo número de lóbulos, Paulistinha apresenta a 
cor do córtex do caule diferente, já a Tapicuru uma característica que a diferencia é a cor da folha apical. 
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura importante por possuir desempenho satisfatório em 
condições de solos de baixa fertilidade e em diferentes climas de várias regiões do Brasil, onde ser faz 
presente na maioria das pequenas propriedades familiares, sendo importante fonte de carboidratos na 
alimentação humana e animal. (SCHONS et al., 2009). Na safra de 2016, a produção brasileira de mandioca 
ficou próxima de 23 milhões de toneladas, cultivada em 2,1 milhões de hectares, representando, desta 
forma uma produtividade de 15,2 toneladas de raízes por hectare. Em Rondônia, a cultura foi cultivada em 
29 mil hectares com uma produtividade média de mais de 23 toneladas por hectare (IBGE, 2016).  
A mandioca pode ser utilizada para várias finalidades, em Rondônia seu uso é restringido ao consumo das 
raízes, tanto na alimentação humana quanto animal, e para produção de farinha. A produção de goma, 
utilizada no preparo de pratos regionais, é feita artesanalmente e em pequena escala, sendo vendida 
basicamente em feiras livres (ROSA NETO, 2009). O nível tecnológico utilizado pelos produtores em 
Rondônia é muito baixo, sendo praticamente inexistente o uso de correção do solo e de adubação. Os 
produtores não conhecem as práticas de conservação do solo, que em consequência, não utilizam. Mesmo 
havendo mecanização para o preparo do solo, por meio da cessão de máquinas em algumas propriedades, 
não é feito a correção desses solos, contribuindo ainda mais para o seu esgotamento (ROSA NETO, 2009). 
Nesse contexto, esse trabalho teve como objetivo avaliar diferentes genótipos de mandioca quanto ao 
desempenho agronômico na região do município de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. 
 
Material e métodos  
O experimento foi conduzido no município de Ouro Preto do Oeste, Rondônia, no campo experimental da 
Embrapa Rondônia, localizado a 10°44'04''S e 62°15'19''W, altitude média de 250 m. O clima típico desta 
região, segundo Köppen, é do tipo Aw, definido como tropical úmido com estação chuvosa (outubro a 
maio) no verão e seca bem definida no inverno. Apresenta deficiência hídrica acumulada (DEF=175 mm) 
de junho a setembro e excedente hídrico acumulado (EXC=781 mm) de novembro a abril. A amplitude da 
temperatura média anual varia de 30,3 ºC a 21,2 ºC, sendo as mais elevadas nos meses de julho e agosto 
e média anual de 24,6ºC. A precipitação anual é de 1.939 mm, com umidade relativa média do ar em torno 
de 81,3% (EMBRAPA, 2009).  
O solo da área experimental é classificado como um argissolo vermelho eutrófico (SANTOS et al., 1999), 
com as seguintes características químicas da camada de 0-20 cm, determinadas segundo SILVA (2009): pH 
(água) – 6,1, MO – 13,9 g.kg-1, P – 26,0 mg.dm-3, K – 2,9, Ca – 22,9, Mg – 13,7, Al – 0,0, CTC – 6,9 cmolc.dm-
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3 e V – 57,0%. O solo foi preparado no sistema convencional, utilizando duas gradagens sendo uma pesada 
e outra niveladora. Após a área ser preparada, iniciou-se de forma mecanizada a abertura dos sulcos de 
plantio com um espaçamento de 1,0 m. No momento do plantio a aplicação de adubação se deu com 
dosagens de 40 kg ha-1 de N na forma de ureia, 60 kg ha-1 de P2O5 na forma de superfosfato simples, 
aplicados no sulco de plantio e 100 kg ha-1 de K2O na forma de KCl, sendo que 50% desta dose foi aplicada 
no momento do plantio e os outros 50% restante em cobertura 100 dias posteriores ao plantio. O plantio 
foi realizado no início de novembro de 2015, e a colheita e avaliações ocorreram 12 meses após, em 
novembro de 2016. Com parcelas de 4 linhas de 10 metros de comprimento, foram feitas avaliações das 
plantas das duas linhas centrais, excluindo dessas as plantas localizadas nas extremidades, que se referem 
a bordadura.  
Utilizou-se delineamento experimental em blocos ao acaso, com quatro repetições. Os tratamentos 
compreenderam quatorze genótipos de mandioca oriundos do programa de melhoramento de mandioca 
da Embrapa, a saber: 960707, CNPMF 043, CNPMF 1721, CNPMF 09, 91-21-05, ACRE-1, 1668, Caipó, BRS 
Dourada, BRS Gema de Ovo, Pirarucu, EAB 451, Xingu e BRS Kiriris. Foram coletadas as seguintes variáveis 
em respostas do experimento: produtividade de raízes, expressa em quilograma por hectare (t ha-1) e 
altura da planta (m). Os valores dos resultados obtidos foram submetidos à análise de variância, e as médias 
dos tratamentos, quando significativas, comparadas pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 
 
Resultados e discussão  
Houve efeito dos genótipos sobre cada atributo agronômico avaliado, que demonstra a variabilidade 
genética entre os materiais para os parâmetros avaliados.  
 
Tabela 1 – Médias de produtividade de raiz (t ha-1) (PR) e altura de plantas (m) (AP) de diferentes genótipos 
de mandioca avaliados em Ouro Preto do Oeste, RO. 2016. 

 
As médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de Scott Knott (5%). 
 
Conforme a Tabela 1, as produtividades de raízes apresentaram uma variação de 246,5%, variando de 18,7 
para o genótipo 1721 a 46,1 t ha-1 para a cultivar BRS Kiriris. Todos os genótipos, exceto 912105, 1668, 
CPMF09; 960707e 1721, apresentaram produtividades superiores à média estadual e nacional de 22 e 15,2 
t ha-1, respectivamente (IBGE, 2016). As alturas das plantas variaram de 278 cm (1721) a 364 cm (EAB451), 
apresentando uma média de 336,5 cm entre os genótipos avaliados.  
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As maiores produtividades de raízes foram observadas para os genótipos EAB451, Pirarucu, BRS Gema de 
Ovo, BRS Dourada, Xingu e BRS Kiriris. Observou-se que a BRS Kiriris apresentou uma tendência de uma 
maior produtividade de raiz. Carvalho et. al., (2007) obteveram um valor superior de produtividade de raiz 
de 39 t ha-1 em um experimento conduzido em Nossa Senhora das Dores, Sergipe. A cultivar BRS Kiriris é 
oriunda do BAG da Embrapa Mandioca e Fruticultura possui juntamente com seu alto potencial produtivo 
uma dupla aptidão (mesa ou indústria de farinha), além também de ser tolerante à podridão de raízes e 
possuir baixos níveis de ácido cianídrico (FARIAS NETO et al., 2013). 
 
Conclusões  
Os genótipos BRS Kiriris, Xingu, BRS Dourada, BRS Gema de Ovo, Pirarucu e EAB451 e apresentaram as 
maiores produtividades. Importante destacar a testemunha, Pirarucu, variedade regional, que não diferiu 
estatisticamente das mais produtivas. 
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Introdução  
No Brasil, provável centro de origem e de diversidade da mandioca (Manihot esculenta Crantz) (Olsen, 
2004), a espécie é cultivada de Norte a Sul, mostrando grande flexibilidade genética, capacidade de 
adaptação a diversas condições climáticas e rusticidade (Souza, 2017). Além de tolerar períodos de seca, 
essa cultura tem a capacidade de aproveitar eventuais períodos de chuvas abundantes, conseguindo 
sobreviver junto a diversas plantas daninhas e pragas (Ramos, 2007). A mandioca é cultivada, sobretudo, 
em função de suas raízes ricas em amido, que podem ser consumidas na alimentação humana e animal 
além de apresentarem amplo emprego industrial (Vipoulx, 2008). Apesar de situar-se entre as culturas mais 
importantes do país, a insuficiência de informações direcionadas ao setor agrícola representa uma barreira 
ao seu desenvolvimento. A baixa adoção de inovações tecnológicas pela cadeia decorrente, dentre outros 
fatores, da reduzida circulação de informações no setor e também da carência de seleção de genótipos 
superiores em termos de produtividade e de estabilidade, têm mantido a produtividade nacional 
praticamente estacionada nos últimos anos (Andrade Júnior, 2006). A caracterização e avaliação do 
germoplasma de mandioca são fundamentais para seu uso mais eficiente em trabalhos de melhoramento.  
A caracterização morfológica dos acessos de mandioca visa basicamente a diferenciação fenotípica entre 
os acessos (Almeida et al., 1993; Araujo et al., 2005., Campos et al., 2010), pois assim é possível estabelecer 
as relações entre o comportamento da planta e determinadas condições ambientais (Rós et al., 2011), além 
de contribuir para a redução de duplicações e selecionar aqueles que atendam as necessidades dos 
programas de melhoramento da cultura. O objetivo desse trabalho foi caracterizar qualitativamente três 
acessos de mandioca de indústria do banco de germoplasma mantido na Universidade Federal Rural da 
Amazônia. 
 
Material e métodos  
O trabalho foi realizado com três acessos fornecidos pelo banco de germoplasma in situ de mandioca de 
indústria da Universidade Federal Rural da Amazônia – Campus Belém. A coleta foi realizada no dia 9 de 
agosto de 2017, e a caracterização morfológica foi realizada a partir dos descritores morfológicos propostos 
por Fukuda e Guevara (1998), tendo sido avaliado 25 caracteres qualitativos. As plantas utilizadas para 
avaliação apresentavam 12 meses de idade. 
 
Resultados e discussão  
Os acessos avaliados apresentaram distinção morfológica em 72% dos descritores avaliados, isso é devido 
à alta variabilidade genética existente em plantas de mandioca (Cardoso et al., 2014).  
Para os descritores de parte aérea foi observada similaridade entre os três acessos apenas para o tipo de 
planta (aberta), para a cor da folha apical (verde claro), cor de folha desenvolvida (verde escuro), e hábito 
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e crescimento (reto). Para os demais caracteres pelo menos um acesso apresentou comportamento 
morfológico diferenciado.  
 
Tabela 1 - Características morfológicas de três acessos de mandioca de indústria do banco de germoplasma 
da Universidade Federal Rural da Amazônia. 

 

 
 
Para os descritores morfológicos de raízes é dado maior destaque, haja vista que estão relacionados com 
os interesses econômicos da cultura. Raízes com menos constrições são sempre mais visadas, 
especialmente para o processamento industrial onde se tem o descascamento mecânico. Quanto à cor da 
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polpa, raízes brancas e amarelas podem ser utilizadas para a produção de farinha, no entanto, nas regiões 
norte e nordeste é mais comum o uso de raízes amarelas (Cardoso et al., 2014); raízes brancas com a 
epiderme e córtex claros são mais indicadas para a produção de fécula (Embrapa, 2003).  
Do exposto acima, pode-se inferir que apenas a variedade Manivão possui característica de constrição de 
raiz desejável. No que tange à coloração da polpa, ambas as variedades Jurará Creme e Bragantina 
apresentam aptidão para serem utilizadas na produção de farinha para as regiões norte e nordeste. A 
variedade Manivão possui características que lhe permite ser aproveitada tanto para a produção de farinha 
branca como para a produção de fécula. 
 
Conclusões 
O banco de gemorplasma de mandioca de indústria da Universidade Federal Rural da Amazônia dispõe de 
acessos que atendem às características demandadas para o processamento industrial, produção de farinha 
amarela e branca, e produção de fécula.  
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma espécie de suma estima no Brasil, visto que tem importância 
para a segurança alimentar, social, cultural e econômica, desde a época dos povos pré-colombianos (Souza 
et al., 2016). Segundo Farias et al. (2016) a mandioca caracteriza-se como um produto com usos 
diversificados, podendo ser consumido diretamente como alimento humano ou como matéria-prima para 
diversas agroindústrias. Encontrada em todos os estados brasileiros, a mandioca é conhecida pela 
rusticidade e capacidade de adaptação a condições desfavoráveis de clima e solo (Souza, 2017), e em 
função dessas propriedades tende a apresentar uma ampla diversidade de variedades. Parte dessas 
variedades é mantida em bancos de germoplasma a fim de evitar erosão e garantir a segurança desses 
recursos genéticos (Oliveira et al., 2014). A caracterização e avaliação do germoplasma de mandioca são 
fundamentais para a sua utilização mais eficiente nos trabalhos de melhoramento.  
A caracterização morfológica dos acessos de mandioca visa basicamente a diferenciação fenotípica entre 
os acessos, contribuindo para reduzir-se as duplicações e selecionar aqueles que atendam as necessidades 
dos programas de melhoramento da cultura (Almeida et al., 1993; Araujo et al., 2005., Campos et al., 2010). 
O objetivo desse trabalho foi caracterizar qualitativamente seis acessos de mandioca de mesa do banco de 
germoplasma mantido na Universidade Federal Rural da Amazônia.  
 
Material e métodos  
O trabalho foi realizado com seis acessos fornecidos pelo banco de germoplasma in situ de mandioca de 
mesa da Universidade Federal Rural da Amazônia – Campus Belém. A coleta foi realizada nos dias 6 e 7 de 
julho de 2017, e a caracterização morfológica foi realizada a partir dos descritores morfológicos propostos 
por Fukuda e Guevara (1998), tendo sido avaliado 27 caracteres qualitativos. As plantas utilizadas para 
avaliação apresentavam-se entre 9 e 10 meses de idade. 
 
Resultados e discussão  
Segundo Teixeira et al. (2014) alguns desses caracteres são de grande importância para o melhoramento 
genético em função de representarem características agronômicas de interesse econômico. Dentre elas 
destacam-se: I) cor da polpa da raiz, sendo preferenciais para mandioca de mesa as raízes de polpa branca; 
II) constrições nas raízes, onde são estimadas raízes com poucas constrições; III) presença de pedúnculo na 
raiz, sendo o ideal fenótipos com o pedúnculo curto, visto sua importância no pós-colheita; IV) cor externa 
da raiz e do córtex da raiz, sendo preferencial para a indústria cores claras, e para mandioca de mesa são 
preferenciais as raízes cor externa marrom-clara (Vieira et al., 2008).  
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Tabela 1 – Características morfológicas de seis acessos de mandioca de mesa do banco de germoplasma 
da Universidade Federal Rural da Amazônia. 
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Neste sentido, para cor de polpa das raízes, encaixam-se todas as variedades avaliadas, exceto a variedade 
Amarela, cuja apresentou cor de polpa amarela. No que tange às constrições de raízes, com exceção da 
variedade Manteiga que apresentou um nível médio de constrições, as demais variedades mostraram-se 
ideais com nenhuma ou poucas constrições. Em relação à presença de pedúnculo apenas a variedade MAC2 
apresentou raízes pedunculadas, as demais variedades apresentaram pedúnculos do tipo séssil (MAC1 e 
Paulista) ou misto (Ceará, Manteiga e Amarela). E para as cores externa e de córtex da raiz, com exceção 
das variedades Paulista e Amarela, todas as variedades avaliadas apresentaram cores estimadas para 
mandioca de mesa. 
 
Conclusão 
O banco de germoplasma de mandioca de mesa da Universidade Federal Rural da Amazônia dispõe de 
acessos que atendem às características demandadas pelo mercado consumidor.  
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Introdução 
Diversos tipos de amido vêm sendo utilizados como substitutos para o ágar. Além disso, o amido apresenta 
preço menor do que o ágar, diminuindo o custo da micropropagação. Apesar do amido apresentar algumas 
desvantagens, como pouca transparência dificultando a detecção de contaminantes no meio de cultura 
(Lima-Nishimura et al., 2003), entre os polissacarídeos, ele é a substância de maior importância fisiológica, 
abundantemente encontrado na natureza, de fácil obtenção (Ferri et al., 1998). As modificações 
proporcionam propriedades físico-químicas que ampliam a utilização dos amidos na indústria (Karim et al., 
2008). Desta forma, pesquisas vêm sendo realizadas com o objetivo de aperfeiçoar e desonerar custos, 
visando à produção em larga escala de mudas micropropagadas (Pereira e Fontes, 2003; Pinho, 2003) e 
algumas alternativas de baixo custo tem sido utilizada para a substituição do ágar. 
A obtenção de informações por meio da pesquisa tem sido decisiva para dar suporte tecnológico ao 
desenvolvimento da cultura da mandioca, garantindo melhores produtividades e retornos econômicos 
competitivos. Visando a redução dos custos na produção in vitro de mudas de mandioca, esta pesquisa 
propõe avaliar a substituição total ou parcial do ágar por amidos de mandioca nativo e modificado como 
agente solidificante do meio de cultura. 
 
Material e métodos 
A micropropagação da mandioca foi feita mediante o cultivo de ápices caulinares. Inicialmente foi feito um 
experimento prévio para avaliar a consistência do meio visando estabelecer uma quantidade adequada 

por litro de meio de cultura. As proporções testadas foram de 100 g L-1; 120 g L-1, 150 g L-1 e 200 g L-1, 
utilizando apenas água e levando ao fogo até uma temperatura de 60ºC para a geleificação e 
posteriormente sendo levado para a autoclave a uma temperatura de 121 ºC por 15 minutos. Foram 
realizados dois experimentos visando primeiramente avaliar a eficiência de dois tipos de amidos 
modificados e amido nativo como agentes solidificantes substituindo total e parcialmente o ágar e 
posteriormente avaliou-se a eficiência do amido ácido modificado (4%) e oxidado (2,5%) como substituto 
ao ágar como agente solidificante do meio. Os tratamentos adotados para avaliar a eficiência de agentes 
solidificantes alternativos foram: T1= 8 g L-1 de ágar (testemunha); T2= 120 g L-1 de amido nativo; T3= 120 
g L-1 de amido ácido modificado; T4= 72 g de amido ácido modificado + 3,2 g de ágar; T5= 120 g L-1 de amido 
oxidado e T6= 72 g de amido oxidado + 3,2 g de ágar. 
Em função dos resultados satisfatórios do amido ácido modificado de mandioca, buscou-se avaliar a melhor 
concentração do amido ácido modificado como agente solidificante de meio de cultura adotando os 
seguintes tratamentos: T1 = 8g L-1 de ágar (testemunha), amido de mandioca ácido modificado em 
diferentes concentrações: T2 = 110 g L-1, T3 = 115 g L-1, T4 = 120 g L-1, T5 = 125 g L-1 e T6 = 130 g L-1. Os 
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agentes solidificantes foram avaliados em meio MS (Murashige e Skoog, 1962) suplementado com 100 mg 
L-1 de inositol, 0,01 mg L-1 de ANA (Acido Naftaleno Acético), 0,01 mg L-1 de BAP (Benzil Amina Purina) e 
0,01 mg L-1 de GA3 (Ácido Giberélico) e pH 5,7. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado 
com 9 repetições por tratamento para os dois experimentos avaliados. Para micropropagar a mandioca, o 
primeiro passo foi o estabelecimento da cultura in vitro. O material utilizado foi cedido pela Embrapa 
Mandioca e Fruticultura Cruz das Almas-Ba. As plantas de mandioca in vitro já estabelecidas foram 
multiplicadas e subcultivadas. A variedade de mandioca fornecida foi a BGM 611 e os tratamentos foram 
feitos com o 3º subcultivo das mudas, sendo obtido a partir de segmentos da parte aérea das plântulas de 
aproximadamente 1 cm contendo uma gema lateral ou apical. As plantas micropropagadas de mandioca 
cresceram na sala de crescimento com fotoperíodo de 16 horas e intensidade luminosa de 1.600 lux por 
30 dias para a montagem do experimento. Os tratamentos foram avaliados após 60 dias para o primeiro 
experimento e após 45 dias de cultivo para o segundo experimento pelos seguintes parâmetros: massa 
seca e massa fresca da parte aérea (g). Com os dados obtidos foram analisados utilizando-se o programa 
SISVAR e para a comparação entre as médias foram analisadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
Resultados e discussão 
Na avaliação feita para definir a consistência do meio utilizando-se diferentes quantidades de amido por 
tratamento, foi definida a concentração de 120 g L-1 que apresentou uma consistência semi-sólido para o 
meio de cultura MS. Na concentração de 100 g L-1 o meio se apresentou com consistência muito gelatinosa 
e nas concentrações de 150 g L-1 e 200 g L-1 os meios se apresentaram com consistência muito sólida, sendo 
impróprio para o crescimento e estabelecimento das plantas de mandioca. De acordo com os resultados 
obtidos para massa fresca da parte aérea e do sistema radicular observa-se na Figura 1 que os resultados 
não diferiram entre os tratamentos adotados exceto para os tratamentos de amido de mandioca oxidado 
e amido de mandioca oxidado + ágar, os quais apresentaram menores valores de massa fresca da parte 
aérea e do sistema radicular. 
Da mesma forma, pode-se observar que o amido de mandioca nativo e ácido modificado nas concentrações 
utilizadas quando comparado ao ágar, proporcionaram o mesmo resultado satisfatório quanto ao peso 
seco da parte aérea. Menores valores de massa seca da parte aérea e radicular também foram encontrados 
nos tratamentos utilizando amido de mandioca oxidado e amido de mandioca oxidado + ágar. Em relação 
a massa seca da raiz pode-se observar que o amido ácido modificado na concentração de 120 g L-1 
apresentou resultados superiores quando comparado a todos os tratamentos, inclusive o ágar (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Massa fresca e massa seca da parte aérea e raiz de plantas de mandioca cultivadas in vitro em 
diferentes concentrações de agentes solidificantes. Legenda: T1= 8 g L-1 de ágar (testemunha); T2= 120 g 
L-1 de amido nativo; T3= 120 g L-1 de amido ácido modificado; T4= 72 g de amido ácido modificado + 3,2 g 
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de ágar; T5= 120 g L-1 de amido oxidado e T6= 72 g de amido oxidado + 3,2 g de ágar. Médias seguidas por 
mesma letra maiúscula e por mesma letra minúscula não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
Entretanto nestas condições o amido de mandioca nativo apresentou resultados satisfatórios, porém não 
confere uma boa consistência ao meio, deixando o meio de cultura com uma certa elasticidade, o que 
dificulta a introdução do explante e inviabiliza seu uso por ser de difícil manipulação. Além disso apresenta 
característica indesejável de se liquefazer com o tempo de cultivo. Bons resultados foram citados no uso 
do amido de mandioca nativo em substituição parcial do ágar por Erig et al (2004). 
Em função do amido ácido modificado utilizado como agente solidificante alternativo do meio de cultura 
ter demonstrado bons resultados no crescimento da parte aérea, sistema radicular e formação de brotos 
para as plantas de mandioca cultivadas in vitro, buscou-se determinar qual a melhor concentração deste 
agente solidificante para o crescimento das plantas in vitro. A partir de outros testes já feitos, determinou-
se que seriam testadas as concentrações com intervalos de 5 g L-1 entre uma concentração e outra para 
solidificar o meio de cultura MS. As plantas crescendo em meio MS com ágar (testemunha), apresentaram 
resultados inferiores ao obtidos com o uso do amido de mandioca ácido modificado na maioria das 
avaliações. De acordo com os resultados obtidos para massa fresca da parte aérea, os tratamentos 
utilizando 115 e 120 g L-1 se sobressaíram em relação às outras concentrações e também em relação ao 
ágar, enquanto que a massa fresca do sistema radicular os tratamentos que tiveram melhores resultados 
foram com as concentrações de 120 e 130 g L-1 (Figura 2). 
De acordo com a Figura 2 pode-se observar que os tratamentos utilizando amido de mandioca ácido 
modificado proporcionaram melhores resultados de massa seca da parte radicular em relação ao 
tratamento utilizando ágar. Menores valores de massa seca da parte aérea também foram encontrados 
nos tratamentos utilizando o ágar e 110 g L-1 de amido, sobressaindo-se então os tratamentos utilizando 
115, 120, 125 e 130 g L-1. Neste trabalho, melhores resultados para alguns parâmetros avaliados foram 
obtidos com o amido ácido modificado de mandioca. Existem relatos de que o ágar quando utilizado como 
solidificante pode imobilizar nutrientes através de ligações químicas alterando a composição do meio 
(Scholten e Pierik, 1998), o que teria promovido menor crescimento das plantas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Massa Fresca e Massa Seca da parte aérea e raiz de plantas de mandioca cultivadas in vitro em 
diferentes concentrações de amido ácido modificado e em ágar. T1= 8 g L-1 de ágar; T2= 110 g L-1de amido 
ácido modificado; T3 = 115 g L-1de amido ácido modificado; T4= 120 g L-1 amido ácido modificado; T5= 125 
g L-1 de amido ácido modificado e T6= 130 g L-1 amido ácido modificado. Médias seguidas por mesma letra 
maiúscula e por mesma letra minúscula não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
Os dados obtidos demonstram o potencial do amido de mandioca ácido modificado na substituição do ágar 
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como agente solidificante uma vez que proporcionou maiores valores de crescimento das plantas quando 
comparado ao ágar que é o solidificante padrão utilizado. Os resultados obtidos neste trabalho são 
importantes porque até o momento nenhuma literatura relatou o uso de amidos modificados como 
agentes solidificantes do meio de cultura para o cultivo in vitro de plantas, sendo então este o primeiro 
trabalho a relatar o potencial do amido de mandioca ácido modificado como um agente solidificante 
alternativo. 
 
Conclusões 
No cultivo in vitro da mandioca os resultados obtidos a partir das substituições parciais ou totais do ágar 
pelos amidos de mandioca nativo, amido de mandioca ácido modificado se mostraram mais eficientes, 
porém o amido de mandioca nativo apresentou dificuldade de manipulação não sendo esse interessante 
para o uso como solidificante do meio de cultura em cultivo in vitro. O amido de mandioca ácido modificado 
apresenta potencial para ser utilizado como agente solidificantes no cultivo in vitro da mandioca, devido 
às condições físico-químicas dos géis. O amido oxidado nas concentrações avaliadas não foi eficiente como 
agente solidificante nos parâmetros avaliados. A concentração de 120 g L-1 de amido ácido modificado em 
comparação as outras é a recomendada por proporcionar valores favoráveis para o crescimento da parte 
aérea e sistema radicular. 
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Introdução  
O melhoramento de plantas é um setor da agricultura que cada vez mais se baseia em modelos 
matemáticos para a seleção de materiais genéticos superiores a serem utilizados nas próximas etapas. Os 
delineamentos em blocos aumentados ou em látice são ferramentas que os melhoristas dispõem para 
implantar os materiais em campo e extrair os efeitos genéticos individuais. Entretanto pesquisas mais 
recentes têm apontado que as parcelas dentro de um bloco podem ter autocorrelação espacial (COSTA 
et al., 2005; STURION & RESENDE, 2005).  
A hipótese de independência entre as amostras apenas pode ser satisfeita e verificada na prática, se a 
amostragem contiver informações geográficas, como, por exemplo, as coordenadas com referências a um 
eixo arbitrário para possibilitar análises da geoestatística. Vieira (1997) utilizou desse método para avaliar 
a variação espacial de parcelas quanto à análises granulométrica e atributos químicos do solo. No 
melhoramento essas coordenadas são associadas às produtividades das plantas que estavam naquela 
parcela e, com um auxílio de programas geoestatísticos, pode-se detectar níveis de qualidade de parcelas 
dentro de um bloco, auxiliando na homogeneização dos blocos para próximos experimentos na mesma 
área. O presente trabalho teve como objetivo avaliar dois modelos matemáticos considerando erros 
dependentes e independentes para a seleção de progênies em delineamento de blocos aumentados.  
 
Material e métodos  
Genótipos de mandioca provenientes do Banco Ativo de Germoplasma de Mandioca da Embrapa 
Mandioca e Fruticultura foram avaliados em blocos aumentados com 13 testemunhas (efeito fixo) e 135 
progênies (efeito aleatório), distribuídas em cinco blocos com 24 parcelas em cada bloco. Cada parcela foi 
constituída por 5 plantas, espaçadas 0,9 m entrelinhas e 0,5 m entre plantas. O plantio das manivas-
sementes foi manual e realizado em setembro de 2016. 
O experimento foi desenvolvido na Fazenda Experimental da Universidade Federal da Grande Dourados, 
município de Dourados, MS, em um Latossolo Vermelho distroférrico textura muito argilosa (EMBRAPA, 
2006). O clima da região é do tipo Am, Tropical Monçônico (FIETZ et al., 2013). A variável resposta utilizada 
foi o peso da raiz expresso em ton/ha. Para a análise estatística espacial foi necessário obter os valores das 
coordenadas geográficas de cada uma das parcelas experimentais, nas quais foi considerado o centro da 
parcela. A coordenada X representa a largura das parcelas e a coordenada Y representa o comprimento 
das parcelas.  
Foram considerados dois modelos matemáticos: 1) assumindo a independência entre as observações (𝑅 = 
𝐼𝜎𝑒 2 ); 2) assumindo a autocorrelação espacial entre as observações 𝑅 = Σ. Os dois modelos avaliados são 
modelos mistos apenas com a diferenciação com relação ao erro experimental. Esse tipo de análise é 
denominado com recuperação da informação intergenotípica, na qual, no caso dos delineamentos 
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aumentados, o modelo deve contemplar o efeito de tratamento como sendo de duas fontes: uma fixa, que 
diz respeito às testemunhas e outra aleatória para as progênies (WOLFINGER et al.,1997; FEDERER, 1998). 
A geração do semivariograma foi obtida pelo programa GS+ e os procedimentos estatísticos foram 
decorrentes do proc mixed do programa SAS 9.0 
 
Resultados e discussão  
Por meio do teste de Durbin-Watson foi possível detectar autocorrelação positiva para primeira, segunda, 
quarta e sexta ordem, quando foram analisados os resíduos (Tabela 1). Isso comprova a existência de 
dependência espacial entre as observações. Em casos assim, o uso da estatística clássica, que considera a 
independência entre os resíduos (𝑅 = 𝐼𝜎𝑒 2 ), torna-se ineficiente e o seu resultado pode interferir no 
processo de tomada de decisão com relação a seleção de genótipos.  
 
Tabela 1. Autocorrelações (𝑝 ̂) da primeira a décima ordem obtidas pelo teste de Durbin-Watson (d) com 
probabilidade para os resíduos do modelo considerando erros independentes. 

 
 
Na Figura 1 tem-se o semivariograma omnidirecional com as semivariâncias. Esse semivariograma 
demonstra uma configuração característica de processos estocásticos com dependência espacial, ou seja, 
a variabilidade é menor à medida que a distância é reduzida. Assim, parcelas mais próximas apresentam 
ser mais semelhantes entre si. Ainda nessa representação foi verificado que o alcance efetivo influencia 
em até 3,54 m e que a partir desse ponto a variabilidade é estabilizada. A presença de semivariograma 
crescente e com patamar indica que a hipótese de estacionariedade foi alcançada (VIEIRA, 2000). 
 

 
 
Figura 1. Semivariograma omnidirecional dos resíduos da análise com recuperação da informação 
intergenotípica, sob erros independentes, seu ajuste (linha preta) pelo modelo esférico com os respectivos 
parâmetros. 
Mediante essas informações, sob suposição de isotropia, o modelo esférico foi o que melhor se ajustou 
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aos pontos do variograma com a função: 𝑆(ℎ) = 𝜎 ² [1 – 3/2 ( ℎ/𝑎 ) + 1/2 ( ℎ/𝑎 ) ³ ], com os parâmetros 𝜎² 
=55,12 e 𝑎=3,54 m (Figura 3). Consequentemente, a função de autocovariância foi determinada: 𝑆(ℎ) = 
55,12 [1 – 3/2 ( ℎ/3,54) + 1/2 ( ℎ/3,54)³]. Por meio dessa função definiu-se a matriz de (co)variâncias 
residuais 𝑅 = Σ, caracterizando a covariância espacial existente neste experimento.  
Com relação ao ajuste dos modelos em análise é possível analisar que o modelo espacial apresentou 
valores elevados para os critérios de AIC (Akaike's Information Criterion) e BIC (Schwarz's Bayesian 
Criterion) (Tabela 2). Essa condição indica que o modelo com estrutura de covariância mais complexa (com 
maior número de parâmetros em avaliação) – nesse caso o modelo espacial (𝑅 = Σ) - forneceu melhor 
qualidade no ajuste do que o modelo com erros independentes (𝑅 = 𝐼𝜎²𝑒 ). Isso ainda pode ser comprovado 
pelo teste da razão de verossimilhança (LRT Distribuição Qui-Quadrado 𝑋²(1)  = 6,5 ∗ ), corroborando a 
informação de que o modelo espacial demonstrou ser o mais adequado para os dados experimentais 
avaliados. 
 
Tabela 2. Estimativas do componentes de (co)variância para os modelos não espacial e espacial em um 
delineamento de blocos aumentados com progênies de mandioca, erro padrão, teste de significância (Z) e 
informações sobre ajuste dos modelos de dados de peso de raiz de progênies de mandioca (ton/ha). 

 
 
O valor da variância genética (NEW*GENOT) foi mantido nas duas análises para fins de comparação entre 
os dois modelos avaliados (Tabela 2). Deve-se considerar que na análise não espacial as progênies avaliadas 
não foram estatisticamente significativas (p>0,05) e, já na análise espacial as progênies foram significativas 
a 1% de probabilidade (p <0,001). Esse resultado demonstra que a adoção do modelo espacial (𝑅 = Σ) foi 
superior na detecção e identificação de progênies superiores de mandioca. Foi verificado que o alcance 
efetivo foi significativo (p<0,001) confirmando o fato de que a dependência espacial existe e que esta 
interfere nos resultados de seleção de progênies de mandioca. 
Com relação a seleção de genótipos considerando os preditores e-BLUPs dos efeitos genotípicos individuais 
das progênies de mandioca (dados não mostrados), pode-se ainda conferir que na análise não espacial os 
valores dos preditores variaram entre 22,41 e -5,68, resultando em uma amplitude de aproximadamente 
20 ton/ha, já na análise espacial o intervalo de variação esteve entre 36,55 e -13,78, resultando numa 
amplitude de mais de 50 ton/ha. Essa constatação indica que a diferenciação entre as novas progênies 
aumentou em mais de 60%. 
Quanto ao ordenamento das progênies pelos dois modelos, ao se considerar uma seleção de 10% das 
progênies mais produtivas (13 de 135 progênies) é possível notar uma coincidência de 69% entre as duas 
abordagens (Tabela 3). Além do mais, das progênies selecionadas pela análise espacial cerca de 30% destas 
não foram selecionadas pela análise clássica, sendo que estas estariam classificadas entre as 15 progênies 
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mais produtivas do experimento pela análise espacial. 
 
Tabela 3. Preditores dos efeitos genotípicos individuais (e-BLUPs) e ordenamento das progênies sob 
condição não espacial e espacial obtidos a partir do delineamento de blocos aumentados com progênies 
de mandioca. 

 
 
Duarte & Vencovsky (2005) analisando genótipos de soja em delineamento de blocos aumentados, 
também encontraram que a adoção da análise estatística espacial pode favorecer a seleção de progênies 
superiores. Os autores também notaram a diferenciação no ordenamento das progênies avaliadas quanto 
foi considerada a análise alternativa (𝑅 = Σ).  
 
Conclusões 
A abordagem estatística espacial pode favorecer a detecção e seleção de progênies superiores de 
mandioca quando os experimentos forem delineados em blocos aumentados sob condição de 
autocorrelação espacial entre as parcelas, conferindo maior sucesso na seleção de genótipos para o 
melhoramento genético de mandioca. 
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Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) está presente na base energética da alimentação de milhões de 
pessoas no mundo, principalmente nas regiões tropicais, onde é amplamente cultivada. No Brasil, além de 
desempenhar um importante na dieta da população, constitui-se também como fonte de matéria prima 
para diversos segmentos agroindustriais (CARDOSO & SOUZA, 2002; SAGRILO et al., 2007). No cenário 
global, a produção total de raízes é de 276,7 milhões de toneladas, de modo que Brasil figura-se como o 
quarto maior produtor mundial dessa raiz, contribuindo com 7,7% do total produzido, atrás apenas da 
Nigéria, Tailândia e Indonésia, os quais contribuem na ordem de 19,5%, 10,9% e 8,6%, respectivamente 
(SEAB-PR, 2015).  
Mesmo com uma alta produção de raízes, o total produzido é incipiente perante à crescente demanda 
observada para os diversos segmentos dependentes desse produto. É necessário aumentar a produção, 
sendo a elevação da produtividade de raízes fresca por meio de clones melhorados geneticamente uma 
alternativa viável. A obtenção de clones superiores de mandioca inicia-se com a obtenção de populações 
segregantes mediante a hibridação de genitores previamente selecionados, seguidos pela avaliação e 
seleção dos clones de melhor desempenho. No que tange à seleção de genitores, a utilização de 
ferramentas genéticoestatísticas, como medidas de dissimilaridade genética, auxiliam os melhoristas na 
identificação de indivíduos contrastantes, que, na maioria das vezes, resultam em populações segregantes 
com alta variabilidade genética. 
A dissimilaridade genética entre indivíduos é estimada a partir de um conjunto de características 
previamente selecionadas pelo melhoristas, com a utilização de análises estatísticas de alta acurácia, sendo 
a análise multivariada uma das mais exploradas em programas de melhoramento genético. Por tratar-se 
de uma análise unificadora que permite integrar as múltiplas informações das características extraídas das 
unidades experimentais, a estatística multivariada proporciona maior oportunidade de escolha de 
parentais divergentes em programas de melhoramento (DAS & GUPTA, 1984; JOHNSON & WICKERN, 
1988). Com isso, o presente estudo foi desenvolvido visando avaliar a divergência genética de acessos de 
mandioca por meio de estatística multivariada. 
 
Material e métodos  
O presente trabalho foi desenvolvido na Fazenda Experimental da Faculdade de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, localizado no município de Dourados, MS, latitude 
22°14’S, longitude 54°49’W e 452 m de altitude, em solo classificado como Latossolo vermelho 
distroférrico, textura argilosa. Foram utilizados um total de 127 acessos e 12 variedades comerciais de 
mandioca provenientes do banco ativo de germoplasma (BAG) da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Os 
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genótipos foram avaliados em um experimento instalado sob o delineamento de blocos completos 
casualizados, com três repetições. As parcelas consistiram de cinco plantas, espaçadas de 0,80m entre 
plantas e 0,90m entre linhas. Aos 12 meses após o plantio as seguintes variáveis foram mensuradas: altura 
da primeira ramificação (AR - metros), altura da planta (AP - metros), diâmetro do caule (DC - cm) e peso 
total de raízes (P - kg planta-1 ) e produtividade da parte aérea (PPA - kg planta-1 ).  
Após a análise de variância, as medias dos parametros para cada genótipo foram obtidas pelo teste de 
Skott-Knot, e por meio de uma análise multivariada, a matriz de dissimilaridade foi montada utilizando a 
distância generalizada de Mahalanobis (D2 ). Por meio da mesma, todos os genótipos foram organizados 
em grupo pelo método de agrupamento de Tocher. 
 
Resultados e discussão   
Os valores médios para a AR, AP, DC, P e PPA foram, respectivamente, 0,39 m, 0,79 m, 0,78 cm, 0,74 kg 
planta-1 e 2,58 kg planta-1 (dados não mostrados).  
A análise de agrupamento de Tocher resultou na formação de seis grupos (Quadro 1). O primeiro grupo foi 
composto por 114 genótipos (82%), sendo o número de genótipos de 15 (11%) e 7 (5%) para o segundo e 
terceiro grupo, e de 1 genótipo (0,71%) para os grupos quatro, cinco e seis.  
As maiores distâncias entre os genótipos foram entre IAC-12 e a BGM-1447 (7,26), a BGM-2022 e BGM-
1447 (7,0), a BGM-1134 e BGM-1447 (6,95), BGM 1338 e BGM-1447- (6,91) e MF-1328 e MF-1447 (6,90). 
Por outro lado, a menor distância foi entre a BGM-2167 e BGM-1721 e BGM-1223 e Baianinha, ambos com 
distâncias de 0,13 (Tabela 1). O BGM-1447 foi o acesso foi mais divergente entre todos os genótipos 
avaliados. Cruzamentos com esse acesso podem gerar genótipos superiores em gerações avançadas. Os 
genótipos com valores de distância mais baixos têm menor dissimilaridade, o que indica que cruzá-los pode 
gerar baixa variabilidade genética, dificultando a seleção de indivíduos transgressores.  
 
Tabela 1. Grupos de dissimilaridade de139 genótipos de mandioca por meio do agrupamento de Tocher. 

 
 
Vieira et al. (2013), estudando caracterização fenotípica e molecular entre genótipos de mandioca 
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industrial encontraram a existencia de variabilidade genética e genótipos com potencial para cultivo, em 
solos de cerrado no noroeste de Minas Gerais. 
 
Conclusão  
A avaliação de 139 genótipos provenientes do BAG de mandioca da Embrapa Mandioca e Fruticultura 
resultou na formação de seis grupos, sendo que 82% deles apresentaram alta similaridade genética para 
os caracteres agronômicos.  
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Introdução  

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é amplamente cultivada no mundo todo como uma importante 
fonte de carboidratos, a qual pode ser aproveitada tanto na alimentação humana e animal quanto nos 
mais diversos setores industriais (SESAY et al., 2016). Em 2014, a produção brasileira foi de 23,24 milhões 
de toneladas, sendo o Estado do Pará o maior produtor de mandioca, responsável por 21% da produção 
nacional (FAO, 2014). Considerando a importância da mandioca como a quarta maior fonte de calorias no 
mundo, cada vez mais as técnicas biotecnológicas, como a cultura de tecidos vegetais, são aplicadas à 
cultura, visando suprir a demanda por material propagativo de qualidade fitossanitária e de genótipos 
superiores (CHAVARRIAGA-AGUIRRE et al., 2016). Entre as técnicas da cultura de tecidos, a embriogênese 
somática se destaca como um método de multiplicação em larga escala de plantas in vitro, tendo a cultura 
de calos como a forma mais utilizada para a indução de embriões somáticos (OLIVEIRA et al., 2017).  
O cultivo de calos visa, também, estudar o desenvolvimento celular, produzir metabólitos primários e 
secundários, obter suspensão celular para processos de transformação genética e propagação via 
formação de gemas ou embriões somáticos, permitindo o estabelecimento in vitro, o que, 
consequentemente, proporciona a propagação em larga escala (LANDA et al., 2000). De acordo com Vidal 
et al. (2012), dentro da espécie Manihot esculenta Crantz existe uma grande variabilidade quanto à 
resposta morfogenética in vitro, em função das condições de cultivo e, principalmente, do genótipo, 
necessitando de estudos específicos visando maximizar os processos de regeneração in vitro. Portanto, o 
objetivo neste trabalho foi avaliar a indução de calogênese em explantes foliares de duas variedades de 
Manihot esculenta Crantz da região Oeste do Pará sob diferentes concentrações de ácido 
naftalenoacético (ANA). 
 
Material e métodos  
O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Biotecnologia Vegetal da Universidade Federal do Oeste 
do Pará entre os meses de março e setembro de 2017. Foram utilizados explantes foliares de duas 
variedades regionais de Manihot esculenta Crantz, Água Morna e Amarelinha. Para a indução de 
calogênese, utilizou-se como fonte de explante folhas jovens de plântulas cultivadas in vitro, com cerca 
de 60 dias de introdução, provenientes da fase de multiplicação. As folhas foram reduzidas em fragmentos 
de 0,5 cm² e inoculadas em placas de Petri contendo meio de cultura MS (Murashige & Skoog, 1962), 
suplementado com tiamina-HCL (1 mg L - ¹), inositol (100 mg L - ¹), sacarose (30 g L - ¹) e gelificado com 
Phytagel (2 g L - ¹) e acrescido do regulador de crescimento ácido naftalenoacético (ANA) em diferentes 
concentrações, sendo eles: meio MS na ausência de regulador - T1; meio MS com adição de 2 mg L - ¹ de 
ANA - T2; meio MS com adição de 4 mg L - ¹ de ANA - T3; meio MS com adição de 8 mg L - ¹ de ANA - T4. 
O pH foi ajustado em 5,7 ± 0,2.  
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A unidade amostral foi constituída de uma placa de Petri contendo seis segmentos foliares, com cinco 
repetições por tratamento. Os explantes foram mantidos durante 30 dias na ausência de luz a uma 
temperatura de 27± 2°C e, em seguida, foram transferidos para sala de crescimento, sob condições de 
temperatura de 27 ± 2 °C, densidade de fluxo de fótons de 30 μmol/m²/s e fotoperíodo de 16 horas, onde 
permaneceram por mais 30 dias. Foram avaliados a porcentagem de calos formados, a expansão dos calos 
(com auxílio de um paquímetro) e a caracterização dos aspectos morfológicos dos calos segundo a 
classificação de Lakshmanan (2006). Os dados referentes à expansão dos calos foram submetidos à análise 
de variância e comparação de médias pelo Teste de Tukey à 5% de probabilidade, utilizando o programa 
estatístico Bioestat 5.0. 
 
Resultados e discussão  
De acordo com a Figura 1 A, verificou-se que todos os tratamentos que continham regulador de 
crescimento ANA, independentemente da sua concentração, promoveram formação de calo em 100% 
dos explantes, para ambas as variedades. O T1, controle sem regulador de crescimento, não induziu a 
formação de calos. Isso demonstra a necessidade de suplementação exógena de auxina na indução de 
calos de Manihot esculenta para as variedades Água Morna e Amarelinha. Em estudos de Vidal et al. 
(2012), utilizando ápices caulinares de mandioca sob diferentes concentrações de picloran em 
combinação com glutamina, foi observado que o meio isento de regulador não proporcionou calogênese, 
enquanto nos demais tratamentos a formação de calos variou entre 11,76 a 20,45%. Porém, nota-se que 
a utilização da auxina ANA do presente trabalho obteve maiores formação de calos do que dos estudos 
de Vidal et al. (2012) podendo ser uma auxina responsiva na formação de calos de M. esculenta.  
Quanto à expansão dos calos (Figura 1 B e 2), o T4, com a maior concentração de ANA (8 mg L - ¹) foi 
estatisticamente superior ao demais tratamentos, proporcionando a maior expansão dos calos para as 
duas variedades. Santos et al. (2005), estudando a calogênese em salgueiro, observou a maior expansão 
dos calos utilizando a concentração de 6 mg L - ¹ de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D). 
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No que se refere à caracterização dos aspectos morfológicos dos calos, Lakshmanan (2006) classifica em 
três tipos, sendo eles: tipo 1 - calos com aspecto duro, compacto e com alta capacidade embriogênica; 
tipo 2 - macio, mucilaginoso, brilhante e não embriogênico; e tipo 3 - macio, friável, translúcido e não 
embriogênico. Neste trabalho, todos os calos formados apresentaram os aspectos do tipo 1 (Figura 3). 
 

 
 

Conclusão  
A adição da auxina ANA promoveu a calogênese nas variedades Água Morna e Amarelinha de Manihot 
esculenta. A concentração de 8 mg L - ¹ de ácido naftalenoacético (ANA) promoveu calos mais expandidos 
e responsivos para as variedades Água Morna e Amarelinha, podendo ser promissores para a regeneração 
em plântulas. 
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Introdução 
No Território da Cidadania do Vale do Juruá os genótipos de mandioca mais utilizados são provenientes do 
processo de seleção feito informalmente pelos agricultores, com nomenclaturas de variedades que podem 
variar entre os agricultores. Desta forma, busca-se definir discriminantes de uma cultivar e também o 
número exato de genótipos utilizados num mesmo local.Assim, destaca-se a importância da caracterização 
botânica, agronômica e molecular dessas cultivares, buscando determinar a sua identidade genética, ou 
seja, a variabilidade genética e as diferenças existentes entre elas, permitindo identificar materiais 
repetidos que pode ter denominações distintas. Além disso, a definição de descritores é necessária para a 
obtenção de passaportes das variedades com finalidade de conservação da diversidade genética.O objetivo 
do presente trabalho foi identificar por meio de caracteres agronômicos e moleculares as principais 
variedades de mandioca utilizadas na regional Juruá, região onde se fabrica a famosa farinha de mandioca 
de Cruzeiro do Sul. Esta pesquisa visa auxiliar estudos envolvendo e o melhoramento genético da cultura. 
 
Material e métodos 
O experimento foi instalado no campo experimental da Embrapa Acre, em Rio Branco, AC. O Município 
está a 10o1’S e 67o42’W, à altitude de 160 m. O clima é do tipo AWI (quente e úmido), conforme a 
classificação de Köppen, com temperatura máxima de 30,9oC, temperatura mínima de 20,8oC, precipitação 
anual de 1.648 mm e umidade relativa de 83%. Foram avaliados seis genótipos: Chico Anjo, Mansi Brava, 
Caboquinha, Pirarucu, Paxiubão e BRS Ribeirinha (ex Araçá). Avaliou-se a produtividade de raiz (kg.ha-1) e 
o teor de amido das raízes (%), após 12 meses do plantio, utilizando-se a metodologia proposta por Kawano 
et al. (1987). O delineamento utilizado foi de blocos ao acaso com três repetições. Os dados foram 
submetidos à análise de variância utilizando-se o programa estatístico SISVAR. A média dos genótipos 
foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Paralelamente, para as análises moleculares 
amostras de folhas foram coletadas e transportadas para o Laboratório de Morfogênese e Biologia 
Molecular da Embrapa Acre para análises moleculares. O processo de extração de DNA foi com CTAB. O 
DNA extraído foi quantificado em agarose (1%). As reações de amplificação foram feitas com seis locos 
microssatélites (GA12, GA126, GA134, GA136, GAGG5 e GA140) desenvolvidos por Chavarriaga-Aguirre et 
al. (1998) e um loco (SSRY164) desenvolvido por Mba et al. (2001). Os oligos foram marcados com 
fluoróforo FAM. Os produtos de amplificação foram visualizados em agarose (3%) e genotipados em 
sequenciador automático no laboratório da Embrapa Amazônia Ocidental. As estimativas de distâncias 
genéticas e agrupamento UPGMA (Unweigthed Pair Group Method Arithmetic Average) dos dados 
moleculares foram analisados no software TFPGA. 
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Resultados e discussão 
A genotipagem com marcadores microssatélites identificou um total de 20 alelos, com uma média de 2,8 
alelos por loco. O maior número alelos por loco foi cinco no loco GA126. Com base nas distâncias genéticas, 
os sete genótipos foram agrupados pelo método UPGMA (Figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Dendrograma obtido a partir da genotipagem com sete locos microssatélites utilizando sete 
genótipos do Vale do Juruá. 
 
No primeiro grupo foi observada uma redundância entre os genótipos Paxiubão, Caboquinha, Pirarucu e 
BRS Ribeirinha. O perfil genético encontrado para este material foi idêntico para os sete locos. Isso 
caracteriza que os materiais estavam sendo usados com nomenclatura distinta, porém são os mesmos 
genótipos. A análise molecular identificou proximidade genética, mas sem redundância, entre os genótipos 
Chico Anjo e Mansi Brava. Em estudo anterior, genótipos com as mesmas denominações do presente 
trabalho, Chico Anjo e Mansi Brava, coletados em outro produtor, apresentaram o mesmo perfil genético 
(CAMPOS et al. 2015). Isso demonstra que existe variação também entre a nomenclatura entre diferentes 
produtores. O genótipo BRS Tapioqueira foi o mais divergente entre os materiais analisados. A 
produtividade de mandioca é a característica de maior relevância na seleção de genótipos adaptáveis a 
determinados ecossistemas. Os genótipos Caboquinha, Paxiubão, BRS Ribeirinha e Pirarucu apresentaram 
as maiores produtividades e não apresentaram diferenciação significativa entre si (Tabela 1), o que 
corrobora com os dados da análise molecular. Ressalta-se ainda que estes genótipos apresentaram na 
média (29,39 t. ha-1), produtividade semelhante à média do rendimento no Estado do Acre (29,11 t.ha-1) 
(IBGE, 2016). Em relação ao teor de amido, verifica-se que a maioria dos genótipos não diferiu, com exceção 
de Caboquinha e BRS Ribeirinha. A característica de teor de amido precisa ser melhor investigada, uma vez 
que governada pela expressão de fatores bióticos e abióticos. Assim, a característica está sujeita à variação 
na condução experimental e laboratorial, pois de acordo com as análises trata-se de fato de um material 
geneticamente idêntico. 
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Tabela 1. Médias da produtividade em t.ha-1 e teor de amido em percentagem das raízes de seis variedades 
de mandioca em Rio Branco, AC. 2016. 

  Produtividade Teor de amido 
 Genótipo em t.ha-1 em % 

 Chico Anjo 

15,25 b 26,82 ab   

 Mansi/Brava 

13,50 b 29,02 ab   

 Caboquinha 

23,46 ab 29,74 a   

 Paxiubão 

47,75 a 27,19 ab   

 BRS Ribeirinha 

24,92 ab 25,96 b   

 Pirarucu 

21,45 ab 28,59 ab   

 
Estudos com descritores morfológicos e agronômicos conduzidos em áreas de agricultores na região de 
Cruzeiro do Sul já haviam revelado semelhanças entre os genótipos Paxiubão, Caboquinha e BRS Ribeirinha 
(SIVIERO et al., 2007). Bergo et al. (2015) reportaram que os genótipos Caboquinha, Paxiubão, BRS 
Ribeirinha e Pirarucu apresentam índices de produtividade e teores de amido semelhantes em 
experimentos de campo realizados em Rio Branco, revelando alta proximidade fenotípica. Uma análise com 
coletas em outras propriedades poderia ser realizada no futuro para comparar as nomenclaturas de 
diferentes agricultores para os mesmos genótipos. A associação de dados moleculares e agronômicos é 
uma importante fonte de informação para caracterização de genótipos. A diferenciação e a redundância 
entre os genótipos puderam ser confirmadas pela análise conjunta. O estudo de discriminação de 
genótipos com locos microssatélites mostrou-se acurado e eficiente para ser aplicado em rotina de análises 
laboratoriais e, assim, este conjunto de locos utilizados torna-se uma ferramenta disponível para 
identificações genéticas para a cultura da mandioca. 
 

Conclusões 
Os marcadores microssatélites foram eficientes para avaliar as distâncias genéticas entre as 
etnovariedades coletadas na regional Juruá identificando genótipos redundantes. Os genótipos 
Caboquinha, Paxiubão, BRS Ribeirinha (ex. Araçá) e Pirarucu são redundantes entre si.As características 
agronômicas utilizadas são informativas, sendo mais eficientes ainda quando associados aos dados de 
marcadores moleculares. 
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Introdução 

A mandioca é o principal alimento das populações locais na Amazônia tendo importante papel econômico, 
social e cultural. A principal destinação da mandioca produzida na região é o uso como farinha, goma, 
tapioca, caiçuma e tucupi. As populações locais da Amazônia são portadores de variedades de mandiocas 
selecionadas localmente ao longo dos anos e a variabilidade genética de mandioca existente em roçados é 
essencial para a conservação da espécie. A mandioca é a principal cultura dos roçados da Amazônia estando 
distribuída em todo o estuário amazônico sendo extremamente diversificada e rica em numerosos 
tipos/cultivares/variedades locais o que representa um incontestável reservatório genético. O número de 
variedades locais de mandioca em uma região pode variar devido a confusões na nomenclatura, 
plasticidade fenotípica da espécie carência de trabalhos de caracterização de germoplasma. A 
caracterização de variedades de mandioca pode ser feita usando caracteres morfobotânicos e 
agronômicos, perfil proteico e através de análises moleculares do DNA. Observam-se variações na 
morfologia de um mesmo genótipo em diferentes localidades. A mandioca apresenta uma grande 
variabilidade fenotípica quando avaliada através de caracteres morfológicos. No campo os agricultores 
diferenciam as variedades de mandioca no campo pelas características das raízes, parte aérea e uso. Um 
critério sempre usado entre as variedades é a divisão entre a mandioca brava e a mansa dependendo da 
concentração do ácido cianídrico. No vale do Rio Juruá os genótipos de mandioca mais utilizados são 
provenientes do processo de seleção feito informalmente pelos agricultores, com nomenclaturas de 
variedades que podem variar entre os agricultores. Assim, destaca-se a importância da caracterização das 
variedades quantificando a variabilidade genética o que permite identificar materiais repetidos e com 
denominações distintas. Os descritores fenotípicos são necessários para obtenção de passaportes das 
variedades com finalidade de conservação da agrobiodiversidade genética. As características botânico-
agronômicas utilizadas são informativas, no entanto são mais eficientes ainda quando associados aos 
marcadores moleculares. O objetivo desta pesquisa foi de caracterizar as principais variedades de 
mandioca cultivadas pelos de agricultores familiares do vale do Juruá, região onde se fabrica a famosa 
farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul usando marcadores botânicos e agronômicos. Esta pesquisa visa 
auxiliar estudos que envolveram a obtenção da indicação geográfica da famosa farinha de Cruzeiro do Sul 
e o melhoramento genético da cultura.  
 
Material e métodos 

A caracterização de variedades de mandioca do Juruá foi realizada através de trabalhos de campo e 
laboratório sendo as coletas realizadas nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. 
No trabalho de campo foram caracterizadas 11 variedades locais.  
O trabalho foi desenvolvido através de visitas às propriedades rurais e entrevistas visando a identificação, 
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caracterização e coleta de informações sobre as variedades cultivadas pelos agricultores familiares da 
regional Juruá abrangendo os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Foram 
computados e analisados descritores botânicos e agronômicos adaptados de Fukuda (1996) e mapeamento 
das principais variedades locais de mandioca. Nesta pesquisa foram utilizados 38 descritores botânicos e 
agronômicos conforme Fukuda e Guevara (1998): cor da folha, pubescência, forma do lóbulo, cores do 
pecíolo, córtex do caule e externa do caule, comprimento da filotaxia, pedúnculo nas raízes, cores externa, 
do córtex, da polpa da raiz, cor externa do caule, textura da epiderme da raiz, floração, cor da folha velha, 
número de lóbulos, hábito de crescimento, constrições da raiz, cor da nervura, posição do pecíolo, hábito 
de ramificação, sinuosidade do lóbulo, forma da raiz, arquitetura, comprimento e largura do lóbulo, 
comprimento/largura, altura, altura da primeira ramificação, comprimento do pecíolo, ramificação, 
comprimento e diâmetro da raiz, destaque da película e córtex da raiz, número de raízes e raízes podres. 
Os levantamentos de campo foram realizados na safra 2015/2016 a partir de plantas adultas sendo 
registradas em campo junto a agricultores onze variedades distintas: Curumim branca, Branquinha, 
Milagrosa, Juriti, Roxinha, Santa Maria, Curumim torcida, Pinhão roxo, Boa fé, Curumim roxa e Mulatinha.  
O processo de identificação dos grupos dissimilares foi realizado pelo método da variância mínima (Ward) 
com as variáveis transformadas em matriz de distância (coeficiente de dissimilaridade de Jaccard), 
representados pelo dendograma usando o programa SAS 9.3. (SAS Institute, Cary NC). 
 
Resultados e discussão 

Os resultados da análise de agrupamento pelo método da variância mínima dos genótipos estudados em 
campo envolvendo os resultados de descritores fenotípicos estão demonstrados no dendrograma da Figura 
1.  

 
 
Figura 1: Dendrograma obtido a partir da análise conjunta dos caracteres qualitativos e quantitativos 
utilizando 38 descritores botânicos e agronômicos de 11 genótipos de mandioca cultivadas no vale do rio 
Juruá. 
  
O primeiro agrupamento de variedades foi composto por oito genótipos 1 a 8 e o segundo grupo pelos 
genótipos Juriti, Boa fé e Pinhão roxo (Figura 1). Os genótipos Curumim branca (1), Curumim torcida (3) se 
revelaram muito próximos geneticamente. Os genótipos precedidos pelo nome Curumim nesta pesquisa 
foram todos agrupados no primeiro grupo. CAMPOS et al., (2015) realizaram uma análise molecular do 
mesmo material genético da região e revelaram que os genótipos Curumim branca, Curumim Torcida, 
Mansi Brava e Chico Anjo são redundantes. Ainda analisando o primeiro grupo observa-se que os genótipos 
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Roxinha e Santa Maria foram agrupados proximamente corroborando com os resultados de CAMPOS et 
al., (2015) que encontrou  redundância genética entre as variedades Roxinha e Santa Maria. O segundo 
grupo de variedades é composto pelos genótipos Juriti, Boa fé e Pinhão roxo. Comparando este resultado 
com os agrupamentos feitos usando marcadores moleculares reportado por Campos et al., (2015) não se 
observam similaridades.   
A discriminação de genótipos usando descritores morfológicos, botânicos e agronômicos se mostrou 
eficiente para na identificação de variedades de mandioca. Outras coletas em propriedades distintas 
devem ser realizadas visando acessar todo o pool genético da região e assim associar com a nomenclatura 
atribuída as variedades pelos agricultores locais. Estudos de campo envolvendo descritores morfológicos e 
agronômicos de variedades de mandioca, conduzidos em áreas de agricultores na região de Cruzeiro do 
Sul, revelaram grupos de genótipos semelhantes e grande variabilidade agronômica entre os genótipos 
revelando alta proximidade fenotípica. (SIVIERO et al., 2007).  
 
Conclusões 

Os marcadores botânicos e agronômicos utilizados nesta pesquisa foram robustos na identificação e 
separação de genótipos de mandioca mostrando ser ferramenta útil em programas de melhoramento da 
cultura sendo mais eficientes ainda quando associados aos dados de marcadores moleculares.  
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Introdução  
A microrregião de Altamira, Pará, vem sofrendo intensa modificação ambiental, social e econômica desde 
a implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, com impacto direto na vida das populações ribeirinhas 
da região. A mandioca de mesa ou macaxeira é conhecidamente uma importante fonte de carboidratos, 
podendo ser consumida de diferentes formas e a seleção de materiais genéticos superiores e adaptados 
pode ser uma forma de garantia de alimento e renda para populações locais. Em mandioca, tem sido 
observada alta interação genótipo x ambiente para vários caracteres de importância agronômica, fato que 
mereceu a atenção dos melhoristas para implementar a proposta de regionalização da pesquisa de 
melhoramento/seleção (Fukuda et al., 2008). Essa interação genótipo x ambiente foi confirmada em 
ensaios de avaliação em diferentes locais do Pará (Farias-Neto et al., 2013) e por isso, os trabalhos de 
recomendação de genótipos superiores devem ser realizados após avaliações locais para verificar o efeito 
do ambiente na produção de raízes. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi selecionar materiais 
genéticos de mandioca de mesa adaptados a microrregião de Altamira, Pará.  
 
Material e métodos  
Foram avaliados nove genótipos de mandioca de mesa do banco de germoplasma da Embrapa Amazônia 
Oriental: CPATU 019, CPATU 069, CPATU 115, CPATU 183, CPATU 232, CPATU 241, CPATU 271, CPATU 283 
e CPATU 506, coletados em diferentes locais da Amazônia. Esses genótipos correspondem a variedades 
coletadas em áreas de produtores, não sendo produto de cruzamentos direcionados. Foram estabelecidos 
plantios em duas safras: 2012/2013 e 2013/2014 em Princesa do Xingu e 2015/2016 em Vitória do Xingu. 
Os plantios foram realizados por meio de estacas semeadas no sentido horizontal. Os genótipos foram 
avaliados em delineamento de blocos casualizados com quatro repetições e parcelas representadas por 
cinco fileiras de seis plantas, espaçadas de 1,0 m entre fileiras e plantas. Foi realizada aplicação de adubo 
NPK 10-28-20 40 dias após o plantio, com 40g por cova. As colheitas foram realizadas após 10 meses de 
cultivo, considerando 12 plantas como parcela útil e as demais como bordadura. Foi considerado para este 
estudo a produtividade em ton.ha-1 . 
Para a análise estatística, foi considerado o modelo 𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝐺𝑖 + 𝐴𝑗 + 𝐺𝐴𝑖𝑗 + 𝑒𝑖𝑗𝑘, em que 𝜇 = média 
geral, 𝐺𝑖 = efeito de genótipo, 𝐴𝑗 = efeito de safra, 𝐺𝐴𝑖𝑗 = interação genótipo x safra e 𝑒𝑖𝑗𝑘 = erro 
experimental, em que G e A foram considerados de efeito aleatório. Foram estimadas a média geral de 
produtividade e a herdabilidade no sentido amplo para o caráter. As análises foram realizadas no programa 
computacional Genes (Cruz et al., 2006). 
 
Resultados e discussão  
A média geral de produtividade de raízes das mandiocas de mesa avaliadas nas três safras na microrregião 
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de Altamira foi de 26,33 toneladas por hectare. Ao avaliar a análise de variância do experimento, não houve 
efeito significativo para genótipos, mesmo tendo havido uma variação de produtividade média de 20,94 
ton.ha-1 (CPATU 115) a 31,15 ton.ha-1 (CPATU 232). O coeficiente de variação total foi de 17,62%. Não 
foram observados sintomas de podridão mole da raiz nos experimentos, mas principalmente devido a 
efeito do manejo da área. Houve efeito significativo de safra e a interação genótipo x safra foi significativa, 
ressaltando a importância de repetir os experimentos em mais de uma safra para garantir a seleção de 
genótipos estáveis. A herdabilidade média no sentido amplo para o caráter foi 26,92%, acima do que foi 
identificado em estudo de produção de raízes de mandioca em três locais do estado do Pará (Farias-Neto 
et al., 2013), mas bem abaixo do que foi identificado em outro estudo em outro local no Brasil, porém em 
que foi aplicada diferente metodologia estatística de análise (Oliveira et al., 2015).  
A Tabela 1 mostra os valores de produtividade média de raiz obtida por safra para cada genótipo. Verificou-
se que alguns genótipos apresentam maior variação na sua produtividade (como o CPATU 241) e a 
preferência é pela recomendação daqueles que são mais estáveis. Os genótipos CPATU 232, CPATU 183, 
CPATU 283 e CPATU 241 tiveram produtividades de raiz acima da média obtida (26,33 ton.ha-1 ), com 
31,14, 30,43, 29,42 e 27,61 ton.ha-1 respectivamente.  
Ressalta-se que a produção de raízes não é o principal caráter a ser considerado na seleção de genótipo de 
mandioca de mesa, que também deve levar em conta caracteres de qualidade como sabor, tempo de 
cozimento e teores nutricionais da raiz. Os genótipos que apresentaram boas produtividades de raiz estão 
passando por essas análises para que sejam selecionados materiais com boa produção de raízes e que 
tenham grande aceitação pela população local. 
 
Tabela 1. Valores de produtividade de raízes em toneladas por hectare em três safras de nove genótipos 
de mandioca de mesa na microrregião de Altamira, Pará. 

 
 
Conclusões  
É possível selecionar genótipos de mandioca de mesa com produção acima de 30 toneladas por hectare 
para a microrregião de Altamira, Pará.  
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Introdução  
O Brasil, em função de possuir diferentes condições edafoclimáticas, alta biodiversidade aliada a uma 
grande diversidade cultural, é um país com potencial para o crescimento da produção orgânica (MAPA, 
2016). Para Gonçalves et. al. (2016), apesar deste segmento de mercado ser bastante promissor, a 
participação deste consumo na composição alimentar das famílias brasileiras ainda é considerada 
moderada. Apesar do grande avanço nas áreas de plantio orgânico no país, Bilich (2010) menciona que 
existe uma grande deficiência de tecnologias, e de difusão do conhecimento, com enfoque agroecológico 
apropriadas aos diferentes agroecossistemas brasileiros. Neste contexto está inserida a agricultura 
orgânica no Distrito Federal (DF) que, segundo Oliveira et. al (2015), teve um impulso significativo a partir 
dos anos 90 tornando-se uma atividade de grande importância na composição do mercado agrícola do DF, 
embora a oferta de alguns produtos ainda seja muito pequena e irregular. Para Devide et al. (2010) a 
mandioca é uma cultura indicada para a transição agroecológica de unidades convencionais em orgânicas, 
em virtude de suas características de ser cultivada principalmente por pequenos e médios produtores e, 
devido sua rusticidade, com ampla adaptação a diferentes condições de clima e solo.  
Apesar desta assertiva, são raros os trabalhos de pesquisa com a cultura em sistemas orgânicos de 
produção. Consequentemente, ainda são inexpressivas a produção e as áreas com a cultura de mandioca 
orgânica, como no Distrito Federal onde, segundo Soares (2013), era distribuída em 97% de produção 
convencional; 2,63% de produção agroecológica e 0,29% de produção orgânica. No entanto, Devide et al. 
(2010), relatam várias experiências de áreas de produção e de alguns trabalhos de pesquisa realizados com 
mandioca orgânica, em diferentes regiões do Brasil, e enfatizam a importância dos manejos e das principais 
variedades mais plantadas em cada região de produção. Também, Oliveira (2007) menciona que a 
utilização do manejo diferenciado na produção orgânica, pode propiciar aumento no rendimento de raízes 
no cultivo de mandioca, além dos benefícios na qualidade das raízes, com reflexos em ganhos nas 
condições de mercado. Neste particular, em condições de cultivo orgânico, Silva et. al. (2007) relatam a 
necessidade de adequação de níveis de adubação e a utilização de genótipos melhorados. Lima et al. (2002) 
também enfatizam que é importante a escolha da variedade que melhor responda a este sistema, que seja 
mais eficaz no uso dos nutrientes disponíveis no solo, bem como que conviva com as pragas e doenças sem 
afetar o bom desenvolvimento da cultura. 
Objetivou-se com este trabalho avaliar o comportamento de variedades de mandioca de mesa, com polpa 
das raízes amarelas e recomendadas para o sistema de produção convencional no Distrito Federal e 
Entorno, quando submetidas a um sistema de produção orgânico.  
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Material e métodos  
As áreas experimentais das safras de 2013/2014 (15°40’24,57” S e 48°09’53,01” o) e de 2014/2015 
(15°40’25,54” S e 48°09’48,40” O) foram localizadas no Núcleo Rural do Lago Oeste, Brasília, Distrito 
Federal, dentro de propriedade de produção de hortaliças com certificação orgânica e cultivada 
organicamente desde 1997. O clima, conforme a classificação de Köppen, é do tipo AW, ou seja, tropical 
com estação seca. Os solos foram classificados como Latossolo Vermelho-Amarelo e textura argilosa 
(Embrapa, 1999). No experimento 1, de 2013/2014, o solo apresentou as principais características químicas 
de pH em água 7,07; P 228,31 mg dm-3 ; K 2,56 cmolc dm-3 ; Ca 8,30 cmolc dm-3 ; Mg 1,92 cmolc dm-3 ; 
Al 0,01 cmolc dm-3 ; H+Al 1,60 cmolc dm-3 ; M.O. 39,09 mg g-1 ; Zn 131,44 mg dm-3 ; Mn 175,96 mg dm-
3 ; Cu 10,89 mgdm-3 , B 1,04 mg dm-3 . Foram avaliados cinco acessos de mandioca de mesa, com coloração 
amarela da polpa das raízes: Japonezinha (BGMC 753), BRS Moura, BRS 397, BRS 399 e o Clone 450/08. Já 
no experimento 2, de 2014/2015, o solo apresentou os atributos químicos de pH em água 6,27; P 108,38 
mg dm3 ; K 1,22 cmolc dm-3 ; Ca 4,32 cmolc dm-3 ; Mg 1,25 cmolc dm-3 ; Al 0,01 cmolc dm-3 ; H+Al 2,59 
cmolc dm-3 ; M.O. 36,96 mg g-1 ; Zn 46,68 mg dm-3 ; Mn 100,22 mg dm-3 ; Cu 4,12 mg dm-3 , B 1,20 mg 
dm-3 e foram avaliados seis acessos de mandioca de mesa, com a coloração da polpa das raízes amarelas: 
Japonezinha (BGMC 753), BRS Moura, BRS 397, BRS 396, BRS 399 e a Pioneira (BGMC 982). As áreas haviam 
sido previamente fertilizadas e cultivadas com hortaliças, de forma que os solos não necessitaram receber 
suplementação, exceto a área do experimento de 2014/2015, onde foi realizada a suplementação da 
adubação com a adição 3 kg ha-1 de Mn, na forma de sulfato de manganês, no sulco de plantio.  
Os ensaios foram instalados em blocos casualizados, com quatro repetições, com parcelas compostas por 
4 linhas com 10 plantas, em espaçamento de 1,20 m entre as linhas e 0,80 m entre as plantas, sendo a área 
útil composta pelas 16 plantas das duas linhas centrais das parcelas. As colheitas foram realizadas aos 11 
meses após o plantio, sendo avaliados, nas plantas das parcelas úteis, os parâmetros de altura das plantas 
em metros (AP), altura da primeira ramificação em m (APR), peso da parte aérea sem a cepa em kg ha-1 
(PPA), produtividade de raízes em kg ha-1 (PR), porcentagem de amido nas raízes por meio do método da 
balança hidrostática (AM) (Grosmann& Freitas, 1950) e o tempo de cocção em minutos (TC) (Alves et al., 
2005). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, com o auxílio do programa Genes (Cruz 
et al., 2001) e as médias comparadas pelo teste de Scott e Knott a 5% de probabilidade de erro. 
 
Resultados e discussão  
Os resultados da análise de variância revelaram diferenças significativas entre os acessos a 5% de 
probabilidade de erro para todos os parâmetros agronômicos avaliados. No teste de comparação de 
médias (Tabela 1), no experimento 1, verificou-se que a maior variação foi obtida nos parâmetros aferidos 
de produção de parte aérea (PPA), produção de raízes (PR) e no teor de amido das raízes (AM). Sendo 
também detectada a menor variação para o caráter altura da planta (AP), com apenas duas classes distintas 
e as diferenças não significativas para as características de altura da primeira ramificação (APR) e do tempo 
de cocção das raízes (TC). Já, no experimento 2 (Tabela 2), foi verificado uma maior variação em todos os 
parâmetros, com três classes distintas, e, como no experimento 1, diferenças não significativas do tempo 
de cocção das raízes (TC). Características que, juntamente com a amplitude das médias dos parâmetros 
avaliados, evidenciam a elevada variabilidade de comportamento entre as variedades, como respostas ao 
componente genético e aos fatores de produção local.  
 
Tabela 1 – Comparação de médias da altura da planta (AP), altura da primeira ramificação em m (APR), 
peso da parte aérea sem a cepa (PPA), produtividade de raízes (PR) e amido nas raízes por meio do método 
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da balança hidrostática (AM) e tempo de cocção em minutos (TC), avaliados em cinco acessos de mandioca 
em condições de solo orgânico, em Brasília-DF, safra de 2013/2014 (experimento 1). 
 

 
 

Tabela 2 – Comparação de médias da altura da planta (AP), altura da primeira ramificação (APR), peso do 
terço superior da planta (1/3 SUP), peso da parte aérea sem a cepa em (PPA), produtividade de raízes (PR) 
e amido nas raízes por meio do método da balança hidrostática (AM) e tempo de cocção em minutos (TC), 
avaliados em seis variedades de mandioca em condições de solo orgânico, em Brasília-DF, safra 2014/2015 
(experimento 2). 
 

 
 
Em analogia aos dados médios dos parâmetros aferidos (APR, AP, PPA, PR e AM) obtidos pelos acessos de 
mandioca de mesa comuns (BRS 397, BRS 399, BGMC 753 e BRS Moura) testados nos dois ensaios (Tabelas 
1 e 2), onde no experimento 2, houve uma suplementação na fertilidade do solo, com a aplicação de sulfato 
de manganês no sulco de plantio, verificou-se que os dados obtidos na safra 2014/2015 foram superiores 
aos obtidos na safra de 2013/2014. Verificou-se também, que as diferenças foram mais expressivas em 
algumas variedades nas características aferidas, como, por exemplo, na de rendimento de raízes tuberosas 
da variedade testemunha BGMC 753, que produziu 184,83% a mais em 2014/2015 que em 2013/2014; 
como também com a variedade BRS 397 produziu 100,15% a mais raízes em 2013/2014 que em 2014/2015. 
Dados que sugerem que houve uma resposta das plantas à suplementação do solo com sulfato de 
manganês. Informações estas que dão indicativo de que o comportamento dos acessos, explicitado nestes 
parâmetros agronômicos, foi fortemente influenciado pelos fatores de produção local, como por exemplo, 
a maior disponibilidade do nutriente manganês para as plantas, adicionado via fertilizante, uma vez que, o 
pH do solo estava elevado nas duas situações (Tabela 1), reduzindo sua disponibilidade.  
O tempo de cocção das raízes produzidas pelas variedades testadas, entretanto, não foi estatisticamente 
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significativo, nos dois ensaios conduzidos (Tabelas 1 e 2), evidenciando que, para esta característica, o 
comportamento dos genótipos não foi diferenciado pelos recursos genéticos e as condições locais do 
ensaio. Entretanto, em uma analogia semelhante à que foi apresentada para a característica de produção 
de raízes, verificou-se que as médias da característica de tempo de cozimento das raízes das cultivares 
Japonesinha (BGMC 753) e BRS Moura (BGMC 1289), no experimento 1 e, Japonesinha (BGMC 753), 
Pioneira (BGMC 982) e BRS Moura (BGMC 1289), no experimento 2, foram muito inferiores às obtidas por 
Fialho et al. (2009) e Vieira et al. (2015) em um sistema convencional de manejo da cultura, evidenciando 
um efeito local na melhoria da qualidade culinária das raízes produzidas no sistema orgânico 
 
Conclusões  
1) A composição genética e as condições locais influenciaram o comportamento produtivo das variedades 
testadas em condições de solos orgânicos, sendo a mais produtiva a BRS 399; 2) As condições de solo com 
a suplementação da fertilidade com sulfato de manganês, na safra de 2014/2015, propiciaram um melhor 
comportamento agronômico das variedades, em relação à safra de 2013/2014; 3) O manejo orgânico do 
solo propiciou a produção de raízes com ótimas qualidades culinárias por todas as variedades testadas; 4) 
Há necessidade de se testar as cultivares elites de mandioca de mesa em condições de manejo orgânico 
em diferentes locais e anos, de forma a estabelecer as melhores, para determinadas condições locais. 
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Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é considerada uma das principais fontes calórica nos trópicos, 
sendo milhões de pessoas dependem da mandioca nos países da África, Ásia e América Latina (FAO, 2014). 
A região Norte do Brasil é responsável por 31,3 % da produção nacional, onde apenas o estado do Pará é 
detector de 19,70%, sendo o maior produtor dessa região (IBGE,2013). Também chamada de mandioca 
mansa, principalmente pelo conteúdo de ácido cianídrico (HCN), a macaxeira tem uma importante 
importância social e econômica, pois o sistema de produção da mandioca é praticado em sua maioria por 
agricultores familiares, sem emprego de tecnologia no cultivo e na agroindústria, no entanto, pode se 
destinar tanto ao consumo cozido ou frito, quanto à indústria (LORENZI; MONTEIRO, 1987). 
O melhoramento genético de mandioca de mesa (aipim, macaxeira e mandioca mansa) sempre focou no 
desenvolvimento de variedades com teores de ácido cianídrico (HCN) nas raízes, elevada produtividade de 
raízes de reserva, boas qualidades culinárias, baixo tempo para o cozimento, poucas fibras, massa não 
pegajosa, sabor e aroma agradáveis (DIAS et al., 2009). Estudos realizados vêm demostrando que no 
germoplasma de mandioca existe variabilidade disponível para esse fim em acessos de mandioca com 
coloração da polpa das raízes amarelas e rosadas (CARVALHO et al., 2011). A partir das principais 
características a serem consideradas, o processamento mínimo torna-se uma importante ferramenta, pois 
permite principalmente o consumo de forma imediata ao ser retirado da embalagem (BASTOS et al., 2000) 
e o aumento do tempo de prateleira (SILVA et al., 2003). Tal tecnologia está sendo aplicada a diversas 
culturas, como manga ‘tommyatkins’ (ARAÚJO et al., 2009), cenoura, melão, abacaxi, além da macaxeira. 
O objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização sensorial de quatro acessos de macaxeira oriundos 
de municípios diferentes, após o processamento mínimo. 
 
Material e métodos  
O experimento foi conduzido no Laboratório de Pós-Colheita de Frutas e Hortaliças, no Setor de 
Horticultura do Instituto de Ciências Agrárias (ICA), no Campus da Universidade Federal Rural da Amazônia 
(UFRA), localizada no município de Belém-PA. 2 Os acessos de macaxeira, vulgarmente conhecidos como 
Amarela (broto roxo) e Rosa, foram adquiridos na fazenda Diamante, S 01° 11’ 36.5”, altitude 53,5m, 
localizada no km 18 do Município de Tracuateua-PA. Já os acessos Amarelo 1 e Rabo de Arara foram 
coletados na área experimental da Universidade Federal Rural da Amazônia.  
Inicialmente, os acessos foram recepcionados na área suja, para serem pré-lavados em água corrente e 
despeliculados manualmente, com auxílio de faca. Ressalta-se que todo material passou por assepsia em 
diluição 5% de hipoclorito de sódio (Nacl2). Em seguida, o material permaneceu em ambiente com Nacl2 
diluída na proporção 1L/40L de água (5°C), durante 15 minutos, logo passando pela segunda lavagem em 
água (5°C), por 15 minutos, sendo em seguida, drenadas em centrífuga, durante dois minutos (SILVA et al., 
2003). Após deixar a centrifuga, foram levadas para cozimento por 35 minutos (OLIVEIRA et al., 2005).  
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Para a análise sensorial as amostras foram preparadas simultaneamente e avaliadas por um painel de 
controle composta por 100 pessoas (VALDUGA et al., 2011), quanto a cor, a textura, o aroma e o sabor. 
Para classificação das variedades pelos provadores utilizou-se de uma escala de notas: 0- Ruim; 1- 
razoavelmente ruim; 2-razoavelmente bom; 3-bom; 4- excelente. Os dados foram submetidos à análise de 
variância e posteriormente ao teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade para a comparação das médias 
 
Resultados e discussão 
De acordo com a Tabela 1, verifica-se que houve diferença estatística (p<0,05) no atributo sensorial quanto 
a cor e aroma. Entretanto, não diferiram estatisticamente quanto aos atributos sensoriais de textura e 
sabor. Os acessos Amarela e Amarela 1 diferiram estatisticamente (p<0,05) no atributo sensorial cor 
quando comparado aos demais acessos. Entretanto, o acesso Amarela 1 resultou em menor aceitação 
quanto ao aroma em relação ao acesso Amarela (Tabela 1). Observa-se também que o acesso Amarela foi 
o único que apresentou melhores atributos sensoriais de aceitação geral. Resultados similares foram 
observados por Alves et al. (2005). Verifica-se no histograma de frequências para a aceitação geral que o 
acesso Amarela obteve 
as maiores frequências de aceitação, de 72,5%, 72,5%, 85% e 62,5%, respectivamente, para cada 
característica individualmente (Figura 1). 
Tais resultados demonstram que o processamento mínimo da macaxeira, seguido da análise sensorial 
mantém as características sensoriais próximas às do produto in natura. Mesmo resultados foram descritos 
por Carvalho et al. (2011) ao utilizarem pré-processamento da mandioca seguido de armazenamento 
congelado, onde os atributos sensoriais não sofreram modificações. Vale ressaltar que embora o acesso 
Amarelo, de Tracuateua, tenha sido considerado o melhor para todas as 3 características, quanto a 
avaliação do sabor e textura, independente da origem, todos os quatro acessos tiveram aceitabilidade. 
 
Tabela 1 - Médias dos atributos sensoriais das cultivares de mandioca obtidos no teste de aceitação com 
100 consumidores potenciais do produto. UFRA/ICA, Belém-PA, 2017. 
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Figura 1 Histograma de frequência (% de provadores) das notas da escala atribuídos pelos consumidores 
para a aceitação geral das quatro cultivares de mandioca. UFRA/ICA, Belém-PA,2017. 
 
Conclusões  
Quanto ao sabor e à textura, recomendam-se todos os acessos testados, destacando-se, porém, o acesso 
Amarela por possuir os melhores atributos sensoriais quanto a cor, textura, aroma e sabor após ser 
minimamente processado. 
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Introdução  
A cultura mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma das principais culturas fornecedoras de amido e com 
grande importância para segurança alimentar dos países em desenvolvimento. Para Costa et al. (2007), a 
importância desta cultura para o Brasil está ligada à extensa adaptação desta espécie às diferentes 
condições ecológicas e ao potencial produtivo alcançado em cada região produtora.  
A mandioca pertence à família Euphorbiaceae e possui raízes tuberosas ricas em amido. Por apresentar 
esta característica, tais raízes são amplamente usadas na alimentação humana e animal, assim como no 
processamento industrial como matéria prima para diversos produtos (BARBOSA, 2013). Esta cultura está 
entre as mais importantes fontes de carboidratos para milhões de pessoas em vários países da África e 
América do Sul (NOLASCO, 2013). A diversidade de variedades de mandioca é uma importante ferramenta 
para o melhoramento da espécie. Os bancos de germoplasma facilitam a detecção de variedades com 
características favoráveis ao cultivo e auxiliam na sua conservação, evitando a perda da diversidade.  
Os bancos de germoplasma de mandioca, em geral, são formados por etnovariedades, variedades 
melhoradas e variedades silvestres do mesmo gênero da cultura (CAMPOS et al., 2010). De acordo Vieira 
et al. (2008), esses bancos de germoplasma, por agruparem ao mesmo tempo composições genéticas de 
distintas estirpes e de diversos níveis de melhoramento, são dotados de excelentes fontes de genes para 
os programas de melhoramento genético Este trabalho foi desenvolvido com objetivo de caracterizar a 
Coleção de Germoplasma de mandioca da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
 
Material e métodos  
O trabalho foi realizado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no Campus Vitória da Conquista, 
município localizado no Sudoeste do Estado da Bahia, a 14°51’ de latitude Sul, 40°50’ de longitude Oeste, 
à altitude média de 928 m.  
A Coleção de Germoplasma de Trabalho de Mandioca da UESB é composta por materiais genéticos 
oriundos de diversas localidades do Brasil e principalmente de variedades locais, industriais e de mesa. 
Atualmente estão na coleção os seguintes genótipos: Saracura, Paraguai, Maragogipe, IAC-576-70, 
Manteiga, Amarela Viçosa, Calombo, Aipim Furadinho, Pão da China, Colombo, Cacau Branca, Gema de 
Ovo, BRS Dourada, Manteigão, Eucalipto, Rosa, Água Morna, BRS Rosada, Macaxeira Branca, Abacate, 
Macaxeira Preta, Tapicuru, Parazinha Amarela, Abacate, Cramuquém, Boticuda, Paulistinha, Mandioca 
Beterraba, Pacaré e Poti Branca. Entre os meses de abril a maio de 2017 foi feita a caracterização 
morfológica da parte aérea e das raízes desses genótipos, sendo as caracterizações morfológicas das raízes 
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feitas com raízes provenientes de área experimental da UESB. Esse trabalho foi feito com três plantas 
representativas de cada variedade, conforme os descritores botânicos-agronômicos padronizados para os 
Recursos Genéticos de Mandioca, propostos por Fukuda e Guevara (1998). Em função da idade das plantas, 
não foi possível fazer a caracterização com todos os descritores morfológicos (mínimos, principais e 
secundários) recomendados. Esse detalhamento só será possível após renovação da Coleção.  
Os dados da caracterização morfológica das variedades da Coleção, foram avaliados com o programa SAEG 
versão 9.1, através do método Tocher de agrupamento por otimização, sendo eles: Número de lóbulos, 
Comprimento da filotaxia, Cor do córtex caule, Cor dos ramos terminais nas plantas adultas, Relação 
comprimento/largura do lóbulo central, Forma do lóbulo central, Hábito de ramificação, Cor da nervura, 
Comprimento do pecíolo, Cor externa da raiz, Cor da folha desenvolvida, Cor da folha apical, Presença de 
pedúnculo na raiz, Floração, Sinuosidade do lóbulo foliar, Hábito de crescimento do caule, Posição do 
pecíolo, Cor externa do caule, Tipo da planta, Comprimento do lóbulo, Cor do pecíolo, Largura do lóbulo e 
Cor da epiderme do caule. 
 
Resultados e discussão  
A análise dos dados morfológicos pelo método Tocher, possibilitou a divisão das variedades da Coleção de 
Germoplasma em dois grupos distintos, no qual através das características avaliadas diferenciou entre os 
grupos. As variedades do grupo 1 apresentaram caracteres semelhantes entre si e foi o que obteve a 
maioria das variedades inclusa nele. E o grupo 2 com apenas uma variedade, sendo pela sua morfologia 
notadamente diferente das demais do outro grupo.  
 
Tabela 1. Agrupamento pelo método de Tocher das variedades de mandioca da Coleção de Germoplasma. 
Vitória da Conquista – Ba, 2017. 

 
 

Na tabela 2 observa-se que os descritores que mais contribuíram para diferenciar os dois grupos foram: 
forma do lóbulo central, cor do córtex do caule, comprimento da filotaxia, número de lóbulos, relação 
comprimento largura do lóbulo central, cor dos ramos terminais nas plantas adultas e hábito de 
ramificação.  
Para o característica forma do lóbulo central, Barbosa (2013), ao fazer a caracterização morfológica de 27 
variedades de M. esculenta observou que 70,37% das variedades apresentaram a forma lanceolada. Já para 
as 29 variedades da Coleção de Germoplasma avaliadas neste trabalho, foram obervadas 75,86% na forma 
lanceolada. Sendo essa característica de grande interesse taxonômico, de acordo com Sales Filho (1991), 
importante para caracterização das variedades. A contribuição de 5,42% sugere que caractere avaliado 
contribuiu para distinção dos grupos e para semelhança do grupo individual.  
Tabela 2. Porcentagem de contribuição dos caracteres avaliados na caracterização morfológica das 
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variedades da Coleção de Germoplasma. Vitória da Conquista – Ba, 2017. 

 
 
O parâmetro comprimento da filotaxia contribuiu com 6,9% para distinção dos grupos, com variação no 
tamanho, sendo 51,72% foi o tamanho médio. A partir da caracterização de 19 variedades de mesa, 
Teixeira (2015) obteve comprimento 100% curto. As variedades que apresentam o comprimento da 
filotaxia curto ou médio produzem estacas de melhor qualidade para o plantio, pois essa característica está 
relacionada com a quantidade de gemas na maniva (BARBOSA, 2013). 
O número de lóbulos foi a que mais contribuiu para a distinção dos grupos, com 7,88%, com pouca variação. 
Teixeira (2015) em sua avaliação encontrou 57,89% do número de lóbulos igual a sete. O limbo da folha 
mandioca é partido e origina de 3 a 11 lóbulos, sendo esse número influenciado por condições ambientais, 
principalmente a umidade (SALES FILHO, 1991). A relação entre o comprimento e a largura do lóbulo 
central contribuiu com 5,67% para divisão dos dois grupos. Já a cor dos ramos terminais nas plantas adultas 
contribuiu com 5,91%.  
O hábito de ramificação cooperou com 5,17% na caracterização das variedades da coleção para separar os 
grupos. A partir das avaliações obteve-se 41,37% de ramificação tricotômica e 31,03% dicotômica, sendo 
as demais eretas. Distinto da avaliação de Barbosa (2013), quando encontrou 66,67% das ramificações 
dicotômico e 22,22% tricotômico. O equilíbrio entre o crescimento da parte aérea e o crescimento da raiz 
é definido pelo potencial de crescimento da parte aérea, que é principalmente influenciado pelo hábito de 
ramificação (LIAN & COCK, 1979). 
 
Conclusões  
Ainda que as características radiculares representem a parte comercial, nota-se que as características de 
parte aérea têm uma grande contribuição para separação dos grupos, possibilitando uma melhor distinção 
entre as variedades.  
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Introdução  
Vários insetos podem causar danos à cultura da mandioca (BELLOTTI; SHOONHOVEN, 1978). A ocorrência 
maior ou menor desses insetos está intimamente associada a fatores como o genótipo ou variedade, 
localização geográfica da lavoura, sistema de cultivo adotado e condições climáticas favoráveis (BELLOTTI 
et al, 1999; BELLOTTI et al., 2002; GABRIEL FILHO et al., 2003; BELLOTTI et al., 1983). Dentre esses insetos, 
a mosca-do-broto da mandioca (Neosilba perezi Romero & Ruppel, 1973) vem ganhando especial 
importância como praga na região centro-sul do Brasil, ampliando sua área de ataque e aumentando seu 
potencial de dano (DE LORENZI; NORA, 2016). Os fatores que determinaram essa expansão e aumento de 
danos ainda estão sendo estudados, sendo fundamental monitorar e buscar maneiras de manejar melhor 
a praga nas lavouras.  
O adulto da mosca-do-broto realiza postura no ponteiro das plantas, entre folhas não expandidas e, após 
a eclosão, a larva penetra o broto para se alimentar, permanecendo ali por aproximadamente três 
semanas (BELLOTTI; SCHOONHOVEN, 1978; GISLOTI, 2009). Os brotos atacados liberam uma espécie de 
goma amarelada que com o tempo escurece e, caso a larva se alimente do meristema apical, quebra a 
dominância da planta, favorecendo a emissão de brotos laterais (FARIAS; BELLOTTI, 2006; BELLOTTI et al., 
1983). Em altas infestações, esse ataque causa atraso no crescimento vegetativo das plantas que podem 
adquirir um aspecto de vassoura (WADDIL; WEEMS, 1978; BELLOTTI et al., 1983). O dano está em grande 
parte associado a perda de material propagativo, mas também pode reduzir a produção, dependendo da 
variedade atacada e do nível de infestação da praga (SCHMITT; TERNES, 1983; LOURENÇÃO et al., 1996; 
BELLOTTI et al., 1983; BELLOTTI et al., 2002). A adoção de sistemas de cultivo sustentáveis, como rotação 
de culturas e o plantio direto ou mínimo são estratégias que podem melhorar a fertilidade e biota do solo, 
favorecer o desenvolvimento das plantas e auxiliar na redução de pragas, como a mosca-do-broto 
(OTSUBO et al., 2013; GABRIEL FILHO et al., 2003; GISLOTI; PRADO, 2011).  
Esse trabalho teve como objetivo monitorar a mosca-do-broto em genótipos do programa de 
melhoramento da Epagri ao longo de duas safras consecutivas sob diferentes sistemas de manejo, cultivo 
mínimo e convencional, visando identificar materiais promissores e mais tolerantes a praga. 
 

Metodologia  
O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Urussanga – Epagri, Urussanga, SC, nas safras 
2015/16 e 2016/17, com plantio de ciclo realizado no mês de outubro. Foram avaliados 18 genótipos de 
mandioca, sendo: SC08-1006, SC08-1016, SC08-1024, SC08-1036, SC08-1037, SC08-1045, SC08-1047, 
SC08-1048, SC08-1049, SC08-1054, SC08-1076, SC08-1081, SC08-1086, SC09-2218, SC09-2242, SC09- 
2246, Mandim e Sambaqui.  



 

 

221

Os genótipos foram avaliados em dois tipos de sistema de cultivo, o convencional e o cultivo mínimo, 
realizado sob a palhada de aveia, plantada na entressafra. As parcelas foram compostas de 12 plantas, 
sendo três repetições por genótipo em cada sistema adotado.  
A mosca-do-broto foi monitorada semanalmente, a partir dos 45 dias após o plantio até a fase de 
enchimento de raízes e início de senescência foliar (meados de abril). Todas as plantas foram avaliadas 
pelos sintomas de ataque, ou seja, pela observação de um exudato amarelo ou âmbar nos ponteiros das 
plantas, correspondendo à presença de larvas ativas nos brotos. Os dados percentuais de plantas atacadas 
de cada genótipo e sistema de cultivo foram transformados para arcsen [raiz (%/100)], para realização da 
análise de variância, e as médias comparadas pelo teste Scott-Knott, ao nível de 5% de significância. Foi 
utilizado o programa estatístico GENES (Cruz, 2006).  
O monitoramento foi realizado nas primeiras horas do dia e nunca após chuva. Dados climáticos de 
precipitação e temperatura foram obtidos junto à Epagri/Ciram de uma estação meteorológica situada na 
estação de pesquisa onde foi conduzido o experimento. 
 

Resultados e discussão  
A análise de variância conjunta entre sistemas e safras revelou que as fontes de variação genótipos, safras 
e sistema de plantio apresentaram efeitos significativos (P≤0,01) para o caractere estudado. O Coeficiente 
de variação ambiental (CV) foi de 7,2%, sendo considerado bom para essa variável. Na segunda safra 
avaliada o percentual de plantas atacadas foi maior que na primeira (Figura 1). Considerando o sistema 
de cultivo, o ataque foi maior no convencional em relação ao cultivo mínimo, apesar da praga ter ocorrido 
ao longo de todo o ciclo da cultura (Figura 1).  
Também foi possível observar que no mês de janeiro esse percentual foi bastante próximo entre o cultivo 
convencional da primeira safra e entre os dois tratamentos na segunda safra, podendo esta ser uma fase 
crítica de ataque da cultura as lavouras do sul do Estado (Figura 1). Esse período corresponde ao início do 
desenvolvimento vegetativo das plantas na região, dado que o plantio normalmente ocorre entre 
setembro e outubro. Nesse período ocorre também a diferenciação das raízes, sendo que ataques 
frequentes nessa fase podem acarretar em prejuízos não apenas de material propagativo como também 
de raízes (BELLOTTI et al., 1983). Na safra 2016/17 houve um outro pico de ataque da praga no mês de 
março para os dois tratamentos. Ao se observar os dados climáticos nas safras avaliadas, verifica-se que 
os dois meses com picos populacionais da praga, janeiro de 2015/16 e março de 2016/17 foram meses 
mais secos e de baixa pluviosidade (Figura 2).  
De acordo com Bellotti et al. (1983), a mosca-do-broto pode atacar praticamente o ano inteiro, no 
entanto, em muitas regiões, seu ataque ocorre normalmente no início do período chuvoso. Esses autores 
também observaram que no Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT, Colômbia, o período seco 
favoreceu o desenvolvimento de altas populações da praga. Gisloti & Prado (2011), constataram que 
temperaturas acima de 23ºC, pluviosidade elevada e plantas mais velhas, não favorecem o crescimento 
populacional desse inseto. Pereira et al., (2013) também constataram a influência de fatores climáticos 
na população da praga, que atacou mais severamente as plantas na safra com maior período de seca após 
o plantio. 
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Figura 1. Percentual de plantas de 18 genótipos de mandioca atacadas pela mosca-do-broto em dois 
sistemas de cultivo (CV= convencional e CM= mínimo) por duas safras consecutivas (2015/16 e 2016/17), 
em Urussanga, SC. 
 

 
Figura 2. Dados climáticos ao longo do período de condução do experimento em Urussanga, SC.  
 
Na Tabela 1 é apresentada as porcentagens médias de plantas atacadas em cada genótipo para o 
caractere estudado e seus respectivos agrupamentos pelo teste de Scott & Knott (1974) a 5% de 
probabilidade. Observou-se a formação de dois grupos distintos, sendo os genótipos SC09-2242, SC08-
1024, SC08-1048, SC08-1049, SC08-1006, Mandim, SC09-2218 e SC08-1054 os menos atacados pela praga 
ao longo das avaliações, sendo, portanto, considerados tolerantes aos ataques da mosca-do-broto. 
Assim como o presente trabalho, Lourenção et al. (1996), Gisloti (2009), Weber et al (2015) e Pamplona 
et al. (2016) constataram que alguns genótipos de mandioca são mais propensos que outros, quanto a 
incidência de ataques da praga. De acordo com Lara (1976, p. 15), o emprego de variedades resistentes 
consiste em uma técnica efetiva para o controle de pragas, pois tal método não gera poluição e não 
interfere no equilíbrio do ecossistema local, visto que afeta apenas as populações das pragas. 
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Tabela 1. Agrupamentos de médias para o caractere plantas atacadas avaliadas sob dois sistemas de 
plantio por duas safras consecutivas (2015/16 e 2016/17) na região sul de Santa Catarina. 

 
 
Conclusões  
Este estudo demonstrou que o mês de janeiro corresponde a um período crítico ao ataque da praga na 
região, visto que as plantas se encontram em crescimento vegetativo e seus brotos estão em sua fase 
mais tenra, favorecendo a oviposição e alimentação da mosca. Constatou-se também que os picos 
populacionais da praga estão intrinsicamente associados a temperaturas médias de 25ºC e aos períodos 
de estiagem. Os genótipos SC09-2242, SC08-1024, SC08-1048, SC08-1049, SC08-1006, Mandim, SC09-
2218 e SC08-1054 obtiveram porcentagens de ataque abaixo dos 15%, logo foram considerados mais 
tolerantes.  
 
Agradecimentos  
Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo 
apoio financeiro para o desenvolvimento do trabalho (processo nº 454445/2014-8) e, à EPAGRI/CIRAM, 
pelo fornecimento dos dados climáticos. 
 
Referências  
BELLOTTI, A. C.; ARIAS, B. V.; REYS, J. A. Q. Manejo de Plagas de La Yuca. In: OPSNIA, B.; CEBALLOS, H. 
Sistemas Modernos de Produccíon, Procesamiento, Utilización y Comercialización. Cali: CIAT, 587 p., 2002. 
BELLOTTI, A. C.; REYES, J. A.; VARGAS, O.; ARIAS, B. V.; GUERRERO, J. M. Descripición de las plagas que 
atacan layuca (Manihot esculenta Crantz) y características de sus daños. Cali: CIAT, 1983. 51p. (Guia de 
Estudo).  
BELLOTTI, A. C.; SCHOONHOVEN, A. V. Mite and insects pests of cassava. Annual Review of Entomology, 
v. 23, p. 39-67, 1978.  
BELLOTTI, A. C.; SMITH, L.; LAPOINTE, S. Recent advances in cassava pest management. Annual Review of 
Entomology. v.44, p.343-370, 1999.  
CRUZ, C.D. Programa GENES: biometria. Viçosa: UFV, 2006. 382p.DE LORENZI, E. F. P.; NORA, I. Danos e 
manejo da mosca-do-broto da mandioca. Revista Agropecuária Catarinense, v.29, n.3, p.38-41, set./dez. 
2016. (Informativo técnico) 
FARIAS, A. R. N.; BELLOTTI, A. C. Pragas e seu controle. In: SOUZA, L. S.; FARIAS, A. R. N.; MATTOS, P. L. P. 
de; FUKUDA, W. M. G. (Ed.). Aspectos socioeconômicos e agronômicos da mandioca. Cruz das Almas: 



 

 

224

Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, 2006, Cap. 20, p.591-671.  
GABRIEL FILHO, A; STROHHAECKER, L.; FEY, E. Profundidade e espaçamento da mandioca no plantio direto 
na palha. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v.33, n.3, p.461-467, mai./jun. 2003.  
GISLOTI, L. J. Aspectos ecológicos e biológicos de Neosilba perezi (Romero & Ruppel, 1973) (Diptera: 
Lonchaeidae) associados à cultura de mandioca Manihot esculenta Crantz. 2008. 103 f. Dissertação 
(Mestre em Parasitologia) – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, 2009.  
GISLOTI, L. J.; PRADO, A. P. Cassava Shoot Infestation by Larvae of Neosilba perezi (Romero & Ruppell) 
(Diptera: Lonchaeidae) in São Paulo State, Brazil. Neotropical Entomology, v. 40, n. 3, p. 312-315, 2011. 
LARA, F. M. Princípio de resistência de plantas a insetos. São Paulo: Ícone, 336 p., 1976.  
LOURENÇÃO, A. L.; LORENZI, L. O.; AMBROSANO, G.M.B. Comportamento de clones mandioca em relação 
à infestação por Neosilba perezi (Romero & Ruppell) (Diptera:Lonchaeidae). Scientia Agricola, Piracicaba, 
v.53, n.2-3, p.304-308, 1996.  
OTSUBO, A. A.; SILVA, R. F.; MERCANTE, F. M. Produtividade de mandioca cultivada em plantio direto 
sobre diferentes plantas de cobertura. In: Circular Técnica, nº 21, EMBRAPA, Dourados, MS, 2013. 
PAMPLONA, A. M. R. S.; DIAS, M. C.; OLIVEIRA, I. J. Avaliação em acessos de mandioca quanto a resistência 
a Neosilba perezi (Romero & Rupel). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 4, 2016, 
Curitiba, PR., 2016.  
PEREIRA, E. F.; NEUBERT, E. O.; MORETO, A. L.; PERUCH, L. A. M.; BACK, A. Comportamento no campo de 
diferentes genótipos de aipim (Manihot esculenta, Crantz) ao ataque da mosca-do-broto. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE MANDIOCA, 15., 2013, Salvador, BA. Inovação e sustentabilidade: da raiz ao amido. 
Salvador, BA. Anais... Salvador: SBM, 2013. p.498-502.  
SCHMITT, A. T.; TERNES, M. Nível de dano da “mosca-do-broto” Silba spp. (Diptera: Lonchaeidae). In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE MANDIOCA, 3., 1983, Brasília. Resumos...Brasília, 1983, p.84.  
WADDILL, V. H.; WEEMS, H. V. JR. The cassava shoot fly, Neosilba perezi (Romero and Ruppel) (Diptera: 
Lonchaidae). Florida: Dept. Agric. DPI, Entomology Circular, p.1871-1872, 1978.  
WEBER, P.; BARILLI, D. R.; RINGENBERG, R.; RANGEL, M. A. S.; LEDO, C. A. S.; PIETROWSKI, W. Incidência 
da mosca do broto Neosilba perezi (Romero; Rupel, 1973) (Diptera: Lonchaeidae) em diferentes genótipos 
de mandioca. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MANDIOCA, 16., 2015, Foz do Iguaçu, PR. 2015. 
 

Palavras-chave: Neosilba perezi, Inseto-praga, Diptera, Tolerância. 
  



 

 

225

OCORRÊNCIA DO ÁCARO-VERDE MONONYCHELLUS TANAJOA (ACARI: 
TETRANYCHIDAE) EM CULTIVO DE MANDIOCA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, 

AP. 

Alexandre Luis Jordao, Aloyséia Cristina da Silva Noronha Noronha, Caio Oliveira. 

aljordao@hotmail.com, aloyseia.noronha@embrapa.br, caioagro@gmail.com 

Divisão de Zoologia / IEPA / Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá 

 
 
Introdução  
A cultura da mandioca, Manihot esculenta Crantz (Euphorbiaceae), é cultivada em todo o território 
brasileiro, sendo a fonte de subsistência de muitos pequenos agricultores. Devido à sua rusticidade é 
possível obter satisfatória produção em condições de pouca fertilidade do solo e de clima inadequado, 
situação que outras culturas agrícolas poderiam sequer sobreviver. É plantada em todos os estados da 
região Norte em que o estado do Amapá se coloca na sexta posição (FILGUEIRAS; HOMMA, 2016; SILVA, 
2016). A mandiocultura tem um grande número de pragas associadas e é a maior hospedeira do complexo 
de espécies de Mononychellus (Acari) (BELLOTTI et al., 1999), assim como o ácaro-verde da mandioca, 
Mononychellus tanajoa (Bondar) (Tetranychidae), que é uma espécie nativa do continente americano, 
sendo encontrada em várias regiões brasileira, inclusive na Amazônia (ALBUQUERQUE; CARDOSO, 1980). 
No Brasil, os danos severos de M. tanajoa são observados nas regiões secas do Nordeste. Apesar do ácaro 
atacar as folhas de todas as regiões da planta, os maiores danos são observados na região apical, com o 
retardamento de seu crescimento, o que é refletido na redução do comprimento dos internódios. 
Ocasionando redução de produtividade das raízes tuberosas (MORAES; FLECHTMANN, 2008). No estado 
do Amapá, a ocorrência de espécimes de Mononychellus sp. e M. tanajoa em mandioca foi relatada nos 
municípios de Calçoene, Macapá e Oiapoque por Mineiro et al. (2009) e Jordão et al. (2011).  
Nas proximidades do município de Macapá, dois diferentes tempos meteorológicos são bastante 
pronunciados, o inverno com elevada precipitação em alguns meses e o verão, ocorrendo 
aproximadamente do início de agosto a meados de dezembro, com temperatura máxima média diária 
acima de 33°C e ocorrência de estiagem com ausência de chuvas, ou seja, precipitação menor do que 21 
mm, sendo a perda de umidade do solo superior à sua reposição (CUNHA et al., 2010). Nestas condições 
climáticas do período de verão espera-se um favorecimento do desenvolvimento e um aumento 
populacional do ácaro-verde. Desta forma, o objetivo desse trabalho é relatar o ataque e os danos 
ocasionados pelo ácaro-verde em um cultivo de mandioca no estado do Amapá. 
 
Material e métodos  
Foram realizadas observações em área de produtor de mandioca, localizada próximo à Rodovia AP 010, 
Linha F do Quilômetro Nove, no município de Macapá, estado do Amapá (coordenadas geográficas 
0o04’56,5”N 51o06’30,5W). O plantio se destinava à produção de raízes de polpa branca para fins de mesa, 
área de 1 ha, plantas com seis meses de idade, espaçamento 1 x 1 m e duas manivas por cova. O cultivo 
recebeu uma capina manual aos 40 dias após o plantio, sendo que após a capina foi aplicado uma adubação 
de NPK 10-10-10 na dose de 200 kg/ha. Para as avaliações, amostras de folhas das plantas foram coletadas 
em outubro de 2017, acondicionadas em sacos plásticos e transportadas para o Laboratório de 
Entomologia de Ecossistemas do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá 
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(IEPA). As superfícies, superior e inferior das folhas, foram examinadas sob estereomicroscópio para 
verificação e coleta de espécimes dos ácaros.  
 
Em campo, foi realizada uma avaliação de dano causado pelo ácaro-verde com base em escala de notas 
(BURBANO et al., 2007): 
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. 
No período do verão, devido ao severo ataque da mosca-do-broto Neosilba sp. (Diptera: Lonchaeidae), o 
agricultor realizou pulverização com o inseticida Malathion. Um Inseticida de contato e ingestão do grupo 
químico organofosforado, na formulação Concentrado Emulsionável, em um momento de elevado déficit 
hídrico. 
 
Resultados e discussão  
Em campo foi observado que as plantas apresentavam severos danos em decorrência da presença do 
ácaro-verde, M. tanajoa. De acordo com a escala de notas, as plantas apresentavam severa deformação 
das folhas do broto apical, folhas com aparência esbranquiçada e alguma desfolha, caracterizando a nota 
5 (Figura 1). Não foram encontrados inimigos naturais do ácaro-verde, tais como exemplares de ácaros 
pertencentes à família Phytoseiidae. A ausência desses inimigos naturais pode estar relacionada à aplicação 
do inseticida inadequado que foi utilizado para o controle da mosca-do-broto, Neosilba sp.  
A ocorrência do ácaro-verde no pequeno cultivo de mandioca do município de Macapá foi influenciada 
pelas condições climáticas do verão, em que houve elevada temperatura e ocorrência de estiagem com 
ausência de chuvas e perda de umidade do solo superior à sua reposição. No Amapá, em avaliações 
realizadas no período de 2010 a 2011 em regiões produtoras de mandioca, foi constatada a ausência de 
danos significativos, característicos e típicos do ataque de ácaros, embora espécimes de Mononychellus 
sp. foram encontradas em todas as amostras provenientes de várias áreas (JORDÃO et al., 2011), 
comprovando que a espécie está presente. Possíveis desequilíbrios provocaram o aumento populacional 
de M. tanajoa. 
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Conclusão  
O ácaro-verde, Mononychellus tanajoa, causa danos em plantas de mandioca no município de Macapá AP., 
chegando a provocar alguma desfolha em período de elevada temperatura, ocorrência de estiagem e perda 
de umidade do solo superior à sua reposição. 
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Introdução 
A mandioca, Manihot esculenta Crantz (Euphorbiaceae), é cultivada em mais de cem países tropicais e 
subtropicais, geralmente por pequenos produtores. É uma das culturas mais populares em pequena 
escala, cultivada mesmo em áreas marginais com condições de solo pobre e chuva irregular (FAO, 2016). 
As raízes, assim como as partes aéreas da mandioca tem grande número de usos correntes e potenciais. 
Os principais produtos são as raízes para o consumo ‘in natura’, os vários tipos de farinha, fécula ou 
polvilho além dos subprodutos da parte aérea e das raízes que são usados na alimentação animal 
(CARDOSO; GAMEIRO, 2006; FIALHO; VIEIRA, 2011).  
Assim como outras culturas, a mandioca está vulnerável ao ataque de pragas. Ataques às folhas e raízes 
resultam na diminuição no rendimento da planta (FARIAS; BELLOTTI, 2006). Dentre as pragas que atacam 
a cultura na Amazônia, o mandarová (Erinnyis spp. - Lepidoptera: Sphingidae) é uma das mais 
importantes, devido sua alta capacidade de consumo foliar durante o seu desenvolvimento. É uma praga 
de ocorrência esporádica. A incidência desse inseto varia muito de um local para outro, acontecendo 
geralmente no início do período chuvoso (MAIA; BAHIA, 2010; FAZOLIN; ESTRELA, 2016). O controle 
biológico é uma alternativa viável para combater as pragas agrícolas. O mandarová apresenta uma série 
de inimigos naturais, que vão desde pequenas vespas, que parasitam e predam as lagartas, a micro-
himenópteros predadores ou parasitoides de ovos, que podem exercer um bom controle da praga. Dentre 
os inimigos naturais do mandarová, parasitoides pertencentes às famílias Encyrtidae, Platygastridae e 
Trichogrammatidae se destacam como parasitoides de ovos (FARIAS; BELLOTTI, 2006). Este estudo 
registra a ocorrência de parasitismo de ovos de mandarová por micro-himenópteros em área 
experimental de mandioca. 

 

Material e métodos  
O estudo foi realizado no Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de mandioca da Embrapa Amazônia 
Oriental, localizado no município de Belém, PA, no período de fevereiro a dezembro de 2016. O BAG de 
mandioca é composto por plantas de diferentes materiais genéticos. A coleta de ovos de mandarová, 
assim como o monitoramento de parasitoides, foi realizado em quatro áreas do BAG que apresentavam 
diferentes épocas de plantio, com até nove plantas por acesso em espaçamento de 1 x 1 m.  
Em campo as observações foram realizadas em intervalos de até trinta dias, através de caminhamento 
entre as plantas. Plantas de cada acesso foram observadas quanto à presença de ovos de mandarová. As 
folhas com ovos foram coletadas e acondicionadas em potes plásticos para transporte ao laboratório. No 
laboratório foi realizada a triagem dos ovos com auxílio de estereomicroscópio. Os mesmos foram 
separados conforme as características que apresentavam: ovos viáveis (coloração verde) e ovos 
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aparentemente parasitados (coloração escura). Cada ovo foi individualizado em frascos de acrílico de 3 
cm de diâmetro por 6 cm de altura, contendo no interior um disco de papel de filtro, e vedados com filme 
plástico PVC. Os ovos foram observados diariamente quanto à emergência de lagartas e parasitoides. 
Adultos de mandarová foram identificados por comparação com exemplares da Coleção Entomológica da 
Embrapa Amazônia Oriental. Os espécimes de Trichogrammatidae foram identificados pela terceira 
autora com base em caracteres morfológicos (QUERINO; ZUCCHI, 2003). 
 

Resultados e discussão  
Em campo, no período de fevereiro a dezembro de 2016 foram coletados 481 ovos de mandarová. Do 
número total de ovos coletados, 50,73% eram ovos viáveis, 30,36% estavam parasitados e 18,91% inviáveis, 
ou seja, ovos em que não emergiram lagartas e nem estavam parasitados. Em laboratório foram obtidas 
244 lagartas, das quais 83,61% chegaram a fase de pupa. A mortalidade na fase de lagarta foi de 16,39%, 
enquanto na fase de pupa foi de 6,37%. A razão sexual considerando os espécimes na fase de pupa foi de 
0,52. De 191 espécimes que chegaram a fase adulta, 95,81% foram identificados como Erinnyis ello (Linné, 
1758) e 4,19% como Erinnyis alope (Drury, 1773). Em todas as coletas foi observada a presença de E. ello, 
enquanto a espécie E. alope ocorreu nos meses de julho, agosto, setembro e dezembro, com baixa 
incidência Em áreas de produtores de mandioca localizadas em municípios dos estados do Pará (Alenquer, 
Altamira, Belém, Bragança e Santarém), do Amazonas (Manaus) e do Amapá (Macapá) a abundância de E. 
ello e E. alope foi observada nos meses de outubro a abril (SILVA; CARNEIRO, 1984). Alfaia et al. (2016), 
relataram a ocorrência de ovos de mandarová no período de julho a outubro na mesma área experimental 
do BAG de mandioca. Foram obtidos em laboratório 1087 espécimes de parasitoides, provenientes de 131 
ovos, pertencentes à ordem Hymenoptera e distribuídos em quatro famílias: Eulophidae, Platygastridae, 
Trichogrammatidae e Encyrtidae. Maior número de ovos parasitados ocorreu nos meses de março e abril, 
período de maior incidência de ovos de mandarová. Em relação à família Trichogrammatidae, foram 
obtidos 472 espécimes identificados como Trichogramma marandobai Brun, Moraes e Soares, 1986. A 
ocorrência de ovos parasitados por T. marandobai foi verificada nos meses de fevereiro a junho, outubro 
e novembro, com o número médio de 18,88 indivíduos por ovo.  
Para a Amazônia Legal há registros de Trichogramma nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Roraima, 
com as espécies T. marandobai, T. pretiosum e T. lasallei conhecidas para essa região (QUERINO; ZUCCHI, 
2016). De acordo com Querino e Zucchi (2016), a região Norte carece de dados sobre Trichogramma, sendo 
a região com menos registros de ocorrência, associações hospedeiras e uso no controle biológico. A região 
amazônica possui potencialidade para o uso de agentes biológicos de controle de pragas, em virtude da 
diversidade de agroecossistemas com possibilidade de uso de Trichogramma para lepidópteros que atacam 
grandes culturas. 
 
Conclusão  
Trichogramma marandobai Brun, Moraes e Soares (Trichogrammatidae) parasita ovos de mandarová em 
área experimental de mandioca, em Belém-PA, juntamente com outros Hymenoptera pertencentes às 
famílias Platygastridae, Eulophidae e Encyrtidae.  
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Introdução  
O cultivo de mandioca, Manihot esculenta Crantz, apresenta importância econômica e alimentar, por ser 
a base da alimentação de diversas populações do mundo, com capacidade de suprir as exigências 
nutricionais (AGRIANUAL, 2010), resultando em aumento mundial da área cultivada. Dados da FAO (2015), 
apontam a mandiocultura como a sexta cultura mais importante no mundo em 2015. No entanto, alguns 
fatores têm limitado a produção dessa cultura, como por exemplo, os problemas fitossanitários, com 
destaque para a ocorrência de insetos praga na cultura. O mandarová da mandioca, Erinnyis ello (L.) 
(Lepidoptera: Sphingidae), é considerado a praga de maior importância. A infestação com estes insetos 
causam redução na produção de raízes na ordem de 26% a 45 % com apenas um ataque (BELLOTTI; SMITH; 
LAPOINTE; 1999), sendo que esta espécie apresentou no Paraná, na safra 2015/2016, quatro ataques com 
elevada desfolha nos cultivos.  
Apesar do elevado potencial de dano, esta espécie apresenta uma série de agentes de controle biológico 
(MAIA; BAHIA, 2010), importantes para reduzir o impacto de seus danos, principalmente a partir da 
segunda geração da praga. Dentre estes agentes de controle tem destaque os parasitoides de ovos, 
pertencentes ao gênero Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) (OLIVEIRA et al., 2010). Entre 
as espécies de Trichogramma, a mais comum em ovos de E. ello tem sido a T. pretiosum Riley, no entanto, 
outras espécies foram identificadas parasitando ovos desta espécie, a exemplo, T. demoraesi Nagaraja, T. 
manicobai Brun, Moraes e Soares, T. marandobai Brun, Moraes e Soares, e T. pretiosum (RONCHI-TELES; 
RANYSE; QUERINO, 2005; OLIVEIRA et al., 2010). Estas espécies apresentam ocorrência natural com 
potencial para controle de E. ello. Portanto, conhecer as espécies de parasitoide associadas a praga é 
indispensável para compreender sua capacidade para o controle e possibilitar associar estratégias de 
manejo. Neste contexto, o trabalho teve como objetivo fazer o levantamento do parasitismo natural de 
Trichogramma spp. em ovos de E. ello em áreas de plantios comerciais de mandioca no município de 
Marechal Cândido Rondon/PR. 
 
Material e métodos  
O levantamento de parasitismo por Trichogramma spp. em E. ello foi realizado através de coletas 
quinzenais de ovos, a partir do início da infestação da praga, no mês de outubro até o mês de janeiro ano 
2017/2018 em cultivos de primeiro ciclo, em áreas de produção de mandioca na região oeste do Paraná. 
Foram realizadas coletas em quatro localidades denominadas área 01 (S24º 30’ 32.7” e W 054º 18’ 47.6”), 
área 02 (S 24º 42’ 15.1” e W 054º 09’ 25.0”), área 03 (S 24º 33’ 26.5” e W 054º 02’ 31.9”) e área 04 (S 24º 
28’ 17.2” e W 054º 02’ 41.7”) no município de Marechal Cândido Rondon/PR. As amostragens foram feitas 
em caminhamento em zigue-zague, com 30 pontos por área e seis plantas por ponto. As plantas foram 
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totalmente vistoriadas e os ovos encontrados coletados e transferidos para o laboratório.  
Após a coleta, os ovos foram transferidos para o Laboratório de Controle Biológico (LCB) da UNIOESTE – 
Campus de Marechal Cândido Rondon, retirado das folhas e acondicionados em cápsulas de gelatina, de 
forma individualizada e mantidos em câmaras climatizadas tipo BOD, para a emergência dos parasitoides. 
Foram realizadas observações diárias para verificar a emergência dos parasitoides e determinar o índice 
de parasitismo. 
 
Resultados e discussão  
A flutuação no número de ovos de E. ello e no parasitismo natural de Trichogramma spp. Em quatro áreas 
de cultivo comercial de mandioca, ciclo 2017/2018, no Município de Marechal Cândido Rondon/PR, são 
apresentados na figura 1. Observa-se que nas quatro áreas o parasitismo aumentou a partir da segunda 
geração da praga no campo, ou seja, a partir do mês de dezembro. Resultado similar ao encontrado por 
Rocha et al (2006) em E. ello na região de Lavras/MG, porém nesta região o aumento foi a partir de janeiro. 
O percentual de parasitismo médio nas áreas variou de 18.8 a 26.6% para as áreas 2 (gráfico B) e 3 (gráfico 
C), respectivamente. O maior percentual de parasitismo obtido foi de 71%, na coleta de início de janeiro, 
na área 4 (gráfico C). Estes valores foram inferiores aos obtidos para a região de Lavras, com média de 
52.6% de parasitismo e com pico de 83.4% (ROCHA et al., 2006).  
Dentre as espécies de Trichogramma que estão associadas ao E. ello, a mais abundante é T. pretiosum 
(OLIVEIRA et al., 2010), espécie amplamente estudada e com comportamento generalista, ou seja, com 
vários hospedeiros (PARRA; ZUCCHI, 2004). Considerando as características de clima da região oeste do 
Paraná, a mandioca no período de inverno perde as folhas, não havendo a ocorrência do mandarová. 
Portanto, no período de inverno e início de primavera, esta espécie de parasitoide depende de outros 
hospedeiros para se desenvolver. A região oeste do Paraná apresenta predominância de produção de 
grãos, especialmente soja e milho, com uma agricultura com altamente tecnificada, dependente de 
insumos químicos e com elevada utilização de inseticidas, o que consequentemente leva a redução destes 
agentes de controle, uma vez que os mesmos são sensíveis aos inseticidas. Tal fato leva a uma baixa 
população natural deste parasitoide no início da cultura da mandioca, o que provavelmente seja a causa 
do menor percentual de parasitismo natural obtido neste trabalho, quando comparado a região de Lavras. 
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Figura 1: Número de ovos de Erinnyis ello coletados na cultura da mandioca (Manihot esculenta) e 
porcentual de parasitismo natural por Trichogramma spp. em diferentes áreas e períodos, no município de 
Marechal Cândido Rondon/PR. A: área 01 (S24º 30’ 32.7” e W 054º 18’ 47.6”); B: área 02 (S 24º 42’ 15.1” 
e W 054º 09’ 25.0”); C: área 03 (S 24º 33’ 26.5” e W 054º 02’ 31.9”); D: área 04 (S 24º 28’ 17.2” e W 054º 
02’ 41.7”).  
 
A área que apresentou maior constância do parasitoide ao longo do tempo foi a área 01 (gráfico A). Esta 
área está localizada em uma estação experimental do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) que, 
juntamente com a Associação Técnica das Indústrias de Mandioca do Paraná (ATIMOP), realizam 
experimentos com a cultura da mandioca e mantém plantios contínuos. Situação esta que tende a manter 
uma população maior de inimigos naturais dos insetos associados ao cultivo.  
A área 4 (gráfico D) foi onde o início da ocorrência do mandarová foi mais tardia, em virtude de o plantio 
ter demorado a ser feito, porém após o início da infestação do mandarová, o percentual de parasitismo 
elevou rapidamente. Outro fator que provavelmente influenciou a flutuação populacional das espécies de 
Trichogramma é que a maioria dos agricultores ainda não identificam a presença das lagartas pequenas 
nos cultivos, que na região ocorre entre outubro e novembro. Com isso optam pela aplicação de inseticidas 
químicos para controlar o primeiro surto da praga, uma vez que lagartas grandes inviabilizam a aplicação 
dos inseticidas biológicos. Como consequência disto, tem-se a redução da primeira geração do parasitoide 
nesta praga, retardando a elevação da população deste inimigo natural.  
Estes fatores indicam que, se bem manejada a primeira geração da praga no campo, adotando estratégias 
de controle que mantenham a primeira geração dos parasitoides, estes tem elevado potencial biótico e 
aumentam sua taxa de parasitismo natural, atingindo índices superiores a 70%, com potencial de manter 
a população da praga abaixo do nível de dano. 
 
Conclusão  
A ocorrência natural de parasitoides do gênero Trichogramma apresentam índice de parasitismo relevante, 
com potencial para o controle de E. ello.  
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Introdução  
O Brasil possui um dos maiores potenciais agrícolas mundiais, sendo o nosso agronegócio altamente 
competitivo, e destaque em nossa balança comercial, independente da crise econômica e/ou política. O 
PIB agrícola brasileiro tem forte participação em nossas exportações. O PIB paraense também tem 
destaque nacional e mundial, pois somos o maior produtor e exportador mundial em açaí, além de ser, o 
Estado, o maior produtor de mandioca, pimenta-do-reino, cacau e castanha-do-Pará (ALBUQUERQUE; 
CARDOSO, 1980). Nesta perspectiva, a agricultura familiar, devido ao imenso número de produtores, 
fornece a maior fatia de nossa produção de alimentos. Sendo atualmente o maior produtor nacional dessa 
cultura, com Paraná, Bahia, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, alcançando os cinco maiores 
produtores após o Estado, a valorização desta é aquém de nossa realidade. Ainda, a mandioca é a quarta 
cultura de produção de alimentos mais importante do mundo, sendo consumida em mais de 40% dos 
países (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação - FAO).  
A agricultura familiar no município de Cametá e bastante diversificada e distribuída em culturas de 
subsistência, como milho, feijão e mandioca, fruteiras e pimenta-do-reino. Com destaque para a cultura 
do açaizeiro, cujo Município é o principal produtor paraense, outras fruteiras, como Citrus spp., também 
fazem parte da economia local, participando na economia local. A importância do açaizeiro cresce quando 
faz parte do cultivo consorciado com mandioca, a qual faz parte da economia local, regional, estadual e 
nacional Concomitante a esta produção, a ocorrência de insetos-praga também é de crescimento 
exponencial e de difícil controle, sendo de prática quase que em sua totalidade, o controle químico 
(AGUIAR, 2010; BELLOTTI et al, 1983). Estes fatos são de risco para a saúde humana e de animais 
domesticados e criados como fonte de proteína destas populações. Porém, como ferramenta de contra 
ponto, o controle biológico é uma alternativa viável neste tipo de cultivo também, áreas menores, mão de 
obra familiar e redução no uso de insumos externos à propriedade (FARIAS e BELLOTTI, 2006). Neste 
contexto, o conhecimento da entomofauna associada à cultura, é de extrema importância para a produção 
da mesma. Desta forma, objetivou-se estudar a ocorrência de insetos-praga e de inimigos naturais sobre a 
mandioca, Manihot esculenta Crantz, em área de agricultura familiar. 
 
Material e métodos  
Duas áreas de agricultura familiar no município de Cametá, PA, serviram como áreas experimentais, no 
período compreendido entre março a dezembro de 2016. As áreas eram compostas por culturas de milho, 
caupi, citros, cacau, pimenta-do-reino, açaí e mandioca. Foram cinco coletas em dez meses, com as coletas 
variando entre 70 dias (15/março; 23/maio; 03/agosto; 17/outubro; e 19/dezembro de 2016). Coletou-se, 
por meio de pinças, puçás e caixasarmadilhas, insetos de diversas ordens, nas culturas citadas, mas 
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enfatizou-se Manihot esculenta, objeto maior desta pesquisa. Registrou-se as coletas por meio de máquina 
fotográfica digital, formando-se um banco de dados locais.  
Dividiu-se as áreas em quatro quadrantes e amostrou-se 10 plantas/quadrante, com coletas de folhas, caso 
insetos fixos, como cochonilhas, pulgões, etc., e também, por meio de puçás, coletou-se (amostras) 
gafanhotos, devido a agilidade destes organismos. Inimigos naturais também foram coletados, e, para 
aqueles que ocorrem em reboleiras, como algumas cochonilhas e moscas-brancas na mandioca, citros e 
açaí, se observou plantas que não estavam entre as amostradas, mas que apresentavam sintomatologia 
provocada por insetos sugadores, a presença de fumagina. 
 
Resultados e discussão  
Constatou-se insetos das ordens Lepidoptera, Neuroptera, Hemiptera, Diptera, Coleoptera, Hymenoptera 
e Orthoptera.  
Entre os lepidópteros o mais importante for o mandarová (Erinnys sp). e a lagarta-do-cartucho do milho 
(Spodoptera frugiperda) a qual alcançou todas as plantas de milho amostradas; entre os dípteros os 
formadores de galhas da família Cecidomyiidae; os neurópteros amostrados foram da família Chrysopidae, 
e gêneros Ceraeochrysa e Leucochrysa, reconhecidos predadores em todas as culturas citadas; os 
sugadores, ordem Hemiptera, estavam presentes na mandioca, moscas-brancas; no açaí, pulgão 
(Cerataphis brasiliensis) nos citros (Aleurocanthus woglumi) e cochonilha-ortézia; alguns coccinelídeos 
predadores forma observados predando moscas-brancas, entre os hymenópteros, formigas lava-pés e 
polinizadores em açaizeiro, foram os mais constatados. Porém, com constatação em todas as coletas, e em 
diferentes fases e gerações de desenvolvimento, o orthóptero, Tropidacris collaris (Stoll, 1813), (Figura 1 
A, B) família Romaleidae, foi o mais frequente em todas as amostragens. 
 

 
Figura 1. Adulto de Tropidacris collaris (Orthoptera: Romaleidae) (A), sobre Manihot esculenta; e ninfas, 
“soldadinhos”, sobre açaizeiros (B). Cametá PA, 2018. Fonte: Wilson Maia. 
 
Apesar de não ser objetivo desta pesquisa, a mensuração de danos causados por este Orthoptera, ficou 
evidente a desfolha provocada e, consequentemente, a queda na produção pela redução da capacidade 
fotossintética em M. esculenta. (Figura 2 A, B, C). 
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FIGURA 2. Colônia de Tropidacris collaris em diversas fases de desenvolvimento (A e B); e desfolha total 
em planta de mandioca, Manihot esculenta (C). Cametá, PA, 2018. Fonte: Wilson Maia. 
 
Esta mesma praga, T. collaris, também foi observada desfolhando plantas de bananeiras na bordadura da 
área. (Figura 3). Predadores das ordens Neuroptera e Diptera foram amostrados, sobre citros e milho 
(Figura 4 A, B). 

 

 
Figura 3. Colônia de Tropidacris collaris em diversas fases de desenvolvimento (2A e B); e desfolha total 

em planta de mandioca, Manihot esculenta (2C). Cametá, PA,2018. Fonte: Wilson Maia. 

 
Figura 4. Adulta do predador Ceraeochysa caligata (Neuroptera Chysopidae) (A); e mosca Syrphidae sobre 
colônia de Rhopalosiphum maidis (Hemiptera: Aphididae) em milho (B). Fonte: Wilson Maia. 
 
Tanto os insetos-praga constatados quanto os predadores, são de ocorrência natural nos agroecossistemas 
trabalhados, mas o desequilíbrio populacional apresentado por T. collaris, destacou negativamente, assim 
como a lagarta-do-cartucho em milho (Spodoptera frugiperda). 
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Conclusões 
Dois insetos-praga foram frequentes durante as observações; O gafanhoto (Tropidacris collaris) e a lagarta-
do-cartucho do milho (Spodoptera frugiperda) foram potenciais pragas; Insetos inimigos naturais 
Neuroptera, família Chrysopidae, e Dipitera, família Syrphidae, foram potenciais predadores. 
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Introdução  
A podridão seca das raízes é uma das doenças mais destrutivas da mandioca (Manihot esculenta Crantz), 
podendo ocasionar perdas de produção de 30% à 100%, com relatos de morte de até 30% das mudas sob 
condições naturais e de 100% de mudas inoculadas (Poltronieri et al., 2002). A doença é favorecida pela 
ocorrência de condições ambientais favoráveis como solos ácidos e sujeitos a encharcamento (EMBRAPA, 
2017). O seu agente causal, Fusarium spp., apresenta alta prevalência nas áreas de produção de mandioca 
ao redor do mundo. Bandyopadhyay et al. (2006) relataram que 30% de túberas coletadas em Camarões 
afetadas por podridão radicular estavam infectadas por Fusarium spp. e que estas espécies representaram 
mais de 25% de todas as espécies encontradas. Dentre as espécies relatadas, o complexo de espécies F. 
solani é o mais amplamente distribuído nas diferentes regiões produtoras mundiais, como por exemplo na 
Colômbia, Índia, Malásia, Nigéria e Nova Guiné (Adisa, 1983; Shaw, 1984; Cheari et al, 2014; Vilas Boas et 
al, 2017). O sintoma típico provocado pela colonização direta das túberas por Fusarium é o aparecimento 
de podridão de consistência seca (Oliveira et al., 2013).  
Levando-se em consideração a elevada produção desta olerícola no Estado de Santa Catarina, a 
disponibilidade de variedades altamente produtivas da cultura e a elevada incidência da doença no estado, 
torna-se indispensável a caracterização de cultivares de mandioca visando a identificação de material 
resistente à Fusarium spp. Por esse motivo, o presente trabalho teve por objetivo avaliar cultivares/clones 
avançados provenientes do programa de melhoramento genético da mandioca da EPAGRI quanto à 
resistência à podridão seca causada por Fusarium solani. 
 

Material e métodos  
Isolados de Fusarium solani provenientes de diferentes propriedades do sul do estado de Santa Catarina 
foram cultivados em meio de cultura BDA por meio de repicagens sucessivas e mantidos no Laboratório de 
Fitopatologia da Estação Experimental de Urussanga. Quatro isolados de Fusarium solani foram repicados 
para meio de cultura BDA e mantidos em sala de crescimento à 28ºC por 7-9 dias. Após esse período, 
adicionou-se água ultrapura (miliQ®) sobre a placa e promoveu-se, cuidadosamente, a raspagem do meio 
de cultura para liberação dos esporos do fungo (micro e macroconídios). Em seguida, a suspensão de 
esporos foi filtrada em uma camada dupla de gaze, localizada sobre um funil acoplado em uma proveta. O 
volume da suspensão resultante foi medido e a contagem dos esporos foi realizada em microscópio ótico 
(Objetiva de 10x) utilizando-se um hemacitômetro (Câmara de Neubauer). A concentração da suspensão 
esporos foi de 15,3 x 106 conídios/mL. Dezessete genótipos de mandioca da EPAGRI foram utilizados em 
dois experimentos: SCS252 Jaguaruna, SCS253 Sangão, SCS254 Sambaqui, SCS255 Luna, SCS260 Uirapuru, 
SCS261 Ajubá, SCS262 Sempre Pronto, SCS263 Guapo, SC08-1054, SC08-1049, SC08-1037, SC09-2246, 
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SC09-2165, SC09-2218, SC10-3077, SC10-3094, SC10-3077, SCS11-4349, SCS12-5029 e SC12-5035. Além 
desses, foi incluída também a cultivar Mandim Branca, que é uma seleção do Sul Catarinense. Discos de 
raízes com 3 cm de altura e diâmetro padronizado entre os tratamentos foram lavados, desinfestados com 
solução de NaOCl 0,5%, colocadas sobre papel de filtro limpo para secagem. Esses discos foram inoculados 
com a suspensão de esporos preparada anteriormente em um ferimento com diâmetro de 0,6 cm 
produzido na região central do mesmo. No tratamento controle aplicou-se somente água ultrapura. As 
unidades experimentais foram colocadas no interior de bandejas de plástico, cobertas com filme PVC e 
mantidas à uma temperatura de 26°C. O crescimento micelial sobre os discos de raízes foi medido a cada 
dois dias até o décimo dia, e a média dos seus diâmetros perpendiculares (cm) foi utilizada para o cálculo 
da Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD). Os sintomas localizados à 2 mm abaixo da 
superfície foram medidos aos dez dias após a inoculação. A área lesionada foi medida de duas maneiras: A 
primeira metodologia contou com o auxílio de um paquímetro, através do qual obteve-se a média dos 
diâmetros perpendiculares (cm), que foi expressa em porcentagem da média dos diâmetros 
perpendiculares totais. Na segunda metodologia, a área lesionada (cm²) foi obtida por meio do software 
ImageTool® e foi expressa em porcentagem da área total dos discos de raízes. O delineamento 
experimental utilizado para todos os experimentos foi o inteiramente casualizado com seis repetições. As 
médias de AACPD e da área lesionada (%) dos genótipos inoculados foram submetidas a análise de variância 
e comparadas pelo teste de Scott-Knott à 5% de significância. 
 
Resultados e discussão  
Os valores de AACPD dos genótipos de mandioca utilizados no Experimento 1 não diferiram 
estatisticamente entre si (Tabela 1). No entanto, no Experimento 2 diferenças estatísticas significativas 
foram observadas entre os genótipos utilizados. A severidade da doença, avaliada pelos diâmetros 
perpendiculares e pela utilização do software ImageTool® , agruparam os genótipos de ambos os 
experimentos de forma semelhante (Figuras 1 e 2). O cultivar Uirapuru foi o mais suscetível no Experimento 
1, diferindo estatisticamente dos demais genótipos, os quais não diferiram entre si. No Experimento 2, os 
clones SC09-2218 e SC08-1037 foram os mais suscetíveis, não diferindo significativamente entre si, mas 
sim entre os demais genótipos, os quais não diferiram significativamente entre si. A severidade calculada 
por meio da média dos diâmetros perpendiculares resultou em valores superestimados e mais uniformes 
quando comparados com a severidade calculada utilizando o software ImageTool® , principalmente para 
os genótipos com menor severidade. Isso mostra que a medição pelo software é evidentemente mais 
precisa, contudo, a diferença numérica entre os dois métodos de avaliação não é capaz de provocar 
diferenças estatísticas significativa quanto à área lesionada dos cultivares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1 – Área abaixo da curva de progresso da doença (aacpd) dos genótipos inoculados com Fusarium 
solani nos experimentos 1 e 2. 
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FIGURA 1 – Severidade DE Fusarium solani nas raízes de genótipos de mandioca pela medição dos 
diâmetros perpendiculares da lesão. 
 

 
FIGURA 2 – Severidade de Fusarium solani nas raízes dos diferentes genótipos de mandioca pela medição 
da área lesionada no software imagetool. 
O agrupamento dos genótipos foi diferente para a AACPD e para Severidade devido à primeira variável ser 
baseada no crescimento micelial na superfície dos discos de raízes, que muitas vezes não correspondem à 
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evolução dos sintomas no interior dos mesmos. Vilas Boas et al. (2015) indicaram para a necessidade de 
avaliação de genótipos de mandioca quanto à diferentes espécies causadoras de podridão de forma 
individual, uma vez que no campo os patógenos podem variar de acordo com a localidade. A dificuldade 
de controle químico de patógenos radiculares leva à necessidade de adoção de medidas de controle 
integradas como a rotação de culturas, o plantio direto e o uso de cultivares resistentes. Dessa maneira, os 
cultivares que apresentaram menor Severidade da podridão seca neste trabalho podem ser utilizados no 
manejo integrado da mandioca. 
 

Conclusões  
Os cultivares Luna, Guapo, Ajubá e Sambaqui, no Experimento 1, e os genótipos SC12-5035, Mandim 
Branca e SC09-2165, no Experimento 2, se destacaram por apresentarem valores de Severidade de 
podridão seca, causada por Fusarium solani, abaixo de 50% quando avaliados pelo software ImageTool® . 
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Introducción 
La mandioca (Manihot esculenta Crantz) es uno de los principales cultivos para el consumo humano y 
animal, de gran importancia económica-social para muchos países (Carvalho et al., 2017). Al ser una especie 
que se multiplica comercialmente de forma vegetativa, una de sus principales limitantes es la diseminación 
de patógenos sistémicos, principalmente virus, a través del material de propagación. Hasta el momento se 
han reportado 16 virus en el cultivo de mandioca, siendo el Cassava common mosaic virus (CsCMV) uno de 
los más distribuidos en América Latina, y el agente causal de la enfermedad conocida como Mosaico común 
de la mandioca (CsCMD). El primer reporte de CsCMD se realizó en el sur de Brasil (Silberschmid, 1938; 
Costa, 1940) y en Argentina, recientemente ha tomado relevancia al ser confirmada su presencia en 
plantaciones de mandioca de las principales provincias productoras (Di Feo et al., 2015). Según Calvert y 
Cuervo (2002), la enfermedad tiene mayor importancia en el sur del Brasil y en Paraguay, donde se 
recomienda tomar alguna medida de control para reducir las pérdidas. Ambas regiones limitan con la zona 
productora de mandioca en Argentina, sin embargo, hasta el momento, no existen datos publicados de las 
consecuencias de esta enfermedad sobre el rendimiento del cultivo en el país. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar el efecto de la infección con CsCMV sobre los componentes del rendimiento de plantas de 
mandioca del cultivar CM3306-4 regeneradas “in vitro” por cultivo de meristemas apicales caulinares y 
cultivadas a campo en Laguna Blanca, Formosa, Argentina. 
 
Materiales y Métodos  
Se emplearon plantas de mandioca regeneradas “in vitro” a partir de cultivo de meristemas caulinares de 
plantas enfermas con CsCMV del cultivar CM3306-4 en el Instituto de Botánica del Nordeste (Universidad 
Nacional del Nordeste – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina. Para garantizar el saneamiento de 
las plantas, las mismas fueron indexadas por diversas metodologías en el Instituto de Patología Vegetal, 
perteneciente al Centro de Investigaciones Agropecuarias, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(IPAVE-CIAP-INTA, Córdoba, Argentina), resultando libres de CsCMV. Para ello, se realizaron observaciones 
al microscopio electrónico de preparados "leaf dips" y decorados de las plantas regeneradas “in vitro”, no 
evidenciándose la presencia de viriones. Se efectuaron análisis de PTA-ELISA y DAS-ELISA, con resultados 
negativos para CsCMV. Lo mismo sucedió en pruebas de DAS-ELISA en las que se empleó suero anti-Cassava 
virus X. Además, CsCMV, Cassava frogskin associated virus, Cassava torrado like virus, Cassava polero like 
virus y Cassava new alphaflexivirus, no fueron detectados molecularmente (mediante RT-PCR) (Schaller et 
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al., 2014). A continuación, las plantas saneadas del cv. CM3306-4 fueron multiplicadas “in vitro” e 
incubadas en un cuarto climatizado a 27±2ºC, fotoperíodo de 14 h e irradiancia de 116 μmol.m-2.s-1 
(Medina et al., 2017a). Luego de 45 días de cultivo, se efectuó su aclimatación “ex vitro” (Galeano, 2016). 
Posteriormente, la mitad de las plantas, fueron inoculadas mecánicamente con CsCMV y el resto conservó 
su condición de libres de los virus mencionados anteriormente (plantas sanas control), contando de este 
modo con dos tratamientos.  
Inoculación mecánica.  
Hojas de plantas de mandioca fehacientemente infectadas con CsCMV fueron utilizadas como fuente de 
inóculo. Las mismas se trituraron y diluyeron en proporción 1/20 (p/v) en tampón fosfato de potasio 0,05M; 
pH 7,2, conteniendo sulfito de sodio 0,2% y utilizando Carbón activado en polvo y Carborundum como 
abrasivo. Con esta preparación se frotaron cuidadosamente las hojas de las plantas sanas que debían ser 
re-infectadas. La infección por CsCMV fue corroborada por DAS-ELISA pasados los 30 días desde la 
inoculación mecánica. 
Ensayo comparativo de rendimiento. Luego de 60 días de la aclimatación, las plantas control y las infectadas 
con CsCMV fueron trasplantadas a campo. El ensayo se instaló en noviembre de 2016, en una estructura 
de protección, equipada con malla anti-áfidos, “mulching” plástico y riego por goteo, perteneciente al 
Campo Experimental del Instituto Universitario de Formosa de la Universidad Nacional de Formosa (Lat 
25°19’38’’ Sur y Long 58º05’53’’ Oeste), Laguna Blanca, Formosa, Argentina, donde el clima es subtropical 
húmedo, Cfa, según la clasificación Köppen. El marco de plantación fue de 1m x 1,2m, y se realizó una 
fertilización de base con 4 g de (NH4)2HPO4 por hoyo de plantación. A los seis meses y medio de cultivo a 
campo, se realizaron los análisis moleculares correspondientes para confirmar la presencia del CsCMV en 
las plantas inoculadas y su ausencia en las plantas control. 
Evaluaciones y análisis de datos.  
El ensayo se cosechó manualmente en junio del 2017. Las mediciones se realizaron planta por planta. Se 
midió a) altura de cada planta mediante una cinta métrica desde el nivel del suelo hasta la parte superior 
de la rama de mayor longitud (altura de planta, cm); b) el número de raíces tuberosas por planta (N°RT/pl) 
y c) el peso fresco de raíces tuberosas por planta (PFRT/pl, Kg), los dos últimos caracteres se obtuvieron 
contando o pesando todas las raíces que presentaban un diámetro superior a 1 cm. Para cuantificar d) el 
peso fresco individual de raíces tuberosas (PFiRT) se pesó cada una de ellas. e) El diámetro de raíces 
tuberosas (DRT, cm) se registró mediante un calibre digital, considerando el diámetro mayor de cada una 
de ellas; f) la longitud de raíces tuberosas (Long RT) se midió mediante una regla, sin considerar el 
pedúnculo. El ensayo fue realizado siguiendo un diseño completamente aleatorizado. Todos los 
parámetros fueron evaluados tomando trece individuos por tratamiento (n=13). El análisis estadístico fue 
realizado mediante comparación de medias aritméticas por T-Test (P < 0.05), con el programa GraphPad 
Prism 6 (GraphPad Software inc., San Diego, CA, USA). 
 
Resultados y Discusión 
La mandioca se caracteriza por tener una gran variedad de usos, lo que permite el aprovechamiento de la 
planta entera. Sin embargo, los órganos de mayor importancia desde el punto de vista productivo son las 
raíces tuberosas por su contribución al rendimiento y el tallo por ser el órgano de propagación. En este 
sentido, la infección de plantas saneadas “in vitro” con CsCMV afectó la altura de plantas (cm), que fue 
significativamente menor en las mismas con respecto a las obtenidas en las sanas (Figura 1). 
Coincidentemente en estudios realizados en Brasil, se observaron diferencias significativas en la altura 
alcanzada por plantas madres seleccionadas por su sanidad de los cultivares BGM0212 y BRS Kiriris e 
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inoculadas con CsCMV, con disminuciones del 9,2% y 7,0%, respectivamente (Venturini et al., 2016). En el 
presente trabajo dicha diferencia fue del 12,76%, lo que sugiere que la disminución no sólo sería producto 
de la infección sino de la interacción cultivar-patógeno (CM3306-4 infectado con CsCMV). 
 

 
  
Figura 1. Diagrama de caja de Altura de planta (cm) de individuos de mandioca sanos e infectados con 
CsCMV. Letras distintas indican diferencias significativas según el T-Test (P 0,05).  
 
Según Medina et al. (2017b), el rendimiento de raíces frescas puede estudiarse a partir del Nº RT/pl, 
PFRT/pl y PFiRT. En la Figura 2, se puede observar que el Nº RT/pl, PFRT/pl y PFiRT fue significativamente 
menor en los individuos infectados, que manifestaron una reducción de 34,13%, 39,82% y 22,44% 
respectivamente. Esto permite estimar rendimientos de 24,63 t.ha-1 en plantas enfermas y 40,93 t.ha-1 
en plantas sanas. El porcentaje de merma en el rendimiento supera en un 10% a los publicados por 
Venturini (2016) y entre un 20 y 29 % a los reportados por Fukuda (1993). Además, considerando que 
durante el ensayo las condiciones nutricionales, hídricas y térmicas no fueron limitantes para el cultivo, 
podría inferirse que la variedad CM3306-4 presenta una marcada susceptibilidad al patógeno CsCMV, de 
acuerdo a reportes existentes que señalan que bajo condiciones predisponentes para la enfermedad 
(períodos prolongados relativamente fríos) las pérdidas en los rendimientos pueden alcanzar un 60% 
(Costa y Kitajima, 1972; Di Feo et al., 2016). 
  

 
 
Figura 2. Diagrama de cajas para Número de raíces tuberosas por planta (N°RT/pl), Peso fresco de raíces 
tuberosas por planta (PFRT/pl) y Peso fresco individual de raíces tuberosas (PFiRT) obtenidos en individuos 
de mandioca sanos e infectados con CsCMV, cultivados en Laguna Blanca- Formosa, Argentina. Campaña 
2016-2017. Letras distintas indican diferencias significativas según el T-Test (P 0,05). 
 
El diámetro y la longitud de raíces tuberosas se consideran parámetros de calidad (Burgos et al., 2009), que 
revisten importancia cuando el destino final de la producción es la comercialización de raíces frescas. En 
este estudio se han encontrado diferencias significativas en el diámetro de raíces tuberosas, sin embargo, 
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su longitud no fue afectada por la infección con CsCMV (Figura 3). 
Las diferencias observadas pueden deberse a la disminución del área y de la tasa y de la eficiencia 
fotosintética originada por la presencia del mosaico clorótico característico de la infección con CsCMV (Di 
Feo et al., 2016), lo que en el caso de la mandioca potencialmente podría disminuir la disponibilidad de 
fotoasimilados para la acumulación de reservas en las raíces. 
  

 
 
Figura 3. Diagrama de cajas para Diámetro (DRT) y Longitud de raíces tuberosas (Long RT), derivadas de 
individuos de mandioca sanos e infectados con CsCMV, cultivados en Laguna Blanca- Formosa, Argentina. 
Campaña 2016-2017. Letras distintas indican diferencias significativas según el T-Test (P 0,05). 
 
Conclusiones 
La infección con Cassava common mosaic virus produjo mermas significativas sobre los componentes del 
rendimiento de plantas de mandioca saneadas “in vitro” por cultivo de meristemas caulinares. Infecciones 
con CsCMV también disminuyeron la altura de plantas y el diámetro de raíces tuberosas. 
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Introdução  
O solo é habitado por uma diversidade de espécies como os micro-organismos que compõe a parte viva do 
solo. Esses habitantes além de benefícios podem causar diversas doenças radiculares, como: tombamentos 
de plântulas, podridões do colo e raízes, murchas vasculares e galhas, causando grandes prejuízos 
(HILLOCKS; WALLER, 1997). A mandioca (Manihot esculenta Crantz), pertence à classe Magnoliopsida, 
ordem Euphorbiales, família Euphorbiaceae e ao gênero Manihot, para o qual foram identificadas 98 
espécies (ORLANDIN; LIMA,2014). 
 Apesar do destaque na produção mundial, a expansão da mandiocultura é dificultada pela ocorrência de 
estresses de origem abiótica (ex. deterioração fisiológica pós-colheita) e de origem biótica (insetos, ácaros 
e microrganismos) (BORGES et al., 2002). Com isso, as doenças mais importantes da mandioca (Manihot 
esculenta Crantz) são aquelas que afetam a qualidade sanitária do material de plantio, as podridões 
radiculares e as deteriorações de pós-colheita. Dentre estas, as podridões radiculares de pré ou pós-
colheita são as mais importantes para a cultura (LOZANO, 1989). A podridão radicular vem se tornando 
uma doença de alto impacto econômico e social nos principais países produtores do continente africano 
(ONYEKA et al., 2005) e no Brasil (SERRA et al., 2009), pois provoca queda progressiva na produtividade da 
2 mandioca, com relatos de perdas de até 100% na produtividade de raízes (MOSES et al., 2007), além de 
inutilizar as áreas para plantio ao longo dos ciclos da cultura (NOTARO, 2013). Uma forma econômica e 
ecologicamente sustentável de manejar a podridão radicular é através da indução da supressividade do 
solo pelo manejo físico, químico e biológico de seus atributos na qual interferem isoladamente ou em 
interação acelerando ou retardando o desenvolvimento, crescimento e sobrevivência de patógenos 
radiculares e no estímulo ou inibição da doença (BETTIOL; GHINI, 2005).  
Em virtude da importância da cultura da mandioca para o estado do Pará, e considerando que ainda 
existem poucos trabalhos relacionados a supressivdade dos solos a esta doença. O objetivo deste trabalho 
foi analisar a severidade de solos com diferentes históricos de manejo e cobertura para o controle da 
podridão radicular da mandioca causada pelo fungo Phytophthora drechsleri. 
 
Material e métodos 
Amostras de solos foram coletadas no estado do Pará, no município de São Miguel do Guamá. Foram 
selecionadas 6 áreas com diferentes históricos e coberturas, sendo eles: Pimenta do reino(PIM), Banana 
(BAN), mandioca(MAN), Coentro(COE), Caju(CAJ) e Área queimada(AQ). O isolado do agente causal foi 
obtido da coleção do laboratório de Fitopatologia da Universidade Federal Rural da Amazônia(UFRA). As 
amostras foram coletadas de forma aleatória, em formato zig-zag, a uma profundidade de 0-20 cm. Para a 
avaliação da severidade, as amostras de solos foram acomodadas em vasos plásticos de 2kg, e foram 



 

 

250

infestadas com o fungo Phytophthora drechsleri na densidade de 25 mg de substrato colonizado Kg-1 de 
solo. Após 20 dias de infestação forma colocadas duas estacas de mandioca medindo 8-10 cm de 
comprimento com 2-3 gemas desinfestadas com hipoclorito e secas. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado(DIC) com 6 tratamentos e quatro repetições. A parcela experimental consistiu de 
um vaso que foram mantidos em casa de vegetação por 5 meses. A severidade foi avaliada com o auxílio 
de uma escala de notas. Com os dados obtidos foram calculados os índices de severidade da doença 
conforme McKinney (1923) e foram submetidos à análise de variância, e 3 as médias, comparadas pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico ASSISTAT 7.6.  
 
Resultados e discussão  
As plantas de mandioca que se desenvolveram nos vasos infestados por Phytophthora drechsleri 
apresentaram valores significativos de severidade, onde as maiores porcentagens foram encontradas nos 
solos cultivados com mandioca, pimenta do reino e banana, 100, 70, 65 % (Figura 1), respectivamente. 
Inversamente a isso, a menor porcentagem de severidade do patógeno foi encontrada no solo sob em 
condições de área queimada(AQ), com um valor de 15% de severidade. Os solos apresentam naturalmente 
o potencial de se prevenirem do estabelecimento ou inibirem a atividade de um patógeno, esse fenômeno 
é denominado supressividade, que é o oposto de solos conducivos, que são aqueles que proporcionam 
ambientes adequados ao desenvolvimento dos patógenos (ANDRIÓN, 2009). Em virtude dessa 
classificação, neste trabalho, o solo cultivado com mandioca, que apresentou 100% de severidade pode ser 
considerado como solo conducivo. 
 
Gráfico 1. Avaliação da severidade de solos infestados com P. drechsleri. 

 
 
Conclusão  
Dado o exposto, solos com históricos e cobertura de mandioca e pimenta do reino foram os que 
demonstraram maior severidade ao causar a doença, com destaque para o solo cultivado com mandioca, 
podendo assim ser considerado como conducivo. Diferente destes, o solo que teve a menor porcentagem 
de severidade foi o solo de área queimada, tendo potencial para suprimir o patógeno.  
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Introdução  
A mandioca é propagada vegetativamente e propicia ao longo dos ciclos de cultivo, contaminação por 
vários patógenos dentre vírus, fungos e bactérias. Dentre os vírus destacam-se nas condições do Centro 
Sul do Brasil, o mosaico comum da mandioca (CCMD) e o mosaico das nervuras (CVMD) que podem 
proporcionar perdas de até 60% na produção (Carvajal-Yepes et al., 2014). Para VENTURINI (2015) foram 
encontradas perdas de até 30% devido ao CCMD, mas existem diferenças varietais, segundo SOARES et al. 
(2009). Em muitas situações em lavouras comerciais surgem sintomas de vírus, principalmente do mosaico 
comum, mas que dependendo das condições climáticas desaparecem completamente. Os relatos de 
variações na produtividade de lavouras comerciais infectadas em maior ou menor grau com vírus são 
praticamente inexistentes, agravado pela dificuldade de detecção em plantas sem sintomas visuais.  
A disseminação do CCMD ocorre por meio da transmissão mecânica por ferramentas e plantadeiras, 
principalmente no preparo do material de propagação para plantio, embora paradoxalmente, este modo 
de transmissão seja ineficiente Assim, devido à dificuldade de erradicação dos vírus, a técnica de cultura 
de tecidos com meristemas ou ápices, combinada ou não com a termoterapia e ou com a utilização de 
antivirais são ferramentas que podem ser empregadas para realizar a limpeza clonal produzindo plantas 
livres de vírus (Carnelossi, 2010). Face ao exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a campo, os efeitos 
da limpeza clonal do material de propagação de mandioca na produtividade de duas cultivares regionais. 
 
Material e métodos  
Duas cultivares regionais do Paraná - Olho junto e Fécula branca, passaram por processos de termoterapia 
e cultivo meristemas em comparação com plantas artificialmente inoculadas com CCMD. Todas as hastes 
utilizadas para plantio do experimento foram indexadas, para certificação da sanidade das plantas, 
realizando teste ELISA indireto e detecção por PCR (Polymerase Chain Reaction), para mosaico comum 
(CCMD). Os dois grupos de mudas com e sem vírus foram propagados em estufas e posteriormente 
multiplicadas em dois campos isolados, tomando-se a precaução no uso de ferramentas e manuseio para 
evitar a contaminação.  
O experimento a campo foi realizado em Marechal Candido Rondon, PR em duas safras agrícolas, sempre 
com a premissa dos cuidados para evitar a contaminação. As mudas entre as safras foram analisadas para 
certificação da sanidade e nível de contaminação. O delineamento a campo foi em blocos ao acaso em 4 
repetições. O corte das mudas com 15 cm de comprimento e plantio foram manuais, utilizando-se 
ferramentas separadas e dois grupos de funcionários, para minimizar a contaminação. Os plantios nas duas 
safras foram realizados em julho e colheita 12 meses após.  
As mudas armazenadas de uma safra para outra foram efetuadas separadamente no intuito de evitar 
possíveis contaminações. Os procedimentos adotados para minimizar possíveis contaminações foram os 
factíveis de serem realizados em lavouras comerciais, excetuando-se o plantio com plantadeira, pela 
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dificuldade operacional em pequenas parcelas. As parcelas experimentais não foram corrigidas ou 
adubadas em função da não necessidade para os padrões da cultura. 
 
Resultados e discussão  
Nas duas safras agrícolas para as duas cultivares o procedimento de limpeza clonal não proporcionou 
resultados satisfatórios. Nas duas safras e na média destas, as maiores produtividades de raízes fresca e 
seca foram obtidas com a cultivar Fécula branca contaminada com vírus. (Tabela 1). Nas duas safras 
agrícolas o coeficiente de variação foi satisfatório para experimentos de mandioca. No contraste dentro da 
mesma cultivar, na safra 2017/2017 e na media das duas safras, as plantas da cultivar Fécula branca 
contaminadas com vírus foram mais produtivas que as isentas do CCMD. Para a cultivar Olho junto, não 
ocorreram diferenças da limpeza clonal do material de propagação.  
O número de plantas não apresentou diferenças entre os tratamentos e dentro dos contrastes entre mudas 
com e sem contaminação. Estes resultados contrariam dos obtidos e informados por CARVAJAL-YEPES et 
al. (2014) e VENTURINI (2015). 
 
Tabela 1. Raízes frescas e secas em função da cultivar e da contaminação por vírus em duas safras agrícolas. 
Marechal Candido Rondon (PR). 

 
 
Possíveis hipóteses podem se traçadas com estes resultados, desde a efetividade do procedimento até a 
viabilidade comercial da prática. Conforme descrito por CARNELOSSI (2010), a termoterapia e cultivo de 
meristemas foram eficientes em reduzir a presença do vírus, como pode ser constatado na análise realizada 
entre as duas safras. Porém, houve diferenças varietais, como pode ser constatado entre a Fécula branca 
e Olho junto, descrito também por SOARES (2009). Outra questão a ser considerada foi a contaminação 
por bactérias durante as duas safras, principalmente por Xanthomonas axonopodis pv manihotis, que 
podem ter interferido em algum ganho proporcionado pela limpeza clonal, pois ambas as cultivares são 
susceptíveis. 
 
Conclusões  
A limpeza clonal embora tenha reduzido a contaminação CCMD, não foi eficaz para melhorar a 
produtividade das raízes das importantes cultivares regionais - Olho junto e Fécula branca. 
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Introdução  
A fabricação de farinha é o principal destino da produção de mandioca no estado de Roraima e o cultivo 
em ambiente de mata ainda é o predominante, apesar de ser cultivada no sistema de roças em ilhas de 
mata próximas em áreas de savana por indígenas e pequenos produtores rurais. Os cultivos que utilizam a 
mecanização e fertilizantes ainda são incipientes para a cultura no Estado. Por outro lado, as perspectivas 
de desenvolvimento da cultura são grandes pela necessidade de ocupação das áreas produtivas e pelo 
maior interesse dos agricultores em aumentar a área de plantio. Nos últimos anos a cultura da mandioca 
tem obtido um crescimento, não só na área colhida que atingiu cerca de 8.119 ha, mas também na 
produção de raízes que alcançou 179.010 toneladas fazendo com que a produtividade média superasse 22 
t.ha-1 , bem maior que as médias da região Norte e do Brasil que estão hoje em 15,3 e 14,7 t.ha-1 , 
respectivamente (IBGE, 2017). A utilização de variedades de mandioca não melhoradas e a ocorrência de 
pragas e doenças resultam nas baixas produtividades da cultura. Em 2009, a Embrapa Roraima começou a 
participar de um projeto de rede de mandioca de mesa, também conhecida como macaxeira, mandioca 
mansa ou aipim, a qual é bastante cultivada no estado de Roraima, sendo destinada notadamente ao 
consumo in natura. No projeto que tem abrangência nacional, participam cultivares introduzidas dos 
Bancos de Germoplasma das Embrapa de Cruz das Almas-BA, Manaus-AM e Planaltina-DF, além de 
cultivares coletadas no Estado que atuam como testemunhas para comparação de comportamento. As 
avaliações consistem em ensaios com repetições, nos ecossistemas de mata alterada e de Cerrado para 
melhor caracterização dos materiais adaptados. Em programa de melhoramento da mandioca é de 
fundamental importância detectar a resistência de clones, linhagens ou cultivares ao patógeno em locais 
onde a doença ocorre com frequência. O presente trabalho teve como objetivos estudar o progresso de 
doenças que causam manchas foliares em condições de campo em 12 cultivares de mandioca de mesa 
cultivadas em área de mata alterada em Roraima nos anos de 2016 e 2017. 

 

Material e métodos  
No período de junho de 2015 a junho de 2017 foram conduzidos dois experimentos no Campo 
Experimental Serra da Prata (CESP) da Embrapa Roraima, em área de mata alterada, no município de 
Mucajaí/RR. Para a implantação do 1º experimento e 2º experimento foram utilizadas 12 cultivares, 
referentes as safras 2015/2016 e 2016/2017, respectivamente. As cultivares de mandioca eram 
provenientes dos Bancos de Germoplasma da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, Embrapa 
Amazônia Ocidental, Embrapa Cerrados e cultivares locais. Para a implantação dos experimentos foram 
utilizadas manivas de 20 cm de comprimento no plantio e a profundidade foi de 10 cm. A adubação de 
plantio constou da aplicação de 400 kg.ha-1 de NPK (08-28-16) e 50 kg.ha-1 de FTE BR-12. A realização da 
adubação de cobertura foi aos 50 dias do plantio com 50 kg.ha-1 de N na forma de ureia e 40 kg.ha-1 de 
K2O como cloreto de potássio. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com 



 

 

256

12 tratamentos e três repetições, com parcelas de 40 plantas, constituídas de 4 linhas de plantio no 
espaçamento de 1,0 m x 0,60 m. Cada tratamento correspondeu a uma cultivar de mandioca de mesa. A 
cultivar Aciolina (T1) foi considerada como testemunha nos dois experimentos, enquanto a cultivar 
Conquista 1 participou apenas do 1º experimento e a cultivar BRS Gema de Ovo do 2º experimento, 
correspondendo ambas ao T6 (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Cultivares de mandioca de mesa cultivadas no Campo Experimental Serra da Prata (CESP) da 
Embrapa Roraima, em área de mata alterada, no município de Mucajaí/ RR, Brasil 

 
 
No período de março a julho de 2016, que representa o período chuvoso, foi realizado o monitoramento 
da ocorrência de manchas foliares em 12 cultivares de mandioca de mesa (1º experimento) e no período 
de outubro de 2016 até maio de 2017 avaliou-se o 2º experimento. Amostras de folhas com sintomas de 
doença foram enviadas ao laboratório de Fitopatologia da Embrapa Roraima para diagnose do agente 
causal da doença. A intensidade de doença, originada a partir de infecção natural em campo, foi 
quantificada em cinco plantas de cada parcela, em intervalos de 30 dias, totalizando cinco avaliações para 
o 1º experimento e sete avaliações para o 2º experimento, que se encerraram por ocasião da colheita. As 
variáveis avaliadas em cada planta foram: incidência e severidade da doença. A severidade da doença foi 
estimada com auxílio de escala de notas. Para realização das análises, as notas atribuídas conforme 
avaliação da severidade da doença observada em cada planta/cultivar foi convertida para o índice de 
doença de MacKinney. Com os dados de severidade, construíram-se curvas e calcularam-se os valores da 
área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) para cada cultivar, conforme Campbell & Madden 
(1990). Também foi determinado a severidade máxima (Ymax) que ocorreu durante o período de realização 
das avaliações da doença em campo. Os dados de AACPD e Ymax foram submetidos à análise de variância 
(ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott. 
 
Resultados e discussão  
Foi possível identificar duas espécies de fungo do gênero Passalora em associação com as manchas foliares, 
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sendo Passalora henningsii (Cercosporidium henningsii) e Passalora vicosae (Cercospora vicosae), agentes 
causais das doenças conhecidas como mancha-parda da folha e mancha-parda grande, respectivamente. 
A diferenciação das espécies foi baseada em caracteres morfológicos de conídios. Das avaliações realizadas 
em campo, a incidência da doença mancha-parda da folha foi constatada em todas as variedades de 
mandioca avaliadas. Não houve diferença estatística para o progresso da doença ao longo do tempo 
(AACPD e Ymax), entre as cultivares avaliadas no 1º experimento, sendo o menor valor de AACPD e Ymax 
observado na cultivar Aipim Brasil (T2). Entretanto, tal cultivar não diferiu significativamente das demais 
cultivares para AACPD e Ymax. Já no 2º experimento houve diferença estatística para o progresso da 
doença ao longo do tempo (AACPD e Ymax), entre as cultivares avaliadas (Tabela 2). A cultivar Conquista 1 
(T6) foi a que apresentou maior AACPD e não diferiu dos tratamentos T1, T3, T11 e T12, mas diferiu dos 
demais tratamentos. A cultivar Japonesinha (T9) apresentou menor AACPD e não diferiu dos tratamentos 
T2, T4, T5, T7, T8 e 10. Para os dados de Severidade máxima (Ymax) observada em campo durante as sete 
avaliações realizadas no 2º experimento, houve diferença significativa entre as cultivares também, 
demonstrando que o maior Ymax foi apresentado pela cultivar Retrói, representada pelo T11, que não 
diferiu estatisticamente dos tratamentos T1, T6 e T12, mas diferiu dos demais tratamentos. O menor valor 
de Ymax foi apresentado pela cultivar BRS Dourada (T4), que não diferiu dos tratamentos T2, T3, T5, T7, 
T8, T9 e T10 (Tabela 2). A ocorrência de alta severidade desta doença, confirmada pelos dados de Ymax 
(Tabela 2), ocorreu provavelmente devido as altas precipitações pluviométricas ocorridas entre maio e 
julho, período de avaliação da doença. 
Tabela 2. Dados de estimativa da intensidade da mancha-parda das folhas durante o período de março a 
julho de 2016 (1º experimento) e de outubro de 2016 a maio de 2017 (2º experimento), representada pela 
Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD) e pela Severidade máxima da doença (Ymax) 
observada em campo em 12 cultivares de mandioca de mesa cultivadas em área de mata alterada em 
Roraima, Brasil 

 
 
A estação chuvosa de maior frequência é favorável à ocorrência da cercosporiose, sendo o vento e a chuva 
os principais meios de disseminação da doença e a temperatura ótima para a germinação é de 39°C e 
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umidade de 90% (Nechet & Halfeld-Vieira, 2010). Levando-se em consideração a análise das duas variáveis 
(AACPD e Ymax), recomenda-se que sejam cultivadas os materiais que apresentaram os menores valores, 
representadas pelos tratamentos T2, T4, T5, T7, T8, T9 e T10. 
 
Conclusões  
Houve ocorrência da doença mancha-parda das folhas causada pelo fungo Passalora henningsii em todas 
as cultivares avaliadas. O progresso da mancha-parda das folhas foi diferente entre as cultivares, sendo os 
menores valores AACPD e Ymax observados para as cultivares Aipim Brasil, BRS Dourada, BRS Jari, 
Conquista 2, Folha Fina, Japonesinha (IAC) e Pioneira (Iapar-19). 
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Introdução  
A cultura da mandioca é afetada por várias doenças, dentre as quais, a podridão radicular é considerada no 
estado do Pará, um fator limitante para a produção, ocasionado perdas significativas no cultivo. A doença 
manifesta-se por meio de duas formas: podridão mole caracterizada pelo escurecimento dos tecidos e 
exsudação de líquido apresentando mau cheiro e podridão seca, caracterizada caracteriza pela ocorrência 
de áreas necróticas secas e/ou pontuações enegrecidas nos tecidos internos das raízes e também na casca 
(TREMACOLDI, 2016). No estado do Pará, a podridão mole das raízes é causada por Phytophthora 
drechsleri, P. nicotianae var. parasitica, P. richardiae, Pythium scleroteichum e Phytopythium sp. 
(POLTRONIERI et al., 1996, BOARI et al., 2018), enquanto a podridão seca é causada por Fusarium solani, 
Diplodia manihotis, Lasiodiplodia theobromae, Scytalidium lignicola (POLTRONIERI et al., 1998; 
TREMACOLDI, 2016). Com os avanços na cadeia produtiva da mandioca, é essencial a identificação dos 
agentes causais da podridão radicular. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi identificar os principais 
gêneros de fungos associados a podridão radicular da mandioca nos municípios de Bragança, Castanhal e 
Igarapé-Açu no Estado do Pará. 
 
Material e métodos  
Foram visitadas 41 propriedades com plantios de mandioca nos municípios de Bragança, Castanhal e 
Igarapé-Açu no mês de maio de 2016. As propriedades foram georreferenciadas e, em cada área de cultivo, 
a indicação da incidência da doença em campo, baseada na sintomatologia da podridão radicular, foi 
utilizada como critério para realização da coleta de material. No local da coleta, as amostras foram 
identificadas, acondicionadas em sacos plásticos e enviadas para o Laboratório de Fitopatologia da 
Embrapa Amazônia Oriental, onde foram realizados os procedimentos para a identificação dos patógenos. 
Foram realizados exames microscópicos, bem como o isolamento em meio de cultura. Os isolamentos 
foram realizados retirando-se tecidos nos limites entre as lesões e as partes sadias, os quais foram 
desinfestados em solução de hipoclorito de sódio e semeados em meio de cultura ágar-água. As colônias 
fúngicas obtidas foram repicadas para meio BDA (batata-dextroseágar), e incubadas por a 28°C. A 
identificação dos gêneros dos fungos encontrados foi realizada com auxílio de chaves de identificação 
(BARNETT; HUNTER, 1986) e através do sequenciamento da região espaçadora transcrita interna (ITS). 
Foram realizados a extração de DNA, seguindo o protocolo de GIBBS e MACKENZIE (1997) e o PCR utilizando 
os pares de primers ITS4 e ITS5. Posteriormente, foram realizadas a purificação dos produtos de PCR e 
sequenciamento. As sequências obtidas foram comparadas com sequências disponíveis no GenBank no 
programa Blastn para a confirmação do gênero de cada isolado. 
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Resultados e discussão  
Das áreas visitadas neste trabalho, Ishida et al. (2017) relatam que a podridão radicular foi observada em 
53,66% dos plantios. Neste trabalho foram isolados os gêneros Aspergillus, Geotrichum, Fusarium, 
Lasiodiplodia, Neoscytalidium, Phytopythium, Rhizoctonia e Trichoderma nas amostras avaliadas (Tabela 
1). 
 
Tabela 1. Gêneros de fungos isolados de amostras de mandioca com sintomas de podridão. 

 
 

 
 
 
 
 
No município de Castanhal foram isolados os gêneros Fusarium, Neoscytalidium e Phytopythium. Em 
Igarapé-Açu, os gêneros Geotrichum, Fusarium, Lasiodiplodia, Neoscytalidium e Trichoderma, enquanto 
no município de Bragança, foram isolados Aspergillus, Fusarium, Lasiodiplodia, Neoscytalidium e 
Phytopythium (Tabela 1). O gênero Fusarium foi o mais encontrado nas amostras, estando presente em 
todos os municípios, seguido do gênero Neoscytalidium. O gênero Phytopythium encontrado nos 
municípios de Castanhal e Bragança, foi descrito recentemente como agente etiológico da podridão mole 
da mandioca no Estado do Pará (BOARI et al., 2018). Até então, os fungos descritos como agentes 
causadores da podridão mole no estado do Pará eram Phytophthora drechsleri, P. nicotianae var. 
parasitica, P. richardiae, Pythium scleroteichum (POLTRONIERI et al., 1997). Em levantamento realizado 
por Vilas Boas et al. (2017) nos estados da Bahia, Sergipe, Paraíba, Maranhão, Tocantins e Paraná, foi 
verificado um total de sete complexos de espécies pertencente aos gêneros Fusarium, Lasiodiplodia, 
Neoscytalidium, Diaporthe/Phomopsis, Phytophthora, e Corallomycetella. Assim como neste estudo o 
gênero Fusarium foi o mais predominante. 
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Conclusões  
Os gêneros Aspergillus, Geotrichum, Fusarium, Lasiodiplodia, Neoscytalidium, Phytopythium, Rhizoctonia 
e Trichoderma foram associados a podridão radicular da mandioca nos municípios de Bragança, Castanhal 
e Igarapé-Açu, com predominância do gênero Fusarium. 
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Introdução  
A mandioca é bastante consumida pelas suas raízes e é uma das principais fontes alimentares no Brasil, 
cujo consumo per capita é de 70 kg ano-1 , dos quais mais de 85% são consumidos na forma de farinha e o 
restante nas formas de raízes frescas, como mandioca de mesa ou macaxeira, bem como outros derivados. 
Nos últimos anos a cultura da mandioca tem obtido um crescimento, não só na área colhida que atingiu 
cerca de 8.119 ha, mas também na produção de raízes que alcançou 179.010 toneladas fazendo com que 
a produtividade média superasse 22 t.ha-1 , bem maior que as médias da região Norte e do Brasil que estão 
hoje em 15,3 e 14,7 t.ha-1 , respectivamente (IBGE, 2017).  
Perdas de produtividade podem ser ocasionadas por pelo menos 30 diferentes doenças. Entre as doenças 
que afetam a cultura destacam-se as causadoras de manchas foliares como mancha-parda, mancha branca 
e queima das folhas e mancha preta. Assim, a utilização de variedades de mandioca não melhoradas e a 
ocorrência de pragas e doenças resultam nas baixas produtividades da cultura. Em 2009, a Embrapa 
Roraima começou a participar de um projeto de rede de mandioca de indústria, também conhecida como 
mandioca brava, a qual é bastante cultivada no estado de Roraima, sendo destinada notadamente ao 
consumo na forma de farinha. No projeto que tem abrangência nacional, participam cultivares introduzidas 
dos Bancos de Germoplasma das Embrapa de Cruz das Almas-BA, Manaus-AM e Planaltina-DF, além de 
cultivares coletadas no Estado que atuam como testemunhas para comparação de comportamento. As 
avaliações consistem em ensaios com repetições, nos ecossistemas de mata alterada e de Cerrado para 
melhor caracterização dos materiais adaptados. Em programa de melhoramento da mandioca é de 
fundamental importância detectar a resistência de clones, linhagens ou cultivares ao patógeno em locais 
onde a doença ocorre com frequência. O presente trabalho teve como objetivos estudar o progresso de 
doenças que causam manchas foliares em condições de campo em 13 cultivares de mandioca de indústria 
cultivadas em área de mata alterada em Roraima. 
 
Material e métodos  
No período de junho de 2016 a junho de 2017 foi conduzido um experimento no Campo Experimental Serra 
da Prata (CESP) da Embrapa Roraima, em área de mata alterada, no município de Mucajaí/ RR. Para a 
implantação do experimento foram utilizadas 13 cultivares de mandioca provenientes dos Bancos de 
Germoplasma da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, Embrapa Cerrados e cultivares locais. Foram 
utilizadas manivas de 20 cm de comprimento no plantio e a profundidade foi de 10 cm. A adubação de 
plantio constou da aplicação de 400 kg.ha-1 de NPK (08-28-16) e 50 kg.ha-1 de FTE BR-12. A realização da 
adubação de cobertura foi aos 50 dias do plantio com 50 kg.ha-1 de N na forma de ureia e 40 kg.ha-1 de 
K2O como cloreto de potássio. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com 
13 tratamentos e três repetições, com parcelas de 40 plantas, constituídas de 4 linhas de plantio no 
espaçamento de 1,0 m x 0,60 m. Cada tratamento correspondeu a uma cultivar de mandioca de indústria, 
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sendo a cultivar IAC 12 considerada como testemunha (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Cultivares de mandioca de indústria cultivadas no Campo Experimental Serra da Prata (CESP) da 
Embrapa Roraima, em área de mata alterada, no município de Mucajaí/RR, Brasil. 

 
 
No período de outubro de 2016 até maio de 2017, foi realizado o monitoramento da ocorrência de 
manchas foliares em 13 cultivares de mandioca de indústria. Amostras de folhas com sintomas de doença 
foram enviadas ao laboratório de Fitopatologia da Embrapa Roraima para diagnose do agente causal da 
doença. A intensidade da doença, originada a partir de infecção natural em campo, foi quantificada em 
cinco plantas de cada parcela, em intervalos de 30 dias, totalizando sete avaliações que se encerraram por 
ocasião da colheita. As variáveis avaliadas em cada planta foram: incidência e severidade da doença.  
A severidade da doença foi estimada com auxílio de escala de notas. Para realização das análises, as notas 
atribuídas conforme avaliação da severidade da doença observada em cada planta/cultivar foi convertida 
para o índice de doença de MacKinney. Com os dados de severidade, construíram-se curvas e calcularam-
se os valores da área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) para cada cultivar, conforme 
Campbell & Madden (1990). Também foi determinado a severidade máxima (Ymax) que ocorreu durante 
o período de realização das cinco avaliações da doença em campo. Os dados de AACPD e Ymax foram 
submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott. 
 
Resultados e discussão  
Das sete avaliações realizadas em campo, foi possível identificar a incidência do fungo Passalora henningsii 
(Cercosporidium henningsii) agente causal da doença mancha-parda da folha em todas as cultivares de 
mandioca avaliadas. Os valores de AACPD e Ymax demonstraram que houve variação no progresso da 
doença entre as diferentes cultivares, pois quanto maior o valor de AACPD mais rápido foi o progresso da 
doença durante o período de avaliação (Tabela 2). 
 
Tabela 2. Dados de estimativa da intensidade da mancha-parda das folhas durante o período de outubro 
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de 2016 até maio de 2017, representada pela Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD) e 
pela Severidade máxima da doença (Ymax) observada em campo em 13 cultivares de mandioca de indústria 
cultivadas em área de mata alterada em Roraima, Brasil. 

 
 

O menor valor de AACPD e Ymax foi observado na cultivar Jacona (T8). Entretanto, para as variáveis AACPD 
e Ymax, tal cultivar não diferiu significativamente das cultivares referentes aos tratamentos T1, T2, T3, T4, 
T5 e T12, diferindo do T7 apenas para Ymax, mas diferindo das demais cultivares para as duas variáveis. A 
cultivar Kiriris, representada por T10, foi a que apresentou maior AACPD e maior Ymax, indicando que essa 
cultivar foi a que desenvolveu a doença de forma mais rápida. Entretanto, o T10 não diferiu dos 
tratamentos T6, T9, T11 e T13 para as variáveis AACPD e Ymax, mas diferiu das demais cultivares, exceto 
da cultivar Inajazinha (T7), que diferiu apenas para a variável AACPD. A ocorrência de alta severidade desta 
doença, confirmada pelos dados de AACPD e Ymax de algumas cultivares (Tabela 2), ocorreram 
provavelmente devido ao clima, que na área de mata alterada apresenta uma umidade relativa maior, o 
que favorece o desenvolvimento da doença. Além disso, as duas últimas avaliações da severidade da 
doença em campo ocorreram em períodos de altas precipitações pluviométricas, sendo que a estação 
chuvosa é mais favorável à ocorrência da cercosporiose, sendo o vento e a chuva os principais meios de 
disseminação da doença e a temperatura ótima para a germinação é de 39°C e umidade de 90% (Nechet & 
Halfeld-Vieira, 2010). 
 
Conclusões  
Houve ocorrência da doença mancha-parda das folhas causada pelo fungo Passalora henningsii em todas 
as cultivares avaliadas e os valores de AACPD e Ymax demonstraram que houve variação no progresso da 
doença entre as diferentes cultivares. As cultivares Jacona, Amarelona, Amansa burro, Clone 3, BRS 
Aramaris, IAC 12 e BRS Prata apresentaram menor AACPD e Ymax, sendo indicadas para o plantio em área 
de ocorrência favorável para mancha-parda. 
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta) é uma espécie de ampla adaptabilidade às condições edafoclimáticas. 
Embora, seja considerada rústica tem seu desenvolvimento favorecido em condições de clima tropical e 
solos com maiores conteúdos de matéria orgânica e nutrientes (OTSUBO et al., 2008). As raízes são 
consideradas o principal produto da cultura, e tem seu valor reconhecido como uma das principais fontes 
de carboidrato (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015), nessas circunstâncias torna-se um dos alimentos 
estratégicos no combate a fome (FAO, 2018). Apesar da importância da mandiocultura no Brasil alguns 
fatores têm interferido no seu avanço, com destaque para o manejo inadequado aliado a ocorrência de 
várias doenças (MATTOS; GOMES, 2000). As doenças em especial são responsáveis por ocasionar perdas 
médias de até 30% podendo atingir a perda total da lavoura em casos mais severos (GOMES; LEAL, 2003). 
Nesse contexto, as podridões radiculares são um grupo de doenças mais relevantes que apesar de 
parecidas os mecanismos de patogenicidade ou resistência podem ser muito diferentes e vêm se tornando 
ao longo do tempo um agravante devido a maior ocorrência, pois, além, de afetar o uso do principal 
produto da cultura, inviabiliza as áreas destinadas ao plantio (NOTARO, 2012). Em geral sua ocorrência está 
associada a um complexo de fungo dos gêneros: Fusarium, Phytophthora, Scytalidium, Diplodia, 
Lasiodiplodia e Rosellinia (MACHADO et al., 2014). A ocorrência de mais de uma espécie causando podridão 
de raízes na mesma área não é fato isolado (VILAS BOAS et al., 2016). Principalmente nas espécies do 
gênero Fusarium por estar presente na maioria dos casos, com prevalência de determinadas espécies em 
função da região geográfica (BANDYOPADHYAY et al., 2006).  
Em vista do impacto causado, a busca por estratégias eficazes no controle da doença é fundamental para 
o avanço da mandiocultura, sendo o uso de variedades resistente a alternativa de controle mais viável para 
o produtor. No entanto, uma avaliação rigorosa da variabilidade genética quanto à resistência a doenças é 
indispensável para a implementação efetiva de um programa integrado com vista no manejo da doença 
(FOKUNANG et al., 2000). A seleção dos acessos de mandioca em bancos de germoplasma com base na 
inoculação em raízes destacadas tem sido usado largamente, porém, aponta certa inconsistência em 
relação ao comportamento das variedades no campo. Nesse sentido, o presente trabalho buscou avaliar o 
efeito de diferentes diâmetros de aberturas para inoculação em raízes destacadas de mandioca com 
resistência e suscetibilidade de campo de variedades locais na região Oeste do Pará. 
Material e métodos  
Patógeno. Utilizou-se o isolado BGM360 de Fusarium solani fornecido pela Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, confirmada a patogenicidade em raízes destacadas na UFOPA. A sua manutenção foi em meio 
cenoura agar (CA) a 25 °C e a conservação pelo método de Castellani.  
Material vegetal. As raízes foram colhidas na comunidade Boa Esperança, localizada na região de Santarém-
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PA. Utilizou-se as variedades Bem-te-vi, com 18 meses, suscetível em campo e raízes da variedade 
Amarelinha, com 10 meses, resistente em campo. Ambas colhidas no período de menor pluviosidade. 
Depois de colhidas, as raízes foram lavadas em água corrente para retirar o excesso de solo e em seguida 
feita a desinfecção superficial em hipoclorito de sódio na concentração de 200 ppm, durante 2 minutos e 
postas a secar. Inoculação. Foram realizadas aberturas nas posições proximal, mediana e distal da raiz, em 
relação ao eixo principal da planta, e adicionado 30 µL de água destilada e autoclavada. Em seguida 
depositou-se um disco contendo meio de cultura e micélio ativo de F. solani nas aberturas das posições 
proximal e distal. Após finalizado o procedimento de inoculação as raízes foram acondicionadas em câmara 
úmida sob temperatura ambiente média de 29 °C, ± 2 ºC, durante 10 dias.  
Delineamento experimental e tratamentos  
O experimento foi conduzido em delineamento experimental inteiramente casualizados com dois fatores: 
1. Variedades de mandioca (Amarelinha – resistente em campo e Bem-te-vi - suscetível em 
campo); 
2. Diâmetros da abertura de inoculação (cm): 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8 e 1,2. 
Como controle negativo utilizou-se o diâmetro de 1,2 cm por ser o padrão utilizado nos procedimentos de 
inoculação. Para esse tratamento depositaram-se discos do meio de cultura sem a presença do fungo. 
Avaliação e análise dos dados  
Aos dez dias as raízes foram fatiadas no ponto central de cada abertura para visualização da lesão e 
obtenção da medida de profundidade da lesão na polpa.  
A partir da tabulação dos dados foram obtidos os parâmetros estatísticos: média e variância dos 
tratamentos, e realizada a análise da variância e comparação das médias pelo teste Tukey a 5%, no software 
Assistat, versão 7.7. 
 
Resultados e discussão  
As metodologias de inoculação em plântulas ou órgãos destacados devem ser simples, rápidas, de baixo 
custo, com repetibilidade e principalmente diferenciais, entretanto, devem estar correlacionados com os 
resultados de campo ou detectar alguns dos mecanismos relacionados com a resistência do hospedeiro ao 
patógeno específico (DHINGRA; SINCLAIR, 1985). Ao realizar as inoculações esperava-se que as lesões 
fossem menores nas variedades resistentes do que nas suscetíveis e que a profundidade fosse constante 
nos diferentes diâmetros das inoculações. Entretanto, nossos resultados mostram que o comportamento 
foi o contrário do esperado, onde a variedade Amarelinha produziu de forma geral lesões maiores do que 
na variedade Bem-te-vi (tabela 1).  
Estes resultados demonstram que esta técnica tem que ser validada para os efeitos da idade, condição 
climática, ocorrência de raças do patógeno e se a própria metodologia é adequada à seleção de genótipos 
resistentes para a interação Fusarium solani-mandioca, devendo ser revisto seu uso mesmo para outras 
espécies de Fusaium ou mesmo outros gêneros como Phytophthora e Scytalidium. Como vem ocorrendo 
em outros trabalhos onde a variedade Kiriris é suscetível por este método e Poti-branca resistente, quando 
no campo comportam-se de forma contraria (HOHENFELD, 2016). Estas correlações negativas em sintomas 
entre diferentes tecidos da planta, raiz e haste, já foram observadas em outras avaliações da mandioca 
(SENTHIL et al.,2013), sugerindo uma análise mais detalhada para fins de diferenciação de materiais. O 
comportamento diferencial de genótipos inoculados na casca e polpa tem sido observado em avaliações 
padrões (VILAS-BOAS et al., 2016). Apesar do método de inoculação em raízes destacadas ser atualmente 
a principal metodologia utilizada na avaliação de acessos quanto a resistência a patógenos associados a 
podridão radicular da mandioca (OLIVEIRA et al., 2013; VILAS-BOAS et al., 2016), os resultados obtidos 
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demonstraram divergência em relação ao comportamento de campo, dessa forma, acusando a 
necessidade de reavaliação pontual da metodologia quanto a sua eficácia para diferenciação dos acessos. 
Nos diferentes diâmetros da inoculação, as profundidades das lesões não foram constantes (Tabela 1). No 
comportamento geral das variedades, o aumento do diâmetro correspondeu ao aumento da profundidade 
da lesão até tornar-se mais constante a partir daí. Na Amarelinha, os valores se estabilizam no diâmetro de 
0,5 cm, ao passo que na Bem-te-vi está em 0,8 cm. Além de um aumento da variância nas estimativas das 
duas variedades em função do aumento do diâmetro da inoculação (Tabela 1). Estas variações podem 
ressaltar respostas das variedades relacionadas com aspectos estruturais ou bioquímicos (HUCKELHOVEN, 
2007), podendo ser importantes para estudos de póscolheita. Pois de alguma forma a integridade da casca 
desfavorece a formação de lesões.  
 
Tabela 1 – Diferentes diâmetros da abertura de inoculação sobre os parâmetros média (cm) e variância 
(cm2 ) da profundidade da lesão de Fusarium solani em raízes destacadas de duas variedades de mandioca, 
após 10 dias. 

 
 
O método de manejo da doença com base no uso de materiais resistentes é apontado como o mais viável 
e econômico para o produtor. Com tudo, a exploração da variabilidade genética da mandioca deve ser feita 
com base em uma avaliação rigorosa sendo necessária uma metodologia eficaz para diferenciação das 
variedades capaz de apontar a resposta das variedades tal como se observa em campo.  
Dessa forma, é necessário rever a técnica de inoculação em raízes para seleção de materiais resistentes, 
pois a resposta inconsistente ao comportamento de campo pode levar a perdas de materiais importantes, 
como verificado no germoplasma da região Oeste do Pará. 
 
Conclusão 
1. O teste de inoculação em raízes destacadas não correspondeu à resistência de campo observada nas 
variedades da região Oeste do Pará. 2. A profundidade da lesão aumenta inicialmente e depois torna-se 
constante com o aumento do diâmetro da inoculação. 
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Introdução  
A cultura da mandioca pode sofrer perdas pela incidência de várias doenças em condições de campo. 
Apesar do impacto que essas doenças podem causar na cultura não existem dados precisos de sua 
intensidade em diferentes sistemas de cultivo. Em um trabalho na África, Wydra e Verdier (2002) 
determinaram que práticas culturais e condições locais influenciaram no desenvolvimento das doenças. 
Neste trabalho foram avaliadas as intensidades da bacteriose, viroses, antracnose e manchas foliares 
fúngicas em diferentes genótipos de mandioca nos sistemas de cultivo convencional e plantio direto. 
Material e métodos Os experimentos foram conduzidos durante as duas safras consecutivas (2015/16 e 
2016/17) na área experimental da Epagri/Estação Experimental de Urussanga, localizada no município de 
Urussanga, região Sul de santa Catarina, a 28º31’04’’ latitude Sul, 49º19’15’’ longitude Oeste e 48 metros 
de altitude, em um solo classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo, distrófico de origem granítica. O 
clima é do tipo Subtropical Úmido com Verão Quente (Cfa). Foram selecionadas duas áreas extremantes 
para instalação dos experimentos. Uma foi semeada com aveia preta para formação de palhada e plantio 
dos experimentos em sistema direto sob a mesma. Na outra área, os experimentos foram instalados no 
sistema convencional de preparo de solo (uma aração e duas gradagens). Foram avaliados 23 genótipos 
nos dois sistemas de plantio. Entre os genótipos destacam-se 21 clones da etapa avançada do programa 
de melhoramento genético de mandioca da Epagri e dois cultivares comerciais: Mandim Branca e SCS254 
Sambaqui. O delineamento experimental utilizado na instalação de cada experimento foi o de blocos 
casualizados, com três repetições e parcelas de 12 plantas espaçadas de 0,90 m entre plantas e 0,85 m 
entre fileiras.  
Foram determinadas as incidências e severidades das doenças em dois ciclos de cultivo (ciclos 2015/16 e 
2016/17). A severidade das doenças na planta foi avaliada com auxílio das escalas descritivas propostas 
por Wydra e Verdier (2002) para bacteriose, antracnose, viroses e manchas foliares fúngicas. As escalas da 
antracnose, bacteriose e manchas foliares fúngicas apresentam notas de 1 (sem sintomas) a 5 (desfolha e 
morte da planta) e para virose variam de 1 (sem sintomas) a 4 (mosaicos e distorção nas folhas). Os dados 
foram transformados por raiz +1 a fim de satisfazer os pressupostos da análise de variância. As variáveis 
de incidência e severidade da bacteriose são apresentadas apenas as médias, pois não ocorreu a doença. 
As intensidades das demais doenças foram submetidos a análise de variância e de separação de médias de 
Duncan (P≤5%). 
 
Resultados e discussão  
Os dados de intensidade de doenças na unidade de plantio convencional demonstram grande variação na 
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ocorrência de doenças (tabelas 1 e 2). Verificou-se uma baixa incidência da bacteriose ou sapeco nos dois 
ciclos de cultivo, fato normal para a região, pois as condições climáticas no local não são propícias para a 
bacteriose. No caso da virose foram verificadas diferenças para a incidência e severidade da doença 
somente no ciclo 2016/17. Os genótipos SC08-1016, SC09-2242, SC09-2233 e Sambaqui apresentaram 
intensidades maiores que os demais materiais. Isto quer dizer que provavelmente estes materiais são mais 
sensíveis, porém, deve-se considerar que a forma de transmissão do vírus pode ter influenciado os 
resultados. O vírus CSCMV, vírus mais comum na região, é disseminado principalmente por material 
contaminado (manivas) e ferramentas de corte. Sendo assim, alguns materiais podem ter sido expostos ou 
não ao vírus. A antracnose não incidiu nos cultivares no ciclo 2015/16. No ciclo seguinte foram verificadas 
diferenças para a severidade entre os genótipos na unidade. Destacaram-se negativamente os genótipos 
SC09-2218, SC08-1006 e Mandim pela maior severidade da doença. Os genótipos SC08-1076, SC08-1086, 
SC08-1037, SC08-1048, SC08-1054, SC09- 2242, SC09-2246, SC08-1036, SC09-2154 destacaram-se 
positivamente pela menor severidade da antracnose. Para as manchas foliares fúngicas não foram 
verificadas diferenças entre os genótipos nos dois ciclos de cultivo. 
 
Tabela 1. Intensidade das principais doenças no sistema plantio convencional no ciclo 2015-2016. 
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Tabela 2. Intensidade das principais doenças no sistema plantio convencional no ciclo 2016-2017 

 
 
Tabela 3. Intensidade das principais doenças no sitema plantio direto no ciclo 2015-2016. 
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Tabela 4. Intensidade das principais doenças no sistema plantio convencional no ciclo 2016-2017 

 
 
As avaliações de sanidade no sistema de plantio direto indicaram novamente uma grande variação na 
intensidade das doenças nos diferentes genótipos (Tabelas 3 e 4). A bacteriose novamente não foi 
verificada, fato provavelmente relacionado ao comentário anterior. A virose, por sua vez, foi verificada 
somente no segundo ciclo, incidindo em três materiais, 1016, 1048 e Sambaqui, mas sem diferenças em 
relação aos demais a possível suscetibilidade para virose. Deve-se reforçar que possivelmente os diferentes 
genótipos podem ter sido expostos de forma desigual ao vírus. No caso da antracnose não se verificou a 
doença no primeiro ciclo. Verificaram-se diferenças para a incidência, mas não para a severidade da doença 
no segundo ciclo. Nesta avaliação os genótipos 1081, Sambaqui e 1024 apresentaram maiores incidências, 
enquanto que 1008, 1016, 1036, 1037, 1047, 1086, 2165 e 2242 se destacaram pela menor quantidade de 
doença. Para as manchas foliares não se verificaram diferenças para a incidência, mas sim para a 
severidade da doença nos dois ciclos de cultivo.  
O genótipo 2246 se destacou dos demais em razão da maior severidade da doença. Os genótipos 1027, 
1036, sambaqui, 1017, 1037, 1054, 1076 e Mandim apresentaram menores severidades das manchas 
foliares. Neste estudo verificaram-se diferenças em relação aos genótipos na sensibilidade das doenças. 
Tais resultados são esperados, sendo a resistência a forma preferencial de controle da mandioca. Por outro 
lado, deve-se considerar que o ambiente também exerce influência na sanidade da mandioca. As condições 
do solo foram consideradas fatores que influenciaram no desenvolvimento das doenças em alguns estudos 
(WYDRA & VERDIER, 2002; PERUCH et al., 2015). Os principais fatores significativos foram relacionados 
com as condições de umidade e tipo do solo, especialmente para bacteriose, em diferentes safras em Santa 
Catarina (PERUCH et al., 2015). Foram verificadas relações significativas de forma pontual também para 
tipo de ramificação e incidência de plantas daninhas. Deve-se ressaltar que a relação entre variedades e 
sistema de cultivo não são muito claros. Especialmente em resistência poligênica pode ocorrer uma relação 
complexa de fatores que influencia na relação entre o genótipo e a doença. Neste caso ressalta-se cada vez 
mais a importância de seleções regionais dos materiais em razão da forte influência ambiental na 
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mandioca. 
 
Conclusões  
Os genótipos apresentaram diferenças na suscetibilidade as doenças nos sistemas de plantio direto e 
convencional.  
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Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) pertencente à família das Euforbiáceas, é uma espécie que foi 
domesticada, nas terras baixas e quentes da América, pelas populações précolombianas. A planta é nativa 
do Brasil e durante os séculos XVI e XVII foi amplamente dispersa pelos Portugueses nas regiões tropicais e 
subtropicais da África, Ásia e Caribe (Vasconcelos, 2014). É uma espécie de propagação vegetativa, feita 
principalmente por manivas, que podem ser fonte disseminadora para o plantio de material infectado. Ela 
é consumida por cerca de 500 milhões de pessoas no mundo e fornece um meio de subsistência para 
milhões de agricultores, processadores e comerciantes no mundo inteiro, sendo matéria prima para 
inúmeros produtos, incluindo farinha, ração animal, álcool, papel, têxteis, adoçantes, alimentos preparados 
e produtos biodegradáveis (Vasconcelos, 2014).  
No Brasil, a mandioca sempre foi cultivada em vários sistemas agrícolas, em todas as regiões brasileiras, a 
mandioca é utilizada para a produção de farinha, extração de amido e, uma pequena parte, consumo in 
natura. Os Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul formam um complexo 
agroindustrial que produz e processa cerca de 5 milhões de toneladas de raízes de mandioca para a 
produção de farinha e amido (IBGE, 2006). Diversos fatores bióticos e abióticos podem diminuir a 
produtividade da cultura da mandioca. Muitos são os vírus detectados na cultura da mandioca, sendo que 
o mais disseminado em todo mundo é o Cassava commom mosaic virus (CsCMV). No Brasil já foi realatada 
a ocorrência do CsCMV, do Cassava vein mosaic virus (CsVMV) e do Cassava frogskin disease, sendo o 
CsCMV, o mais disseminado em todas as regiões produtoras do país e com potencial de causar grandes 
perdas em virtude da propagação vegetativa da espécie, o que facilita a disseminação do vírus, impedindo 
que a planta desenvolva totalmente seu potencial. A propagação vegetativa na agricultura favorece a 
disseminação de doenças sistêmicas através das gerações sucessivas, pois possibilita o acúmulo dos 
patógenos durante os sucessivos ciclos da cultura, como ocorre principalmente, com doenças causadas por 
vírus, que induzem a degenerescência das manivas (COSTA & KITAJIMA, 1972; IWANAGA & IGLESIAS, 1994). 
Nas culturas de propagação vegetativa, a sanidade pode ser mantida pela técnica de cultura de tecidos, 
associada à termoterapia, possibilitando a obtenção de material livre de vírus. O objetivo do trabalho foi 
avaliar a ocorrência dos principais vírus, em variedades de mandioca, cultivadas comercialmente, em três 
municípios da região sul de Santa Catarina. 
 

Material e métodos  
Folhas de mandioca ‘IAC 90’, ‘Sambaqui’, ‘Espetinho’, ‘IAC 91’, ‘Mandim’, ‘Olho junto’, ‘Ajubá’, ‘Diamante’, 
‘Guapo’, ‘Seleto’, ‘Oeste’, ‘Uirapuru’, com sintomas de mosaico, bolhosidade e distorção foliar, foram 
coletadas nos municípios de Urussanga, Jaguaruna e Sangão, no litoral Sul de Santa Catarina, sendo 
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avaliadas para a identificação dos patógenos. Para a obtenção do inoculo, fragmentos de folhas de 
mandioca foram triturados, em presença de tampão fosfato de sódio e potássio 0,05 M pH 7,4 com 0,5% 
de sulfito de sódio e mecanicamente inoculadas em Chenopodium amaranticolor e Gomphrena globosa 
(Amaranthaceae). As plantas foram mantidas em casa de vegetação para observar a manifestação de 
sintomas. A extração de RNA total das amostras foliares foi realizada de acordo com o procedimento 
descrito por Salzman et al. (1999). A extração de DNA total foi realizada de acordo com Dellaporta et al. 
(1983). RT-PCRs foram realizadas para a detecção dos vírus do mosaico da mandioca com primers dirigidos 
para a ORF 1 de Potexvirus (Gibbs et al., 1998), gênero a qual pertence a espécie CsCMV, e para Cucumber 
mosaic virus (CMV) com primers dirigidos para a capa proteica (Choi et al., 1999). A PCR foi realizada com 
primers para o gênero Badnavirus (Yang et al., 2003). 
 
Resultados e discussão  
Plantas de C. amaranticolor e G. globosa reagiram com sintomas de lesão local quando inoculadas com as 
amostras ‘IAC 90’, ‘Sambaqui’ e ‘Espetinho’. O CsCMV induz lesões locais em C. amaranticolor e G. globosa 
reage com lesão local ao CMV. Portanto, nestas amostras foi detectada a presença de infecção mista por 
estes dois vírus. Nas amostras das cultivares de mandioca ‘Ajubá’, ‘Guapo’, ‘Seleto’, ‘Mandim’ e ‘Uirapuru’, 
foram obtidos fragmentos com cerca de 580 pb por PCR, tamanho esperado o Cassava vein mosaic virus 
(CsVMV), Badnavirus, e de 760 pb por RT-PCR, tamanho esperado para CsCMV. O resultado indica a 
presença de infecção mista nos cultivos comerciais destas cultivares nos três municípios em que o 
levantamento foi realizado. A infecção pelo CsCMV foi detectada em cultivares ‘Espetinho’, ‘Sambaqui’, 
‘Olho Junto’ e ‘IAC 90’, nos cultivos comerciais destes municípios. Apesar do impacto que as viroses podem 
causar na cultura geralmente não existem dados precisos de sua intensidade em diferentes regiões 
produtoras. Neste caso, levantamentos fitopatológicos são trabalhos importantes por monitorar 
flutuações nas intensidades das doenças e verificar a eficiência e aceitação de práticas recomendadas de 
controle (KING, 1980). Em um levantamento recente em Santa Catarina, Peruch et al. (2015) detectaram 
até 23% de incidência de viroses em lavouras comerciais, fato considerado preocupante. Considerando a 
relevância destas variedades cultivadas comercialmente, verifica-se a importância da obtenção de material 
livre de vírus, por cultura de meristemas, para ser fornecido aos produtores, principalmente pelo fato do 
CsCMV não ser propagado por inseto vetor e sua disseminação ser realizada por propagação vegetativa. 
Em resultados anteriores, a limpeza dos vírus por cultura de meristemas foi bem sucedida em associação 
com termoterapia (Palazzo et al.,2006). 
 
Conclusões  
Nos cultivos comerciais de diferentes variedades de mandioca, nos municípios de Urussanga, Jaguaruna e 
Sangão, no litoral Sul de Santa Catarina, foi detectada a ocorrência do CsCMV e do CsVMV em infecção 
mista vírus e da infecção simples só do CsCMV.  
O CMV foi detectado de forma esporádica na cultura da mandioca nos cultivos comerciais nos três 
municípios em que foi realizado o levantamento.  
Não foi observada a ocorrência de Cassava frogskin disease nas propriedades visitadas.  
Considerando a ocorrência e disseminação destes vírus, nos cultivos comerciais de mandioca nos três 
municípios em que foi realizado o levantamento, verifica-se a necessidade do fornecimento de mudas livres 
de vírus aos produtores. 
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Introdução  
A Amazônia Tocantina, localizada no Nordeste Paraense juntamente com o Baixo Amazonas concentram 
as maiores áreas cultiváveis e produção de mandioca (Manihot esculenta Crantz) do Estado do Pará, assim 
como também registraram as mais altas expansões desta atividade (Gusmão et al, 2016). Apesar do 
aumento na área plantada, a produtividade, segundo Alves & Modesto Junior (2012) está diminuindo, 
devido à dificuldade de modernização da produção, oferta reduzida de tecnologia e assistência técnica aos 
produtores, falta de mão de obra e redução ao acesso de financiamentos de suas atividades agrícolas. 
Outro fator relevante dessa baixa produtividade está relacionado a fertilidade e manejo dos solos utilizados 
para o plantio, visto que, grande parte das classes de solo presentes na região são de fertilidade natural 
baixa, com altas concentrações de alumínio, que os constituem como solos ácidos (Alves et al., 2008). Ainda 
que a mandioca apresente resistência a saturação de alumínio em até 80% (Nassar et al., 2009), a calagem 
faz-se necessária, principalmente pela aplicação de calcário, adequando a faixa de pH com a finalidade de 
promover os nutrientes disponibilizados no solo para a planta (Serrat et al., 2002). Assim sendo, objetivou-
se com este trabalho avaliar a influência do calcário na cultura da mandioca no Nordeste Paraense 
(Amazônia Tocantina). 
 
Material e métodos  
Este trabalho foi realizado sob condições de campo, entre novembro de 2015 e setembro de 2016, em uma 
propriedade rural de caráter familiar na Comunidade Livramento (2º 17’ 49”S – 49º 37’ 06’’W) localizada 
no município de Cametá (2º 14’ 32”S – 49º 29’ 52’’W) na Amazônia Tocantina. No preparo da área 
experimental, levou-se em consideração o modo de cultivo (corte-queima), tradicionalmente, empregado 
pela comunidade rural no plantio da mandioca da região da Amazônia Tocantina. Após a preparação do 
terreno, foram depositadas uniformemente, de forma manual as quantidades de calcário de acordo com o 
tratamento. Foi utilizado calcário dolomítico (32% CaO e 17% MgO). O plantio foi realizado de forma 
manual, utilizando-se a cultivar Vermelhinha que possui ciclo precoce, em torno de seis a oito meses. O 
experimento dispôs de 5 tratamentos, com dosagens: 500 kg ha-1 , 750 kg ha-1 , 1.000 kg ha-1 , 1.500 kg 
ha-1 , mais uma testemunha sem aplicação de calcário, com quatro repetições. A cultura foi conduzida de 
acordo com os produtores familiares da Amazônia Tocantina (ausência de defensivos agrícolas, adubação 
e irrigação). Na colheita (180 DAP), foram avaliados os componentes de produção e também recolhidas 
amostras para a quantificação do ácido cianídrico. Os resultados obtidos dos componentes de produção 
foram submetidos à análise de variância (teste F) e as médias foram comparadas pelo teste Tukey a 0,05 
de significância. Foram avaliados os componentes de produção: comprimento de raízes, diâmetro de 
raízes, número de raízes por planta, pesos de raízes por planta e produção total de raízes. As amostras 
compostas de cada tratamento foram enviadas para análise laboratorial, de acordo com a metodologia 
descrita por Aguiar (2003), para a quantificação dos compostos cianogênicos em raízes de mandioca. Com 
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o propósito de avaliar o efeito das doses de calcário sobre o teor de HCN, utilizou-se o parâmetro 
classificatório relatado por Borges et al. (2002): mansa ou de mesa (HCN < 100 mg.kg-1 de poupa fresca); 
Brava ou tóxica (HCN > 100 mg.kg-1 de poupa fresca). 
 
Resultados e discussão  
O comprimento e diâmetro das raízes não foram influenciados pela quantidade de calcário aplicada no 
período experimental, possuindo as raízes comprimento médio de 28 cm e 4,4 centímetros de diâmetro 
(Tabela 1). Silva et al (2013) ao utilizar a calagem em áreas cultivadas com mandioca, também não 
constatou influência do calcário nas raízes de mandioca. Entretanto Carvalho et al. (2007) descreve haver 
efeito positivo no comprimento e diâmetro de raízes de mandioca nas concentrações de 1500 e 3000 (kg 
ha-1 ) de calcário dolomítico. A quantidade de raízes por planta de mandioca também não foi influenciada 
pelos tratamentos variando de 3 a 5 raízes por planta (Tabela 1). Novamente, em pesquisa semelhante 
Alves et al. (2012) verificou que a elevação da dosagem de calcário foi proporcional ao aumento do número 
médio de raízes por planta, o que não foi observado nesta pesquisa.  
 
Tabela 1. Comprimento, diâmetro das raízes e número de raízes por planta de mandioca em função de 
diferentes dosagens de calcário, Cametá-PA. 

 
 
Médias seguidas de letras iguais, não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 
5% de probabilidade. A massa fresca de raízes por planta (Tabela 2) obteve comportamento distinto 
quando influenciado pelas concentrações de calcário. Ao se comparar com as plantas que não tiveram 
acesso ao calcário (testemunha), o tratamento com a menor dose (500 kg ha-1 ) proporcionou raízes mais 
pesadas, com até 36,6% de incremento, entretanto as raízes submetidas a 1500 kg ha-1 (maior dosagem) 
o peso das raízes reduziu 8,3%. Silva et al. (2004), ao avaliarem a influência do calcário dolomítico (0 e 2000 
kg ha-1) e mais o elemento fósforo, em diversas cultivares de mandioca, também verificaram aumento no 
peso das raízes, ao adicionar estes macronutrientes ao solo.  
Analisando a produção total das plantas de mandioca (Tabela 2), ao utilizar a menor dose de calcário (500 
kg ha-1 ), a produção das raízes foi máxima, ultrapassando quatro quilos. O tratamento com a maior 
dosagem utilizada (1500 kg ha-1 ) não obteve diferença estatística ao da testemunha (ausência de calcário), 
que foi em torno de 2,4 kg.  
Este dado evidencia que, na região onde foi instalado o experimento, não é necessária a aplicação de altas 
doses de calcário para elevar a produtividade, evitando assim custos desnecessários para os produtores. 
Nesse mesmo contexto Alves Filho et al. (2015), descreve que a combinação de doses baixas de calcário e 
zinco apresentaram aumento relevante na produção da mandioca. Entretanto, Brancalião et al. (2015), em 
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Latossolo Vermelho Distrófico, verificaram aumento no crescimento e no desenvolvimento da parte aérea 
e raízes das plantas somente com doses muito altas, superior a 4000 kg ha-1 de calcário.  
 
Tabela 2. Massa seca das raízes e Produção total do cultivo de mandioca em função de diferentes dosagens 
de calcário, Cametá- PA. 

 
 

Ao quantificar o conteúdo de ácido cianídrico nas raízes de mandioca (Tabela 3), constatou-se que o 
aumento das dosagens de calcário aplicadas durante a calagem, não reduziu a quantidade de ácido 
cianídrico nas raízes, sendo obtido dos tratamentos o valor médio de 0,3 mg de HCN por kg. De acordo com 
Borges et al. (2002), a cultivar utilizada nesse experimento (Vermelhinha), se enquadra na classe de raízes 
mansa ou de mesa. Em discordância com Azevedo (1992), que qualifica a cultivar como brava ou tóxica. 
Todavia, os dados obtidos através da análise laboratorial foram discrepantes. Isto pode estar relacionado 
ao procedimento metodológico no momento da coleta e preparação das amostras ou no deslocamento e 
acondicionamento. Uma vez que, em consonância a Borges et al. (2002), a carência de metodologias mais 
específicas e pouco onerosas para a quantificação do ácido cianídrico em plantas de mandioca ainda é uma 
das principais limitações para obtenção de informações precisas acerca dessa importante característica 
vegetal. 
 
Tabela 3. Quantificação de ácido cianídrico em raízes de mandioca sob efeito da calagem,Cametá, PA. 

 
 

Conclusão  
O maior peso de raízes por planta e a produção total máxima das plantas de mandioca, foram obtidas 
utilizando a menor dosagem de calcário (500 kg ha-1 ) durante a calagem, sendo a cultivar utilizada 
classificada como mansa ou de mesa. 
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Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta crantz) apesar de apresentar alto potencial produtivo, alcançando em 
alguns estudos valores superiores a 100 t ha-1, a média de produtividade nacional é de aproximadamente 
15 t ha-1 (SILVA et al., 2012). 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 e observou que as perdas no rendimento são superiores a 90% se não ocorrer controle nos 
primeiros 100 dias após o plantio. O principal fator que proporciona maior interferência das plantas 
daninhas com a mandioca deve-se ao lento crescimento inicial da cultura facilitando o desenvolvimento 
das plantas daninhas favorecendo a competição por água, luz, nutrientes, gás carbônico e espaço 
(ALMENDRA, 2005, AZEVÊDO et al., 2000).Para o manejo adequado das plantas daninhas a identificação 
das espécies presentes na área é necessária, assim como o conhecimento daquelas que têm maior 
importância (OLIVEIRA; FREITAS, 2008). Tais informações podem ser conseguidas por meio do 
levantamento fitossociológico (TTUFFI SANTOS et al., 2004). O estudo fitossociológico, em termos simples, 
é um grupo de métodos de avaliação ecológicas, cujo objetivo é o de proporcionar uma visão abrangente 
da composição e distribuição de espécies de plantas em uma comunidade vegetal (CONCENÇO et al., 2013).  
Com o estudo fitossociológico é possível se valer das informações de inter-relações de espécies daninhas 
e no ambiente 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). Desta maneira pode-se empregar técnicas de controle integradas e eficientes 
reduzindo custos operacionais e impacto ambiental (ISAAC; GUIMARÃES, 2008). 
Pelo exposto, objetivou-se com este trabalho avaliar a fitossociologia de plantas daninhas em cultivo de 
mandioca na microrregião de Belém-PA. 
 
Material e métodos 
Em uma área experimental de 0,2 ha da Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus de Belém, foi 
realizado o preparo de área no sistema convencional, com uma aração e uma gradagem niveladora no mês 
de outubro e novembro de 2017 respectivamente. O plantio foi realizado no fim do mês de novembro de 
2017 com a cultivar BRS POTI no espaçamento de 0,9 m entre linhas e 1,2 m entre plantas de maneira a 
simular a configuração de plantio mecanizado. Foi realizado apenas adubação de cobertura aos 30 dias 
após o plantio na dose 25 g de NPK na formulação 20:30:20 por planta. A fitossociologia de plantas 
daninhas foi realizada 30 dias após o plantio por meio da coleta de plantas daninhas contidas dentro de 
um quadrado inventário, com dimensões de 0,5 x 0,5 m. O quadrado foi lançado ao acaso dez vezes dentro 
da área experimental, totalizando uma área amostral de 2,5 m2.  Após cada lançamento as plantas 
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daninhas contidas em seu interior foram coletadas e prensadas em folhas de jornal para posterior 
identificação a nível de espécie com o auxílio do manual de identificação de plantas daninhas de Lorenzzi 
(2007).  Para caracterização fitossociológica das plantas foram usados os parâmetros da estrutura 
horizontal, proposto por Mueller-Dombois e Ellenberg (1974), mediante a estimativa de abundância 
(densidade), frequência e dominância (Frequência; Frequência Relativa; Densidade Relativa e Abundância 
Relativa). A partir desses parâmetros realizou-se o calculo do Índice de Valor de Importância (IVI). Todos 
os cálculos estão representados na tabela 1. 
 
Tabela 1. Equações dos parâmetros Frequência Relativa; Densidade Relativa Abundãncia Relativa e índice 
de Valor de Importância. 

 
 
Resultados e Discussão 
Observou-se baixa diversidade de plantas daninhas, com cinco espécies e cinco famílias no total (Tabela 2). 
A baixa diversidade deve-se possivelmente ao histórico da área, no qual é feito uso intensivo de 
revolvimento do solo e predominantemente plantio repetido de mandioca por diversos anos, provocando 
o uma pressão de seleção de espécies de propagação vegetativa e de maior inter-relação ecológica com a 
cultura. A composição das populações de plantas daninhas em um agroecossistema é reflexo de suas 
características edáficas e climáticas e das práticas agronômicas adotadas, como manejo de culturas 
(GODOY et al., 1995). 
 
Tabela 2. Distribuição das plantas daninhas por família, espécies e nome comum presentes na área 
experimental. 

 
 
A densidade de plantas foi extremamente elevada, com aproximadamente 2.794 plantas m-2 quando 
convertida a área avaliada para m2 (Tabela 3). Cardoso et al. (2013) em período semelhante no sudoeste 
da Bahia observou a densidade de 104 plantas m-2. A elevada densidade de plantas encontrada nesse 
estudo deve-se ao hábito de reprodução sexuada e assexuada de espécies como C. aggregatus e D. 
Horizontalis  as quais podem ser multiplicadas muito eficientemente tanto por sementes como por parte 
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vegetativa. A maior ocorrência da espécie de propagação vegetativa pode ser atribuída ao revolvimento 
do solo, cujo efeito sobre essas espécies favorecem sua propagação e seu estabelecimento (GODOY et al., 
1995; FERREIRA et al., 2000). 
 
Tabela 3 – Fitossociologia de plantas daninhas em cultivo de mandioca em Belém-Pa. NTI (número total de 
indivíduos); NPP (número de parcelas presentes); DEN (densidade); FRE (frequência); ABU (abundância); 
DER (densidade relativa); FRR (frequência relativa); ABR (abundância relativa) e IVI (índice de valor de 
importância). 

 
 

Com exceção de A. cristata, todas as espécies apresentaram grande frequência e densidade. No entanto 
quando contrastado com a frequência e densidade relativa destacam-se as espécies H. aculeata, C. 
aggregatus e D. Horizontalis. Esses números refletem diretamente o IVI no qual D. Horizontalis apresenta 
maior IVI seguido de H. aculeata e C. aggregatus. A presença de M. pudica pode ser interpretada em duas 
vertentes. Por um lado a espécie é benéfica por ter a possibilidade de promover a fixação biológica de 
nitrogênio, por outro lado é negativa por apresentar grande quantidade de espinhos, podendo prejudicar 
a colheita da mandioca, a qual é realizada prioritariamente de maneira manual. Tuffi Santos et al. (2004) 
relata que a presença de M. pudica pode interferir negativamente ferindo animais e reduzir o pastejo de 
ruminantes em pastagens infestadas. Observando as características inerentes a cada planta podemos 
relacionar novamente o hábito de propagação e a possibilidade de ocorrência no banco de sementes, que 
pode restabelecer a população quando ocorrer controle mecânico com o revolvimento do solo. Mulugueta 
e Stoltenberg (1997) relatam que a diversidade na composição de espécies entre as os manejos 
empregados está relacionado principalmente ao banco de sementes presente no solo e influência dos 
manejos. Diferentes sistemas de manejo do solo condicionam as sementes a microambientes do solo, 
devido a alterações em suas propriedades físico-químicas e nas condições da superfície do solo. 
O uso de manejo integrado de plantas daninhas na situação avaliada deve ser levado em consideração para 
redução principalmente da densidade de plantas. O não revolvimento do solo, aumento da densidade da 
cultura, adubação, calagem e o uso de herbicidas podem reduzir grandemente a densidade das plantas 
daninhas avaliadas. Primeiramente o não revolvimento do solo impede a propagação das plantas por meio 
vegetativo, uma maior densidade da cultura com maior disponibilidade de nutrientes proporcionará maior 
velocidade de crescimento e sombreamento das entrelinhas, reduzindo assim o desenvolvimento de 
espécies de ciclo carboxilativo C4 tais como C. aggregatus e D. horizontalis. O uso de herbicidas pré-
emergentes reduzirá a emergência de plantas daninhas e em pós emergência pode ser utilizado herbicidas 
inibidores da ACCase seletivos a mandioca ou aplicação dirigida de outras moléculas. Biffe et al. (2007) 
avaliando o herbicida diuron em pré-emergência no controle de plantas daninhas na cultura da mandioca 
constataram que o herbicida, aplicado em pré-emergência total ou em pós-emergência em jato dirigido, 
proporcionou controle satisfatório da espécie D. horizontalis. 
 
Conclusões 
Há presença de cinco espécies de plantas daninhas de cinco famílias. D. horizontalis apresenta maior IVI. A 
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Densidade de plantas é bastante elevada. Estudos com maior tempo e dinâmica de interação devem ser 
avaliados na região Amazônica devido a inerente correlação de diversidade de plantas, clima, solo e 
práticas culturais.   
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Introducción 
El sistema de cultivo de mandioca más difundido en Argentina es el monocultivo (MC), con labranza 
convencional y plantación de estacas en un marco de 1 m entre plantas y entre surcos que dejan el suelo 
descubierto los primeros 3-4 meses del ciclo del cultivo. Más de 20.000 pequeños agricultores del nordeste 
argentino (NEA) cultivan superficies reducidas en forma permanente; en muchos casos, desde hace más 
de 150 años, denotando elevados niveles de deterioro de los suelos, lo cual ocasiona bajos rendimientos 
en los principales cultivos de renta. El gran desafío es transformar la agricultura convencional, con énfasis 
en MC, en una agricultura diversificada, compatible con el medio ambiente y rentable para la familia rural 
(Ligier, 1997). El uso de los cultivos consociados (CC) se presenta como una alternativa válida de bajos 
insumos, que permite la diversificación de la producción, el uso más eficiente de la tierra (UET) y del tiempo 
disponible, la reducción de la competencia de malezas y plagas y una mayor estabilidad (Nicholls y Altieri, 
2002; Sarandón y Labrador Moreno, 2002). El cultivo de mandioca en la Provincia de Corrientes, ocupa un 
lugar importante en la chacra de los pequeños productores, las condiciones de suelo y clima, son excelentes 
para el desarrollo de esta especie que abarca unas 3000 ha. La especie elegida para consociar con 
mandioca, el zapallo Tetzukabuto (Cucurbita máxima x Cucurbita moschatta) presenta un ciclo de cultivo, 
espaciamiento e importancia económica en Corrientes que justificarían su consociación (Pletsch, 2008 a, 
b). En este sentido, el objetivo del trabajo ha sido comparar la productividad, la partición de biomasa 
asimilada y la composición amilácea del cultivo de mandioca cultivado en dos densidades diferentes en 
consociación con el zapallo Tetsukabuto, respecto de sus respectivos monocultivos. Evaluar a través del 
UET (Uso Eficiente de la Tierra) los distintos sistemas de manejo del cultivo de mandioca. 
 
Materiales y Métodos 
Lugar de realización: Departamento Capital de la Provincia de Corrientes, Argentina (27° 28’ 28.38’’ S, 
58°46’ 55.43’’ O, 50 m.s.n.m.) El clima según Köppen está clasificado como Cf wa (h), mesotermal, sin 
estación seca, con precipitaciones máximas en otoño y verano muy cálidos, con temperaturas superiores 
a los 22 ºC y media superior a los 18 ºC ( Strahler & Strahler, 1997). El suelo del sitio de experimentación 
se clasifica como Udipsamment Árgico, mixto, hipertérmico (Escobar et al.,1994,. Diseño del experimento: 
se evaluó el comportamiento del cultivo de mandioca bajo 3 tratamientos, cada uno con 3 repeticiones 
dispuestos en un diseño en bloques completos al azar (BCA). Cada parcela muestreal de cada tratamiento 
contó con una superficie de 8m x 9 m (72 m2). El Tratamiento 1 (T1) el monocultivo implantado en un marco 
de 1m x 1m que establece una densidad de 10.000 pl ha-1, que representa el manejo más convencional que 
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hacen los productores locales. El Tratamiento 4 (T4), representó el monocultivo de zapallo Tetzukabuto 
con un marco convencional de 3 x 2 m (1666 pl ha-1). Los Tratamientos 2 (T2) y 3 (T3), consistieron 
consociaciones mandioca- el zapallo, este último mantuvo la densidad y el marco de plantación 
correspondientes al T4. El T2 de baja densidad intercala un (1) líneo de plantas de mandioca distanciadas 
a 1m entre ellas, entre los surcos de zapallo Tetzukabuto, estableciéndose 3333 pl ha-1 de mandioca + 1666 
pl ha-1 del zapallo. El T3 de alta densidad intercala dos líneos apareados de plantas de mandioca a 1 m entre 
ellos distanciadas a 1 m entre plantas; entre los surcos de zapallo, estableciéndose 6666 pl ha-1 de 
mandioca + 1666 pl ha-1 del zapallo. Manejo del experimento: ambos cultivos se implantaron el 4/10/16, 
la mandioca por medio de estacas sanas y maduras en posición horizontal del cv Palomita que es 
monocaule. Todos los tratamientos se fertilizados de igual manera según las recomendaciones de Howeler 
(1981) y Pletch (2008,a). Variables medidas: Al cabo de 8 meses, se tomaron 5 plantas de mandioca por 
cada repetición (15 por tratamiento) para evaluar: altura de plantas (APA m pl-1), peso fresco de la parte 
aérea (PPA g pl-1) y del peso fresco de raíces (PFRT g pl-1) que se expresó también en términos de 
rendimiento (kg ha-1) diferenciándose en número (N°RC) y peso de raíces de tamaño comercial (PFRC g pl-

1). Para el estudio de la partición de asimilados se extrajeron muestras del tallo de 10 cm de longitud, de 
100 g de hojas y 100 g raíces que serán secados en estufa a 70°C hasta peso constante para determinar el 
% de Materia Seca de cada órgano de los diferentes tratamientos y así calcular el peso de la biomasa 
particionada a los diferentes órganos (g pl-1 y kg ha-1). La calidad de la producción de raíces se determinó a 
través de la medición de materia seca (%) y almidón (%) por el método de gravedad específica (Toro y 
Cañas, 1983). Para la evaluación del comportamiento del zapallo en T2, T3 yT4, se contaron los de tamaño 
comercial, se registró el peso individual por cada parcela (g) y se calculó en rendimiento alcanzado (kg ha-

1). Para la evaluación biológica se tomó el concepto de Uso Eficiente de la Tierra (UET) tomado de Toro y 
Cañas (1983). 
 
Resultados y Discusión 
El rendimiento de las plantas de mandioca sometidas a los diferentes tratamientos se analizó en términos 
de sus componentes numéricos, diferenciados en PFRT, PFRC y N°RC. La PPA y la APA, se evaluaron en 
términos biométricos y ecofisiológicos (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Peso fresco (kg pl-1) de raíces totales (PFRT) y de raíces comerciales (PFRC), número de raíces 
comerciales (N°RC), peso fresco ( kg pl-1) de la biomasa aérea (PPA) y la altura de plantas (m) de las plantas 
de mandioca (APA) sometidas a tratamientos de monocultivo (T1 )y en consociaciones con zapallo en baja 
(T2) y alta (T3) densidad en Corrientes, Argentina. 

Tratamiento PFRT(Kg pl-1) PFRC(Kg pl-1) N°RC PPA(Kg pl-1) APA(m) 

T1 3,03 A 2,65 A 6,67 A 1,32 A 2,11 A 

T2 2,83 A 2,46 A 6,53 A 1,31 A 2,10 A 
      

T3 2,59 A 2,16 A 5,73 A 1,20 A 2,14 A 

CV (%) 32,45 38,3 30,54 27,98 9,43 
 

Letras iguales no muestran diferencias estadísticas significativas (0,05%). 
Como puede observarse en la Tabla 1, las variables relativas a la biomasa fresca de la parte aérea y de 
raíces de mandioca, no mostró diferencias significativas entre tratamientos. Asimismo, la homogeneidad 
de la altura de las plantas pone de manifiesto la uniformidad de los lotes. 
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Tabla 2. Componentes de la calidad de raíces de mandioca, en términos de materia seca (%) y almidón 
sometidas a tratamientos de monocultivo (T1) y en consociaciones con zapallo en baja (T2) y alta (T3) 
densidad en Corrientes, Argentina. 

Tratamiento Materia Seca (%)  Almidón (%) 

T1 36,37 A  34,19 A 
T2 35,36 A  33,19 A 
T3 36,24 A  34,06 A 
CV (%) 4,54 4,73 

 
Letras iguales no muestran diferencias estadísticas significativas (0,05%). 
Según los resultados obtenidos (Tabla 2), la calidad de raíces de mandioca no se vería afectada de manera 
significativa frente a los tratamientos consociados. 
Tomando los resultados obtenidos de los PFRT por planta (kg p-1) de la Tabla 1, se estimaron los 
rendimientos por hectárea de cada cultivo (kg ha-1) que se presentan en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Rendimiento de raíces totales de mandioca y de frutos de zapallo (kg ha-1) para los diferentes 
tratamientos de monocultivo de mandioca (T1), de zapallo (T4) y en consociaciones en baja (T2) y alta (T3) 
densidad, en Corrientes (Argentina). 

 Tratamiento DENSIDAD RTO MANDIOCA RTO ZAPALLO 
  (pl de mandioca ha-1) (kg RT ha-1) (kg ha-1) 

 1 10.000 30.300 - 
2 3333 9.432 2,25 
 3 4000 17.265 1,57 
4 -  2,00 

 
El índice del uso equivalente de la tierra (UET) calculado para cada uno de los tratamientos consociados 
respecto del monocultivo fue: i) UET T2: 9430/30300+2250/2000= 0,31+1,12=1,43; ii) UET T3:17265/ 
30300+1557/2000= 0,56 + 0,77=1,33. 
El UET calculado, mostró el máximo aprovechamiento (1,43) con baja densidad de plantación dentro de la 
asociación. De esta forma, serían necesarios 1,43 ha (0,31 de mandioca + 1,12 de zapallo) de monocultivo 
para poder obtener las producciones equivalentes a 1 ha en sistema consociado en baja densidad.Estos 
resultados concuerdan con evaluaciones realizadas por Damasceno et al. (2001) y Mattos & Souza (2005) 
en asociaciones con mandioca, en los que se encontraron ventajas en lo que se refiere al análisis del UET 
para los tratamientos consociados respecto de los respectivos monocultivos. 
 
Conclusión 
Estos resultados permiten concluir que el sistema de cultivo consociado de zapallo Tetsukabuto con la 
menor densidad de plantas de mandioca en el arreglo espacial aprovecha el espacio agrícola, obteniéndose 
la máxima eficiencia del sistema productivo, con la mínima competencia interespecífica. Los 
componenentes numéricos del rendimiento y la calidad de raíces no se ven perjudicados por el sistema 
consociado, por lo que resultan factibles de ser aplicados en las condiciones agroecológicas de Corrientes, 
Argentina. 
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Introducción 
Entre los cultivos de renta que realizan los pequeños y medianos productores de Corrientes, Argentina, 
se encuentra la mandioca (Manihot esculenta Crantz) y el zapallo Tetsukabuto (Cucurbita máxima x 
Cucurbita moschata), hortalizas tradicionales que integran la dieta alimenticia desde épocas 
precolombinas, de gran importancia económica, social y alimenticia. En términos de rendimiento, los 
valores promedio que citan a nivel provincial rondan los 12,4 Tn ha-1 de mandioca, mientras para este 
zapallo van de 3 a 12 T ha-1. Los rendimientos promedios reales distan enormemente de los potenciales 
que se alcanzan en las condiciones agroecológicas del norte de Corrientes donde el sistema de cultivo 
más difundido es el monocultivo (MC). La mandioca permite su consociación con un cultivo precoz 
(Ligier, 1997). En estos cultivos consociados (CC), se busca incrementar y sostener los rendimientos del 
cultivo principal (mandioca para este experimento) y agregar un rendimiento adicional desde el cultivo 
secundario (zapallo Tetsukabuto para este experimento). El objetivo de este trabajo ha sido determinar 
la composición química del tejido vegetal en los diferentes órganos de la mandioca (M) manejada de 
manera tradicional como MC frente al sistema de CC con zapallo (Z), para evaluar la competencia por 
nutrientes que el CC genera. 

 
Materiales y Métodos 
Descripción del sitio: Provincia de Corrientes, Argentina. El suelo es Udipsamment árgico, mixta, 
hipertérmica, perteneciente a la Serie Ensenada Grande. Son suelos de excelentes condiciones físicas, 
pero baja fertilidad natural, susceptibles a erosión, Subclase II e y III e (Escobar et al., 1994). El clima es 
subtropical sin estación seca, con temperatura media anual de 21,6 °C; 320 a 360 días libres de heladas 
y precipitaciones entre 1300 y 1400 mm anuales.  
Material vegetal: Mandioca (Manihot esculenta Crantz) cv. Palomita (M), caracterizado por no presentar 
ramificaciones. Zapallo Tetzukabuto (Cucurbita máxima x Cucurbita moschatta) (Z). 
Diseño del experimento: se establecieron 4 tratamientos, cada uno con 3 repeticiones dispuestos en un 
diseño en bloques completos al azar (BCA). Cada parcela presentó una superficie de 8m x 9m (72 m2). 
El Tratamiento 1 (T1): monocultivo de M implantado en un marco de 1m x 1m (10000 pl ha-1), que 
representa el manejo convencional que hacen los productores locales. El Tratamiento 4 (T4): 
monocultivo de Z con un marco convencional de 3 x 2 m (1666 pl ha-1), que se mantuvo en los otros dos 
tratamientos. Los Tratamientos 2 (T2) y 3 (T3): cultivos consociados de M bajo a diferentes densidades. 
El T2 se consideró como un CC de baja densidad, se intercaló un (1) líneo de M distanciadas a 1m entre 
plantas entre los surcos de Z, estableciéndose 3333 pl ha-1 de M + 1666 pl ha-1 de Z. El T3 se consideró 
como un CC de alta densidad, se intercalaron dos (2) líneos de M apareados a 1 m entre ellos y entre 
plantas entre los surcos de Z, estableciéndose 6666 pl ha-1 de M + 1666 pl ha-1 del Z. Manejo del 
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Experimento: El cultivo se realizó en siembra directa, sobre rastrojo de maíz. Se tomaron de muestras 
de suelo previa plantación. Las necesidades nutricionales del cultivo determinadas por Howeler (1981) 
para M y por Pletsch (2008) para el Z, permitió determinar las dosis de fertilizantes y los momentos de 
aplicación. Independientemente de los tratamientos, cada especie fue fertilizada de igual manera. A 
todos los tratamientos se les aplicaron las mismas prácticas para su conducción a fin de manejarlos en 
igualdad de condiciones. Ambos cultivos fueron implantados en el mismo día (4/10/2016). Variables 
medidas: A los 8 meses, se tomaron 5 plantas de M por cada repetición (15 por tratamiento) para 
evaluar: rendimiento de raíces (kg ha-1). De estas mismas plantas, se extrajeron muestras por triplicado 
del tallo particionándolo en apical, medio y basal; de láminas, pecíolos y de raíces que fueron secados 
en estufa a 70°C hasta peso constante. Posteriormente las muestras fueron sometidas a análisis 
químicos para determinar contenido de, N (Kjeldahl); P (método azul de Murphy y Riley); K (fotometría 
de llama); Ca, Mg, Fe, Cu, Mn y Zn (espectroscopía de absorción atómica) , referidos en % en base seca 
(AOAC, 2012). Los datos obtenidos se analizaron por análisis de variancia y prueba de separación de 
medias por el test de Tukey al 0,05%, utilizando el Software InfoStat. 

 
Resultados y Discusión: 
Los resultados del análisis del suelo se muestran en la Tabla 1, donde se puede observar que el 
contenido de M.O. se encuentra muy por debajo del nivel crítico (Howeler, 1981).  
 
Tabla 1: Análisis del suelo del sitio de experimentación. 

Muestra 

pH N 

P 

K Ca 

 

Mg M.O. 
(cm) 

  
        

         

 Aguadestilada: suelo Semimicro Bray I Melich I  Walkley y 

 5:1 Kjeldal (%) ppm (meq. 100 g-1) Black (%) 
         

0-10 5,65 0,15 13 0,11 1,6  1,6 0,93 
         

11-20 5,78 0,30 13 0,05 1,4  1,6 0,66 
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En función a los requerimientos del cultivo de M citada por Howeler (1981) y de Z por Pletsch (2008), se 
realizó el plan de fertilización (Tabla 2). Para los cálculos de la fertilización se asignaron eficiencias de 60% 
para N y K y 20% para P. 
 
Tabla 2: Plan de fertilización realizado, por planta y especie. 

Especie Fuente 

Momento de 

Aplicación Forma de Aplicación Dosis (g pl-1) 

MANDIOCA UREA 50% 30 DDP   

M (46-0-0) 50% 40 DDP 

En hoyo a 15 cm de 

profundidad y a 40 

 NITRATO DE K 50% 30 DDP 15 cm de la estaca  

 (13-0-45) 50% 40 DDP  10 

ZAPALLO TRIPLE 15 

Guías de 70 cm de 

long. 

En hoyo a 4 cm de 

profundidad y a 30 

Z (15-15-15)  20 cm del tronco  

  40 DDS  30 

 
A los 240 días después de la plantación (ddp), se cosecharon las plantas de M y se midió el peso de raíces 
tuberosas por planta y se estimó el rendimiento por hectárea para cada tratamiento  
 
(Tabla 3). Tabla 3:Peso fresco de raíces (PFRT) de mandioca y rendimiento (Rto) obtenidos por Tratamiento. 

Tratamiento Densidad PFRT  Rto 
 (pl ha-1) (Kg pl-1)  (Kg ha-1) 

T1 10000 3,03 a  30.300 

T2 3333 2,83 a 9.432 
    
T3 6666 2,59 a  17.265 

CV (%)  32,45   
 

Letras distintas indican diferencias significativas según test de Tukey (P0,05). 
 
En la Tabla 3, se pone de manifiesto que el CC no causa reducción significativa del peso de raíces por planta, 
lo cual resulta altamente positivo. 
También 240 ddp, se tomaron muestras y se obtuvieron los resultados del contenido de macronutrientes 
de los diferentes órganos de las plantas de M que se presentan en las Figuras 1 y 2. 
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                     A                                                                    B 
Figura 1: Concentración (%) de N, P, K, Ca y Mg en las hojas de M, particionadas en láminas y pecíolos (A) 
y en los tallos, particionados en ápice, medio y basal (B), según los tratamientos. Letras distintas indican 

diferencias significativas según test de Tukey (P0,05). Las referencias de la Fig 1 (B) son válidas para 1 (A). 
 

 
Figura 2: Concentración (%) de N, P, K, Ca y Mg en las raíces tuberosas de M, según los tratamientos. 

Letras distintas indican diferencias significativas según test de Tukey (P0,05). 
 
Finalmente, las concentraciones de micronutrientes en los diferentes órganos de las plantas de M se 
presentan en la Tabla 3. 
Al comparar los resultados obtenidos con los citados por Howeler (2014) en plantas de M fertilizadas, se 
encontró que en la parte aérea (láminas, pecíolos, tallos apicales y medios), la concentración de N se halla 
siempre por debajo de los valores de referencia de 4.24, 1.03, 2,13 y 1,57% respectivamente, pero que los 
CC mejoran la concentración de este elemento en láminas y en tallos medios respecto del MC. En relación 
al P, las láminas presentaron siempre valores por debajo de los de referencia (0,33%), pero para los pecíolos 
el valor (0,11%) se mejoró con los CC, en los tallos apicales se alcanzan los valores de referencia (0,23) y en 
los tallos medios se logró mejorar dicho valor (0,21%) por medio del T3. En los tallos apicales las 
concentraciones de referencia del K (2,09%) y en los medios (1,26%) se mejoraron con el CC. En lo referente 
a las concentraciones de Ca, Mg, Mn y Cu los resultados de este ensayo fueron siempre superiores a los 
valores de Howeler (2014) para todos los órganos independientemente de los tratamientos. En el caso del 
Fe, sucedió algo similar a lo anterior, salvo para las láminas en las que la concentración fue muy inferior al 
valor de referencia (376, 6 ppm). Por el contario el Zn tendió a presentar valores por debajo de los de 
referencia para los diferentes órganos, si bien en los tallos apicales, los CC incrementaron la concentración. 
En ningún caso los CC causaron detrimentos de orden estadísticos de minerales en las raíces al compararlas 
con el MC. 
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Tabla 3. Concentración de micronutrientes Fe, Cu, Mn y Zn presentes en los diferentes órganos de las 
plantas de M, según los tratamientos. 

Órgano Tratamiento Fe(ppm) Cu(ppm) Mn(ppm) Zn(ppm) 

 T1 236,39c 82,53c 292,66c 77,2c 

Lámina T2 213,63b 73,35b 125,7a 42,92a 
 T3 138,55a 16,31a 203,4b 46,45b 

 CV(%) 2,24 4,33 1,2 1,52 

 T1 192,23c 16,45a 743,5c 26,1b 

Pecíolo T2 97,98a 15,25a 406,91a 29,04c 
 T3 166,32b 31,51b 434,17b 21,47a 

 CV(%) 0,90 4,12 0,61 3,24 

 T1 180,41b 49,53a 421,97c 10,98a 

Tallo Apical T2 183,11b 82,27b 393,31b 25,87c 
 T3 151,55a 48,86a 272,53a 15,28b 

 CV(%) 0,98 2,74 0,55 3,64 

 T1 119,24a 31,8a 311,95b 25,54b 

Tallo Medio T2 142,74b 44,67b 320,82c 24,77b 
 T3 157,25c 63,6c 163,49a 14,84a 

 CV(%) 1,80 3,91 0,88 4,17 

 T1 264,74b 31,41b 113,39a 76,75c 

Tallo Basal T2 201,1a 16,27a 481,59c 10,52a 
 T3 492,93c 48,62c 360,41b 61,63b 

 CV(%) 0,58 2,65 0,39 1,59 

 T1 221,16a 58,06a 125,20a 11,64ab 

Raíces T2 337,36b 64,84a 176,71 b 23,12b 
 T3 197,72a 108,76a 154,93b 7,06 a 

 CV(%) 21,26 39,18 15,69 35,00 

Letras distintas indican diferencias significativas según test de Tukey (P0,05). 
 
Al comparar los resultados obtenidos con los citados por Howeler (2014) en plantas de M fertilizadas, se 
encontró que en la parte aérea (láminas, pecíolos, tallos apicales y medios), la concentración de N se halla 
siempre por debajo de los valores de referencia de 4.24, 1.03, 2,13 y 1,57% respectivamente, pero que los 
CC mejoran la concentración de este elemento en láminas y en tallos medios respecto del MC. En relación 
al P, las láminas presentaron siempre valores por debajo de los de referencia (0,33%), pero para los pecíolos 
el valor (0,11%) se mejoró con los CC, en los tallos apicales se alcanzan los valores de referencia (0,23) y en 
los tallos medios se logró mejorar dicho valor (0,21%) por medio del T3. En los tallos apicales las 
concentraciones de referencia del K (2,09%) y en los medios (1,26%) se mejoraron con el CC. En lo referente 
a las concentraciones de Ca, Mg, Mn y Cu los resultados de este ensayo fueron siempre superiores a los 
valores de Howeler (2014) para todos los órganos independientemente de los tratamientos. En el caso del 
Fe, sucedió algo similar a lo anterior, salvo para las láminas en las que la concentración fue muy inferior al 
valor de referencia (376, 6 ppm). Por el contario el Zn tendió a presentar valores por debajo de los de 
referencia para los diferentes órganos, si bien en los tallos apicales, los CC incrementaron la concentración. 
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En ningún caso los CC causaron detrimentos de orden estadísticos de minerales en las raíces al compararlas 
con el MC. 
 
Conclusiones 
Los CC mejoran la concentración de N y P en láminas y en tallos medios y de K en los tallos medios y apicales 
respecto del MC. Los rendimientos de raíces por planta no se diferencias estadísticamente entre MC y CC, 
sin causar detrimentos en las concentraciones de nutrientes a lo que se suma el beneficio de producir dos 
cultivos. En general, la menor densidad (T2) resultó más beneficiosa. 
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Introducción 
Argentina es la zona más austral del mundo donde se realiza el cultivo de mandioca; el clima subtropical 
con ocurrencia de heladas en la época invernal, obliga a conservar las ramas estaqueras cerca de 120 días, 
como método de preservación del material de propagación para la próxima plantación. Montaldo (1979) 
menciona que en estudios realizados en Minas Gerais (Brasil), la conservación de ramas en posición vertical 
enterradas unos 10 cm bajo un árbol es la más práctica y efectiva cuando se pretende conservarlas por más 
de 30 días. Tradicionalmente en Corrientes, las ramas se cortan antes de las primeras heladas (mayo-junio) 
y se las deja orear durante unos días en la chacra, a la sombra e intemperie, para eliminar el exceso de 
humedad (Uset, 2008). De esta manera, el sistema tradicional de conservación de ramas estaqueras asume 
el desperdicio de las hojas en el campo. Si bien en Argentina aún no se ha difundido el uso de lasas hojas 
de mandioca, sabido es que normalmente contienen más del doble de proteínas que los tallos y además 
son más ricas en caroteno, calcio y fósforo (Gil y Biutrago, 2002). Este contenido de proteína en las hojas 
comparado con las raíces, representa un potencial de gran importancia, que actualmente se desperdicia. 
Según Uset (2008), la biomasa de la parte aérea representa aproximadamente el 10% del peso total de la 
planta, pero ese valor depende del clima, de la edad de la planta, de la fertilidad del suelo, del 
espaciamiento y del cultivar, entre otros factores. Si bien muchos cultivares de la zona ya han perdido gran 
parte de sus hojas al momento de cortar sus ramas para la conservación, tantos otros presentan una gran 
retención foliar que amerita el rescate y utilización de las mismas ya sea para alimentación humana o 
animal. Con metodologías muy accesibles, las hojas pueden constituir en un recurso extra altamente 
beneficioso al productor familiar que puede confeccionar microsilos mezclándolas con caña de azúcar para 
sus animales o deshidratarlas y molerlas para confeccionar una harina como suplemento dietario apto para 
el consumo desde la niñez, dado que poseen alrededor de 25% de materia seca. El objetivo de este trabajo 
ha sido evaluar un método de conservación de ramas estaqueras que complementariamente permita el 
uso de las hojas como fuente alimenticia ya sea animal o humana. La idea rectora es el uso integral de la 
planta de mandioca como recurso y el agregado de valor a un cultivo que regionalmente se asocia a 
pequeños productores. 
 
Materiales y Métodos 
Lugar de realización: Campo Didáctico y Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional del Nordeste (UNNE) ubicado en Corrientes, Argentina (27º28’ 27.23’’S; 58º47’00.6’’O; 50 msnm). 
Tomando la clasificación de Köppen modificada, el clima se clasifica como mesotermal húmedo, Cf w’a (h) 
(Murphy, 2008). La precipitación media anual oscila entre 1300 y 1400 mm. La temperatura media anual 
es de 21,6°C, la media mínima es inferior a 18°C. La frecuencia de ocurrencia de heladas es de 0,5. Diseño 
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del experimento: El diseño experimental es un factorial de 2 x 3, donde se evaluaron dos cultivares de 
mandioca (Amarilla y Campeona) y tres técnicas de conservación de ramas (convencional, sin hojas, con 
pecíolo). Habiéndose definido seis tratamientos (Tabla 1), con tres repeticiones cada uno. 
 

Tabla 1. Descripción de los seis tratamientos en evaluación definidos por los factores relativos a la Técnica 
de Conservación de ramas estaqueras (TC) y los materiales genéticos en evaluación ( cv.) 

Técnica de Conservación cv. Campeona cv. Amarilla 

Convencional (TC1) Trat. 1 Trat. 2 

Sin hoja (TC2) Trat. 3 Trat. 4 

Con Peciolo (TC3) Trat. 5 Trat. 6 
 

Descripción de las Técnicas de Conservación (TC) que definen los tratamientos bajo estudio: Técnica de 
Conservación 1 (TC1) es la Manera Convencional, que consiste en cortar las ramas y dejarlas orear en el 
campo, a la intemperie, a la sombra alrededor de 4-5 días. Técnica de Conservación 2 (TC2): Sin hojas, que 
consistió en extraer las hojas completas(pecíolo y lámina), arrancándolas de manera manual, quedando en 
los nudos de las ramas las laceraciones producidas por la extracción del follaje e inmediatamente proceder 
al acondicionamiento para su conservación. Técnica de Conservación 3 (TC3): Con pecíolo, lo cual consiste 
en extraer solo las láminas de las hojas cortándolas con tijera o machete aproximadamente en la mitad de 
la longitud total de los pecíolos, sin generar heridas directamente sobre las ramas, e inmediatamente 
acondicionarlas para su conservación propiciándose durante la misma, el desprendimiento natural de la 
fracción de pecíolo adherido mediado por la cicatrización del tejido del nudo que los sostiene. Las dos 
últimas TC, permitirían la utilización de las hojas (TC1) o de las láminas (TC2). Materiales genéticos: 
cultivares Amarilla y Campeona, seleccionados por ser contrastantes dado que el cv. Campeona no 
ramifica, mientras que el cv. Amarilla ramifica.Variables medidas: antes de aplicar los TC , para caracterizar 
ambos cultivares se registraron datos biométricos (longitud, número de nudos y de hojas por rama; 
retención foliar, peso de ramas y de hojas por rama, diámetros de tres sectores de las ramas) utilizando 15 
ramas por cultivar. La Densidad (D) se calculó a través de la medición de las variables que componen la 
ecuación: (D) = masa/volumen de agua desplazado por una porción de tallo. 
Una vez realizadas las acciones para aplicar a las ramas los TC 1, 2 y 3, todas las ramas fueron expuestas a 
las mismas condiciones de manejo que consistieron en i) la pulverización con una solución fungicida-
insecticida compuesta por Mancoceb (40 g), Oxicloruro de Cobre (80 g) y Dimetoato (30 cc), por cada 20 l 
de agua respectivamente. ii) posicionamiento vertical de ramas en contacto con suelo rastrillado 
respetando la polaridad de ramas bajo monte de árboles perennifolios iii) tapado del material con pastos 
secos, siguiendo recomendaciones generales de López (2002). 
Transcurridos 120 días de haberse aplicado los TC se midió: i) peso fresco (g), ii) densidad (g cm-3) 
Materia Seca (%) de porciones de tallos obtenidas de la fracción basal, media y apical de las ramas 
estaqueras. La Densidad (D) posconservación según Takahashi y Bicudo (1999) posee una correlación de 
0,92 con la capacidad de brotación. Cada porción de tallo antes descripta fue posteriormente secada en 
estufa a 70°C hasta peso constante para obtener el % de materia seca (MS). Finalmente las estacas 
obtenidas de las ramas estqueras que fueron sometidas a los diferentes tratamientos se plantaron 
manualmente en el campo de forma vertical y siguiendo un diseño de bloques completos al azar, con 3 
repeticiones que determinaron 15 estacas por tratamiento y transcurridos 60 días se realizó la medición 
del stand de plantas logrado (%) y se extrajeron las estacas del suelo para contabilizar el número de raíces 
emitidas por cada estaca. Los datos obtenidos se sometieron al análisis de variancia (ANOVA) y prueba de 
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separación de medias por el test de Tukey al 0,05%, utilizando el Software InfoStat. 
 
Resultados y Discusión 
Para poder realizar la caracterización previa de ambos materiales se realizaron mediciones biométricas de 
diversos factores de variación (F.V.) que se muestarn en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Caracterización biométrica de los materiales genéticos de partida por diferentes factores de 
variación (FV) para los cvs Campeona y Amarilla cultivados en Corrientes, Argentina. 

F.V. cv. Campeona cv. Amarilla C.V.(%) 

Longitud de ramas (m) 2,18 b 1,98 a 9,6 

Número de Nudos por rama 124,81 b 81,89 a 14,89 

Número de Hojas por rama 22,63 a 43,63 b 33,28 

Retención foliar (%) por rama 19,1 a 53,69 b 32,08 

Peso de hojas por rama (g) 77,78 a 525,56 b 32,49 

Peso de ramas (g) 890 a 1870 b 35,46 

Diámetro de rama basal (mm) 24,94 a 26,56 b 9,93 

Diámetro de rama media (mm) 19,9 a 19,57a 10,29 

Diámetro de rama apical (mm) 15,65 a 15,87 a 12,76 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 
Según los resultados que se presentan en la Tabla 2, las ramas unicaules del cv Campeona tienen una 
longitud y un número de nudos significativamente superior, pero las ramas del cv Amarilla son 
significativamente más pesadas, presentan mayor número de hojas que se asocian a la mayor retención 
foliar y consecuentemente mayor peso de hojas. En cuanto a los diámetros de los segmentos de las ramas, 
solo la sección basal manifestó diferencias, siendo significativamente superior en el cv Amarilla, lo que 
posibilitaría soportar una planta de gran porte. 
Una vez caracterizadas las ramas de ambos cultivares, se procedió a cortar estacas de igual longitud de 
las secciones apical, media y basal y caracterizarlas según peso fresco (g), densidad (g cm-3) y % de M.S. 
(Tabla 3). 
 
Tabla 3. Caracterización de estacas de las secciones apical, media y basal del tallo del cv Campeona y 
Amarilla antes de la conservación en Corrientes, Argentina. 

F.V. Peso fresco (g) Densidad (g cm-3) M.S. (%) 

       

 Campeona Amarilla Campeona Amarilla Campeona Amarilla 

       

Estaca Apical 27,00 a 21,67 a 1.01 a 0,86 a 19,65 a 23,41 a 

Estaca Media 42,33 b 34,33 a 0,98 a 1,03 a 24,61 b 28,05 ab 

Estaca Basal 69,67 c 61,67 b 1,05 a 1,03a 25,37 b 31,34 b 

cv (%) 11,26 15,51 8,39 7,95 7,38 6,81 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). Diferencias estadísticas entre 
las medias se leen en sentido vertical de manera independiente para cada cultivar de mandioca. 
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En el cv Campeona los diámetros de las tres secciones no diferían entre ellos (Tabla 2), pero para la misma 
longitud de estacas, el peso fresco difiere significativamente entre secciones (Tabla 3) asociado a 
diferencias del % de MS que es menor en la zona apical donde prima el tejido parenquimatoso o médulas 
que denota también el menor contenido de reservas en la sección (Ceballos y de la Cruz, 2002). En el cv 
Amarilla, las diferencias del peso fresco entre secciones (Tabla 3) obedecen a los diámetros (Tabla 2) y al 
% de MS (Tabla 3) en relación a los tejidos que componen cada sección. 
Finalmente, 120 días después de iniciado el período de conservación de las ramas estaqueras se caracterizó 
el efecto de cada tratamiento sobre cada uno de los cultivares (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Caracterización comparativa de estacas del cv Campeona y Amarilla después de 120 días de haber 
sido sometidas a los diferentes tratamientos de conservación en Corrientes, Argentina. 

  En el laboratorio   En el campo 

      

 Tratamiento Peso fresco (g) Densidad (g cm-3) M.S. (%) Número de Raíces 

Ca
m

pe
on

a 1- convencional 37,00 A 0,86 A 39,52 B 2,83 A 

       

5- con pecíolos 31,31 A 0,90 A 33,27 A 2,94 A 

 3- sin hojas 37,44 A 0,82, A 36,00 AB 2,83 A 

 CV (%) 31,51 12,51 5,35  15,38 

Am
ar

illa
 2- convencional 41,00 A 0,89 A 38,64 A 3,00 A 

       

6- con pecíolos 49,50 A 0,97 AB 34,04 A 2,82 A 

 4- sin hojas 44,50 A 0,99 B 38,41 A 3,00 A 
 CV (%) 49,40 4,14  13,50  10,27 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
 
Lo importante de los resultados de la Tabla 4, es que en ambos cultivares el arrancado de las hojas 
completas (Tratamientos 3 y 4) no generó disminuciones significativas en ninguno de los factores tenidos 
en cuenta para caracterizar calidad de ramas estaqueras. En el campo la respuesta fue exitosa, dado que 
el stand de plantas logrado fue del 100% en todos los tratamientos, factor que constituye el primer 
componente numérico del rendimiento y tampoco perjudicó el número de raíces emitidas por las estacas. 
Las diferencias biométricas debidas al material genético (Tabla 2), no determinaron diferencias en 
respuesta a los tratamientos (Tabla 6). 
 
Conclusiones 
La extracción manual de las hojas de las ramas estaqueras de mandioca tratadas posteriormente con una 
solución fungico-insecticida y almacenadas en condiciones propicias permite el doble propósito de 
conservar las ramas como material de multiplicación del cultivo y utilizar las hojas otorgando valor 
agregado al producto. Este manejo en el cv. Amarilla que presenta una retención foliar y un peso de hojas 
significativamente superior, aportaría más de 5 tn ha-1 de hojas frescas para ensilar o más de 1,2 tn ha-1 de 
hojas secas para elaborar harinas como suplemento dietario. 
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Introdução  
A mandioca constitui um dos alimentos preferenciais na alimentação humana no Brasil, mas há pouca 
informação sobre sua produção real, pois a maioria dos agricultores familiares cultiva em pequenas áreas, 
no fundo de quintais e, muitas vezes sem processo organizado de comercialização (BORGES; FUKUDA; 
OSSETTI, 2002). Uma alternativa ao incremento da produtividade foi proposta pelo Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) na Colômbia, o qual desenvolveu um método de propagação rápida, permitindo 
ampliar em até 100 vezes a taxa de multiplicação da mandioca, Além disso, pode ser implementado pelos 
próprios agricultores (tendo em vista as condições climáticas locais), permitindo o acesso a todos (SILVA; 
CERDA; FIORINI, 2002). Esta metodologia – denominada como Metodologia da Propagação Rápida – 
também foi avaliada pela Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, que obteve excelentes resultados para 
variedades brasileiras utilizadas no Nordeste. Porém, evidencia-se no Sul do Brasil a interrupção do período 
de propagação nas épocas de frio, em que temperaturas hibernais fazem a planta permanecer em repouso 
até a primavera (FAGUNDES et al., 2009). Neste contexto, a utilização da metodologia de propagação rápida 
pode não apenas favorecer o aumento da taxa de multiplicação para oferta de mudas, como também a 
possibilidade de contornar o período hibernal pela produção em ambientes protegidos com temperatura 
controlada, como casas de vegetação. O objetivo desse trabalho foi avaliar a percentagem de brotações e 
o desenvolvimento agronômico de cultivares tradicionais de mandioca do Alto Jacuí/RS em diferentes 
substratos. 

 
Material e métodos 
O experimento foi desenvolvido na área experimental do Polo de Inovação Tecnológica do Alto Jacuí da 
Universidade de Cruz Alta - Campus Universitário. Foram utilizados cinco cultivares de mandiocas (RS 13, 
FV 13, FV13, SJ 10, SJ 08, XV 04) provenientes do banco de germoplasma local. De cada cultivar foram 
plantadas 80 manivas com duas gemas, e plantadas a uma profundidade de aproximadamente 3 cm, 
utilizando um espaçamento de 20 cm entre manivas e sulcos. Os canteiros contendo as manivas eram de 
alvenaria ao ar livre, somente coberto com uma estrutura de plástico transparente (túnel baixo) para maior 
proteção contra adversidades climáticas e possíveis insetos praga. Numa segunda etapa a pesquisa foi 
conduzida em casa de vegetação, com temperatura e irrigação controlada, A segunda etapa foi conduzida 
em casa de vegetação em delineamento inteiramente casualizado, utilizando esquema bifatorial 4 X 5, 
sendo o fator “A” constituído de quatro diferentes substratos: substrato comercial Macplant®, solo, areia 
grossa e água de poço artesiano (testemunha) e o fator “B” de cinco cultivares tradicionais de mandioca, 
totalizando 20 tratamentos, com 10 repetições, sendo cada uma composta por 1 (brotações) estacas. Estas 
brotações foram cortadas com laminas esterilizadas no álcool, e imediatamente mergulhadas em copos 
descartáveis com parte da base do  
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caule imerso em água, e depois transplantadas para recipientes individuais com os diferentes tratamentos. 
Após o corte, o transplante, e as estacas já estarem inseridas nos copos com os respectivos substratos, as 
mesmas foram transportadas para a casa de vegetação onde ficaram com temperatura e irrigação 
controlada para a formação das raízes. Neste período foram feitas avaliações semanais analisando o índice 
de sobrevivência e número total de folhas, buscando o conhecimento de qual destes seria o mais adequado 
para o desenvolvimento destas brotações. Aos 39 dias fez-se a avaliação do peso seco e fresco das folhas, 
caule e raízes e também o tamanho das três maiores raiz de cada planta singularmente. 

 

Resultados e discussão 
A cultivar de mandioca que apresentou maior número de cortes foi a FV 13 já a cultivar XV 04 apresentou 
o menor número (Tabela 1). Estas informações permitirão ao agricultor planejar quanto a necessidade de 
ramas (manivas sementes) necessárias para realizar a multiplicação, bem como o tamanho do viveiro em 
função da cultivar e número de cortes. O substrato comercial apresentou o maior comprimento das raízes 
de mandioca, seguido de areia e solo, assim também como a massa seca de raízes (Tabela 2 e 4). 
 
Tabela 1. Número de brotações em cinco cultivares de mandioca. Cruz Alta,2017. 

 
 

Tabela 2. Comprimento médio de três maiores raízes em diferentes substratos de cultivo. Cruz Alta, 2017. 

 
 
Na Tabela 3 verifica-se que as cultivares RS13 e FV13 demonstraram serem indiferentes quanto ao 
substrato utilizado ao analisar a sobrevivência. O que possivelmente esteja relacionado com uma melhor 
adaptação destas cultivares ao ambiente. 
 
 
 
 
 
 
Tabela 3. Sobrevivência (%) de mudas de mandioca em diferentes substratos de cultivo. Cruz Alta,2017. 
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Para a massa seca de raiz (Tabela 4) em todas as cultivares verificou-se que o substrato comercial foi mais 
eficiente. 
 
Tabela 4. Massa fresca de raiz (g) de mudas de mandioca em diferentes susbtratos de cultivo. 

 
 
Tais resultados comprovam que o substrato exerce grande influência na formação e arquitetura do sistema 
radicular, e segundo Hoffmann et al., (2001) é de grande importância à porosidade do substrato para a 
aeração e aderência às raízes. Entretanto, poderá ser uma alternativa a mistura de substrato comercial 
com outros substratos para diminuir o custo de produção. 
 
Conclusões  
Os resultados obtidos validam a potencialidade da estratégia de multiplicação rápida, em comparação com 
a técnica convencional de multiplicação da mandioca, aumentando a da taxa de multiplicação, facilitando 
a produção de mudas de mandioca na região do Alto Jacuí. A cultivar FV 13 apresenta o maior número de 
cortes, podendo ser uma boa opção para a produção de mudas em escala. O substrato comercial e a areia 
podem ser uma alternativa para o enraizamento de mudas de mandioca, sugerindo que uma mistura dos 
dois poderá ser uma possibilidade para amenizar os custos na produção das mudas.  
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Introdução 
Planta pertencente à família das euforbiáceas, a mandioca (Manihot esculenta Crantz), planta nativa do 
Brasil e está distribuída em todo o território nacional sendo cultivada em todos os Estados brasileiros 
(SILVA; MURRIETA, 2014). O cultivo da mandioca tem uma estreita relação com a formação do Brasil, 
especialmente com a agricultura familiar de pequena escala. Esta espécie é muito importante na 
subsistência de milhões de pequenos agricultores no país - especialmente nas regiões setentrionais - e 
desempenha um papel significativo na dieta da população das áreas rurais. Ocupa o segundo lugar dentre 
as principais culturas alimentares, à frente do arroz, do trigo e da batata e atrás apenas da cultura do milho. 
Entre 1980 e 2011, sua produção mundial aumentou mais que o dobro, passando de 124 milhões para 252 
milhões de toneladas. Somente o milho teve crescimento maior. Isto aconteceu porque a mandioca é uma 
das poucas culturas básicas que pode ser produzida eficientemente em pequena escala, tanto que é 
cultivada por pequenos agricultores em mais de 100 países tropicais e subtropicais (FAO, 2013).  
Uma das limitações para aumentar a produtividade da mandioca tem sido a insuficiente disponibilidade de 
material para o plantio de qualidade, devido a propagação vegetativa e ao sistema tradicional para a 
obtenção das estacas de plantio, manivas-sementes. A grande vantagem dessa propagação é que as plantas 
mantêm suas características morfológicas e agronômicas originais. No entanto, a baixa taxa de 
multiplicação das manivas-sementes é um dos fatores limitantes. A propagação rápida da mandioca é uma 
técnica bastante difundida que foi originalmente desenvolvida pelo Centro Internacional de Agricultura 
Tropical e posteriormente adaptado às condições Brasileiras (FUKUDA; CARVALHO, 2006). Trata-se de uma 
técnica simples e que não requer insumos sofisticados, sendo indicada para acelerar a disponibilidade de 
mudas de uma variedade de A propagação rápida poderá colaborar para o aumento da produção de raiz 
de mandioca e seus subprodutos, como também se tornar uma nova atividade para agricultores familiares. 
Estes podem passar a serem fornecedores de ramas sementes ("manivocultores") aos produtores de raiz 
(mandiocultores). O manejo do espaçamento encontrado na literatura está relacionado com a produção 
de raiz e os espaçamentos utilizados nos cultivos comerciais de mandioca de mesa são extremamente 
diversos, variando de 1,00 a 1,30 m entre linhas de plantio, com ajustes entre as plantas dentro da linha, 
que originam populações de 10.000 a 20.000 plantas.ha-1 aproximadamente. Não há relatos na literatura 
sobre a produção de ramas sementes, tampouco o manejo que envolve tal atividade, portanto o estudo 
contribuirá com uma nova tecnologia na produção da cultura da mandioca. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a produção de manivassemente com mudas provenientes da propagação rápida em diferentes 
espaçamentos entre plantas. 
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Material e métodos 
O trabalho foi desenvolvido na Área Experimental do Pólo de Inovação Tecnológico do Alto Jacuí – RS na 
Unicruz. No mês de agosto de 2016 realizou-se o plantio das manivas sementes. Utilizou-se cinco cultivares 
(FV03, FV10, XV05, FV13, SJ03), todas com hábito de crescimento tricotômico, oriundas do Banco de 
germoplasma de mandioca do Pólo. Este procedimento foi realizado para obtenção das mudas, para 
posterior implantação do experimento a campo, segundo metodologia descrita por FUKUDA et al. (2006). 
O material propagativo foi seccionado em tamanhos aproximados de 2 centímetros de comprimento e, 
com no mínimo, duas gemas vivas. Quando plantadas em caixas com substrato, foram acondicionadas em 
casa de vegetação com ambiente controlado para a emissão dos brotos. Da propagação das mudas, quando 
se encontravam com o número mínimo de 4 folhas desenvolvidas, foram cortadas e transplantadas em 
substrato comercial Macplant® para o enraizamento e mantidas em casa de vegetação.  
Posteriormente, quando enraizadas, permaneceram aproximadamente por duas semanas em ambiente 
coberto com sombrite 50% e irrigação, para adaptação e posterior transplante no campo. Em 08 de 
novembro de 2016 as mudas foram plantadas para o campo de acordo com os tratamentos: T1: 0,30 x 1,00; 
T2: 0,40 x 1,00 e T3:0,50 x 1,00 m espaçamento entre plantas e entre linhas, respectivamente e 
delineamento experimental de blocos ao acaso com seis repetições. Após o plantio, as mudas foram 
irrigadas sempre que necessário através de sistema de gotejamento. A adubação de cobertura foi realizada 
com base na análise do solo, seguindo os critérios estabelecidos pelo Manual de Adubação e Calagem. 
Semanalmente foram coletados os dados: emissão de número de folhas e altura da planta, para mensurar 
o desenvolvimento e crescimento das plantas, estendendo-se até o início do estágio reprodutivo para o 
número de folhas e até a avaliação final da parte aérea para os dados de altura. Com o início da senescência 
das folhas, período que antecede o inverno, realizou-se o corte da parte aérea e mensuraram-se os dados 
de desenvolvimento vegetativo como: número de gemas emitidas, diâmetro de caule e peso da parte aérea 
de cada planta, para posterior avaliação da qualidade das manivas sementes. Seguido da avaliação do 
sistema radicular, onde foram mensurados os dados para: produção, produtividade, e desenvolvimento 
qualitativo das raízes. Os dados coletados foram analisados utilizando o Teste Scott Knott em 5% de 
probabilidade. 

 

Resultados e discussão  
Na avaliação da parte aérea houve diferença estatística entre os tratamentos, onde T2 e T3 apresentaram 
maior desenvolvimento com maior peso da parte aérea e número de gemas em relação ao T1 (Tabela 1). 
Os resultados quanto à produção de raízes demonstram que T2 diferiu estatisticamente de T1 e T3, quanto 
ao diâmetro das raízes, porém T2 não diferiu estatisticamente de T3 quanto ao número de raízes. No 
desenvolvimento do sistema radicular o T2 apresentou maior diâmetro da raiz, porém os tratamentos T2 
e T3 não diferiram estatisticamente entre si quanto ao número de raízes. Possivelmente, devido ao 
adensamento o T1 não apresentou desenvolvimento satisfatório do sistema radicular em todos os 
parâmetros avaliados, o que certamente influenciou no desenvolvimento da parte aérea, por tanto, não 
indicando o cultivo das mandioca provenientes da propagação rápida destinada à produção de manivas-
sementes em T1 (Tabela 1).  
Para a multiplicação vegetativa um parâmetro importante é a parte aérea e o número de gemas, 
evidenciando que na presente pesquisa os espaçamentos de 0,40m e 0,50m x 1,00cm apresentaram a 
melhor produção de manivas-sementes. Esse destaque é desejável, já que este é o órgão de propagação e 
assim irá influenciar na produção futura de mandioca. Para número de raízes, número de gemas e o peso 
da parte aérea, os espaçamentos de 0,40 e 0,50 m entre plantas propiciaram maior desenvolvimento em 
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relação ao espaçamento de 0,30 m. Quanto ao diâmetro das raízes, o espaçamento de 0,40 m entre plantas 
foi significativamente maior em relação aos demais. 
 
Tabela 1. Número, diâmetro de raízes, peso de parte aérea (g.planta-¹) e número de gemas de plantas de 
mandioca. Cruz Alta-RS. 

 
 
 
 
Deve-se atentar ainda ao fato de que nem todas as cultivares tiveram o mesmo comportamento quanto 
aos diferentes adensamentos. Quando comparadas dentro de um mesmo tratamento, houve diferença 
quanto ao desenvolvimento das raízes, obtendo-se os melhores resultados nas FV13 e FV03 (Tabela 2).  
 
Tabela 2. Número de raízes de mandioca em cultivares tradicionais provenientes da propagação rápida. 
Cruz Alta-RS. 

 
 
Conclusões 
Para a produção de manivas-semente, dentre as cultivares pesquisadas, os espaçamentos de 0,40 m e 0,50 
m entre plantas. E para o duplo propósito, produção de manivas-semente e produção de raízes, o 
espaçamento indicado é o de 0,40 m entre plantas. 
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Introdução  
Na Amazônia, a maioria das roças de mandioca é conduzida em sistema de agricultura familiar. Dentre os 
cultivos anuais e perenes, a mandioca detém a maior parte da área plantada, pelo valor alimentício e fonte 
de renda (SALES, 2005). Apresentam baixo nível tecnológico, devido à capacidade que as variedades têm 
de se desenvolver e produzir relativamente em solos de baixa fertilidade (CARVALHO et al., 2007). Dentre 
os fatores que interferem no cultivo de mandioca, destacam-se as plantas daninhas. O manejo destas 
plantas é essencial na produção agrícola, sobretudo, para pequenos produtores, que dispõem de pouca ou 
nenhuma tecnologia aliada à mão de obra escassa e de alto custo (QUEIROZ et al., 2010).  
Por isso, o controle dessas plantas tem sido descuidado pelo pequeno produtor, acreditando não ser 
necessário se preocupar com o manejo dessas plantas na roça (ALBUQUERQUE et al., 2008). As perdas que 
as plantas daninhas causam na produção de mandioca reforça a necessidade de definir, em termos 
econômicos, um número mínimo de capinas de modo a compatibilizar o aumento da produção com os 
custos das capinas (MOURA, 1998). Considerando a importância da produção de mandioca para o 
agricultor, a diversidade de cultivos e a carência de estudos com variedades locais, este trabalho realizou 
levantamento fitossociológico de plantas daninhas em roças de mandioca na estrada Umarizal, em 
Benjamin Constant, no Amazonas. 
 
Material e métodos  
O levantamento das plantas daninhas foi iniciado em agosto de 2016, em 10 roças de mandioca localizadas 
na estrada Umarizal, em Benjamin Constant, Amazonas. O critério para a escolha das roças foi estar no 
início do ciclo, de modo que permitisse o desenvolvimento das variedades e acompanhamento do cultivo 
até o período de colheita das raízes. A amostragem das plantas daninhas foi realizada com um quadro de 
madeira com 0,25 m2 , por meio de caminhamento em ziguezague (BRAUN-BLANQUET, 1979; ERASMO et 
al., 2004). Todas as plantas dentro do quadro foram coletadas, acondicionadas em sacos plásticos e 
transportadas para o laboratório de Botânica e Zoologia do Instituto de Natureza e Cultura/INC, para 
realizar a identificação das plantas daninhas. A identificação das plantas daninhas foi feita com auxílio de 
literatura especializada em nível de classe, gênero, família e espécie, Também foram obtidas informações 
do ciclo vegetativo, forma de propagação e hábito de crescimento das plantas daninhas. Para cada espécie 
foi coletado um indivíduo com flor ou fruto para confecção de exsicatas que estão depositadas no 
laboratório de Botânica e Zoologia do INC. A avaliação fitossociológica foi realizada conforme as equações 
de Mueller-Dombois e Ellenberg (1974). Os parâmetros calculados foram densidade (número total de 
indivíduos por espécie/área total coletada); frequência (número de amostras que contém a 
espécie/número total de amostras obtidas); abundância (número total de indivíduos por espécie/número 
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total de amostras que contém a espécie); densidade relativa (densidade da espécie x 100)/densidade total 
de todas as espécies); frequência relativa (frequência da espécie x 100)/frequência total das espécies); 
abundância relativa (abundância da espécie x 100)/abundância total de todas as espécies); índice de valor 
de importância (frequência relativa + densidade relativa + abundância relativa), expresso em porcentagem 
 
Resultados e discussão  
Foram encontradas 10 roças de mandioca no início do ciclo de desenvolvimento, com aproximadamente 
três meses de plantio, contudo, a coleta das plantas daninhas foi realizada somente em sete roças. O 
levantamento de plantas daninhas quantificou ao todo 1.023 indivíduos, pertencentes às classes 
monocotiledônea e dicotiledônea, distribuídas em 11 famílias botânicas, representadas por 22 espécies e 
cinco gêneros. 
 
Gráfico 1. Famílias de plantas daninhas Monocotiledôneas e Dicotiledôneas encontradas em roças de 
mandioca na estrada Umarizal, Benjamin Constant.  

 
 
A identificação de espécies daninhas é importante para conhecer essa população e sua biologia, 
considerando que ocorre variações em sua morfologia conforme o ambiente em que vivem (OLIVEIRA e 
FREITAS, 2008). Quanto à distribuição das 27 espécies de plantas daninhas identificadas nas sete roças, 
constatou-se que a maioria foi comum em mais de uma roça. Dentre as espécies comuns em mais de uma 
roça, destacou-se Panicum laxum, sendo encontrada em quatro roças. Quanto à quantidade de espécies 
por roça, o menor número foi quatro e o maior número foi 10 com predominância de monocotiledônea. 
As plantas daninhas foram classificadas quanto ao ciclo vegetativo, propagação e hábito de crescimento 
(Tabela 1). As plantas daninhas das roças de mandioca possuem porte herbáceo, entouceirado, 
subarbustivo e arbusto, podendo ser propagadas por semente, cariopse e capsula, com ciclo anual ou 
perene. 
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Tabela 1. Ciclo vegetativo, forma de propagação e hábito de crescimento de espécies daninhas em roças 
de mandioca na estrada Umarizal, Benjamin Constant. 

 
 
Os parâmetros fitossociológicos das plantas daninhas estão apresentados na Tabela 2. De modo geral, o 
índice de frequência, que determinou a distribuição das espécies nas roças, apresentou valores 
semelhantes entre algumas espécies, variando de 0,02 a 1,00 independente da classe botânica e local de 
coleta. O maior valor de frequência foi 3,00 para Panicum sp registrado na roça 3. 
 
Tabela 2. Parâmetros fitossociológicos de plantas daninhas em roças de mandioca na estrada Umarizal, 
Benjamin Constant 

 
 
Em termos de densidade, Homolepis aturensis obteve os maiores valores na roça seis (908) e sete (1448) 
(Tabela 4). Outras espécies em destaque foram Panicum laxum (280), Panicum sp. (92), Paspalum sp. (40), 
Clidemia sp (52), Brachiaria mutica (24), Cyperus friburgensis (24), presentes em mais de uma roça. Esse 
parâmetro, bem como o número de espécies são indicadores de adaptação e competição dessas plantas 
daninhas no mandiocal, algumas espécies podem estar mais adaptadas à área de cultivo (DURIGAN, 1988). 
Em termos de abundância, as espécies em maior concentração foram Poaceae, representadas por Panicum 
laxum (35,00) na roça quatro e Homolepis aturensis nas roças seis e sete com os valores variando de 32,00 
a 45,25 (Tabela 6). Os maiores índices de abundância para Poaceae confirmam a eficiência dessas plantas 
quanto aos recursos do meio em comparação à mandioca. Os demais valores de abundância foram 
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menores, variando entre 1,0 a 6,5. Quanto ao IVI, as espécies destacadas foram Panicum laxum com 26,42% 
presente na roça quatro e Homolepis aturensis com os valores de 44,39% e 67,49% nas roças seis e sete, 
respectivamente (Tabela 4). 
 
Conclusão  
As espécies de plantas daninhas Monocotiledôneas foram predominantes sobre as Dicotiledôneas nas 
roças de mandioca. A diversidade de plantas daninhas aliada à forma de propagação, ciclo vegetativo e 
hábito de crescimento favorece que algumas espécies estejam presentes na roça durante todo o ciclo, o 
que pode aumentar a competição com a mandioca. Este fato indica a importância de conhecer a população 
de plantas daninhas presentes nas roças de mandioca, na estrada Umarizal, no sentido de auxiliar o 
agricultor sobre o período adequado para realizar as capinas.  
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Introdução  
O cultivo de mandioca no Amazonas em grande parte, é explorado por agricultores familiares, que utilizam 
a prática da agricultura itinerante, onde cultivam a mesma área de plantio por dois a três anos. Depois 
desse tempo, o solo é deixado para se regenerar por um período de pousio que varia de quatro a dez anos. 
Esta forma de exploração com a cultura da mandioca é considerada como uma das mais rudimentares, 
sendo inexpressivo aqueles que utilizam processos de produção mais sustentáveis. Para Mattos e Souto 
(1981) o plantio sucessivo com mandioca, nas mesmas ou diferentes áreas por longos períodos, são 
afetados pelo aumento progressivo no potencial de inoculação dos patógenos e pragas, tornando a 
exploração antieconômica, daí a necessidade do uso de rotação com outras culturas. A incorporação de 
leguminosas como adubo verde, tornou-se uma prática econômica de resposta imediata à fertilidade e a 
produtividade dos solos de cerrados (RESCK; PEREIRA, 1981; EMBRAPA,1984). Trabalhando com cobertura 
convencional, Okigbo (1977), avaliou 22 diferentes materiais de cobertura que afetam o rendimento e o 
crescimento da mandioca e obteve aumentos de 40 a 86% no rendimento de raízes. Destaque para o 
plástico preto (86%); casca de arroz (73%); caupi e casca de guandu e resíduos de soja (40%) cada. Trabalhos 
realizados por Oliveira et al (2013), Dias e Xavier (1999), mostraram eficiência da produção de biomassa 
por leguminosas com potencial para adubação verde na produção de raiz de mandioca. O presente 
trabalho teve como objetivo avaliar sistemas de cultivos em rotação com leguminosas na produção de raiz 
de mandioca. 
 
Material e métodos  
O experimento foi conduzido a campo por cinco anos, em um Latossolo Amarelo álico de textura muito 
argilosa, situado na Embrapa Amazônia Ocidental, Manaus, AM, em área de capoeira de aproximadamente 
dez anos de idade, derruba manual e queimada. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso e 
três repetições em esquema de parcelas subdivididas. Ao final de cada ano foram realizadas análise 
estatísticas dos sistemas de rotação trabalhados, e ao final dos cinco anos a análise conjunta. Os 
tratamentos foram compostos pelos sistemas de rotação de mandioca com leguminosas, conforme 
esquema apresentado na Tabela 1. As espécies vegetais utilizadas foram: Manihot esculenta Crantz, cv. 
BRS Purus; Flemingia macrophylla; Tefhrosia candida, ambas de porte arbustivo e Stizolobium 
deeringianum (mucuna rajada) de porte rasteiro e nas subparcelas os anos de cultivo.  
As parcelas foram constituídas de 10m x 10m de comprimento, sendo que o espaçamento da mandioca foi 
de 1,0m x 1,0m e área útil para colheita de 12 m2 para a variável produção de raiz e para as leguminosas 
arbustivas o espaçamento foi de 0,50m x 0,50m e para a mucuna de 0,30m x 0,30m, com corte total das 
leguminosas e deixadas sobre as parcelas como cobertura.  
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Tabela 1. Tratamentos componentes do sistema de rotação de culturas entre mandioca e leguminosas 
durante cinco anos. Manaus/AM, 2017. 

 
 
Quanto à adubação, somente o Trat.2 recebeu adubação com N-P-K, sendo para o fósforo (P), 14 
gramas/cova de superfosfato triplo no plantio, enquanto para o cloreto de potássio (K) e a ureia (N) 7,5 
gramas de cada, colocados em cobertura aos sessenta dias após plantio, isso ocorreu em todos os anos 
para esse tratamento. Um dia após o plantio da mandioca foi também no Trat.2, aplicado sobre as covas, 
200 gramas de calcário dolomítico para correção química do solo. A partir do segundo ano procedeu-se a 
análise do solo para verificar a fertilidade do mesmo e possível correção química. Os tratamentos 
envolvendo as leguminosas foram adubados somente no primeiro ano, disponibilizando em cada cova 3,5 
gramas de superfosfato triplo. Nos Trat. 3 e 4 as leguminosas foram cortadas a 30 cm acima do solo e a 
cada rebrotamento, novos cortes eram efetuados, procedimentos que continuaram por dois anos (Tabela 
1). Nos Trat.5 e 7 a mucuna teve corte rasteiro, ciclo de um ano, sem reposição de adubo mineral nos 
tratamentos, enquanto nos Trat.6 e Trat.8 as parcelas receberam novos plantios também sem adubação, 
apenas os restos de culturas permaneciam sobre as parcelas e as mudas feitas em copinhos para o 
repovoamento das parcelas, com as leguminosas arbustivas.  
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 programa Genes (Cruz, 2013). 
 
Resultados e discussão  
A análise de variância apresentou diferença significativa de produção de raiz entre tratamentos no primeiro 
ano de cultivo (Tabela 2). O Trat.2 (mandioca adubada) diferiu dos demais tratamentos ao apresentar maior 
produtividade (32,37 t/ha), entretanto entre os demais tratamentos não houve diferença na produção de 
raiz, certamente a queima da capoeira de dez anos, forneceu a esses tratamentos grandes quantidades de 
cinzas, contendo os macro e micro nutrientes necessários para a fertilização e correção do solo. Observa-
se no segundo ano de cultivo (Tabela 2), que o Trat.2 (mandioca adubada) diferiu dos demais tratamentos 
ao apresentar a maior produtividade de raiz (25,87 t/ha), diferindo estatisticamente do Trat.1 
(testemunha) e dos Trat. 3, 4 e 5. O decréscimo na produção de raiz desses tratamentos era de se esperar, 
pela perda de nutrientes do solo, já no segundo ano de cultivo, em decorrência da diminuição do efeito da 
cinza sobre esses tratamentos. Houve interação entre tratamentos x anos em que somente os Trat.1 e 3 
apresentaram diferença estatística entre os dois primeiros anos e as perdas na produção de raízes, para 
esses tratamentos foram 57% no Trat.1 e 63% no Trat.3.  
 
Tabela 2. Médias de produtividade de raízes (t/ha) de mandioca em função da rotação com leguminosas. 



 

 

317

Manaus, 2017 

 
 
Quando houve interferência nos Trat.6, 7 e 8 (Tabela 2), cultivo alternado com leguminosas no ano 2, 
observou-se que não houve diferença na produção de raiz no terceiro ano de cultivo, entre esses 
tratamentos e entre a interação nos anos 1 e 3, podendo se estimar que o aporte de biomassa e de liteira 
das leguminosas nos tratamentos foram benéficas para produção de raiz de mandioca. Essa constatação 
também foi relatada por Oliveira et al. (2013) na produção de biomassa com leguminosas como adubo 
verde na produção de raiz de mandioca. Quanto aos Trat.1 e Trat.2 (Tabela 2), constatou-se não haver 
diferença no ano 3, essa não diferença pode estar relacionada com a queda de fertilidade do solo no Trat. 
1 (testemunha) e da diminuição do stand no Trat. 2, causado pela podridão radicular (Fusarium spp.) Na 
interação ano 2 e ano 3, o Trat. 2 (mandioca adubado), difere estatísticamente na produção de raiz, o 
aumento de perda de stand no ano 3, causada pela podridão radicular, corrobora com as afirmações de 
Mattos e Souto (1981).  
No ano 4 (Tabela 2), todos os tratamentos tiveram leguminosas em suas parcelas, exceção aos tratamentos 
Trat.1( testemunha) e o Trat.2 (adubado). Entre estes, verifica-se que não houve diferença significativa 
entre tratamentos na produção de raiz, entretanto, constatou-se haver diferença entre a interação entre 
ano 3 x ano 4, verificando-se que no Trat. 2 (mandioca adubada) no ano 3 de cultivo, a produção de raiz 
ser maior que do ano 4. As baixas produções de raízes no Trat. 2 (mandioca adubada) podem estar 
relacionadas ao aumento progressivo da podridão radicular, aliada ao pequeno desenvolvimento das 
plantas.  
Por ocasião do último ano de cultivo, todos os tratamentos tiveram a mandioca como cultura principal. 
Observa-se que, nos tratamentos que foram utilizadas as leguminosas em anos anteriores, tanto com 
cultivo sucessivo ou alternado, os resultados com produção de raízes mostraram que não houve diferença 
entre eles, entretanto, verificou-se diferença significativa desses tratamentos quando comparados aos 
Trat. 1 (testemunha) e o Trat. 2 (adubado). Mesmo constatando-se haver diferença de produção de raiz no 
ano 5, os resultados são considerados baixos, comparados com a média estadual, aproximadamente de 
11,0 t/ha. Conforme estabelecido no projeto, todas as leguminosas só receberiam adubação no primeiro 
ano de experimentação, e sem correção de acidez do solo para os cultivos subsequentes; esperava-se que 
tanto o cultivo alternado ou mesmo o cultivo sucessivo, as leguminosas viessem oferecer um aporte de 
biomassa significativo ao ponto de resultar em uma reciclagem de nutrientes capaz de aumentar a 
produção de raízes, superando até mesmo a média estadual. Consideração os cinco anos de cultivo, 
constatou-se que não houve diferença significativa entre as médias em produção de raiz, nos Trat. 2, 6, 7 
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e 8. Observou-se também que nos Trat. 1 e 2 (Tabela 2), com cultivos sucessivos com mandioca no decorrer 
dos anos, torna-se antieconômico a exploração desses dois sistemas de cultivo. No Trat. 1, o solo continua 
perdendo a sua fertilidade, oferecendo produtividade razoável apenas nos dois primeiros anos de cultivo, 
enquanto no Trat. 2, o aumento de podridão de raiz (doença de solo) persistiu. 
 
Conclusões  
Nas condições em que foi realizado o trabalho, chegou-se às seguintes conclusões: 
1. O sistema de cultivo com mandioca na mesma área, por mais de dois anos, mostrou-se inviável na 
produção de raiz, evidenciando que somente a queima da vegetação da capoeira não é sustentável para 
esse tipo de exploração. 
2. O sistema de cultivo sucessivo de mandioca, utilizando a adubação química mostrou-se inviável a 
partir do terceiro ano de cultivo com o aumento da incidência de podridão radicular. 
3. O sistema de cultivo alternado com a leguminosa Flemingia macrophylla é o mais indicado, neste 
caso, no aumento de produção de raiz de mandioca em área de capoeira. 
4. Entre as leguminosas a que proporcionou maior produção de biomassa foi a Flemingia macrophylla no 
sistema de cultivo alternado e para produção de liteira foi o sistema de cultivo com mucuna alternado. 
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Introdução  
A interferência de plantas daninhas na cultura da mandioca pode reduzir grandemente o potencial 
produtivo das plantas e variando de região e cultivares principalmente nos seis primeiros meses de idade 
(Johanns e Contiero, 2006; Albuquerque et al., 2008; Peressin, 1997). O controle químico de plantas 
daninhas na cultura da mandioca é uma ferramenta frequentemente utilizada no manejo integrado de 
plantas daninhas, levando em conta a alta eficiência de controle, baixo custo e maior rendimento 
operacional (Silva et al., 2009).  
No entanto quando a aplicação de herbicidas é realizada sem a tecnologia de aplicação adequada, podem 
provocar danos ambientais, menor rendimento operacional e maior custo. O uso da tecnologia de 
aplicação de agrotóxicos visa colocar a quantidade certa de ingrediente ativo no alvo, com a máxima 
eficiência e da maneira mais econômica possível, afetando o mínimo o ambiente (Matthews, 2002). A 
ponta de pulverização é o principal componente da aplicação hidráulica. É importante definir a sua 
característica, uma vez que esta influencia de maneira direta a qualidade da deposição da calda (Miller & 
Elis, 2000). O sucesso na aplicação de agrotóxico só é possível quando se dispõe de pontas de pulverização 
que propiciem distribuição transversal uniforme e espectro de gotas semelhante e de tamanho adequado 
(Cunha, 2003).  
A maior parte dos herbicidas registrados para a cultura da mandioca são os aplicados em préemergência e 
sistêmicos, não exigindo grande cobertura do alvo. Para aplicação de herbicidas que demandam menor 
cobertura do alvo é indicado pontas de pulverização com indução de ar com o intuito de minimizar 
problemas por deriva e o escorrimento de calda na folha quando em aplicação em pósemergência. No 
entanto essas pontas podem apresentar o problema de menor faixa de aplicação (Viana et al., 2010). A 
ponta de pulverização STIA02 apresenta as características de jato plano, indução de ar e sistema de impacto 
para maior angulação e maior faixa de aplicação, sendo indicada para aplicação de herbicidas sistêmicos e 
herbicidas em pré-emergência. Porém, há necessidade de se estudar as características de perfil de 
distribuição e desempenho operacional para possível uso em aplicações de herbicidas na cultura da 
mandioca. Objetivou-se avaliar o perfil de distribuição e desempenho operacional da ponta de pulverização 
de impacto e indução de ar STIA02. 
 
Material e métodos  
Os perfis de distribuição foram determinados utilizando-se uma barra porta-bicos sobre uma mesa de teste 
para pontas de pulverização hidráulica, composta por canaletas em “V”, separadas entre si em cinco 
centímetros, padronizadas de acordo com a norma ISO 5682/1 (ISO, 1986). Foram utilizadas dez unidades 
da ponta de pulverização STI02 da empresa Magnojet.  



 

 

320

Cada ponta de pulverização foi instalada isoladamente no centro da mesa, de modo que o jato fosse 
lançado na posição vertical. Para cada ponta realizaram-se cinco amostragens do perfil de distribuição. 
Durante 60 segundos, foi coletado o líquido em provetas graduadas, alinhadas com cada canaleta ao longo 
da faixa de deposição. Os dados dos volumes médios coletados nas repetições foram transformados em 
porcentagem do volume total pulverizado e assim determinados os perfis de distribuição volumétrica de 
cada ponta, com posterior simulação do padrão médio de distribuição volumétrica ao longo de uma barra 
de pulverização, o qual foi determinado em software (Microsoft Excel), conforme realizado por Viana et al. 
(2010). Trabalhou-se com altura da barra de 50 cm em relação à bancada e pressões de 200, 300 e 400 kPa. 
Foram simulados espaçamentos entre pontas de 50, 60, 70, 80, 90 e 100 cm. A análise da distribuição 
volumétrica das pontas de pulverização foi realizada pelo cálculo do coeficiente de variação (CV %) da 
sobreposição dos jatos. Com o resultado das vazões depositadas no alvo foi simulado o volume de calda 
ha-1 e a nas velocidades de 4 e 7 km h-1 de maneira a simular uma aplicação de herbicidas em área total 
com pulverizador costal manual e tratorizado respectivamente, comumente utilizados na cultura da 
mandioca. Adicionalmente simulou-se a distância percorrida ha-1 somente com o pulverizador costal 
manual. 
 
Resultados e discussão  
O perfil de distribuição da ponta de pulverização STIA02 foi descontínuo, com maior acúmulo de líquido na 
região central e decréscimo de líquido em direção as extremidades e ampla faixa de aplicação (Figura 1). 
De acordo com Matuo et al. (2001), pontas com esse perfil de distribuição são indicadas para aplicação em 
área total, com a necessidade de sobreposição de jatos para se obter distribuição uniforme. A porcentagem 
de volume aplicado é praticamente a mesma em todas as pressões avaliadas (Figura 1), sendo este fato de 
grande interesse, pois há um padrão de distribuição mesmo alternando as pressões de trabalho, sendo 
variável apenas a vazão e o espectro de gotas. Resultados semelhantes foram obtidos por Viana et al. 
(2010) e Freitas et al. (2005) utilizando pontas de pulverização com indução de ar e de impacto 
respectivamente. No entanto os resultados diferiram deste trabalho quanto ao uso da pressão de trabalho 
de 200 kPa, onde não se obteve perfil descontínuo. 
 

 
Figura 1. Perfil de distribuição da ponta de pulverização STIA02 nas pressões de 200, 300 e 400kPa e 50 cm 
de altura em relação ao alvo. 
 
O uso de menor pressão de trabalho interfere diretamente no consumo de calda por área e em espectro 
de gotas maiores, reduzindo assim custo operacional e os riscos de deriva. A deriva de glyphosate, por 
exemplo, pode proporcionar severos danos em diversos cultivos como em maracujazeiro (Wagner Júnior, 
et al., 2008), eucalipto (Tuffi Santos, et al., 2007), cenoura e beterraba (Rigoli, et al., 2008) e apesar de não 
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ter registro para mandioca tem sido amplamente utilizado e provocado danos quando aplicado 
inadequadamente. Por possuir ampla faixa de aplicação mesmo em baixa pressão de trabalho, se torna 
ideal para aplicação de herbicidas não seletivos na cultura da mandioca. Todas as configurações avaliadas 
proporcionaram coeficiente de variação abaixo de 9% (Tabela 1). A uniformidade de distribuição 
preconizada pela norma UNE-EN 12761:2 (2002) estabelece que o coeficiente de variação (CV%) da 
sobreposição de jatos seja menor que 7% quando utilizados altura, espaçamento e pressão recomendados 
pelo fabricante e de até 9% em configuração distinta. A amplitude de uso de espaçamento entre pontas 
tem diversas aplicações práticas como: menor distância percorrida por área em aplicações manuais, menor 
volume de calda pulverizado, menor peso carregado pelo aplicador, menos paradas para abastecimento 
de depósito, menor tempo de exposição do aplicador no preparo de calda e maior uniformidade por 
trepidação de barra (Viana, et al., 2010). 
 
Tabela 1. Coeficiente de variação(%) da sobreposição de jatos da ponta de pulverização STIA02 em função 
do espaçamento entre pontas e pressão de trabalho. 

 
 
Quanto aos parâmetros de desempenho operacional, observa-se a possibilidade de se reduzir, sem 
prejuízos a uniformidade de distribuição, o volume de calda (Tabela 2), a distância percorrida, o tempo de 
aplicação e o número de abastecimentos de um pulverizador costal manual (Tabela 3). É frequente o 
produtor rural fazer o uso das pontas de pulverização que fazem parte do pulverizador, e muitas vezes 
essas pontas apresentam alta vazão e reduzida faixa de aplicação, provocando menor rendimento 
operacional. 
 
Tabela 2. Volume de calda gasto em uma simulação da aplicação de herbicida em área total na cultura da 
mandioca com pulverizador costas manual (4km h-1) e tratorizado (7km h -1) em diferentes espaçamentos 
entre pontas de pulvericação STIA02. 

 
 
Podemos exemplificar essa situação com os dados das tabelas 2 e 3. Supondo que o produtor utilize uma 
ponta de pulverização com mesma vazão que a ponta STIA02, na pressão de 200 kPa e utilize o 
espaçamento entre pontas de 0,5 m, seria necessário um volume de calda de 204 L ha-1 , percorrer uma 
distância de 20 Km ha-1 , realizar 10,2 abastecimentos do pulverizador e demoraria efetivamente na 
aplicação cinco horas. Amentando o espaçamento entre pontas para 1 metro, os valores cairiam pela 
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metade, um ganho de rendimento operacional de 100%, sem contar o menor tempo de exposição do 
aplicador no preparo de calda. 
 
Tabela 3. Distância percorrida, tempo de aplicação e número de abastecimento em uma simulação da 
aplicação de herbicida em área total na cultura da mandioca com pulverizador costal manual (4 km h-1) em 
diferentes espaçãmentos entre pontas de pulvericação STIA01.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Conclusão 
A ponta de pulverização STIA02 pode ser utilizada nos espaçamentos de 0,5 a 1,0 m nas pressões de 200, 
300 e 400 kPa. O menor volume de calda, distância percorrida, tempo de aplicação e número de 
abastecimentos é encontrada na configuração de 1,0 m de espaçamento entre pontas e pressão de 200 
kPa.  
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Introdução  
Na Amazônia o cultivo de mandioca brava e mansa tem sido fundamental ao autoconsumo, cumprindo 
papel estratégico ao fornecimento de carboidratos, principalmente à população rural de menor renda, 
contribuindo na segurança alimentar, consumida in natura ou na forma de farinha, possibilitando ainda, 
geração de trabalho e renda pela venda do produto ou de seus derivados.  
A mandioca, além de conter carboidratos, é uma excelente fonte de betacaroteno, precursor da Vitamina 
A em raízes de coloração amarela e de licopeno em raízes de coloração rosada, constatações essências 
para escolha de variedades a serem cultivadas em função de deficiências alimentares específicas (FUKUDA; 
PEREIRA, 2005).  A classificação de variedades de mandioca em “mansas” e “bravas” depende do conteúdo 
de ácido cianídrico nas raízes. Variedades com menos de 50 ppm de HCN na polpa de raízes frescas são 
consideradas “mansas”, enquanto que níveis deste ácido superiores a 100 ppm são verificados em 
variedades reconhecidamente “bravas”, havendo ainda um terceiro grupo classificado como intermediário, 
onde os teores de HCN estão entre 50 e 100 ppm (BOLHUIS, 1954). A avaliação ocorreu de Junho de 2016 
a Junho de 2017, em área de terra firme da Comunidade São João Batista, município de Itacoatiara, AM, 
situada a 03°09’57,04” de latitude Sul e 58°44’03,68” de longitude Oeste, altitude de 27 m, precipitação 
pluviométrica média anual de 2.249 mm, temperatura média de 26,0°C, umidade relativa média do ar de 
84% e clima segundo a classificação de Köppen, predominante do tipo Af, ou seja, tropical chuvoso com 
período seco pouco pronunciado, em solo classificado como Latossolo Amarelo Distrófico, textura argilosa, 
topografia relativamente plana, com as seguintes características químicas: pH= 4,38; P= 2,0 mg/dm³; K= 19 
mg/dm³; Ca++= 0,33 cmolc/dm³; Mg++= 0,38 cmolc/dm³; e Al+++= 0,85 cmolc/dm³.  Os tratamentos foram 
duas variedades de mandiocas bravas e duas variedades de mandiocas mansas, sendo a variedade de 
mandioca brava a BRS Purus e a variedade de mandioca mansa a Aipim Manteiga, ambas recomendadas 
às condições de plantio de terra firme do Estado do Amazonas, nesta atividade como testemunhas, 
enquanto a variedade de mandioca brava IM 799 e mandioca mansa IM 1949, provenientes do programa 
de melhoramento da Embrapa Amazônia Ocidental, as quais, em avaliações conduzidas por anos seguidos, 
em condição de terra firme, vêm apresentando resultados destacados em produção de raízes, teor de 
amido e de tolerância a pragas e doenças (DIAS, 2017, dados não publicados), dispostas em fileiras de 
plantas, espaçadas de 1,0 m entre linhas e de 1,0 m entre plantas dentro da linha, em blocos ao acaso com 
quatro repetições, parcelas úteis de doze plantas. Os tratamentos foram duas variedades de mandiocas 
bravas e duas variedades de mandiocas mansas, sendo a variedade de mandioca brava a BRS Purus e a 
variedade de mandioca mansa a Aipim Manteiga, ambas recomendadas às condições de plantio de terra 
firme do Estado do Amazonas, nesta atividade como testemunhas, enquanto a variedade de mandioca 
brava IM 799 e mandioca mansa IM 1949, provenientes do programa de melhoramento da Embrapa 
Amazônia Ocidental, as quais, em avaliações conduzidas por anos seguidos, em condição de terra firme, 
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vêm apresentando resultados destacados em produção de raízes, teor de amido e de tolerância a pragas e 
doenças (DIAS, 2017, dados não publicados), dispostas em fileiras de plantas, espaçadas de 1,0 m entre 
linhas e de 1,0 m entre plantas dentro da linha, em blocos ao acaso com quatro repetições, parcelas úteis 
de doze plantas. 
 
Material e métodos 
De acordo com Fukuda et al. (2005), parte-se do princípio de que a tecnologia gerada nas estações 
experimentais, onde as condições são mais controladas e uniformes, sejam aplicadas ao pequeno produtor. 
Essa premissa pode não ser concretizada, considerando que os pequenos produtores de mandioca usam 
pouco ou nenhum insumo, resultando assim em respostas diferentes das observadas nas estações 
experimentais. A demonstração das tecnologias agrícolas objetivando aproximar o produtor dos benefícios 
gerados pela pesquisa é uma das formas de transferência adotadas pela pesquisa agropecuária, para tanto, 
valendo-se da realização de Unidade Demonstrativa. A avaliação ocorreu de Junho de 2016 a Junho de 
2017, em área de terra firme da Comunidade São João Batista, município de Itacoatiara, AM, situada a 
03°09’57,04” de latitude Sul e 58°44’03,68” de longitude Oeste, altitude de 27 m, precipitação 
pluviométrica média anual de 2.249 mm, temperatura média de 26,0°C, umidade relativa média do ar de 
84% e clima segundo a classificação de Köppen, predominante do tipo Af, ou seja, tropical chuvoso com 
período seco pouco pronunciado, em solo classificado como Latossolo Amarelo Distrófico, textura argilosa, 
topografia relativamente plana, com as seguintes características químicas: pH= 4,38; P= 2,0 mg/dm³; K= 19 
mg/dm³; Ca++= 0,33 cmolc/dm³; Mg++= 0,38 cmolc/dm³; e Al+++= 0,85 cmolc/dm³. Os tratamentos foram 
duas variedades de mandiocas bravas e duas variedades de mandiocas mansas, sendo a variedade de 
mandioca brava a BRS Purus e a variedade de mandioca mansa a Aipim Manteiga, ambas recomendadas 
às condições de plantio de terra firme do Estado do Amazonas, nesta atividade como testemunhas, 
enquanto a variedade de mandioca brava IM 799 e mandioca mansa IM 1949, provenientes do programa 
de melhoramento da Embrapa Amazônia Ocidental, as quais, em avaliações conduzidas por anos seguidos, 
em condição de terra firme, vêm apresentando resultados destacados em produção de raízes, teor de 
amido e de tolerância a pragas e doenças (DIAS, 2017, dados não publicados), dispostas em fileiras de 
plantas, espaçadas de 1,0 m entre linhas e de 1,0 m entre plantas dentro da linha, em blocos ao acaso com 
quatro repetições, parcelas úteis de doze plantas. Ao plantio, em Junho de 2016, foram utilizadas manivas-
semente de 20 cm de comprimento e plantadas a 10 cm de profundidade; a adubação constou de 60 kg 
ha-1 de P2O5 e 30 kg ha-1 de N, na forma de ureia mais 40 kg ha-1 de K2O, na forma de cloreto de potássio 
em duas adubações de cobertura. Nos primeiros 120 dias foram realizados duas capinas para controle de 
plantas daninhas. A colheita de raízes de mandiocas mansas ocorreu nove meses, enquanto para 
mandiocas bravas, aos doze meses. Foram registrados resultados para produção de raízes, ácido cianídrico 
(HCN), teor de amido, altura de planta, comprimento de raiz, e ainda, outros caracteres botânico-
agronômico de interesse (Tabela 1). A mandioca mansa por destinar-se ao consumo in natura, 
normalmente é colhida entre oito e nove meses. Quando colhida mais tardiamente, apresenta maior teor 
de fibra na polpa, o que dificulta o cozimento (DIAS et al. 2003). A produtividade de raízes foi obtida por 
pesagem de toda a parcela útil e convertida para hectare. O teor de amido das raízes foi mensurado em 
amostras de 3 kg de raízes frescas pelo método da balança hidrostática, segundo Grossman & Freitas (1950) 
e teor de ácido cianídrico (HCN) pelo método qualitativo (WILLIAMS; EDWARDS, 1980). As médias foram 
comparadas estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
Resultados e Discussão 
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Resultados de produção de raízes são observados na Tabela 1, constatando-se uma produtividade média 
de 41.191 kg/ha, e melhores desempenhos das mandiocas bravas BRS Purus (49.997 kg/ha) e IM-799 
(43.892 kg/ha), embora estatisticamente semelhantes. Quanto às mandiocas mansas, maior desempenho 
foi obtido na variedade Aipim Manteiga (37.207 kg/ha), estatisticamente semelhante à produtividade 
obtida na variedade de mandioca brava IM-799, e ainda, à variedade mansa IM-1949 (33.667 kg/ha). Os 
melhores desempenhos produtivos obtidos nas variedades brava BRS Purus e mansa Aipim Manteiga são 
atribuídos a maior adaptação ambiental, considerando suas recomendações pela pesquisa como aptas ao 
plantio regional às condições de terra firme (DIAS et al. 1999; DIAS et al. 2003). 
 
Tabela 1. Resultados obtidos em avaliação botânica e agronômica de variedades de mandioca brava e 
mansa, em condições de terra firme, municipio de Itacoatina, AM,2016/2017. 

 
 
Teores de ácido cianídrico de raízes das variedades brava e mansa são mencionados na Tabela 1. Nas 
mandiocas mansas os valores obtidos variaram de 15-25 ppm na variedade IM-1949 e de 25-40 ppm na 
variedade Aipim Manteiga. Nas mandiocas bravas os valores obtidos variaram de 40-60 ppm. Os teores 
obtidos nas variedades BRS Purus e IM-799, são de padrão aceitável para mandioca brava e os teores 
obtidos nas variedades Aipim Manteiga e IM-1949, de padrão aceitável para mandioca mansa. As 
mandiocas bravas e mansas destacaram-se quanto à produção de amido, com teores variando de 26,00% 
na variedade Aipim Manteiga a 28,30% na variedade BRS Purus. Destacou-se ainda a mandioca mansa IM-
1949 com 27,41% de teor de amido, semelhante estatisticamente ao obtido na variedade BRS Purus. Os 
teores obtidos são considerados bons tanto para consumo in natura, como para fabricação de farinha e 
fécula. A cor da polpa de raiz é determinante para que os agricultores utilizem variedades de mandioca, 
tanto brava quanto mansa. É hábito consumir mandioca mansa in natura com polpa de raiz branca, e de 
forma semelhante para o consumo de farinha, mandioca brava com polpa de raiz amarela. Constatou-se 
polpa de raiz de cor creme para a variedade BRS Purus, polpa de raiz de cor amarela para as variedades 
IM-799 e Aipim Manteiga e polpa de raiz de cor branca para a variedade IM-1949. Obteve-se para altura 
de plantas uma média de 3,00 m, com variação entre 2, 45 m na variedade mansa Aipim Manteiga a 3,94 
m na variedade brava IM-799, altura esta, diferente estatisticamente das obtidas nas demais variedades. 
Esta variável reveste-se de importância, por estar associada ao vigor vegetativo, boa produção de raízes, e 
ainda, de disponibilidade de manivas-semente para plantios futuros. Raízes longas são indesejáveis para a 
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comercialização, por sofrerem maiores danos durante a colheita e o transporte, além de dificultarem o seu 
acondicionamento em embalagens próprias de distribuição ao consumidor (FUKUDA; BORGES, 1988). As 
variedades apresentaram comprimento médio de raiz de 29,95 cm, com variação entre 26,65 (Aipim 
Manteiga) e 33,45 cm (BRS Purus), cujo comprimento, estatisticamente foi semelhante ao obtido com a 
variedade IM-1949 (30,93 cm). Constatou-se, predominância de raízes de formato cônico-cilíndrica nas 
variedades de BRS Purus e Aipim Manteiga, raízes de formato cônica na variedade IM-799 e raízes de 
formato cilíndrica na variedade IM-1949. 
 
Conclusões 
Melhor desempenho produtivo de raízes de mandiocas bravas foi obtido na variedade BRS Purus (49.997 
kg/ha), enquanto nas mandiocas mansas, na variedade Aipim Manteiga (37.207 kg/ha). Os teores de ácido 
cianídrico obtidos nas variedades são de padrão aceitável para mandiocas bravas e mansas. As mandiocas 
bravas e mansas destacaram-se quanto à produção de amido, com teores variando de 26,00% na variedade 
Aipim Manteiga a 28,30% na variedade BRS Purus. Constatou-se polpa de raiz de cor creme para a 
variedade BRS Purus, cor amarela para as variedades IM-799 e Aipim Manteiga e cor branca para a 
variedade IM-1949. A média de altura de planta foi de 3,00 m, com variação entre 2, 45 m na variedade 
Aipim Manteiga a 3,94 m na variedade IM-799. As variedades apresentaram comprimento médio de raiz 
de 29,95 cm, com variação entre 26,65 (Aipim Manteiga) e 33,45 cm (BRS Purus). Constatou-se, 
predominância de raízes de formato cônico-cilíndrica para as variedades de mandioca BRS Purus e Aipim 
Manteiga, raízes de formato cônica para a variedade IM-799 e raízes de formato cilíndrica para a variedade 
IM-1949.  
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Introducción 
Las principales características del cultivo de mandioca (Manihot esculenta Crantz) que pueden influir sobre 
la calidad de la raíz tuberosa son: que es de ciclo largo (7 a 18 meses) y que no tiene un período definido 
de maduración para su cosecha; en consecuencia, es posible registrar variaciones en la composición 
química de la raíces tuberosas de acuerdo al momento de cosecha (Medina et al., 2017). No obstante, 
también influyen otros factores, tales como el genotipo y las condiciones de crecimiento (Odebunmi et al., 
2007). En general, la bibliografía informa contenidos minerales amplios y diversos referidos a la 
composición de las harinas de raíces tuberosas de mandioca obtenidas en condiciones de campo; sin 
embargo, son escasas las referencias que se tienen acerca de los materiales genéticos difundidos en 
Argentina y, más aún, si son cosechados en diferentes momentos y cultivados en múltiples campañas 
(Medina et al., 2017). El objetivo de este trabajo fue determinar la concentración de Nitrógeno (N), Fósforo 
(P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Sodio (Na) de raíces tuberosas de plantas de tres cultivares de 
mandioca, cosechadas en cuatro momentos y cultivadas en tres campañas agrícolas en Corrientes, 
Argentina. 
 
Materiales y Métodos 
Material Vegetal: Se estudiaron harinas derivadas de porciones de raíces tuberosas de plantas de mandioca 
de los cultivares Palomita (no ramificado), Amarilla y Ramada Paso (ramificados), ampliamente difundidos 
en Corrientes. Las mismas, fueron cosechadas en diferentes momentos (3, 6, 9 y 12 meses) durante 1 año 
de implantación, en las campañas 2012-2013; 2013-2014 y 2014-2015. 
 Ubicación geográfica: Los cultivos de donde se obtuvieron las muestras, se llevaron a cabo en el Campo 
Didáctico-Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, 
Corrientes, Argentina (27°28'27"S, 58°47'00"0, 70 msnm). 
 
Caracterización climática: Según el sistema de Köppen, la provincia de Corrientes posee clima mesotermal, 
cálido templado, sin estación seca (Escobar et al., 1996). 
 
Caracterización edáfica: El suelo representativo del área de estudio pertenece a la Serie Ensenada Grande 
clasificado como Udipsamment árgico, familia mixta, hipertérmica con granulometría gruesa en superficie, 
mediano a débilmente ácido en el horizonte A (Escobar et al., 1996). 
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Fecha de Plantación y Duración del Ensayo: En las tres campañas, las estacas se plantaron en los meses de 
septiembre-octubre; 1º Septiembre 2012, 2º Octubre 2013, 3º Octubre 2014. Las parcelas fueron 
conducidas libres de competencia de malezas, sin fertilizar y sin regar. 
 
Toma de muestras y acondicionamiento: Se extrajeron 3 individuos al azar por cada cultivar, cada 
momento de cosecha y cada campaña agrícola; se cosecharon las raíces tuberosas de cada individuo 
muestreado y se realizó una mezcla de porciones distales, medias y proximales de raíces con peridermis, 
las cuales se pesaron en fresco y se secaron a 70ºC hasta peso constante. De esta manera se obtuvieron 3 
muestras de material seco, que luego fueron trituradas mediante una licuadora hasta obtener una fécula 
fina y homogénea y finalmente tamizadas con malla de 1 mm. 
 
Análisis químicos: Se analizaron los contenidos de P, K, Ca, Mg y Na por triplicado, siguiendo los protocolos 
descriptos en A.O.A.C. (2012). El contenido de N se determinó por micro Kjeldahl (Malavolta et al., 1997). 
Posteriormente, se calculó la concentración de cada uno de los elementos y la misma se expresó en 
porcentaje en base seca (i.e. %N, %P, %Ca, %K, %Mg y %Na). 
 
Diseño experimental: los factores principales estudiados fueron el cultivar, el momento de cosecha y las 
distintas campañas agrícolas. El diseño del experimento fue de arreglo factorial: cultivar (3 niveles: 
Amarilla, Palomita y Ramada Paso) x momento de cosecha (4 niveles: 3, 6, 9 y 12 meses) x campaña agrícola 
(3 niveles: 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015). 
 
Análisis estadísticos: Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza (ANOVA), utilizando 
el programa InfoStat v. 2008, previa verificación de la normalidad de las variables. Todas las variables 
estudiadas tuvieron que ser transformadas ya sea mediante Log10 (%N, %Ca y %Na) o Raíz cuadrada (%P, 
%K, %Mg) a fin de normalizarlas. Cuando el ANOVA detectó diferencias significativas, se compararon los 
valores medios de las variables evaluadas, mediante el Test de Comparaciones Múltiples de Duncan 

(P0,05). 
 
Resultados y Discusión 
En la Tabla 1 se pueden observar las concentraciones promedio de los nutrientes evaluados en raíces 
tuberosas de mandioca. Tanto el factor Momento de cosecha (MC) como el factor Campañas (Cam) 
generaron diferencias significativas con respecto a todos los nutrientes evaluados. Por el contrario, el 
factor Cultivar (Cv) sólo arrojó diferencias estadísticas en %N y %K. Medina et al. (2017) no registraron 
diferencias significativas en los contenidos de P, K, Ca, Mg y Na de raíces tuberosas de mandioca debidas 
al Cv, ni respecto del MC (4, 5, 6, 7 y 9 meses después de la plantación), en cultivos bajo invernadero y sin 
restricciones hídricas ni nutricionales. La escasa o nula influencia del Cv sobre el contenido de algunos 
nutrientes no resulta común, ya que se encuentra bien documentado el efecto pronunciado que ejerce el 
genotipo sobre caracteres morfométricos, agronómicos y químicos de la mandioca (Marín et al., 2008; 
Mtunguja et al., 2016). También hay evidencias del efecto del MC y las Cam sobre la partición de 
fotoasimilados y los componentes del rendimiento en mandioca (Medina et al., 2015). En coincidencia con 
Rodríguez et al. (2009), el macronutriente de mayor concentración en las raíces tuberosas fue el K y el de 
menor concentración fue el Mg, tanto para cada factor y nivel analizado, como para el promedio general. 
En el caso del Na, la concentración en las raíces tuberosas resultó la más baja en todos los casos, con 
respecto al resto de los nutrientes evaluados, correspondiéndose con lo informado por Bradbury & 
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Holloway (1988) y Montagnac et al. (2009). 
 
Tabla 1. Concentración de nutrientes de raíces tuberosas de plantas de tres cultivares de mandioca, 
cosechadas en cuatro momentos y cultivadas en tres campañas agrícolas en Corrientes, Argentina. 

Factores    Nutriente (%)   

e Interacciones  N P K Ca Mg Na 

 Palomita 0,78ab* 0,87a 0,91a 0,74a 0,36a 0,026ª 

Cultivar (Cv) Amarilla 0,74a 0,95a 1,20b 0,75a 0,36a 0,029ª 

 Ramada Paso 0,84b 0,97a 1,39c 0,80a 0,35a 0,029ª 

Momentos 

90 1,19a 1,66a 1,64a 1,05a 0,39ab 0,042ª 

180 0,48d 0,67c 0,95c 0,62c 0,27c 0,032b 

de cosecha (MC) 

270 0,61c 0,48d 1,04b 0,62c 0,42a 0,019c 

(días) 

360 0,85b 0,90b 1,04bc 0,76b 0,34b 0,018c  

 2012-2013 0,56a 0,83a 1,01a 0,56a 0,29a 0,024a 

Campañas (Cam) 2013-2014 0,90b 0,89a 1,22b 0,97c 0,36b 0,032b 

 2014-2015 0,89b 1,07b 1,27b 0,76b 0,41c 0,027a 

Cv x MC x Cam Prom. Gral. 0,78 0,93 1,17 0,76 0,36 0,028 

p-valor** --- 0,0002 0,0072 0,0349 <0,0001 0,4104 0,1196 
*Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05); **p-valor de la interacción. 

 
Cuando se analizó el efecto de la interacción Cv x MC x Cam (Tabla 1), se detectaron diferencias 
significativas para las concentraciones de N, P, K y Ca de las raíces tuberosas de mandioca. En relación a 
este resultado se representaron las variaciones en la concentración de N, P, K, Ca, Mg y Na en función del 
Cv, MC y Cam (Figura 1 a-f). 
En la Figura 1 se puede observar que, en la primer campaña, los % N, %P y %K presentaron una tendencia 
lineal decreciente en función del tiempo en los cvs. Palomita y Amarilla (Fig. 1a-c), manteniéndose estable 
el %Ca, %Mg y %Na (Fig. 1d-f), excepto para el %Ca en el cv. Palomita. 
En las campañas restantes, se evidenció que la variación de la concentración de N, P, K y Ca respondería a 
una función cuadrática, muy notable en la campaña 2013-2014 y no tan conspicua en la campaña 2014-
2015 (Fig. 1). Esto pudo deberse a la diferenciación de raíces (Medina et al., 2015) o a fenómenos de 
translocación de los elementos móviles. Las concentraciones de Mg y Na no presentaron variaciones 
significativas en relación el efecto de la interacción Cv x MC x Cam (Fig. 1). 
Rodríguez et al. (2009) determinaron como se acumulaban el N, P, K, Ca y Mg en forma total y por órganos 
en plantas de mandioca del cv. Tempranita, cosechado a los 8 meses de la plantación y cultivado durante 
una campaña en Maracaibo, Venezuela. Estos autores concluyeron que existe una notable variabilidad de 
las concentraciones de los minerales en las raíces tuberosas dependiente del momento de cosecha y su 
manejo nutricional. 
Las discrepancias observadas en las concentraciones minerales en raíces de mandioca también podrían 
atribuirse a la muestra (i.e. raíces enteras, porciones o sólo tejidos radicales) o a su acondicionamiento. 
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Figura 1: Concentración de N (a), P (b), K (c), Ca (d), Mg (e) y Na (f) de raíces tuberosas de plantas de tres 
cultivares de mandioca (Palomita, Amarilla y Ramada Paso), cosechadas en cuatro momentos (3, 6, 9 y 12 
meses de la plantación) y cultivadas en tres campañas agrícolas (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015) en 
Corrientes, Argentina. Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05). 
 
Conocer las variaciones minerales de las raíces tuberosas de mandioca es importante desde el punto de 
vista nutricional, porque son la parte principal de la planta que se consume en países en desarrollo (Suarez 
Guerrero y Mederos Vega, 2011). En términos fisiológicos y agronómicos, es relevante establecer el efecto 
de los factores que afectan el contenido mineral de los órganos porque podría aportar a la comprensión 
de las variaciones de la relación fuente-destino que experimentan las plantas durante el ciclo productivo 
(Medina et al., 2015) y de esta manera ajustar técnicamente las recomendaciones de fertilización a los 
momentos de máxima necesidad (Rodríguez et al., 2009). 
 
Conclusiones 
La concentración de N, P, K, Ca, Mg y Na de raíces tuberosas de mandioca variaron en función del Momento 
de cosecha y las Campañas agrícolas. El factor Cultivar sólo afectó significativamente el %N y %K de las 
raíces tuberosas. El macronutriente de mayor concentración en las raíces tuberosas fue el K y el de menor 
concentración fue el Mg. En el caso del Na, su concentración en las raíces tuberosas resultó la más baja en 
todos los casos. La interacción entre Cultivar x Momento de cosecha x Campañas produjo diferencias 
significativas en las concentraciones de N, P, K y Ca de las raíces tuberosas de mandioca, no así en las de 
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Mg y Na. Dependiendo de la Campaña agrícola, las variaciones en la concentración de N, P, K y Ca 
presentaron un comportamiento definido, ya sea lineal o parabólico, aunque para validar tales hallazgos 
serán necesarias mayores investigaciones. 
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Introducción 
La mandioca (Manihot esculenta Crantz), junto con el maíz, la caña de azúcar y el arroz constituyen las 
fuentes de energía para la alimentación más importantes del mundo (Ceballos, 2002). Sus raíces tuberosas 
son cosechadas comercialmente entre los 6 y 24 meses post-plantación, según el cultivar y las condiciones 
de crecimiento (Cock, 1983). En el Nordeste Argentino se la cultiva debido a que sus raíces tuberosas, ricas 
en almidón, aportan un importante complemento de la mesa familiar de la población rural y buena parte 
de la población urbana y, además sus hojas y ramas, constituyen un forraje valioso para el ganado. Una 
pequeña cantidad de su producción es comercializada en mercados locales y otra porción es usada 
industrialmente para la obtención de harinas y almidón, por lo que representa una regular fuente de 
ingresos en la explotación agraria (Cenóz, 2000; Uset, 2008). La información disponible sobre los cultivares 
difundidos localmente respecto a la producción de biomasa, componentes del rendimiento y de calidad es 
escasa en la zona, en particular, si se considera la evaluación de su comportamiento en interacción con el 
tipo de suelo en que se cultivan. Por ello, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar el desempeño de 
dos cultivares ampliamente difundidos en la región, en tres series de suelo contrastantes y característicos 
de la cuenca mandioquera del Norte de Corrientes, Argentina. 
 
Materiales y Métodos 
En la campaña 2015-2016, se evaluaron dos cultivares de mandioca: uno no ramificado denominado 
Palomita y otro ramificado denominado Rama Seda, en tres series de suelos contrastantes: Treviño 
(Argiudol ácuico), Loreto (Hapludalf típico) y Ensenada Grande (Udipsament árgico). Las condiciones 
meteorológicas durante la campaña en cada sitio fueron similares: la temperatura media fue de 22,1 °C; 
mientras que las precipitaciones acumuladas durante el ciclo fueron de 1416,5 mm, 1284,8 y 1275,5 mm 
en Treviño, Loreto y Ensenada Grande, respectivamente. Para la determinación de la variable producción 
de biomasa (en base seca; en adelante peso seco) se tomaron muestras de plantas en las cinco fases 
fenológicas del cultivo: brotación, formación de sistema radical, desarrollo de tallos y hojas, engrosamiento 
de raíces y reposo (50, 100, 150, 210 y 280 días después de plantación, DDP, respectivamente) (Montaldo 
et al., 1979). Las plantas se separaron en raíces, pecíolos, láminas y tallo. Cada fracción se secó en estufa a 
72°C para determinar peso seco por órgano  y planta entera, y con ese dato el índice de cosecha (IC). 
Además, se determinaron los componentes del rendimiento: número de raíces tuberosas por planta 
(NRT/planta), peso fresco de raíces tuberosas por planta (PFRT/planta) y peso fresco individual de raíces 
tuberosas (PFiRT). Se calculó la partición de asimilados (en %) de la parte aérea (considerando la suma de 
los pesos secos de pecíolos, láminas y tallo) vs. parte radical (i.e. sólo considerando peso seco de raíces) y 
por órganos. El contenido de almidón se estimó utilizando el método gravimétrico descripto por Toro y 
Cañas (1983) a los 280 DDP. 
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Resultados y Discusión 
En cuanto a la producción de biomasa se observó un característico patrón sigmoidal de acumulación para 
ambos cultivares (Figura 1 y 2). 
 

 
Figura 1. Evolución del peso seco de la parte aérea, radical y planta entera de mandioca (Manihot 
esculenta), cultivar Rama Seda (ramificado), durante un cilco productivo. Campaña 2015-2016. 

 
 

Figura 2. Evolución del peso seco parte aérea, radical y planta entera de mandioca (Manihot esculenta), 
cultivar Palomita (no ramificado), durante un ciclo productivo. Campaña 2015-2016. 

 
Hubo interacciones significativas entre cultivar*momento y sitio*momento. En los primeros estadíos 
estudiados no se observaron diferencias, sin embargo, a partir de los 210 DDP el peso seco de planta (PS 
planta) fue significativamente superior en el cv. Rama Seda. Este cultivar alcanzó el máximo PS planta a los 
280 DDP (901,5 g). El cv. Palomita lo obtuvo a los 210 DDP (676,8 g), produciéndose un descenso posterior 
debido a la senescencia y caída de hojas y porque la magnitud del incremento de PSRT no llegó a compensar 
esa caída (Fig. 2). Entre sitios, Loreto produjo más PS planta con un máximo a los 210 DDP sin diferenciarse 
de 280 DDP. En Treviño y Ensenada Grande, el máximo PS planta se logró a los 280 DDP. En este último 
sitio se obtuvo un PS planta significativamente menor al resto. En partición de biomasa se hallaron 
diferencias significativas entre fracciones a partir de los 150 DDP, con el mismo comportamiento para 
ambos cultivares. En dicho momento fue significativamente mayor la partición hacia la parte aérea. A partir 
de los 210 DDP, cambió el sentido de la misma hacia la parte radical siendo superior al 55 % (Fig. 3 y 4). 
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Figura 3. Partición de biomasa en base seca (PS) en parte aérea y radical de los cultivares de mandioca 
Palomita y Rama Seda. 

 
Figura 4. Partición de biomasa en base seca por órganos de dos cultivares de mandioca. P:cv. Palomita. 
RS:cv. Rama Seda. 
 
En cuanto a los componentes del rendimiento (Tabla 1), al evaluar el NRT/planta se observó interacción 
cultivar*momento. En ambos cultivares se comenzaron a diferenciar raíces tuberosas a partir de los 100 
DDP, aumentando con el tiempo. Sin embargo, mientras que el NRT/planta en el cv. Palomita se estabilizó 
a los 150 días, en el cv. Rama Seda continúo aumentando significativamente hasta los 210 DDP. Entre sitios, 
en Treviño el NRT/planta fue significativamente superior al resto. Respecto al PFRT/planta (g.planta-1), el 
cv. Rama Seda alcanzó valores significativamente superiores a los obtenidos por cv. Palomita (2200 g vs. 
1500 g, respectivamente). Entre sitios también hubo diferencias en el PFRT/planta, destacándose Loreto, 
del mismo modo que en la variable PFiRT. En cuanto al IC, Ensenada Grande fue significativamente superior 
ya que, al momento de determinarlo, a pesar de no tener el mayor PFRT/planta, la producción de biomasa 
aérea se encontraba significativamente por debajo de la obtenida en los demás sitios. Respecto al 
porcentaje de almidón en raíces (Tabla 1) hubo interacción cultivar*sitio siendo significativamente mayor 
en el cv. Palomita, en la serie Ensenada Grande. Entre las demás combinaciones no se detectaron 
diferencias significativas. 
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Tabla 1. Componentes del redimiento y calidad de los cultivares de mandioca Palomita y rama Seda 
plantados en tre series de suelos del Norte de Corrientes, Argentina a los 280 DDP. 

 
 
Conclusiones 
Se determinó el patrón de producción de biomasa en base seca de los cultivares de mandioca Rama Seda 
y Palomita plantados en el Norte de Corrientes, Argentina. Se observó el cambio en la distribución de los 
fotoasimilados a los 210 DDP. El cv. Rama Seda produjo significativamente mayor biomasa que el cv. 
Palomita, aumentando la misma hasta los 280 DDP. El rendimiento de raíces tuberosas en el cv. Rama Seda 
fue mayor debido a un mayor número y peso individual de raíces tuberosas. Entre sitios, en cuanto a PFRT 
y PFiRT se destacó la serie de suelo Loreto sobre los demás, quizás por las condiciones óptimas de drenaje 
y textura del mismo que permiten un mejor desarrollo de raíces, a pesar de ser un suelo de baja fertilidad 
química natural. Caso contrario fue el de la serie de suelo Ensenada Grande, donde resultaría necesaria la 
reposición de vía fertilización. Para dilucidar el efecto que tuvieron las variables edáficas propias de cada 
serie de suelo sobre las variables evaluadas en este trabajo se requieren mayores investigaciones. 
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Introducción 
La mandioca absorbe cantidades elevadas de nutrientes del suelo debido a su alta productividad de 
biomasa (Lorenzi, 1981) y por su condición de cultivo de ciclo largo (Howeler, 1981). Las variaciones en la 
absorción se deben principalmente a las condiciones edafoclimáticas y a los cultivares empleados (Lorenzi 
1981). Determinar las cantidades de nutrientes absorbidos en cada una de las etapas fenológicas podría 
ser una herramienta útil para proporcionar los nutrientes al cultivo, en los momentos necesarios. Conocer 
la dinámica de absorción y partición de nutrientes es esencial para ajustar técnicamente las 
recomendaciones de fertilización y racionalizarla nutricional, económica y ambientalmente (Bertsch, 
2005). El objetivo de este trabajo fue determinar el patrón de acumulación y partición de macronutrientes 
(N, P, K, Ca y Mg) en órganos y planta entera de dos cultivares de mandioca y evaluar su dinámica en tres 
sitios con series de suelo contrastantes. 
 
Materiales y Métodos 
Se evaluaron dos cultivares de mandioca: uno no ramificado denominado Palomita y otro ramificado 
denominado Rama Seda, en tres series de suelos contrastantes: Treviño (Argiudol ácuico), Loreto 
(Hapludalf típico) y Ensenada Grande (Udipsament árgico), en la campaña 2015-2016. Las condiciones 
meteorológicas fueron similares durante esa campaña en cada sitio (22,1°C de temperatura media; y 
1416,5, 1284,8 y 1275,5 mm de precipitaciones acumuladas en Treviño, Loreto y Ensenada grande, 
respectivamente). Se tomaron muestras de plantas coincidentemente con las fases fenológicas: brotación, 
formación de sistema radical, desarrollo de tallos y hojas, engrosamiento de raíces y reposo (50, 100, 150, 
210 y 280 días después de plantación, DDP, respectivamente) y se separaron en raíces, tallos, pecíolos y 
láminas. En cada muestra y planta completa se determinó el peso seco y la concentración de N, P, K, Ca y 
Mg (en g / 100 g de materia seca). A partir de esa concentración y el peso seco de cada fracción, se 
determinó la absorción de macronutrientes (g.planta-1), por momento de observación y en total (a los 280 
DDP). Se calculó la partición de los mismos (en %) en parte aérea (considerando la suma de los gramos de 
nutrientes acumulados en tallo, pecíolos y láminas) vs. parte radical (i.e. sólo considerando gramos de 
nutrientes en raíces). pecíolos, láminas y tallo) vs. parte radical (i.e. sólo considerando gramos de nutrientes 
en raíces). El diseño fue en bloques completamente aleatorizados. Cada variable se analizó 
estadísticamente mediante el análisis de la varianza empleando un α=0,05, y la Prueba rangos múltiples de 
Duncan (Steel y Torrie, 1993). 
 
Resultados y Discusión 
Respecto a la absorción de macronutrientes (g.planta-1) se observó que tuvo un patrón sigmoidal, 
guardando estrecha relación con la producción de biomasa. No se detectaron interacciones 
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Cultivar*Momentos por lo que las curvas fueron similares en ambos cultivares (Fig. 1).  
 

 
Figura 1. Dinámica de absorción de N,P,K,Ca y Mg (g.planta-1) y de la producción de biomasa en base seca 
(Peso seco en g) en plantas de los cvs. de mandioca Palomita (No ramificado) y Rama Seda ( ramificado), 
durante un ciclo productivo. Campaña 2015-2016. 
 
Se observaron diferencias significativas entre cultivares en la absorción media y por momentos para todos 
los nutrientes estudiados, siendo significativamente superiores en cv. Rama Seda respecto del cv. Palomita 
(Fig. 2).  

 
Figura 2. Absorción media de N,P,K,Ca y Mg (g.planta-1)) en plantas de los cvs. de mandioca Palomita (No 
ramificado) y Rama Seda ( ramificado), durante un ciclo productivo. Campaña 2015-2016. 
 
Al analizar el efecto de los factores Sitios y Momentos pudieron distinguirse interacciones entre ellos, para 
todos los nutrientes. En el caso del N, a los 50 y 100 DDP, la absorción fue superior en la serie Treviño. Sin 
embargo, a partir de los 150 DDP, en todos los casos fue superior en Loreto. La máxima absorción (18,86 
g, en promedio) se encontró a los 210 días, para todos los sitios, siguiendo la tendencia de la curva de 
producción de biomasa que en este estadío fue máxima (Fig. 3). 
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Figura 3. Absorción media de Nitrógeno (g.planta-1) de mandioca durante un cilco productivo, en tres series 
de suelos del Norte de Corriente, Argentina. Campaña 2015-2016. 
 
La absorción total de N fue significativamente superior en cv. Rama Seda respecto del cv. Palomita (8,55 g 
vs. 6 g, respectivamente). Respecto a la partición, hasta los 150 DDP, se dirigió en mayor medida hacia la 
parte aérea ya que en esa etapa la planta se encuentra en plena formación de tallos y hojas. A partir de los 
210 días, fue significativamente superior en raíces (65% del N total de la planta) debido a que en ese 
momento cambia la partición de asimilados hacia el crecimiento y engrosamiento de raíces tuberosas. 
Respecto al P, tanto en Loreto como en Ensenada Grande, el pico máximo de absorción se halló a los 280 
DDP, mientras que en Treviño se dio a los 210 DDP (Fig. 4).  
 

 
 

 
Figura 4. Absorción media de Fósfora (g.planta-1) de mandioca durante un cilco productivo, en tres series 
de suelos del Norte de Corriente, Argentina. Campaña 2015-2016. 
 
La absorción total de P fue significativamente superior en Loreto, respecto a los demás sitios. Entre 
cultivares no se detectaron diferencias significativas (6,2 g, en promedio). En cuanto a la partición, hasta 
los 210 DDP, se dirigió en mayor medida hacia la parte aérea (85-90%), mientras que a los 280 DDP cambió 
el destino siendo significativamente superior en la parte radical (85%). El K registró diferentes valores de 
absorción durante los distintos momentos sin embargo, a partir de los 210 DDP (momento de máxima 
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absorción de este nutriente) los valores fueron significativamente superiores en la serie Loreto respecto a 
los demás sitios (18,85 g vs. 11,3 g, respectivamente) (Fig. 5). 
 
 

 
 Figura 5. Absorción media de Potasio (g.planta-1) de mandioca durante un cilco productivo, en tres series 
de suelos del Norte de Corriente, Argentina. Campaña 2015-2016. 
 
La absorción total de K fue significativamente superior en cv. Rama Seda respecto al cv. Palomita (115,9 g 
vs. 69,3 g, respectivamente). Entre sitios, Loreto se destacó respecto al resto (142,7 g vs. 67,5g, promedio). 
Hasta los 150 DDP la parte aérea fue el principal destino, significativamente mayor respecto de las raíces, 
y a los 210 y 280 DDP cambió el destino, siendo significativamente superior en raíces. La diferencia entre 
fracciones fue más acentuada a los 280 DDP (90%) debido a la pérdida de biomasa por senescencia de hojas 
que ocurre en esta fase, y al simultáneo incremento en la biomasa de raíces tuberosas. En el momento de 
máxima absorción (210 DDP) los valores dados fueron 7,86 g (57%) hacia raíces y 5,96 g (43%) hacia la parte 
aérea. En el caso del Ca, el momento de máxima absorción se dio a los 210 DDP en Loreto y Treviño, siendo 
significativamente superiores a Ensenada Grande (11,15 g, en promedio vs. 6,49 g). En este último sitio, el 
pico de máxima absorción fue a los 150 DDP, sin diferenciarse estadísticamente con los demás (Fig. 6). 
 

 
Figura 6. Absorción media de Calcio (g.planta-1) de mandioca durante un cilco productivo, en tres series de 
suelos del Norte de Corriente, Argentina. Campaña 2015-2016. 
 
En la absorción total de Ca, Loreto se destacó sobre los demás sitios. Entre cultivares, el cv. Rama Seda 
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absorbió significativamente más Ca que el cv. Palomita (47,1 g vs. 25,7 g, respectivamente). Se dirigió en 
mayor cuantía hacia la parte aérea, salvo a los 280 DDP. Respecto al Mg, el momento de máxima absorción 
fue a los 150 DDP, donde Loreto y Ensenada Grande fueron significativamente superiores a Treviño (9,66 
g vs. 5,97 g, respectivamente) (Fig. 7).  
 

 
Figura 7. Absorción media de Magnesio (g.planta-1) de mandioca durante un cilco productivo, en tres series 
de suelos del Norte de Corriente, Argentina. Campaña 2015-2016. 
 
La absorción total de Mg fue significativamente superior en cv. Rama Seda respecto al cv. Palomita (23,6 g 
vs. 13,5 g, respectivamente). Analizando la partición, hasta los 150 DDP fue significativamente superior 
hacia la parte aérea, y a partir de los 210 DDP, la tendencia se invirtió hacia las raíces. En el momento de 
máxima absorción se dirigió significativamente más hacia la parte aérea (79%). 
 
Conclusiones 
Se determinó el patrón de absorción de N, P, K, Ca y Mg en órganos y planta entera de dos cultivares de 
mandioca, el cual resultó sigmoidal y sigue la tendencia de la producción de biomasa. Se distinguieron los 
períodos de máxima absorción, la absorción total y la partición de nutrientes lo cual resultaría útil para 
realizar recomendaciones de fertilización. Se pudo evaluar la dinámica de absorción en tres series de suelo 
contrastantes donde, si bien las cantidades absorbidas varían considerablemente, los momentos de 
máxima absorción para cada uno en particular coinciden. Estos momentos se encuentran estrechamente 
relacionados con la variación en la producción y partición de biomasa, y las cantidades absorbidas 
dependerían de las características del suelo y su disponibilidad de nutrientes. 
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Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é cultivada em regiões tropicais, sendo a África responsável por 
42% da produção mundial, enquanto a Ásia e a América do Sul detêm 37% e 21% respectivamente, do total 
produzido (FASINMIRIN e REICHERT, 2011).  
O estudo do comportamento de mandioca, sob competição com plantas daninhas, sugere diferentes 
manejos devido a resposta gênica da planta ao estresse causado pela interferência, que segundo 
Albuquerque et al., (2008) pode reduzir a produtividade até 90% (PERESSIN et al.,1998).  
As plantas daninhas são fatores limitantes no agrossistema da mandioca, sendo uma das principais causas 
da baixa produtividade dessa espécie, devido ao crescimento inicial lento, que deixa o solo descoberto e 
favorece o crescimento das plantas daninhas e a competição com a mandioca pelos fatores de produção 
(AZEVEDO et. al, 2000).  
Considerando a importância da cultura para o Estado do Amazonas e os danos causados pela interferência 
de plantas daninhas na produção de raízes, este estudo objetivou quantificar a produtividade de raízes e o 
acúmulo de prolina em folhas, como um possível indicador de estresse fisiológico, em duas variedades de 
mandioca cultivadas em diferentes períodos de controle e convivência com plantas daninhas. 
 
Material e métodos 
A pesquisa foi conduzida na Fazenda Experimental da AM (02º 37‟ 17 1‟‟ e 02º 39‟ 41 4‟‟S 60º 03‟ 29 1‟‟ 
e 60º 07‟ 57 5‟‟W) localizada no km 38 da rodovia BR –174 no Estado do Amazonas, em dois experimentos 
durante os anos agrícolas 2012/2013 e 2013/2014. 
O material para propagação foi procedente do município amazonense de Benjamin Constant (4º 22' 48.2" 
S e 70º 1'31.8" W). As manivas foram retiradas de plantas com 10 meses de idade das variedades Pão, da 
classe mansa e Racha-terra, da classe brava. 
O delineamento experimental foi blocos ao acaso em esquema fatorial 2 x 2 x 12, com quatro repetições. 
Os fatores foram compostos pelas variedades Pão e Racha-terra, pelos manejos de controle e convivência 
com plantas daninhas e pelos 12 períodos 0 – 28 – 56 – 84 – 112 – 140 – 168 – 196 – 224 – 252 – 280 – 308 
dias após o plantio.  
Aos 308 dias, avaliou-se a produção por meio do peso das raízes das plantas da área útil de cada 
tratamento. Os valores de produção foram convertidos à produtividade, expressa em t ha-1, por meio da 
fórmula: Produtividade (kg/ha-1) = peso de raiz de oito plantas/8 x número de plantas/ha-1/1000. A análise 
de prolina foi realizada conforme Bates et al., (1973), baseada em curva padrão.  
A análise de prolina foi realizada conforme Bates et al., (1973), baseada em curva padrão. O cálculo do teor 
de prolina foi obtido pela equação, por regressão linear, e o resultado expresso em μmol. g-1 de matéria 
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seca. Os valores de produtividade e de prolina foram submetidos à análise da variância, comparação de 
médias pelo teste de Tukey (p≤0 05) e regressão não linear para aqueles com significância. 
 
Resultado e Discussão 
O período critico de interferencia (PCI) da variedade Pão, em 2013 foi de 56 – 224 DAP das manivas de 
mandioca (Figura 1), enquanto este período para variedade Racha-terra foi de 56 - 140 DAP (Figura 2). 

 

 
Figura 1. Produtividade (t ha-1) de mandioca da variedade Pão, submetida a dois manejos e 12 períodos 
de controle e convivência com plantas daninhas. Manaus, 2012/2013. 
 

 
Figura 2. Produtivida (t ha-1) de mandioca da variedade Racha-terra (RT), submetida a dois manejos e 12 
períodos de controle e convivência com plantas daninhas. Manaus, 2012/2013. 
 
A duração do PCI para a variedade Pão foi de 168 dias e para variedade Racha-terra 84 dias. É uma diferença 
do dobro do PCI para a variedade Pão em relação a Racha-terra. Isto pode ser atribuído, principalmente, 
devido a arquitetura da variedade Pão, que possui folhas com lóbulos centrais do tipo reto, porte baixo e 
crescimento inicial com pouca taxa de incremento.  
As características morfológicas da parte aérea dessa variedade demoram mais tempo para cobrir o solo 
em relação à variedade Racha-terra, cujas folhas com lóbulos centrais oblongo-lanceolada e lóbulo foliar 
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liso, favorecem o processo fotossintético, pois aumenta a área de superfície de absorção de luz para a 
fotossíntese (OLIVEIRA, 2011). 

 
Figura 3. Produtividade (t ha-1) de mandioca da variedade Pão, submetida a dois manejos e 12 períodos 
de controle e convivência com plantas daninhas. Manaus, 2013/2014. 
 

 
Figura 4. Produtividade (t ha-1) de mandioca da variedade Racha-terra (RT), submetida a dois manejos e 12 
períodos de controle e convivência com plantas daninhas. Manaus, 2013/2014. 
 
Quanto à prolina, esse aminoácido mostrou ser um excelente marcador do estresse causado pelas plantas 
daninhas à mandioca (Figuras5 e 6). 
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Figura 5.Teor de prolina (mol/g de matéria seca) de mandioca da variedade Pão submetida a dois manejos 
e 12 períodos de controle e convivência com plantas daninhas. Manaus,2012/2013. 
 

 
 

Figura 6. Teor de prolina ((mol/g de matéria seca) de mandioca da variedade Racha-terra (RT), submetida 
a dois manejos e 12 períodos de controle e convivência com plantas daninhas. Manaus, 2012/2013.  
 
Nesta situação, o teor da prolina aumentou de forma sigmoidal, com o período de convivência das plantas 
daninhas com a mandioca. De forma análoga, no tratamento controle das plantas daninhas a prolina 
diminuiu. Isto sugere que o estresse é baixo e não deve ser atribuído às plantas daninhas, mas a outros 
fatores do ambiente. 

 
Conclusão 
O período crítico da mandioca calculado pela produtividade foi maior do que o estimado pelo teor de 
prolina. A prolina mostrou ser um melhor indicador para avaliar o período crítico de interferência das 
plantas daninhas em mandioca do que a produtividade. As variedades Pão e Racha-terra possuem períodos 
críticos diferentes.  

 
 

Agradecimentos 



 

 

349

À Universidade Federal do Amazonas e ao Instituto de Natureza e Cultura. 
À FAPEAM pela concessão da bolsa de doutorado ao primeiro autor. 
 

Referências 
ALBUQUERQUE, J. A. A. et. al. Interferência de plantas daninhas sobre a produtividade da mandioca 
(Manihot esculenta). Planta Daninha, v. 26, n. 2, p. 279-289. 2008. 
AZEVEDO, C. L. L. et al. Levantamento de plantas daninhas na cultura da mandioca, em um ecossistema 
semi-árido do Estado da Bahia. Magistra, v. 12, n. 1/2, p.41-49, 2000. 
FASINMIRIN, J. T.; REICHERT, J. M. Conservationtillage for cassava (Manihot esculenta Crantz)production in 
thetropics. Soil & Tillage Research, v. 113, p.1–10, 2011. 
PERESSIN, V.A. et al. Acúmulo de matéria seca na presença e na ausência de plantas infestantes no cultivar 
de mandioca SRT59 – Branca de Santa Catarina. Bragantia, v. 57, n.1, p. 135-148, 1998. 
OLIVEIRA, M.L.; BACCARO, F. B.; BRAGA-NETO, R.; MAGNUSSON, W.E. ReservaDucke: a biodiversidade 
amazônica através de uma grade. PPBio, 2011. 

 
 

Palavras-chave: Macaxeira, Manihot esculenta, Competição. 
 



 

 

350

ESPAÇAMENTOS E HERBICIDAS NO MANEJO DE PLANTAS DANINHAS NA 
CULTURA DA MANDIOCA 

Antonio Dias Santiago, Sergio Oliveira, Manoel Cavalcante, Lizz Morais, Manoel 

Mendes. 

antonio.santiago@embrapa.br, sergio.procopio@embrapa.br, mhenriquebc@hotmail.com, lizz.kezzy@embrapa.br, 

n.mndes01@gmail.com 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

 
 
Introdução 
Uma das culturas básicas da dieta alimentar de inúmeros países, especialmente os subdesenvolvidos e os 
em desenvolvimento é a mandioca (Manhiot esculenta Crantz) cuja produção mundial atingiu 275 milhões 
de toneladas em 2013 (FAO, 2014). Essa cultura possui uma infinidade de utilização que resumidamente 
pode ser dividida em alimentação humana e animal. Na humana, a forma mais comum é o seu consumo 
sob a forma de farinha e “in natura”, onde em alguns países são consumidos em torno de 270 Kg do produto 
por habitante ano. Também é consumida diretamente ou através de seu principal componente o amido e 
na alimentação animal, fornecida sob a forma de raspas ou de sua parte aérea, pois suas folhas são ricas 
em proteína.  
No Estado de Alagoas, em termos de área plantada, as culturas da mandioca, cana-de-açúcar e feijão são 
as mais representativas. Neste estado da federação, durante o ano 2015, a mandioca foi cultivada em 39 
529 ha, apresentando produtividade média de 13 043 t/ha abaixo da média nacional que foi de 15 431 t/ha 
(IBGE, 2016). Vários fatores contribuem para as baixas produtividades, dentre as mais relevantes podem 
ser citadas: uso de genótipos não adaptadas as condições edafoclimáticas locais; baixo uso de adubos e 
corretivos e especialmente um manejo equivocado de controle de ervas daninhas.  
Na última década importantes alterações, algumas positivas e outras negativas, vêm sendo implementadas 
no sistema de produção da cultura da mandioca em Alagoas como o plantio semi mecanizado, uso de 
plantios isolados em detrimento ao consórcio, uso de adubação química, e o uso de herbicidas (SANTIAGO 
et al., 2015). O uso do controle químico seguindo rígidas normas técnicas atenuam ou eliminam possíveis 
danos ao meio ambiente e a saúde humana.  
O crescimento de plantas daninhas nas lavouras de mandioca não sofre concorrência das plantas de 
mandioca, pois, essa cultura apresenta crescimento inicial lento aliado ao fato de ser cultivada em 
espaçamentos largos, o que facilita o estabelecimento da comunidade infestante (SILVA et al., 2012). O 
prejuízo da concorrência de plantas invasoras na produtividade das raízes de mandioca pode chegar a 70% 
se não controladas no longo do ciclo da mandioca (PERESSIN e CARVALHO, 2002).  
A literatura é farta de trabalhos científicos que apresentam significativas reduções de produtividades, 
especialmente de raízes, quando a cultura sofre concorrência das ervas daninhas. No estudo de Silva et al., 
2011, são citados autores que relatam os prejuízos da interferência imposta pelas plantas daninhas à 
cultura da mandioca tais como: decréscimos na produção de raízes, podendo chegar à aproximadamente 
90%; redução no crescimento da parte aérea, estande final de plantas e o número de raízes por planta. 
Certo que esses prejuízos dependem de fatores como a época de desenvolvimento da cultura e duração da 
interferência.  
O objetivo deste estudo foi avaliar a associação de herbicidas, aplicados em pré-emergência, e densidade 
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de plantas de mandioca no controle de ervas daninhas em 03 cultivares de mandioca cultivadas no Agreste 
de Alagoas. 

 
Material e métodos 
O ensaio foi instalado no município de Arapiraca (AL) (latitude 9°45’9”S; longitude 36°39’39”W e altitude 
264m), na região Agreste do estado de Alagoas e conduzido no período de 15 junho de 2015 a 13 outubro 
de 2016. O solo da área experimental foi classificado como Podzólico Vermelho Amarelo (EMBRAPA, 2013). 
O clima predominante de acordo com a classificação de Köppen, é do tipo Tropical Chuvoso com verão 
seco. O período chuvoso começa no outono tendo início em fevereiro e término em outubro. A precipitação 
média anual é de 1.634.2 mm. A vegetação é predominantemente do tipo Floresta Subperenifólia, com 
partes de Floresta Subcaducifólia e cerrado/ floresta.  
Na área do ensaio foram coletadas amostras de solo e baseado nos resultados de fertilidade foi realizada 
a adubação química.  
Os tratamentos foram compostos por três cultivares: Campinas, Pretinha e Caravela, cultivadas em quatro 
diferentes densidades, ou seja, espaçamentos entre linhas: (0,6 m; 0,8 m; 1,0 m e 1,2 m), mantendo-se 
fixos os espaçamentos entre plantas que foi de 0,60m. Todas as parcelas receberam após o plantio da 
mandioca a aplicação de Clomazone e Flumioxazin respectivamente nas dosagens de 1.260 g ha-1 + 100 g 
ha-1 . Sendo esse o único tratamento para o controle de ervas daninhas.  
O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso em esquema fatorial 3 X 4, onde o fator um foram 
as cultivares e o fator dois foram os espaçamentos. Aos 16 meses após o plantio o ensaio foi colhido e 
avaliadas as seguintes características: produção de raízes em (ton.ha-1 ), porcentagem de amido (%), 
comprimento e diâmetro de raízes. Para as duas últimas foram consideradas 5 raízes escolhidas ao acaso 
na área útil de cada parcela. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias submetidas ao 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
Resultado e Discussão 
Pela tabela 1, observa-se que não houve diferença estatística em nenhum dos genótipos estudados quando 
se variou os espaçamentos no tocante a produção de raízes. Chama atenção o fato que todos os materiais 
apresentaram produtividades de raízes superiores à média do Estado que gira em torno de 13 t/ha. Ou 
seja, a menor produtividade obtida no presente estudo foi no mínimo o dobro da média estadual. Esses 
materiais são os mais cultivados na região Agreste.  
Esses resultados não estão de acordo com os obtidos por outros autores a exemplo de Takahashi e Guerini, 
1998, e Mattos et al., 1973, que verificaram que as produções máximas de raízes ocorreram com 
espaçamentos entre 1,0 m entre as linhas. Por outro lado, ao estudarem cinco cultivares de mandioca 
cultivadas em diferentes populações que variaram de 5.000 a 30.000 plantas por hectare, Cock et al., 1977, 
chegaram as seguintes conclusões: as maiores produções de raízes foram obtidas nas menores populações 
e com o aumento das densidades acima de 10.000 plantas por ha as respostas não foram significativas em 
termos de produção de raízes.  
Os teores de fécula, tabela 1, também foram satisfatórios uma vez que o menor teor foi de 28,93% que é 
considerado bom. Observa-se que nenhum dos genótipos estudados apresentaram diferenças quando se 
comparam os diferentes espaçamentos. Contudo, quando se analisa entre os espaçamentos verifica-se a 
cultivar Pretinha apresentou os menores teores de fécula em comparação com as demais cultivadas aos 
60 cm e 120 cm.  
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Tabela 1. Médias produção de raízes e teores de fécula de três cultivares de mandioca cultivadas em 
diferentes espaçamentos de plantio e única aplicação de herbicidas em pré emergente. Arapiraca. Al. 2016. 

 
 
Os resultados das características comprimento e diâmetro de raízes são apresentados na tabela 2. Não foi 
verificada nenhuma diferença significativa entre os três genótipos cultivados sob os diferentes 
espaçamentos entre as linhas.de plantio. Os comprimentos médios obtidos estão de acordo com os 
verificados por Vitor et al., 2016, que observada a média de 32 cm quando as raízes foram colhidas aos 16 
meses. Quanto ao diâmetro de raízes observou-se diferenças significativas somente no espaçamento de 
60 cm entre linhas, e, havendo diferença entre as cultivares Caravela com 6,60 cm e Pretinha com 7,60 cm. 
Não sendo verificado diferenças nos genótipos quando cultivados nos diferentes arranjos espaciais. Esses 
valores foram superiores aos estudos de Vitor et al. que constataram valores médios de 4,22 cm.  
 
Tabela 2. Médias de comprimento e diâmetro de raízes de três cultivares de mandioca em diferentes 
espaçamentos de plantio e única aplicação de herbicidas em pré emergente. Arapiraca. Al. 2016. 

 
 
Conclusão 
Os espaçamentos avaliados no estudo não influenciaram significativamente as características: 
produtividade, comprimento e diâmetro de raízes e porcentagem de fécula. Assim, pode-se concluir que o 
manejo de ervas daninhas pode ser realizado com sucesso associando o uso racional de herbicidas 
registrados para a cultura da mandioca com a redução dos espaçamentos entre linhas. 
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Introdução 
A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) destaca-se por apresentar elevada capacidade de 
produção de calorias, sendo o terceiro alimento energético mais importante na região tropical. Segundo a 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação a produção mundial de mandioca vem 
aumentando nos últimos anos passando de 203.85 milhões de toneladas em 2004 para 268,28 milhões de 
toneladas em 2014. Atualmente o continente africano detém 54,3% da produção mundial de mandioca, 
seguido pela Ásia (33,5%), Américas (12,1%) e Oceania (0,1%) (FAO, 2016). 
No Brasil a mandioca desempenha um papel de alta importância econômica e social para muitos estados 
do país, pois é considerada um dos produtos básicos da dieta alimentar da população brasileira. A maior 
parte do cultivo da mandioca é por pequenos produtores, que se caracterizam pelo uso de poucos insumos 
no manejo da cultura, pois a mandioca apresenta produção satisfatória em caso de solos de baixa 
fertilidade (CARVALHO et al, 2007; SEAB, 2017). 
Apesar de a mandioca conseguir produzir em locais onde a produtividade de outras culturas é muito baixa, 
ela tem sido considerada uma cultura esgotante e degradadora do solo, pois além das elevadas 
quantidades de nutrientes absorvidas, essa cultura praticamente exporta tudo aquilo que foi absorvido ao 
longo do ciclo. Entre os nutrientes absorvidos em maiores quantidades pela cultura da mandioca destaca-
se o potássio (K), cujas quantidades absorvidas chegam a valores de 146 a 167 kg ha-1 de K (HOWELER, 
1982; TERNES, 2002; SOUZA et al., 2009) e a exportação de K, considerando apenas as raízes tuberosas, é 
de aproximadamente 87,8 kg ha-1 (SOUZA et al., 2009). 
Além disso, por ser uma cultura cujo principal produto é a raiz, seu cultivo tem sido indicado em solos de 
textura média a arenosa, devido à maior facilidade de crescimento das raízes, maior drenagem e maior 
facilidade de colheita (SOUZA et al., 2009; FIALHO e VIEIRA, 2011). No entanto, nos solos arenosos as 
perdas de K podem ser maiores quando em comparação aos solos com maiores teores de argila. Sendo 
assim, este trabalho objetivou avaliar os efeitos das formas de aplicação e doses de adubação potássica no 
cultivo de mandioca de mesa sobre a composição nutricional das raízes. 
 
Material e métodos 
O experimento foi implantado na área experimental do Centro de Raízes e Amidos Tropicais (CERAT), 
localizada no município de São Manuel - SP (22º 77’ S; 48º 57’ W e 740 m de altitude). O solo do local é um 
Latossolo Vermelho distrófico, de textura arenosa. A área se encontrava em pousio com baixa 
disponibilidade de K (≤ 0,7 mmolc dm-3) (RAIJ et al., 1997). 
A variedade de mandioca utilizada foi a IAC 576-70, que é a principal variedade de mandioca de mesa 
cultivada no Estado de São Paulo.O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, no 



 

 

355

esquema fatorial 3x4+1, com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por 2 doses de K2O 
(45, 90 kg ha-1) combinadas com 4 formas de parcelamento da dose 90 kg ha -1 de K2O (1 - 100% no plantio; 
2 - 1/2 no plantio e 1/2 aos 45 dias após o plantio (DAP); 3 - 1/2 no plantio e 1/2 aos 90 DAP; 4 - 1/3 no 
plantio, 1/3 aos 45 DAP e 1/3 aos 90 DAP), além da testemunha sem K. Cada parcela experimental foi 
constituída por 5 linhas de 5 m de comprimento. Para as avaliações foram consideradas as linhas centrais 
desprezando 0,5 m na extremidade de cada fileira de plantas e uma fileira de cada lado da parcela. 
O preparo do solo para o plantio da mandioca foi realizado de forma convencional de acordo com as 
recomendações para a cultura na região. Foram utilizadas manivas-semente com 20 cm de comprimento, 
retiradas do terço médio de plantas sadias com 12 meses de idade. O controle fitossanitário e o controle 
de plantas daninhas na área experimental foram realizados de acordo com as recomendações técnicas para 
a cultura na região. A colheita do experimento foi realizada ao final de 10 meses de ciclo. 
Após a colheita as raízes tuberosas foram analisadas quanto aos teores de matéria seca, cinzas, fibras, 
matéria graxa, proteína, açúcares totais e amido seguindo as metodologias da AOAC (2007). Os resultados 
foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e observada a significância dos fatores, as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
 
Resultados e discussão 
Os resultados obtidos na avaliação do efeito das doses de potássio aplicadas 100% no plantio das manivas 
de mandioca (Figura 1a) mostram que as raízes tiveram maior teor de umidade no tratamento onde não 
se utilizou a aplicação da adubação potássica, com aumento do teor de matéria seca nas raízes com esta 

prática. O uso da dose de 90 kg ha-1 de K2O no plantio da mandioca promoveu um incremento nos teores 
de cinzas, proteínas, fibras, matéria graxa e açúcares totais nas raízes com diminuição do teor de amido, 
resultado interessante considerando os aspectos nutricionais, em como, tecnológico, pois um elevado teor 
de amido dificulta o cozimento das raízes. 

Os resultados obtidos para o efeito do parcelamento da dose de 90 kg ha-1 de K2O em 4 formas de 

parcelamento (1 - 100% no plantio; 2 - 1/2 no plantio e 1/2 aos 45 dias após o plantio (DAP); 3 - 1/2 no 
plantio e 1/2 aos 90 DAP; 4 - 1/3 no plantio, 1/3 aos 45 DAP e 1/3 aos 90 DAP), mostram que o parcelamento 
da dose de adubação levou a um acréscimo no teor de matéria seca nas raízes (menor umidade) com 
aumento do teor de amido. Para os demais componentes, observou-se que a aplicação de 100% da dose 
no plantio promoveu a obtenção de raízes de mandioca com maior teor de fibras e açúcares totais e menor 
teor de amido (Figura 1b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       a                                                                                 b 
Figura 1- Composição química de raízes de mandioca IAC 576-70 cultivadas sobre diferentes níveis de K2O 
(a) e em diferentes condições de parcelamento da adubação potássica de 90 kg ha-1 (b). 
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Conclusões 
Os resultados obtidos mostram que a adubação potássica tem efeito sobre a composição nutricional de 
raízes de mandioca de mesa. O aumento de doses de potássio aplicados no plantio acarreta alterações nos 
teores de matéria seca, amido e açúcares, parâmetros determinantes para o processamento industrial 
visando produção produtos como chips, mandioca pré-cozida e congelada, purês, massas congeladas, entre 
outros. O parcelamento da dose de 90 kg ha-1 promove pequenas alterações na composição das raízes com 
acréscimo no teor de matéria seca em relação à aplicação total no plantio. 
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Introdução  
A mandioca possui um longo ciclo de cultivo, podendo ser anual ou bianual, o que faz com que vários ciclos 
de plantas daninhas possam infestar a cultura, sendo necessárias mais de uma intervenção para a obtenção 
de um controle satisfatório (SILVA et al., 2012). Para Azevedo et al. (2000), o problema é agravado pelo 
fato de a mandioca possuir crescimento inicial lento, deixando o solo descoberto e exposto a luz, o que 
facilita o estabelecimento das plantas daninhas. O método químico é o mais utilizado para controle das 
plantas daninhas na grande maioria das culturas agrícolas. Para a cultura da mandioca existem alguns 
herbicidas registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), sendo a grande 
maioria dos princípios ativos, os que apresentam atividade herbicida em pré-emergência, sendo 
pertencentes aos mecanismos de ação inibidores do fotossistema II, inibidores de crescimento, inibidores 
da síntese de carotenoides e inibidores da enzima protoporfirinogênio oxidase (PPO ou PROTOX). Estes 
herbicidas préemergentes, em geral apresentam amplo espectro de controle de plantas daninhas e são os 
únicos que apresentam seletividade para a cultura e controlam espécies eudicotiledôneas. Um dos 
problemas no controle de plantas daninhas na cultura da mandioca é ausência de herbicidas latifolicidas 
seletivos à cultura para aplicação em pós-emergência, o que torna necessário que os herbicidas pré-
emergentes sejam efetivos no controle dessas espécies de plantas daninhas, pois caso contrário, será 
necessário fazer o controle mecânico, principalmente das espécies de plantas daninhas de folhas largas 
(edicotiledôneas). Para espécies de plantas daninhas gramíneas os herbicidas inibibores da enzima ACCase 
são bastante efetivos no controle em pós emergência e são seletivos à cultura da mandioca, sendo que 
alguns deles possuem registro no MAPA para utilização na cultura. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar a eficiência de herbicidas pré-emergentes aplicados isoladamente ou em mistura no controle de 
plantas daninhas na cultura da mandioca.  
 
Material e métodos  
O experimento foi implantado em área plantada com a cultivar IAC 14 pertencente a um produtor de 
mandioca localizado no município de Aparecida do Rio Negro-TO. Os tratamentos foram: S-metolachlor 
(1440 g i.a./ha), metribuzin (480 g i.a./ha), clomazone (1200 g i.a./ha), flumioxazyn (75 g i.a./ha) aplicados 
isoladamente, as misturas duplas metribuzin + S-metolachlor (480 + 1440 g i.a./ha), metribuzin + 
clomazone (480 + 1200 g i.a./ha), metribuzin + flumioxazyn (480 + 75 g i.a./ha), clomazone + S-metolachlor 
(1200 + 1440 g i.a./ha), flumioxazyn + S-metolachlor (75 + 1440 g i.a./ha), clomazone + flumioxazin (1200 
+ 75 g i.a./ha), as misturas triplas flumioxazyn + clomazone+ S-metolachlor (60 + 960 + 1152 g i.a./ha), 
metribuzin+ flumioxazyn+ S-metolachlor (384 + 60 + 1152 g i.a./ha), metribuzin+ clomazone+ s-metolachlor 
(384 + 960 + 1152 g i.a./ha), clomazone + flumioxazin + metribuzin (960 + 60 + 384 g i.a./ha), além de duas 
testemunhas, sendo uma sem controle e outra com controle mecânico (capina). Em todos os tratamentos 
(inclusive as testemunhas) foi aplicado o herbicida glyphosate (960 g i.a./ha) para controlar as plantas 
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daninhas emergidas por ocasião da aplicação dos herbicidas pré-emergentes. O experimento foi instalado 
em blocos casualizados com quatro repetições, sendo as parcelas compostas de quatro linhas de 7 metros 
de comprimento espaçadas de 1,0 m na entrelinha. A aplicação dos herbicidas foi feita com um 
pulverizador costal de precisão, pressurizado a CO2, operando à pressão constante de 2,0 kgf cm-2 . Este 
equipamento é equipado com barra possuindo quatro bicos tipo leque 80-02 espaçados em 0,5 metros, 
operando a uma altura de 50 cm do alvo e pulverizando o equivalente a 200 L ha-1 de calda. As avaliações 
da seletividade e controle de plantas daninhas foram realizadas aos 25 e 40 dias após a aplicação (DAA), 
por meio de atribuição de notas com escala de 0 (assintomático) a 100 (morte das plantas) através de 
observações visuais, com base na escala do European Weed Research Council (1964). As principais espécies 
de plantas daninhas que ocorreram na área foram o capim milhã (Digitaria horizontalis) e a corda de viola 
(Ipomoea sp.) e foi feita avaliação visual da percentagem de controle dessas espécies de plantas daninhas 
individualmente, bem como foi feita a avaliação de controle geral de plantas daninhas de cada tratamento. 
As notas de controle foram atribuídas comparando-se com o tratamento testemunha sem aplicação. Os 
dados obtidos foram submetidos a análise de variância e as diferenças entre as médias comparadas pelo 
teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade. Os dados de fitotoxidez não foram analisados 
estatisticamente por haverem tratamentos que não apresentaram sintomas. 
 
Resultados e discussão  
Na avaliação feita aos 25 dias após a aplicação dos herbicidas verificou-se efeito dos tratamentos no 
controle de plantas daninhas em geral e também no controle das espécies predominantes na área que 
foram as do gênero Ipomoea e a espécie Digitaria horizontalis (Tabela 1). Todos os tratamentos com 
herbicida proporcionaram controle de plantas daninhas superior a 80%. Os tratamentos com clomazone e 
metribuzin aplicados isoladamente foram os únicos tratamentos com herbicida que apresentaram controle 
inferior ao tratamento testemunha com capina mecânica. Quando se avaliou o controle das espécies 
predominantes na área verificou-se que para Ipomoea sp. não houve diferença significativa de controle 
entre os tratamentos herbicidas. As combinações de herbicidas apresentaram controle mais próximo de 
100%, exceto para a mistura de clomazone + s-metolachlor (80% de controle). Para o controle da espécie 
Digitaria horizontalis apenas o tratamento com o herbicida metribuzin apresentou controle inferior ao 
tratamento testemunha capinada. Esse resultado era esperado, uma vez que este herbicida não apresenta 
bom controle de espécies de plantas daninhas gramíneas, controlando predominantemente espécies 
eudicotiledôneas. Em relação a fitotoxidez dos herbicidas à cultura da mandioca, verificou-se que as 
misturas triplas de herbicidas bem como a mistura de metribuzin + flumioxazyn foram as que mais 
ocasionaram sintomas de fitotoxidez (Tabela 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1. Controle químico de plantas daninhas na cultura da mandioca aos 25 dias após a aplicação dos 
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herbicidas pré-emergentes. 

 
 
Na avaliação feita aos 40 dias após a aplicação dos herbicidas verificou-se efeito dos tratamentos no 
controle de plantas daninhas em geral e também no controle de Ipomoea e Digitaria horizontalis (Tabela 
2). Todos os tratamentos com herbicida proporcionaram controle de plantas daninhas superior a 70%, 
mesmo após passados 40 dias da aplicação. Os tratamentos com os herbicidas metribuzin e s-metolachlor 
aplicados isoladamente foram os tratamentos com herbicida que apresentaram as menores percentagens 
de controle de plantas daninhas. Quando se avaliou o controle das espécies predominantes na área 
verificou-se que para Ipomoea sp o único tratamento que apresentou menor controle em relação a 
testemunha capinada foi a mistura de clomazone + s-metolachlor. Para o controle da espécie Digitaria 
horizontalis apenas o tratamento com o herbicida metribuzin apresentou controle inferior ao tratamento 
testemunha capinada, o que já havia ocorrido na avaliação feita aos 25 DAA, sendo que a infestação de 
Digitaria horizontalis tende a aumentar com o passar do tempo, conforme observado nas avaliações aos 
25 e 40 DAA. Em relação a fitotoxidez dos herbicidas à cultura da mandioca, verificou-se que as misturas 
triplas de herbicidas as que mais ocasionaram sintomas de fitotoxidez, sendo que esses sintomas se 
tornaram mais evidentes aos 40 DAA, do que aos 25DAA (Tabela 2). Quando se fez mistura de dois 
herbicidas a fitotoxidez foi menor do que as misturas triplas. Apenas os herbicidas clomazone e flumioxazyn 
ocasionaram leves sintomas de fitotoxidez à cultura da mandioca quando aplicados isoladamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2. Controle químico de plantas daninhas na cultura da mandioca aos 40 dias após a aplicação dos 
herbicidas pré-emergentes. 



 

 

360

 
Em geral, os resultados do presente experimento indicaram que as misturas de dois herbicidas pré-
emergentes aumentam a eficiência de controle de plantas daninhas na cultura da mandioca em relação ao 
uso de um único herbicida pré-emergente. O herbicida metribuzin é pouco efetivo no controle de espécies 
de plantas daninhas gramíneas, devendo sempre ser utilizado em mistura com outros pré-emergentes com 
maior eficiência no controle de gramíneas. As misturas de três herbicidas pré-emergentes proporcionou 
elevada eficiência de controle de plantas daninhas, porém o efeito fitotóxico sobre a cultura da mandioca 
foi maior do que as misturas de dois herbicidas ou a aplicação isolada de herbicidas.  
 
Conclusão 
Misturas duplas de herbicidas pré-emergentes proporcionaram bom controle de plantas daninhas com 
baixa fitotoxidez à cultura da mandioca. Misturas triplas de herbicidas pré-emergentes proporcionam bom 
controle de plantas daninhas, porém aumentam a fitotoxidez à cultura da mandioca. 
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Introdução  
As ramas de mandioca se deterioram rapidamente e desidratam, inviabilizando seu armazenamento por 
longos períodos como por exemplo se comparadas as sementes de cereais. Outro ponto é a sanidade da 
maniva e a baixa taxa de multiplicação das ramas. Enquanto uma rama pode fornecer de 5 a 10 manivas, a 
multiplicação rápida pode chegar a 200 ou mais mudas e manivas em um curto espaço de tempo. Por este 
método é possível replicar apenas as plantas livres de patógenos e obter material propagativo de qualidade 
em quantidade (Lopez, 2002; Santos, 2009). O protocolo de multiplicação rápida de mandioca ainda carece 
de demonstração prática na região de Palmas e configura-se como uma novidade que precisa ser 
entendida, divulgada e dominada para auxiliar o produtor de mandioca como uma ferramenta para obter 
propágulos em quantidade e qualidade para plantios na região. O objetivo foi replicar a metodologia de 
multiplicação rápida e obter brotos enraizados de mandioca sob as condições climáticas de Palmas - TO.  
 
Material e métodos  
O desenvolvimento do trabalho foi realizado nas dependências da Faculdade Católica do Tocantins – 
FACTO, situada no Campus II, Rodovia TO-050, Lote 7, s/n - Loteamento Coqueirinho em Palmas – 
Tocantins. As atividades de preparo e pré-testes do protocolo de multiplicação rápida foram realizadas no 
segundo semestre de 2017. A seguintes etapas foram realizadas com base na descrição do método de 
multiplicação rápida segundo Trindade et al. (2017), Santos et al. (2009) e Fukuda e Carvalho (2006). 1) 
Obtenção das ramas - Foram utilizadas ramas da cultivar de mandioca BRS Formosa provenientes da 
coleção de trabalho da Embrapa em Palmas – TO, multiplicadas anteriormente no âmbito do projeto 
ManiREDE da Embrapa, e originalmente cultivadas no Centro de pesquisa de mandiocultura da Embrapa 
em Cruz das Almas – BA. 2) Corte da Rama (haste) em mini estacas – O corte reto foi feito com serra manual 
(segueta) obtendo mini-estacas com 2 a 3 gemas. Estas foram colocadas horizontalmente em leito de areia 
fina em canteiro comumente utilizado para germinação de sementes em geral. Fez-se fileiras de mini-
estacas encostadas uma na outra no sentido da linha e espaçadas 10cm entre as linhas distribuídas no leito 
de areia. Estas foram conduzidas na estufa da FACTO com irrigação 3 vezes por dia que preservou umidade 
no interior da estufa. Nos canteiros utilizou-se uma cobertura de plástico agrícola transparente e metal, 
formando uma câmara úmida por cima do canteiro e das mini-estacas. Aspersores foram instalados dentro 
desta câmara para umedecer as mini-estacas quatro vezes por dia, pois a câmara plástica impedia a água 
do sistema da estufa de umedecer o substrato sob a câmara. 3) Corte dos brotos – Ao atingirem a altura 
de 10cm os brotos foram cortados com uma lamina afiada e levados para os tratamentos de enraizamento 
em viveiro irrigado com sombrite 50%. 4) Tratamentos de enraizamento – utilizou-se tratamentos com 
variantes de recipientes com agua e cobertura para formar câmara úmida. Foram aplicados quatro 
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tratamentos, 10 brotos para cada tratamento, repetidos quatro vezes, totalizando 160 brotos avaliados. 
Foram utilizados recipientes feitos de garrafas Pet (descartáveis) transparentes. Os brotos foram colocados 
dentro de cada recipiente com agua destilada trocada a cada 48 horas e todos os recipientes receberam a 
mesma quantidade de agua. A quantidade de 500mL de agua foi suficiente para cobrir até 70% do broto 
no interior do recipiente deixando 30% em contato com o ar, referente a parte apical do broto, com 
algumas folhas. Segue abaixo a descrição dos tratamentos de enraizamento avaliados: 
T1 – Tratamento 1: recipiente FECHADO (duas metades de garrafa pet uma de boca para outra), SOB 
uma câmara de plástico (câmara úmida); 
T2 – Tratamento 2: recipiente FECHADO, FORA da câmara de plástico; 
T3 – Tratamento 3: recipiente ABERTO, SOB uma câmara de plástico; 
T4 – Tratamento 4: recipiente ABERTO, FORA da câmara de plástico; 
5) Foram realizadas quatro avaliações aos 13, 17, 21 e 34 dias após os brotos serem colocados na água. 
Considerou-se enraizado, o broto que apresentou acima de três raízes de 2cm de comprimento. 
 
Resultados e discussão  
As mini-estacas emitiram brotos e estes brotos atingiram cerca de 10cm de altura com 23dias depois de 
colocados no canteiro com areia, sob câmara úmida. As temperaturas na estufa da FACTO em Palmas 
atingiram cerca de 46oC nas máximas, o que pode ter influenciado negativamente no tempo de obtenção 
dos brotos. No Viveiro irrigado as temperaturas variaram de 19 a 24°C durante a noite e de 32 a 39°C 
durante o dia. Na Tabela1, a seguir, se encontram as médias de Número de Brotos Enraizados (N.B.E.) 
obtidos aos 13, 17, 21 e 34 Dias Após o Corte (D.A.C.) dos brotos das mini-estacas sob os quatro 
tratamentos testados. Tabela 1 - Número de Brotos Enraizados (N.B.E.) obtidos aos 13, 17, 21 e 34 Dias 
Após o Corte (D.A.C.) dos brotos das mini-estacas de mandioca BRS Formosa, sob os quatro tratamentos. 
Palmas – TO, 2017. 

 
 

Embora como resultado geral aos 34 dias após o corte (D.A.C.) todos os tratamentos tiveram mais de 70% 
de enraizamento, busca-se que os brotos enraízem no menor tempo possível para que se tenha menor 
custo de manutenção do viveiro com essa operação de multiplicação vegetativa. Neste caso observamos 
que aos 13 dias há uma percentagem de enraizamento ainda baixa, em torno de 15 a 50% dependendo do 
tratamento, mas com 17 dias a percentagem se eleva para faixa de 52,5 a 92,5% de enraizamento, com a 
máxima para o T3(92,5%) seguido do T1(90,0%). O T1 tem a vantagem sobre o T3 porque utiliza apena um 
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recipiente, assim é mais barato e prático, principalmente. No T3 são utilizados dois recipientes que se 
encaixam um de boca para o outro. Adotando o tempo de 17 D.A.C. como o mais viável, percebe-se que as 
maiores percentagens de enraizamento foram obtidas nos tratamentos que estavam sob a câmara T1 
(90,0%) e T3 (92,5%). A percentagem de enraizamento do T1 decaiu com 34 dias possivelmente devido os 
brotos estarem fechados dentro do recipiente, os quais começaram a perder as folhas e se decompor. 
Provavelmente pelo excesso de umidade que esse tratamento proporcionou. No trabalho de Santos et al. 
(2009), realizado em Cruz das Almas – BA, os cortes dos brotos começaram com 21 dias após as mini-
estacas serem colocadas no canteiro e cerca de 20 dias para os brotos estarem completamente enraizados 
em agua. No entanto com maior numero de raízes por broto. Em Palmas foi obtido resultado semelhante, 
obtendo os brotos com 23 dias e uma boa percentagem de enraizamento aso 17 aos dias. Nos próximos 
testes serão investigados o rendimento de brotos enraizados e qual a diferença entre variedades de 
mandioca quanto a capacidade de brotação e enraizamento. 
 
Conclusão 
Este pequeno experimento realizado com o auxílio dos estudantes da FACTO possibilitou replicar a 
metodologia de “multiplicação rápida” de mandioca em Palmas – TO e confirmar que a utilização simples 
de uma câmara úmida aumenta a percentagem de enraizamento dos brotos de mandioca BRS Formosa.  
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma planta que tem alta capacidade de adaptação a diferentes 
condições climáticas e sistema de cultivo, sendo um dos principais produtos agrícolas do país. Essa cultura 
é explorada em todas as regiões do país, desde o estado do Rio Grande do Sul, com temperaturas mais 
baixas, até a região semiárida do Nordeste, onde ocorrem longos períodos de estiagem (VALLE; LORENZI, 
2014). A maioria dos produtores de mandioca são oriundos da agricultura familiar, principalmente nas 
regiões Norte e Nordeste, estes tem o cultivo da mandioca como uma das principais fonte de renda para 
família. O principal custo na manutenção dessas lavouras esta relacionada com controle das plantas 
daninhas. Segundo Silva et al. (2012) os gastos com controle das plantas daninhas nos mandiocais 
representam aproximadamente 40% do custo de produção, podendo provocar uma perda 70% do 
rendimento da cultura. Por isso é importante e necessária a identificação das espécies de plantas daninhas, 
pois cada espécie apresenta o potencial de se estabelecer na área e sua agressividade pode interferir de 
forma diferenciada entre as culturas (LIMA et al., 2009. Uma maneira de medir a diversidade de plantas 
daninhas na cultura da mandioca em uma determinada região de cultivo é pelo índice de similaridade. 
Kuvaet al. (2007) destacam que esse índice considera somente a ausência ou presença da espécie ou 
conjunto de plantas, deixando de considerar informações de densidade, biomassa e padrão de distribuição 
e que normalmente é calculado em função das espécies individuais presentes. Diante disto, este trabalho 
foi desenvolvido com objetivo determinar o índice de similaridade de plantas daninhas entre lavouras de 
mandioca na região produtora de Cândido Sales-BA. 
 
Material e métodos  
O levantamento foi realizado na zona de rural do município de Cândido Sales-BA, localizado no Sudoeste 
do estado da Bahia, situado a 15°18'12" de latitude Sul, 41°23'58" de longitude Oeste a 627 m de altitude. 
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). Foram realizadas coletas de plantas daninhas em cinco propriedades rurais 
denominadas aqui de Áreas A, B, C, D e E, de produtores tradicionais de mandioca em dois períodos, o 
primeiro foi no mês de fevereiro (verão) início do desenvolvimento da cultura da mandioca, quando as 
plantas tinham em média três meses de idade e o segundo, no mês de agosto (inverno), quando as plantas 
de mandioca tinham em média nove meses de idade. Todas as coletas foram realizadas no ano de 2016. 
Para a caracterização da comunidade de plantas daninhas, utilizou-se o método do quadrado inventário, 
proposto por Braun-Blanquet (1979), no qual um quadro metálico, com dimensões de 0,50 x 0,50 m, foi 
lançado aleatoriamente 25 vezes estabelecendo uma proporção de lançamentos para 10.000 m², 
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perfazendo uma área de amostragem de 6,25 m² em cada área de estudo, por período, de forma a 
caracterizar a maioria das espécies de plantas daninhas presentes na área de acordo com Ariza (2013). Em 
cada amostra, as plantas daninhas foram cortadas rente ao solo, sendo recolhidas e acondicionadas em 
sacos de papel e levadas para Laboratório de Melhoramento e Produção Vegetal da Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia, campus Vitória da Conquista, onde foram quantificadas e classificadas quanto à 
espécie. A partir dessas informações foi feita a análise de semelhança entre as populações das diferentes 
áreas e época de coleta, sendo determinado pelo índice de similaridade Sorensen (1972), a partir da 
seguinte equação: Índice de similaridade de Sorensen (IS): (2 x c x 100) / (a + b) onde, a = número total de 
espécies determinada em uma área; b = número total de espécies determinada em outra área; c = número 
de espécies comuns às duas áreas. 
 
Resultados e discussão  
Observa-se na Tabela 1, que houve uma grande diversidade de plantas daninhas nas áreas de mandioca 
durante o período do verão e no inverno. No verão foram identificadas maior ocorrência de plantas 
daninhas da família Malvaceae, Poacea e Fabaceae. Enquanto que no período do inverno as plantas 
daninhas da família Solanaceae e Malvaceae se destacaram em relação às demais famílias avaliadas.  
 
Tabela1 - Número total de espécies de plantas daninhas organizadas por família, encontradas em lavouras 
de mandioca no verão e no inverno, no município de Cândido Sales - BA, 2016. 
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Vários fatores podem está relacionado com essa diversidade de plantas daninhas como as características 
da espécie, condições climáticas, banco de sementes, desenvolvimento da cultura e a época de controle 
(ALBUQUERQUE, 2008), o que justifica maior incidência de plantas daninhas na cultura da mandioca no 
verão.  
Segundo Marinho et al. (2017), as plantas daninhas produzem grande quantidade de sementes e 
propágulos vegetativos, de forma estratégica para a sobrevivência aos estímulos impostos as diferentes 
condições climáticas. A identificação das espécies daninhas nas diferentes épocas do ano é importante, 
pois constitui um dos princípios para se determinar o melhor método ou combinação de métodos de 
controle para atingir as espécies em maior densidade ou as mais nocivas (CRUZ et al., 2009).  
Na Tabela 2, nota-se que entre as áreas estudadas o índice de similaridade das plantas daninhas foi maior 
entre as áreas C e D no período do verão. Já no inverno o índice de similaridade foi entre as áreas B e C. 
Segundo Felfili & Venturoli (2000), similaridade acima de 50% representa alta semelhança na flora 
infestante entre as áreas estudadas. 
 
Tabela-2. Índice de similaridade (%) de plantas daninhas entre as cinco lavouras de mandioca, no verãi e 
no inverno, em Cândido Sala – BA,2016. 

 
 
O estudo do índice de similaridade é um fator fundamental, pois permite comparar as composições 
específicas de diferentes plantas daninhas entre áreas e épocas distintas de avaliação. De acordo Carvalho 
& Pitelli (1992), os índices de similaridade não estão relacionados apenas à distância entre áreas, mas 
podem estar ligados às formas de manejo empregadas nessas áreas. Essas mudanças podem influenciar a 
germinação e o desenvolvimento de plantas daninhas. 



 

 

368

Conclusões  
Houve uma maior diversidade de famílias de plantas daninhas no verão. As plantas daninhas apresentaram 
similaridade entre as diferentes áreas de cultivo de mandioca nas duas épocas estudadas.  
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) constitui umas das principais fontes econômicas de carboidratos 
nos trópicos, desempenhando papel importante na alimentação humana e animal e na indústria de 
processamento de farina e fécula (ALBUQUERQUE et al., 2008). Segundo Pinotti et al. (2010), no Brasil a 
cultura é definida como uma cultura rústica, não sendo necessário a realização de tratos culturais 
avançados, entretanto as plantas daninhas exercem influência negativa e estão sempre presentes em 
importantes fases da cultura, refletindo diretamente na produtividade, pois é bastante suscetível a 
aparição de plantas invasoras. Os gastos com invasoras em lavouras de mandioca alcançam até 40 % do 
custo de produção e apresentam enorme influência quando se diz respeito ao rendimento da cultura, 
causando perdas de 70 %, entretanto isso varia muito de acordo as espécies encontradas na área (PERESSIN 
& CARVALHO, 2002; SILVA et al., 2012). O levantamento fitossociológico de plantas daninhas é uma prática 
que atua de maneira a conhecer a composição, densidade e determina quais são as espécies mais 
importantes, ajudando assim na escolha do período, no estabelecimento e no tipo de controle a ser 
adotado (PINOTTI et al., 2010). Além disso é importante conhecer as tendências de variações desse estudo, 
pois podem estar associadas a práticas agrícolas adotadas. Diante disso, o presente trabalho foi 
desenvolvido com o objetivo de identificar e quantificar espécies de plantas daninhas em cultivos de 
mandioca no município de Cândido Sales - BA. 
 
Material e métodos  
O experimento foi realizado em torno do distrito de Lagoa Grande, zona rural do município de Cândido 
Sales – BA, tradicional no cultivo da cultura. O município está localizado no Sudoeste do estado da Bahia, 
situada a 15°18’13” de latitude Sul e a 41°17’32” de longitude Oeste, com a 627 m de altitude. Segundo 
classificação de Köppen, o clima é do tipo Aw (clima tropical com estação seca), temperatura média anual 
de 20,4ºC, precipitação anual de 767,4 mm. Para este estudo foram selecionadas cinco áreas de cultivo de 
mandioca de produtores locais. Foram realizados em cada propriedade dois levantamentos, o primeiro no 
mês de fevereiro e o segundo, no mês de agosto. Todas as coletas realizadas no ano de 2016.  
Por meio da metodologia do quadrado foi utilizada armação metálica quadrada de 0,25 m2 , 
aleatoriamente lançada em cada área, fazendo um percurso em zigue-zague, apresentando uma proporção 
de 25 lançamentos para cada 10.000 m² de cultivo, totalizando uma área amostral de 6,25 m² em cada área 
de cultivo de mandioca, em cada período, com a função de caracterizar o maior número de espécies 
possíveis de plantas daninhas na área. As plantas daninhas foram cortadas rente ao solo, colocadas em 
sacos plásticos e levadas para o Laboratório de Melhoramento e Produção Vegetal da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Vitória da Conquista, onde foram realizadas a quantificação e 
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identificação das espécies. Diante destas informações, foram estabelecidos os parâmetros fitossociológicos 
(MUELLERDOMBOIS; ELLENBERG, 1974):  
Frequência (F) = número de quadrados que contêm a espécie/número total de quadrados; 
Frequência relativa (Fr) = (frequência da espécie/frequência total das espécies) x 100 
Densidade (D) = número total de indivíduos por espécie/área total coletada; 
Densidade relativa (Dr) = (densidade da espécie/densidade total das espécies) x 100 
Abundância(A) = número total de indivíduos por espécie/número total de quadrados que contém a espécie; 
Abundância relativa (Ar) = (abundância da espécie/abundância total das espécies) x 100; 
Índice de valor de importância (IVI) = Fr + Dr + Ar. 
 
Resultados e discussão  
Foram identificadas 28 espécies de plantas daninhas, distribuídas em um total de 1.591 indivíduos (Tabela 
1). Em relação ao Índice de Valor de Importância (IVI), a espécie que alcançou maior número foi a Diodella 
teres com 60,84%, seguida da Acanthospermum australe com 41,65%. Para a frequência relativa e 
densidade relativa as espécies que apresentaram maiores valores foram também a Diodella teres e 
Acanthospermum australe.  
De acordo Souza et al. (2017), em um experimento que teve como objetivo identificar e quantificar plantas 
daninhas na cultura da mandioca em áreas sem e com adubação a espécie apesentou maiores 
porcentagens de Fr% e Dr% foi a Diodella teres corroborando com o presente estudo.  
Em estudos feitos por Pinotti et al. (2010), que teve como objetivo identificar e quantificar a comunidade 
infestante em plantação de mandioca de mesa no município de Pompéia – SP, a Brachiaria decumbens e a 
Digitaria horizontalis foram as espécies identificadas com maiores valores de IVI, entretanto, no presente 
estudo a Digitaria horizontalis apresentou 14,25%.  
Em estudos realizados com a finalidade de verificar plantas espontâneas em um mandiocal, implantado em 
Mato Grosso do Sul, Guglieri et al. (2009), observaram que a Acanthospermum australe juntamente com 
outras espécies obtiveram os mais altos valores para Fr%, demostrando semelhança com as informações 
dessa pesquisa. Entre os efeitos decorrentes da presença de plantas daninhas, o sombreamento promovido 
pelas espécies que se desenvolvem mais rapidamente na fase inicial do crescimento da cultura parece ser 
o mais relevante (CRUZ & PELACANI, 1993; SILVA et al., 2012). Segundo Albuquerque et al. (2008), algumas 
das espécies de plantas daninhas que ocorrem em lavouras de mandioca podem ser consideradas como 
problema local ou regional, pois cada região tem sua individualidade quanto às plantas daninhas presentes. 
Assim, explicando a diversidade encontrada na região de Cândido Sales – BA. A importância do 
conhecimento de como ocorre a distribuição e a composição da comunidade infestante é essencial para a 
resolução dos problemas relacionados ao potencial de infestação, estando diretamente ligado a estratégia 
de controle e a melhor forma de manejo a ser aplicado na área (PINOTTI et al., 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1 - Número de quadrados com presença da espécie (NQ), número de indivíduos (NI), frequência (F), 
frequência relativa (Fr), densidade (D), densidade relativa (Dr), abundância (A), abundância relativa (Ar) e 
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índice de valor de importância (IVI) de espécies de plantas daninhas coletadas em cinco lavouras de 
mandioca, nas duas épocas do ano, em Cândido Sales - BA, 2018. 

 

 
 
Conclusões  
Foram identificadas 28 espécies de plantas daninhas. As espécies com maiores Índice de Valor de 
Importância foram a Diodella teres e Acanthospermum australe.  
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é originária da América do Sul, na região sul da Amazônia (LEOTARD 
et al., 2009). Conhecida por sua rusticidade e adaptabilidade a diversos ecossistemas, é uma das principais 
espécies tropicais cultivadas (AFONSO, 2013). O Brasil em 2016 se manteve como o quarto maior produtor 
de mandioca do mundo, ficando atrás da Nigéria, Tailândia e Indonésia. Apesar disso, o Brasil se destacou 
em produtividade média de mandioca em relação a Nigéria, com um rendimento de aproximadamente 
14,9 t ha-1 , enquanto que a Nigéria obteve 9,1 t ha-1 (FAOSTAT, 2018). Segundo o IBGE (2016) o município 
de Cândido Sales em 2015 se destacou em área colhida de mandioca, primeira posição dentre os municípios 
da Bahia com 12.000 ha, aproximadamente 6,3% da área do estado.  
A implantação da cultura em solos de baixa fertilidade, assim como a competição com plantas daninhas, 
são fatores que podem estar associados aos baixos índices de produtividade das lavouras de mandioca 
(CARDOSO, et al., 2013). Logo, a identificação das espécies de plantas daninhas é importante para medir o 
potencial de desenvolvimento destas na área e sua agressividade, que se expressa de diferentes formas 
entre as culturas (LIMA et al., 2009). O levantamento fitossociológico permite comparar e indicar 
tendências de variação da importância de plantas daninhas de uma ou mais populações, levando em conta 
condições de tempo e espaço (OLIVEIRA & FREITAS, 2008). A partir disso é possível obter embasamento 
técnico para formular um método eficiente de controle de plantas daninhas, de modo a reduzir custos de 
produção e impactos (ISAAC & GUIMARÃES, 2008). Neste sentido, este trabalho teve o objetivo de 
identificar e quantificar em diferentes épocas as espécies de plantas daninhas em lavouras mandioca no 
município de Candido Sales, BA. 
 
Material e métodos  
O levantamento foi realizado em torno do distrito de Lagoa Grande, zona rural do município de Cândido 
Sales, localizado no Sudoeste da Bahia. Encontra-se a -15º30´18´´ de Latitude (Sul) e 41º14´21´´ de 
Longitude (Oeste), a 627 m de altitude. O clima classificado como Subúmido a seco, com vegetação do tipo 
Floresta Estacional Decidual, com precipitação média anual de 800 a 1100 mm e temperatura média anual 
de 18,8 a 25,4 º C (SEI, 2013). Para execução do levantamento foram selecionadas cinco áreas de cultivo 
de mandioca de produtores locais tradicionais. Obteve-se informações sobre as diferentes formas de 
manejo da cultura de mandioca a partir das visitas feitas nas propriedades. Logo após foram coletadas as 
plantas daninhas. Foram realizados no ano de 2016 dois levantamentos em cada propriedade, o primeiro 
quando as plantas estavam com aproximadamente três meses de idade, em fevereiro (verão), e o segundo 
quando as plantas tinham em média nove meses de idade, em agosto (inverno). Para realizar o 
levantamento, foi utilizada armação metálica quadrada com área de 0,25 m², lançada aleatoriamente em 
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cada área estudada. Com base na metodologia do quadrado inventário proposta por Braun-Blanquet 
(1979), foi feito um caminhamento em zigue-zague, estabelecendo-se uma proporção de 25 lançamentos 
para 10.000 m², perfazendo uma área amostral de 6,25 m² em cada área de estudo, por período, de forma 
a caracterizar a maioria das espécies de plantas daninhas existentes no local, de acordo com Ariza (2013). 
O corte das plantas daninhas presentes em cada área foi feito rente ao solo, logo após foram 
acondicionadas em sacos plásticos e conduzidas para o laboratório de Melhoramento e Produção Vegetal, 
da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Vitória da Conquista, para serem identificadas. De 
acordo com a identificação das espécies, determinou-se os parâmetros fitossociológicos segundo Mueller-
Dombois & Ellenberg (1974), sendo eles a Frequência relativa (Fr) = (frequência da espécie/frequência total 
das espécies) x 100; Densidade relativa (Dr) = (densidade da espécie/densidade total das espécies) x 100; 
Abundância relativa (Ar) = (abundância da espécie/abundância total das espécies) x 100; Índice de valor de 
importância (IVI) = Fr + Dr + Ar. 
 
Resultados e discussão 
Encontra-se nas Figura 1 e 2 o Índice de Valor de Importância das plantas daninhas em lavouras de 
mandioca no município de Candido Sales, BA, no verão e no inverno respectivamente. No verão foram 
identificadas na área experimental 27 espécies de plantas daninhas, distribuídas em 13 famílias. As 
espécies que apresentaram maiores valores para frequência relativa, densidade relativa e abundância 
relativa foram Diodella teres (Rubiaceae) e Acanthospermum australe (Asteraceae). Já no inverno, foram 
identificadas 13 espécies distribuídas em 10 famílias, sendo as que as espécies Solanum paniculatum e 
Solanum stipulaceum, ambas da famílias Solanaceae, apresentaram maiores valores para os parâmetros 
avaliados. 

 
 
Figura 1 – Índice de valor de importância das espécies de plantas daninhas em lavouras de mandioca, no 
verão, em Cândido Sales - BA, 2018. 
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Figura 2 – Índice de valor de importância das espécies de plantas daninhas em lavouras de mandioca no 
inverno, em Cândido Sales - BA, 2018.  
 
Obteve-se maior quantitativo de espécies invasoras no verão em comparação com o período do inverno. 
Esse fator pode estar relacionado às condições edafoclimáticas favoráveis ao desenvolvimento das plantas 
invasoras durante o ciclo da cultura (LIMA et al., 2016). Segundo Santos Junior et al. (2017), o IVI identifica 
as espécies daninhas que mais estão competindo com a cultura, priorizando o seu controle. 
Como afirma Moreira & Bragança (2011) a espécie Diodella teres pode formar populações densas ao se 
desenvolver em locais antropizados, como lavouras. No estudo realizado por Mascarenhas et al. (2011) em 
cultivo de cana-de-açúcar, a espécie Acanthospermum australe apresentou alto IVI no período do outono. 
O gênero Solanum se destaca em diversidade de espécies dentro da família Solanaceae, apresentando 
espécies arbustivas e perenes, que se desenvolvem preferencialmente em áreas ocupadas por lavouras 
anuais, acometendo diversas regiões do país de forma espontânea (MOREIRA & BRAGANÇA, 2011). 
Albuquerque et al. (2017) em estudos florísticos de plantas daninhas em melancia relatou que a espécie 
Solanum stipulaceum se destacou com alto IVI. 
 
Conclusões  
A área estudada apresentou maior quantitativo e diversidade de espécies invasoras no verão. As espécies 
Diodella teres teve maior IVI no verão, enquanto que a Solanum stipulaceum teve maior IVI no inverno. 
 
Referências  
AFONSO, S. D. J. Seleção de descritores morfológicos e divergência genética em acessos de mandioca. 2013. 
Dissertação (Mestrado em Recursos Genéticos Vegetais) – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 
Centro de Ciências Agrárias Ambientais e Biológicas. Cruz das Almas.  
ALBUQUERQUE, J. A. A.; SANTOS, T. S.; EVANGELISTA, M. O.; ALVES, J. M. A.; SOARES, M. B. B.; MENEZES, 
P. H. S. Estudo florístico de plantas daninhas em cultivos de melancia na Savana de Roraima, Brasil. Scientia 
Agropecuaria, vol.8, n.2, p.91-98, 2017.  
ARIZA, F. J. A. El método fitosociológico. España: Universidad de Murcia. Geobotánica, v. 11, 2013, 25p. 
BRAUN-BLANQUET, J. Fitossociologia: bases para el estudio de las comunidades vegetales. 3.ed. Madrid: 
H. Blume, 1979. 820p.  
CARDOSO, A. D.; VIANA, A. E. S.; BARBOSA, R. P.; TEIXEIRA, P. R. G.; CARDOSO JÚNIOR, N. S.; FOGAÇA, J. J. 



 

 

376

N. L. Levantamento fitossociológico de plantas daninhas na cultura da mandioca em Vitória da Conquista, 
Bahia. Bioscience Journal, v. 29, n. 5, p. 1130-1140, 2013.  
FAOSTAT (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Disponível em: . Acesso em: 10 jan. 
2018 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Disponível em: Acesso em: 9 jan. 2018.  
ISAAC, R. A; GUIMARÃES, S. C. Banco de sementes e flora emergente de plantas daninhas. Planta Daninha, 
v. 26, n. 3, p. 521-530, 2008.  
LEOTARD, G.; DUPUTIÉ, A.; KJELLBERG, F.; DOUZERY, E. J. P.; DEBAIN, C.; GRANVILLE, J. J. de.; MCKEY, D. 
Phylogeography and the origin of cassava: New insights from the northern rim of the Amazonian basin. 
Molecular Phylogenetics and Evolution, v.53, p.329-334, 2009.  
LIMA, J. M.; SILVA, C. A.; ROSA, M. B.; SANTOS, J. B.; OLIVEIRA, T. G.; SILVA, M. B. Prospecção fitoquímica 
de Sonchusoleraceuse sua toxidade sobre o microcrustáceo Artemia salina. Planta Daninha, v. 27, n. 1, p. 
207-11, 2009.  
LIMA, S. R.; JOSE, A. R. S.; SOARES, M. S. R.; MOREIRA, E. S. ARAÚJO NETO, A. C.; CARDOSO, A. D.; MORAIS, 
O. M. Levantamento fitossociológico de plantas daninhas na cultura do feijão-caupi no município de Vitória 
da Conquista – BA. Magistra, v. 28, n. 3/4, p.390-402, 2016.  
MOREIRA, H. J. C., BRAGANÇA, H. B. N. Manual de identificação de plantas infestantes: hortifrúti. FMC 
Agricultural Products. São Paulo, Brasil. 2011. 1017 p.  
OLIVEIRA, A. R.; FREITAS, S. P. levantamento fitossociológico de plantas daninhas em áreas de produção de 
cana-de-açúcar. Planta Daninha, v. 26, n. 1, p. 33-46, 2008.  
SANTOS, H. G.; ALMEIDA, J. A.; OLIVEIRA, J. B.; LUMBRERAS, J. F.; ANJOS, L. H. C.; COELHO, M. R.; JACOMINE, 
P. K. T.; CUNHA, T. J. F.; OLIVEIRA, V. A. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 3 ed. Brasília, DF: 
Embrapa, 2013. 353 p.  
SEI (SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA). Sistema de Informações 
Municipais: Cândido Sales. Estatística dos municípios Baianos. v. 4, n. 1, p. 127-144, 2013. Disponível em: . 
Acesso em: 11 jan. 2018.  
SANTOS JUNIOR, P. V.; CARVALHO, A. J. de; SILVA, M. B. de O.; SOUZA, T. L. P. O. de; GUERRA, J. V. S.; 
BARBOSA, E. da S.; SOUZA, A. A. de. Índice de valor de importância de plantas daninhas em diferentes 
densidades de plantio da cv. BRSMG Realce, no Norte de Minas Gerais. In: CONGRESSO NACIONAL DE 
PESQUISA DE FEIJÃO, 12., 2017, Piracicaba. Anais. Piracicaba: CENA: IAC, 2017. 
 
Palavras chave: Plantas daninhas, Levantamento, Fitossociologia. 
  



 

 

377

ACÚMULO DE MASSA SECA DE PLANTAS DANINHAS EM LAVOURAS DE 
MANDIOCA EM DIFERENTES ÉPOCAS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES-BA 

Ramon Soares da Mata, Caio Jander Nogueira, Anselmo Eloy Silveira Viana, Fabrício 

Vieira Dutra, Bruno Alan Rodrigues Viana, Gabrielle Anjos de Oliveira. 

ramondamata@hotmail.com, caiojander@hotmail.com, aviana@uesb.br, fabriciovieira94@hotmail.com, 

brunoagro05@gmail.com, gabrielleanjos40@hotmail.com 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

 
 
Introdução  
Entre todas as culturas, a mandioca (Manihot esculenta Crantz) é considerada a de mais alta produtividade 
de calorias e a de maior eficiência biológica como fonte de energia, além de apresentar boa adaptação a 
solos deficientes em nutrientes (NASSAR, 2006). O Brasil destaca-se como quarto maior produtor mundial, 
com produção aproximada de 21,2 milhões de toneladas em 2013 (FAO, 2014). Normalmente, a mandioca 
é cultivada em espaçamentos inadequados, apresenta emergência e crescimento inicial lentos, além de 
longo ciclo de cultivo, permitindo que o solo fique descoberto por um período prolongado e facilitando, 
dessa forma, o desenvolvimento de plantas daninhas, que competem com a cultura por elementos, como, 
água, luz, nutrientes, gás carbônico e espaço, ocasionando maiores perdas do que aquelas provocadas 
pelas pragas e doenças (AZEVEDO et al, 2006). 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). Diante da grande necessidade de se produzir cada vez mais de maneira eficiência, as 
plantas daninhas se tornam um problema que merece especial atenção dos profissionais da agricultura 
(LORENZI, 2006). Oliveira & Freitas (2008) relata que para um manejo adequado das plantas daninhas se 
faz necessário identificar as espécies presentes na área, bem como o conhecimento daquelas que tem uma 
maior importância. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi quantificar o acúmulo de massa seca de 
plantas daninhas presentes em lavouras de mandioca em diferentes épocas do ano no município de 
Cândido Sales-BA. 
 
Material e métodos  
O levantamento foi desenvolvido na zona rural do município de Cândido Sales, Sudoeste da Bahia, distrito 
de Lagoa Grande. O município está localizado no Sudoeste do estado da Bahia, a 627 m de altitude. 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). Para a realização do estudo foram selecionadas cinco áreas de cultivo de mandioca de 
tradicionais produtores locais. Foram realizados dois levantamentos por propriedade, ambos no ano de 
2016, sendo um o primeiro, no mês de fevereiro (verão), início do desenvolvimento da cultura da 
mandioca, quando as plantas tinham em média três meses de idade e o segundo, no mês de agosto 
(inverno), quando as plantas de mandioca tinham em média nove meses de idade. Para as avaliações, foi 
utilizada armação metálica quadrada com área de 0,25 m2 , lançada aleatoriamente em cada área 
estudada, fazendo um caminhamento em zigue-zague, por meio da metodologia do quadrado inventário 
proposta por BRAUN-BLANQUET (1979), estabelecendo uma proporção de 25 lançamentos para 10.000 
m², perfazendo uma área de amostragem de 6,25 m² em cada área de estudo, por período, de forma a 
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caracterizar a maioria das espécies de plantas daninhas presentes na área de acordo com ARIZA (2013). As 
plantas daninhas existentes em cada área amostrada foram cortadas rente ao solo, acondicionadas em 
sacos plásticos e em seguida levadas para o laboratório de Melhoramento e Produção Vegetal, da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Vitória da Conquista, para serem identificadas. 
Posteriormente a identificação, as amostras foram quantificadas, obtendo-se a massa total e a massa por 
espécie, para a obtenção da massa seca foram colocadas em estufa à temperatura de 70 ºC por 72 horas. 
 
Resultados e discussão  
No levantamento realizado foi possível identificar 28 espécies de plantas daninhas (Tabela 1). Entre todas 
as espécies coletadas nas duas épocas, apenas a Evolvulus anagalloides não foi encontrada no verão, 
enquanto que no inverno mais da metade dessas espécies não foram encontradas, provavelmente devido 
as condições climáticas que favorece uma maior diversidade de plantas adaptadas a condições do verão.  
 
Tabela 1 – Massa seca de plantas daninhas em lavouras de mandioca no verão e inverno em Cândido Sales, 
Bahia, 2016. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A espécie que apresentou maior acúmulo de massa seca no verão foi a Diodella teres, sendo necessário 
um acompanhamento maior dessa espécie nesse período, devido ser o período inicial de desenvolvimento 
da cultura. A mandioca é sensível à competição nos primeiros meses após o plantio, recomendando-se que 
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seja mantida sem competição com as plantas daninhas durante 90-120 dias após o plantio, período em que 
será definida, pela planta, a quantidade de raízes a ser produzida (GROXKO, 2011). No inverno a espécie 
que teve o maior volume em massa seca foi a Merremia cissoides que é uma planta trepadeira com 54,61 
g m-2 , possivelmente pela fenologia da planta que nessa época se encontra em um estado mais 
desenvolvido. Segundo Deuber (1992) as plantas daninhas trepadeiras precisam de outras plantas para 
servi de suporte, que é viabilizado pela presença de gavinhas e garras. Portanto essa é uma espécie que 
deve ter um cuidado especial para que não prejudique a produtividade da cultura. Outras espécies que 
teve um alto acúmulo de massa seca no inverno foi a Sidastrum micranthum e Solanum paniculatum com 
28,86 e 27,09 g m-2 respectivamente, também apresentando a necessidade de ter uma atenção maior 
nessa época. Em confronto entre as épocas, no verão o acúmulo de massa seca foi maior com 246,48 g no 
somatório de todas as espécies, pois é considerada a época de chuvas na região do estudo, proporcionando 
condições ambientais favoráveis para o desenvolvimento das plantas daninhas. 
 
Conclusões  
A espécie que apresentou o maior acúmulo de massa seca no verão foi a Diodella teres, enquanto que no 
inverno foi a Merremia cissoides. O verão foi a época que teve maiores diversidade de espécies e maior 
volume de massa seca total. 
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Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma das principais culturas de importância econômica, sendo 
cultivada a mais de 5000 anos, pertence ao grupo das plantas cianogênicas por apresentarem compostos 
ciânicos e enzimas distribuídas em concentrações variáveis nas diferentes partes da planta, e é 
indispensável na alimentação humana (CAGNON et al., 2002). A produção brasileira de raiz de mandioca 
atingiu 23,71 milhões de toneladas no ano de 2016, com área colhida de 1,55 milhões de hectares. A maior 
produção se concentra no Estado do Pará, sendo o maior produtor dessa raiz no pais, com safra estimada 
de 5,01 milhões de toneladas em 2017; seguido por Paraná e Bahia, com 2,76 e 1,75 milhões de toneladas, 
respectivamente. Juntas, essas unidades da federação representam quase metade da produção nacional 
(CONAB, 2017). No Pará, a cultura tem expressiva importância econômica na qual credencia o estado como 
o maior produtor nacional, sendo que a proeminência da mandiocultura está relacionada ao hábito 
alimentar da população (FAPESPA, 2017). A diminuição do espaçamento está relacionada à maximização 
da produção, que uma vez aumentando o número de plantas por área, consequentemente, aumenta a 
produtividade (AGUIAR et al., 2011). No intuito de contribuir para aumentar a produtividade de mandioca 
por área cultivada, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho agronômico de cinco cultivares de 
mandioca destinado à indústria, em diferentes espaçamentos de cultivo no Município de Brasil Novo, 
Estado do Pará. 
 
Material e métodos 
O experimento foi conduzido em área de pastagem degradada, em um Latossolo Amarelo Distrófico no 
Município de Brasil Novo, Pará, no ano agrícola 2016/2017. Foram utilizadas as cultivares de mandioca 
Klavaisik (KL); Inajasão (IJ); Altamira (ATM); Jabuti (JA) e Xingu (XG), procedentes do campo experimental 
da Embrapa Amazônia Oriental de Altamira. As manivas foram cortadas com tamanho de 20 cm e plantadas 
manualmente no sentido horizontal em covas de 10 cm de profundidade. As parcelas foram constituídas 
de quatro linhas de seis plantas, totalizando 24 plantas por parcela experimental, das quais as 8 plantas 
centrais formaram a parcela útil. Aos 12 meses foram avaliadas as características: estande final de plantas 
(em número de plantas, obtido pela contagem do número final de plantas em cada parcela amostral, altura 
da planta (obtida pela medição a partir do nível do solo até o broto terminal da rama mais alta), diâmetro 
do caule (em cm, obtido pela medição do diâmetro do caule a 10 cm do nível do solo), matéria fresca da 
raiz (em t ha-1, obtido através da pesagem total das raízes), massa fresca da parte aérea (em t ha-¹, obtida 
através das pesagens das ramas e caule cortados a partir de 10 cm do solo), matéria fresca total (em t ha-
1, obtido pela soma de MFR e MFPA), massa seca da raiz e teor de amido (em porcentagem (%) e 
determinados pelo método da balança hidrostática), produção de farinha (em t ha-1, determinada por 
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meio da equação Y=2,57+0,0752613X,) e índice de colheita (em %, obtido por meio da relação entre o peso 
das raízes tuberosas e o peso total das plantas (raízes + parte aérea). As diferenças entre as medias foram 
avaliadas pelo teste de Skott-Knott, com o auxílio do aplicativo computacional ASSISTAT 7.7 Beta (Silva, 
2016). 
 
Resultados e discussão 
Houve diferença significativa para cultivar nas características altura da planta (AP), diâmetro do caule (DC), 
massa fresca da raiz (MFR), massa seca da raiz (MSR), massa seca da raiz (MSR), teor de amido (TA), 
produção de farinha (PF) e índice de colheita (IC). Para espaçamento a características significativas foram 
estande final de plantas (EFP), massa fresca da raiz (MFR), massa fresca da parte aérea (MFPA), massa 
fresca total (MFT) e produção de farinha (PF). Na interação entre cultivar e espaçamento percebe-se que 
houve diferença significativa apenas para as características massa seca de raiz (MSR), produção de farinha 
(PF) e teor de amido (TA) (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Resumo da análise de variância das características estande final de plantio (EFP), altura de plantas 
(AP), diâmetro de caule (DC), massa fresca de raiz (MFR), massa fresca da parte aérea (MFPA), índice de 
colheita (IC) obtidos em estudos com avaliação de mandioca no ano agrícola 2016/2017, no município de 
Brasil Novo, Pará. 

 

 
 
Considerando as interações positivas apresentadas (Tabela 2), observou-se que as cultivares Inajasão e 
Jabuti diferiram estatisticamente das demais no espaçamento EP1 nas características MSR e TA, com 
médias de 37,68 e 36,33 % para MSR e 33,03 e 31,68 % para TA, respectivamente. No espaçamento EP4 as 
cultivares Inajazão, Altamira e Jabuti diferiram das demais nas características MSR, TA e PF, com medias de 
MSR 36,40, 37,11 e 36,55 %; TA 31,75, 32,46 e 31,90 % e PF 20,97, 25,36 e 21,06 %, respectivamente. 
 
 
 
 
 
Tabela 2 – Valores médios dos teores de massa seca de raiz (MSR), teor de amido (TA) e produção de 
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farinha (PF) de mandioca cultivada no ano agrícola 2016/2017, no município de Brasil Novo, Pará. 

 
 

 
 
As cultivares Inajasão, Altamira e Jabuti não apresentaram diferenças significativas entre as medias de DC, 
MFR, MSR, TA e PF, sendo superiores a Klavaisik e Xingu, exceto a MFR que também não diferiu para esta 
última. As maiores médias encontradas foram DC= 3,07 cm (Inajasão), MFR= 51,190 t.ha-1 (Jabuti), MSR= 
36,78 % (Inajasão), TA= 32,12 % (Inajasão) e PF= 15,43 t.ha-1 (Jabuti). Ao avaliar o comportamento de 
cultivares de mandioca submetidas a fertilização no semiárido brasileiro, Silva et al. (2013) alcançaram 
produtividade de raiz até 36,7 t.ha-1, mesmo considerando déficit hídrico durante a condução do 
experimento. 
Os valores de TA se aproximaram dos encontrados por Oliveira et al. (2011) que avaliaram seis clones de 
mandioca para o consumo in natura e obtiveram resultado que variaram de 28 a 33 % de TA. 
 
Tabela 3. Resultados de produção das cultivares de mandioca para as características altura da planta (AP), 
diâmetro do caule (DC), massa fresca da raiz (MFR), massa seca da raiz (MSR), massa fresca total (MFT), 
teor de amido (TA), produção de farinha (PF), índice de colheita (IC) para as cultivares de mandioca 
avaliadas no município de Brasil Novo, Pará. 

 
 
Nos espaçamentos testados (Tabela 4) as maiores produtividades de raízes foram obtidas nos 
espaçamentos EP4 e EP3, com média de 63,708 e 50,044 t.ha-1, seguida do EP1 e EP2 com 30,491 e 35,685 
t.ha-1, respectivamente, não havendo diferenças estatísticas entre estes dois últimos espaçamentos.  
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Considerando as médias brasileiras, observa-se que a menor média de MFR (30,491 t.ha-1) alcançada pelas 
cultivares neste experimento, foram superiores 88,21% à média estadual e 92,98 % à média nacional de 
produtividade de raiz (IBGE, 2017). 
 
Tabela 4. Resumo das médias das características estande final de plantio (EFP), massa fesca da raiz (MFR), 
massa fresca da parte aérea (MFPA), massa fresca total (MFT) e produção de farinha (PF)  de cultivares de 
mandioca por espaçamento, avaliadas em Brasil Novo, Pará. 

 
 
Conclusões 
As cultivares Inajasão, Altamira e Jabuti possuem características altamente produtivas, principalmente no 
rendimento de matéria fresca de raiz, amido e farinha; 
Os espaçamentos EP4 e EP3 podem ser recomendados, pois proporcionaram maiores produtividades de 
massa fresca de raiz e farinha. 
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Introdução 
Dentre as plantas tuberosas, a mandioca (Manihot esculenta Crantz), tem posição privelegiada, não 
somente pela expressiva produção agrícola da espécie, mas principalmente pela extensa área territorial 
coberta pela cultura. Visando o aumento do teor de amido e produtividade de amido por hectare da cultura 
da mandioca, o ajuste ideal de plantas poderá ter alta contribuição. Existem poucos trabalhos relacionados 
e este assunto, destes, grande parte não é direcionado para mandioca com finalidade industrial. Segundo 
Schons (2007) o número de plantas por área ou população de plantas é um fator de manejo que pode 
interferir na produtividade das raízes, pois está relacionada diretamente ao melhor aproveitamento de luz 
pelas plantas. Variações nas densidades populacionais, de maneira geral, alteram o crescimento das plantas 
de mandioca, podendo favorecer ou prejudicar o crescimento de seus diferentes órgãos, devido a maior ou 
menor competição por recursos escassos do solo, do clima ou do espaço. Alguns autores descrevem 
variações na produção com a alteração das densidades em função das cultivares, que respondem, de forma 
distinta a esta prática (AYOOLA; MAKINDE, 2008; ZANETTI et al., 2014). Desta maneira o objetivo do 
experimento foi avaliar o teor de amido e produtividade de amido por hectare de 6 clones de mandioca 
submetidos a diferentes espaçamentos entre plantas avaliados durante 2 ciclos de cultivo. 
 
Material e métodos 
O experimento foi conduzido nos anos agrícolas de 2015/2016 e 2016/2017 em uma propriedade rural no 
município de Marechal Cândido Rondon, região oeste do Estado do Paraná. O delineamento experimental 
utilizado foi o de blocos ao acaso, com 4 repetições e 30 tratamentos, em esquema de parcela subdividida 
5x6, as parcelas principais foram constituídas por 5 espaçamentos entre plantas (40; 60; 80; 100; 120 cm), 
sendo que o espaçamento entre plantas foi mantido em 90 cm. E as sub-parcelas 6 clones de mandioca 
(Fécula Branca, Baianinha, BRS 01, BRS 02, BRS 03 e BRS 04). Sendo cada sub-parcela dividida em 2 ciclos 
de avaliação (1º e 2º ciclo). A quantificação dos dados foi realizada no momento da colheita aos 9 e 21 
meses respectivamente, momento de maturação fisiológica. O teor de amido foi obtido através do método 
da balança hidrostática, a partir de uma amostra de 3 kg de raízes tuberosas (RIMOLDI et al., 2003 apud 
GROSMANN & FREITAS, 1950). Já a produtividade de amido foi estimada pelo produto do teor de amido e 
a própria massa fresca de raízes. Procedeu-se a análise de variância com regressão, sendo as médias 
comparadas entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 
 
Resultados e discussão 
Os resultados da análise de variância serão apresentados independentes para cada fator (espaçamento 
entre plantas e clones) assim como para a interação entre os fatores. Analisando os resultados obtidos na 
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análise de variância para o 1º e 2º ciclo de cultivo (Tabela 01) verificou-se que, não existem diferenças 
estatísticas significativas (p > 0,05) para a interação dos fatores em função dos espaçamentos entre plantas 
e clones utilizados. Porém, analisando apenas os fatores isolados, espaçamento entre plantas (E) ou clones 
(C) constatou-se que não houve diferença significativa (p > 0,05) apenas para o fator (E) na variável teor de 
amido nos 2 ciclos de avaliação.  
 
Tabela 1. Resumo da análise de variância para teor de amido (AMIDO) e produtividade de amido kg ha -1 
(PRODAM) de 6 clones de mandioca, em função de diferentes espaçamentos entre plantas em 2 ciclos de 
cultivo. Marechal Cândido Rodon,plantio setembro 2015. 

 
 
Analisando os resultados médios do teor de amido 1º e 2º ciclo (Tabela 02), podemos observar que no 1º 
ciclo os clones BRS 02 e BRS 04 com respectivos 31,04 e 30,70% sendo superiores aos demais, inclusive 
com teores maiores aos da Fécula Branca e Baianinha com 28,99 e 28,17 %, clones já consagrados pelos 
agricultores na região oeste do Paraná. De acordo com Cereda (2003), os valores mínimos para venda de 
raízes para indústria são de pelo menos 29,71%.  
Já para o 2º ciclo apenas o clone BRS 04 com 32,90% foi superior aos demais, trazendo indícios que o 
material apresenta uma estabilidade quanto ao teor de amido, já que no 1º ciclo também se classificou 
entre as melhores. 
A produtividade de amido por hectare 1º ciclo, a qual resulta do produto entre produtividade e teor de 
amido, podemos observar que o clone BRS 02 com 8862.91 kg ha-1 valor superior em 25% em relação ao 
clone BRS 04, os quais não haviam diferido quanto ao teor de amido, enaltecendo a importância do produto 
entre estas duas variáveis para o uso industrial. Quando comparamos o clone BRS 02 com a baianinha, a 
diferença é de 3285,57 kg ha-1, ou seja, 37% superior. Já para o 2º ciclo as melhores produtividades de 
amido por hectare foram dos clones BRS 03 e 04, com 13701,99 e 12781,31 kg ha-1 respectivamente, 
evidenciando que estes clones podem ser recomendados para situações onde o agricultor tenha o 
interesse de fazer a colheita no 2º ciclo. 
 
Tabela 02 – Valores médios de teor de amido (AMIDO) e Produtividade de amido kg ha-1 (PRODAM) de 6 
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clones de mandioca, em função de diferentes distâncias entre plantas em 2 ciclos de cultivo. Marechal 
Cândido Rondon, plantio setembro 2015 

 
 

 
Figura 1. Produtividade de amido média 1° e 2° ciclo em kg ha-1 de 6 clones de mandioca, em função do 
espaçamento entre plantas de 40, 60,80,100 e 120 cm, Marechal Cândido Rondon, plantio setembro 2015. 
 
Foi verificado um comportamento quadrático quando realizada a analise de regressão para produtividade 
média de amido por hectare dos 6 clones. Para essa variável foi verificado efeito significativo em relação 
ao espaçamento entre plantas utilizado (Figura 01). Os resultados demonstram que o melhor espaçamento 
entre plantas no 1º ciclo é de 89 cm. Assim sendo, a cultura da mandioca não tolera um adensamento 
exagerado de plantas devido o auto sombreamento ocasionado. Já para o 2º ciclo também foi verificado 
um comportamento quadrático quando realizada a analise de regressão para produtividade média de 
amido por hectare dos 6 clones, sendo verificado efeito significativo em relação ao espaçamento entre 
plantas utilizado (Figura 02). Os resultados demonstram que os melhores espaçamentos entre plantas no 
2º ciclo são os maiores 100 e 120 cm. Assim sendo, a cultura da mandioca não tolera um adensamento 
exagerado de plantas devido a sua plasticidade. De maneira geral estes resultados corroboram com as 
afirmações de Oliveira et al. (2015), em que, variações nas densidades populacionais, alteram o 
crescimento das plantas de mandioca, podendo favorecer ou prejudicar o desenvolvimento de seus 
diferentes órgãos, devido a maior ou menor competição por recursos escassos do solo, do clima ou do 
espaço. 
Conclusão  
O teor de amido não é influenciado pelos diferentes espaçamentos entre plantas. O clone BRS 02 e BRS 04 
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apresentaram os melhores teores de amido no 1º ciclo, já para o 2º ciclo apenas a BRS 04 foi superior as 
demais. Quanto à produção de amido no 1º ciclo o material BRS 02 foi superior, indicando ser um material 
precoce. Já para o 2º ciclo os clones BRS 03 e BRS 04 obtiveram os melhores resultados. Para colheita em 
1º ciclo o espaçamento recomendado é de 89 cm. Para colheita em 2º ciclo espaçamentos entre plantas 
de até 120 cm são recomendados. 
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura importante a nível mundial devido a sua ótima 
adaptabilidade a diversos ambientes e grande rusticidade. A estrutura morfológica da planta de mandioca 
pode diferir de acordo com o genótipo. Alguns apresentam o caule ereto (monopodial), enquanto outros 
possuem caule ramificado com duas, três ou quatro hastes, denominadas ramificações simpodiais 
(Carvalho & Fukuda, 2006), e essas diferenças morfológicas podem interferir na relação fonte-dreno da 
planta e refletir em diferenças no crescimento e desenvolvimento de diferentes cultivares de mandioca. 
Dentre os fatores que influenciam na produtividade, as populações de plantas com seus respectivos índices 
de área foliar exercem grande influência no crescimento e desenvolvimento da cultura da mandioca, a qual 
está intimamente correlacionada com a arquitetura da parte aérea. O aumento no número de plantas 
promove a competição entre indivíduos da mesma espécie e de espécies diferentes por recursos como 
água, nutrientes, CO2 e luz, e que pode afetar a produção final de raízes tuberosas. Visando o aumento de 
produtividade da cultura, o ajuste ideal de plantas poderá ter alta contribuição. Também predomina em 
seu cultivo o baixo uso de boas práticas agrícolas, o que tem mantido a produção nacional estagnada nos 
últimos anos (SOUZA et al., 2006). Desta maneira, o objetivo do experimento foi avaliar a influência do 
índice de área foliar na produtividade de 6 clones de mandioca, submetidos a diferentes espaçamentos 
entre plantas, avaliados durante dois ciclos de cultivo. 
 
Material e métodos  
O experimento foi conduzido nos anos agrícolas de 2015/2016 e 2016/2017 em uma propriedade rural no 
município de Marechal Cândido Rondon, região oeste do Estado do Paraná. O delineamento experimental 
utilizado foi o de blocos ao acaso, com 4 repetições em esquema de parcela subdividida 5x6, as parcelas 
principais foram constituídas por 5 espaçamentos entre plantas (40; 60; 80; 100; 120 cm), sendo que o 
espaçamento entre linhas foi mantido em 90 cm. E as sub-parcelas 6 clones de mandioca (Fécula Branca, 
Baianinha, BRS 01, BRS 02, BRS 03 e BRS 04). Sendo cada sub-parcela dividida em 2 ciclos de avaliação de 
produtividade (1º e 2º ciclo). A quantificação do IAF foi realizada aos 150 dias após emergência DAE (1º e 
2º ciclo), segundo Gabriel et al. (2014) o decréscimo do IAF das cultivares a partir do IAFmax ocorre após 
esse período devido à senescência das folhas, a qual ocorre devido à diminuição da temperatura e do auto 
sombreamento das folhas no interior do dossel. Já a produtividade de raízes (massa fresca) foi estimada 
no momento da colheita aos 9 e 21 meses respectivamente, momento de maturação fisiológica. Procedeu-
se a análise de variância, sendo as médias comparadas entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade. 
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Resultados e discussão  
Analisando os resultados obtidos na análise de variância para o 1º e 2º ciclo de cultivo (Tabela 01) verificou-
se que, não existem diferenças estatísticas significativas (p > 0,05) para a interação dos fatores em função 
dos espaçamentos entre plantas e clones utilizados. Porém, analisando apenas os fatores isolados, 
espaçamento entre plantas (E) ou clones (C) constatou-se que houve diferença significativa (p > 0,05) para 
ambos os fatores nos 2 ciclos de avaliação.  
 
Tabela 01 - Resumo da análise de variância para índice de área foliar (IAF) e produtividade de raizes kg ha-
1 (PRODUT) de 6 clones de mandioca, em função de diferentes espaçamentos entre plantas em 2 ciclos de 
cultivo. Marechal Cândido Rondon, plantio setembro 2015. 
 

 
 
Considerando apenas o fator clone, os resultados médios do índice de área foliar 1º e 2º ciclo (Tabela 02), 
podem ser observados que no 1º ciclo os clones BRS 01 e BRS 03 com respectivos 2,87 e 2,52 apresentam 
os maiores IAF. Já para o 2º ciclo a BRS 01 manteve o maior IAF juntamente com a BRS 04, com respectivos 
índices de 4,45 e 4,28. Evidenciando a grande variabilidade genética existente entre os diferentes clones, 
sendo também possível observar o maior IAF no 2º ciclo comparado ao 1º, muito provável devido ao 
sistema radicular já estar formado no 1º ciclo. A maior produtividade de raízes no 1º ciclo foi da BRS 02, 
atingindo uma média acima de 28 toneladas, 44 % acima da produtividade do clone baianinha. Podendo 
ser considerada um clone de crescimento rápido, ou seja, precoce.  
 
Tabela 02 – Valores médios de índice de área foliar (IAF) e produtividade kg ha-1 (PRODUT) de 6 clones de 
mandioca, em função de diferentes distâncias entre plantas em 2 ciclos de cultivo. Marechal Cândido 
Rondon, plantio setembro 2015. 
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Já para o 2º ciclo a melhor produtividade média de raízes foi do clone BRS 03 com 44.557 kg ha-1 , valor 
85% maior quando comparada ao mesmo clone no 1º ciclo, evidenciando a diferença genética entre os 
matérias. Já o clone BRS 04 que obteve maior produtividade no 1º ciclo, apenas acrescentou 30 % de 
produtividade para o 2º ciclo. Comparando os resultados de IAF e produtividade é possível observar que o 
maior IAF não obteve a maior produtividade. Ficaram evidenciadas diferenças entre as densidades 
populacionais em relação ao IAF para cada clone avaliado, devido à diversidade de arquitetura da parte 
aérea (Tabela 03). Avaliando o fator espaçamento entre plantas, pode ser observado que o IAF é maior 
para os espaçamentos mais adensados, sendo que no 1º ciclo os espaçamentos 40, 60 e 80 cm não 
diferiram entre si, sendo superiores aos espaçamentos maiores. Para o 2º ciclo o comportamento do IAF 
foi o mesmo, atingindo 4,42 para o espaçamento reduzido de 40 cm, 53% maior quando comparado ao 
espaçamento de 120 cm com 2,89.  
Analisando os dados de produtividade do 1º ciclo observamos que apenas o espaçamento de 40 cm foi 
inferior aos demais. Para o 2º ciclo o comportamento foi praticamente linear, onde as maiores 
produtividades são observadas nos maiores espaçamentos 100 e 120 cm. Em contrapartida Aguiar et al. 
(2011) trabalhando mandioca de mesa em diferentes densidades e épocas de colheita, observou aumento 
de qualidade e maior numero de raízes comerciais quando submetidos a espaçamentos menos adensados 
em colheita tardia. Porém a produtividade total por área praticamente não teve interferência da 
densidade, muito provável devido à característica da variedade utilizada. 
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Tabela 03 – Valores médios de índice de área foliar (IAF) e produtividade de mandioca em kg ha-1 
(PRODUT) submetidos a diferentes espaçamentos entre plantas em 2 ciclos de cultivo. Marechal Cândido 
Rondon, plantio setembro 2015. 

 
 
A redução de produtividade nas condições de maiores IAF se dá pela maior competição principalmente por 
luz, que em maiores densidades têm sua disponibilidade reduzida pelo sombreamento das plantas vizinhas. 
O fato de haver menos luz dentro do dossel foliar pode reduzir a atividade fotossintética, comprometendo 
ou mesmo paralisando-a, o que ocasionará o consumo de carboidratos pela respiração, proporcionando 
um menor saldo de assimilados gerados pela fotossíntese líquida (TAIZ, ZEIGER, 2013).  
Realizando a comparação entre área foliar e produtividade, é possível afirmar que são inversamente 
proporcionais, tratamentos com altos IAF apresentam as menores produtividades, evidenciando que a 
produção de raízes não é dependente de altos IAF. Resultados de IAF corroboram em partes com obtidos 
por Cock et al. (1979), onde altas produtividades de raízes de mandioca são alcançadas com um IAF em 
torno de até 3,5. Além disso, esse valor deve ser mantido por um longo período de tempo, ao passo que 
IAF maior que 4,0 tende a reduzir o crescimento de raízes em detrimento da parte aérea 
 
Conclusão  
O clone BRS 01 possui o maior IAF em ambos os ciclos de cultivo, porém este IAF não refletiu em 
produtividade. Redução de espaçamento entre plantas resultou em menor produtividade de raízes por 
hectare nos 2 ciclos de cultivo. Para colheita de mandioca em 2º ciclo devemos recomendar os maiores 
espaçamentos entre plantas. 
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta, Crantz) representa uma cultura de grande distribuição mundial. Sua 
produção está concentrada nos países em desenvolvimento, em que as raízes desempenham papel 
fundamental como fonte de energia para alimentação humana e animal. A parte aérea da mandioca (rama) 
não possui destinação adequada, porém apresenta teor de proteína bruta, em média de 14,73%, o qual 
pode atingir valores próximos a 19%, a depender da espécie e da fração da parte aérea analisada, e é 
considerado o terço superior mais rico neste nutriente (Souza et al., 2011). A poda na cultura da mandioca 
por ser justificada em alguns casos, como quando for utiliza a rama de para plantio de entre safras, em 
localidades onde as plantas são severamente atacadas por pragas (controle fitissanitario), e para produção 
maniva com intuito de fornecer alimentação/ração animal. Compreende-se que o corte da parte aérea 
inibe a dominância apical e aumenta o número de ramos e raízes. E também com podadura há o 
aproveitamento maior das folhas para ser ofertada na alimentação animal uma vez que em épocas de 
escassez de insumos a matéria verde é uma boa alternativa econômica para o produtor. Entende-se que o 
corte da parte aérea da mandioca consiste em uma estratégia economicamente viável para o aumento na 
geração de renda da propriedade. Entretanto essa afirmação necessita de estudos mais elaborados sobre 
a relação desta prática com as condições edafoclimáticas locais, altura de corte e idade da planta. Diante 
ao exposto objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de diferentes alturas de podas na variedade de 
mandioca manivão. 
 
Materiais e metodos  
O experimento foi conduzido em condições de campo, na área experimental de fitotecnia da Universidade 
Federal Rural da Amazônia/UFRA, localizada no município de Belém, apresentando como coordenadas 
geográficas 48º 26’28” de longitude Oeste de Greenwich e 01º27’9” de latitude Sul, o solo da área foi 
classificado como Latossolo Amarelo distrófico (EMBRAPA, 2006). O município apresenta um clima tropical. 
A classificação do clima é Af segundo Köppen e Geiger. A temperatura média é 26.8 °C e pluviosidade média 
anual de 2537 mm. Se compararmos o mês mais seco com o mês mais chuvoso verificamos que existe uma 
diferença de precipitação de 290 mm. (ALVARES,2013). Antes da execução do plantio coletou-se a amostra 
de solo de forma aleatória para correção da fertilidade do solo. Para a realização do experimento foi 
utilizado a variedade de mandioca para indústria denominada regionalmente manivão. O experimento foi 
implantado em junho de 2016, com delineamento experimental em blocos casualizados, com três 
tratamentos e três repetições. Os tratamentos consistiram em duas alturas de poda, correspondendo a: T1 
- corte da parte aérea a 25 cm; T2- corte da parte aérea a 50 cm e uma testemunha sem poda (T3). As 
parcelas foram formadas por 05 linhas de 88 plantas, com espaçamento de 1,00x 0,80 m. Para as 
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avaliações, foram colhidas nove plantas das três linhas centrais de cada parcela, tendo-se descartado as 
plantas das extremidades das linhas. Após a correção da fertilidade do solo e plantio foram realizados 
tratos culturais como a capina para o controle das plantas daninhas necessários para o pleno 
desenvolvimento da mandioca até os cento e cinquenta dias após o plantio. Aos oito meses após o plantio 
foi efetuada a poda. No ato as plantas caracterizadas fisicamente quanto à altura, fitomassa de folhas, 
fitomassa do colmo, peso de raiz total e peso de raiz comercial. Posteriormente aos cinco meses após a 
poda as plantas foram colhidas e também caracterizadas fisicamente. Os dados coletados foram tabulados 
e analisados estatisticamente através da análise de variância, a 5% de probabilidade, empregando o 
software SISVAR. 
 
Resultados e discussão   
De acordo com os resultados de análise de variância, verificou-se que para altura não houve diferença 
significativa entre os tratamentos estudados. Foi observada uma uniformidade da altura das plantas no 
decorrer do experimento até a colheita. O efeito da poda foi positivo para este parâmetro, pois estimulou 
a rápida rebrota da parte aérea nas plantas dessa variedade, ou seja, estimulou hormônios e 
fotoassimilados necessários para a recuperação do corte. Valle (1990), verificou que a altura da planta está 
geralmente correlacionada com a produção de raízes, mas em menor magnitude quando comparada com 
o peso da parte aérea. Oliveira (2007), acrescenta que as variedades preferidas pelos agricultores são 
àquelas cuja arquitetura se expressa em maior altura, uma vez que favorece a realização de tratos culturais 
e colheita. 
 
Gráfico 1. Média de altura (m) das plantas da variedade manivão submetidas aos tratamentos T1- 0,25cm; 
T2- 0,5cm e T3 –controle. 

 
Fonte: Autores,2018. 
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Gráfico 2. Fitomassa de folhas (Kg) das plantas da variedade manivão submetidas aos tratamentos T1- 
0,25cm; T2 –0,5cm e T3 – controle. 

 
Fonte: Autores,2018. 
 
Conforme os resultados dispostos no gráfico 02, observa-se que não houve diferenças estatísticas 
significativas para os tratamentos submetidos a análise de fitomassa de folha, apesar do elevado 
coeficiente de variação de 46 % esse resultado pode ser atribuído a alta heterogeneidade da cultura, pois 
segundo Fukuda 2003, a mandioca se adapta as mais diferentes condições edafoclimáticas, a mesma 
apresenta elevada interação genótipo x ambiente. Nota-se que as plantas analisadas no experimento 
independente dos tratamentos possuíram produtividade elevada de peso de folhas , podem ser utilizadas 
na produção de materia fresca ou seca a serem ofertadas como forragem aos animais.  
Com relação a fitomassa do colmo, verificou-se diferença significativa entre os tratamentos, visto que os 
tratamentos T2 e T3 obtiverem maiores medias com 1,67 e 2,2 quilogramas respectivamente, e o 
tratamento T1 com media inferior de 0,367 quilogramas (gráfico 3). Isso se deve a concentração de 
fotoassimilados concentrados no caule da planta o que favorece o aumento de peso das raízes, até um 
certo limite, como resultado do maior acumulo de carboidratos nesta parte da planta. 
 
Gráfico 3. Fitomassa de colmo (Kg) das plantas da variedade manivão submetidas aos tratamentos T1- 
0,25cm; T2 – 0,5cm e T3 – controle. 

 
Fonte: Autores,2018. 
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Gráfico 4. Peso de raiz comercial (Kg) das plantas da variedade manivão submetidas aos tratamentos T1- 
0,25cm; T2 – 0,5cm e T3 – controle. 

 
Fonte: Autores,2018. 
 
Conclusão  
1-A altura ,fitomassa de folha, fitomassa do colmo e peso de raízes das plantas podadas da variedade 
manivão foram semelhantes ao tratamento controle; 2- Constatou-se que a interação genótipo x ambiente 
contribuíram para a rápida recuperação do manejo da poda;  
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz.) é uma planta perene, de origem sul-americana, que produz raízes 
ricas em amidos e folhas com concentrações elevadas de proteína. Tem produtividade média mundial de 
raízes em torno de 14,5 toneladas, chegando em determinadas regiões, no Brasil, a 38 toneladas, e 
estimativa de 19,44 toneladas por hectare de matéria seca de parte aérea (CURCELLI et al., 2011). Como 
alimento, as raízes de mandioca apresentam alta reserva de carboidratos e alta produção de fitomassa, 
enquanto que a parte aérea é rica em proteína, podendo ser ofertada aos animais, não fresca, devido o 
teor de ácido cianídrico, mas fenada ou ensilada, já que apresenta alta palatabilidade e digestibilidade, 
podendo dessa forma aumentar a produtividade animal e consequentemente melhorar a renda do 
pequeno produtor, no período de escassez de alimento (SOUZA,2009). Durante a colheita da mandioca, 
apenas parte da haste lenhosa é usada para novos plantios, correspondendo a 20% da fitomassa produzida 
e o restante é deixado no campo, ou incorporado ao solo como fonte de matéria orgânica. Estima-se que 
cerca de 14 a 16 milhões de toneladas de parte aérea de mandioca são deixadas no campo anualmente, 
oriundo da colheita da mandioca, que poderia ser utilizada como forragem de excelente qualidade 
nutricional, possibilitando um maior rendimento econômico para a propriedade rural e consequentemente 
para o produtor (Sagrilo et al., 2001). Embora possa causar redução na produção e no teor de amido das 
raízes, a poda da parte aérea da mandioca pode ser uma estratégia aparentemente eficiente e viável para 
o agricultor (OLIVEIRA et al., 2010), ainda que seja necessário o refinamento de estudos sobre a interação 
desta prática com as características edafoclimáticas locais e a idade das plantas para a recomendação desta 
técnica. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes alturas de podas na variedade de 
mandioca jurará-creme, sobre alguns componentes de produção, na região norte do estado do Pará. 
 
Materiais e metodos  
O experimento foi realizado no período de junho/2016 a maio/2017 na área experimental de fitotecnia da 
Universidade Federal Rural da Amazônia/UFRA, localizada no município de Belém, apresentando como 
coordenadas geográficas 48º 26’28” de longitude Oeste de Greenwich e 01º27’9” de latitude Sul, cujo solo 
foi classificado como Latossolo Amarelo distrófico (EMBRAPA, 2006). O município apresenta um clima 
tropical. A classificação do clima é Af segundo Köppen e Geiger. A temperatura média é 26.8 °C e 
pluviosidade média anual de 2537 mm. Se compararmos o mês mais seco com o mês mais chuvoso 
verificou que existe uma diferença de precipitação de 290 mm. (ALVARES,2013). Antes da execução do 
plantio coletou-se a amostra de solo de forma aleatória para correção da fertilidade do solo. E para a 
realização do experimento foi utilizado a variedade de mandioca para indústria denominada regionalmente 
jurara-creme. Após a correção da fertilidade do solo e plantio foram realizadas capinas manuais para o 
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controle das plantas daninhas necessários para o pleno desenvolvimento da mandioca até os cento e 
cinquenta dias após o plantio. O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, com 
três tratamentos e três repetições. Os tratamentos consistiram em duas alturas de poda, correspondendo 
a: T1 - corte da parte aérea a 25 cm; T2- corte da parte aérea a 50 cm e uma testemunha sem poda (T3). 
Foi utilizada uma área de 70,3 m 2 e nestas distribuídas parcelas experimentais, com espaçamento de (1,0m 
x 0,8 m), composta por 5 linhas de plantio, das quais 3 foram consideradas úteis. Aos oito meses após o 
plantio foi efetuada a poda no respectivo cultivar. No ato as plantas caracterizadas fisicamente quanto à 
altura, peso de folhas, peso de raiz total e peso de raizes comerciais. Posteriormente aos cinco meses após 
a poda as plantas foram colhidas e também caracterizadas fisicamente. Os dados coletados foram 
tabulados e analisados estatisticamente através da análise de variância, a 5% de probabilidade, 
empregando o software SISVAR. 
 
Resultados e discussão   
No gráfico1, verifica-se que a maior média de altura de plantas foi de 3,75 m, alcançada pelo tratamento 
T3- sem poda, que diferiu estatisticamente dos tratamentos T1 e T2 com 2,01 e 2,15 m respectivamente. 
Isso ocorre devido à quebra da dominância apical em que a planta gasta energia para a produção de novas 
hastes e folhas. Além disso, outros fatores podem ter afetado o crescimento das plantas como 
sombreamento, interação genótipo x ambiente e disponibilidade de fotoassimilados. A altura de plantas é 
um importante fator agronômico, tanto para a competição com plantas daninhas quanto para a escolha de 
variedades em consorciação com outras culturas e também na definição do melhor espaçamento (ROS et 
al., 2011). 
 
Gráfico 1. Média de altura (m) das plantas da variedade jurara-creme submetidas aos tratamentos T1- 
0,25cm; T2 -0,5cm e T3 – controle. 

 
Fonte: Autores,2018. 
 
Para variável fitomassa de folhas, observou- se que o tratamento sem poda apresentou peso médio de 
0,53 kg, diferindo significativamente dos tratamentos podados que, em média produziram 0,20 Kg (gráfico 
2). A utilização da poda drástica, caracterizada pela remoção de toda a copa, influenciou no menor peso 
das ramificações e folhas novas, oriundas da quebra da dominância apical, sendo assim os tratamentos 
com podas não superaram o vigor de crescimento da parte aérea das plantas não podadas. De acordo com 
Wobeto et al. (2006), ocorre acúmulo significativo de nutrientes na parte aérea das plantas, cuja retirada 
por meio da poda poderia restringir o acúmulo de massa da parte aérea, reduzindo seu peso. Oliveira 
(2010), estudando os efeitos da poda e de epocas de colheita também obteve peso de parte aérea das 
plantas não podadas superior ao observado nas plantas podadas, visto que a poda reduziu a produção de 
ramas nas mesmas.  



 

 

402

De acordo com a análise estatística, para a variável produtividade de raiz total os tratamentos não diferiram 
entre si, pois o coeficiente de variação foi de 45%, considerado muito alto devido à grande 
heterogeneidade da variedade estudada, pois segundo a EMBRAPA 2003, apesar de se adaptar aos mais 
diferentes ecossistemas, a mandioca apresenta uma alta interação do genótipo com o ambiente, ou seja, 
os cultivares apresentam adaptação específica a determinadas regiões dificilmente uma mesma cultivar se 
comporta de forma semelhante em todos os ecossistemas. 
 
Gráfico 2: Fitomassa de folhas (Kg) das plantas da variedade jurara-creme submetidas aos tratamentos T1-
0,25cm;T2-0,5cm e T3- controle. 

 
Fonte:Autores,2018. 

 
Gráfico 3. Peso da raiz comercial (Kg) das plantas da variedade jurara-creme submetidas aos tratamentos 
T1-0,25cm;T2-0,5cm e T3- controle 

 
Fonte:Autores,2018. 
 
Para a análise do fator produtividade de raízes comerciais, foi visto diferença estatística entre os 
tratamentos estudados, sendo o que tratamento T3- sem poda que apresentou media de 8,12 Kg, e os 
demais T1 e T2 com valores médios de 1,57 e 4,13 Kg, respectivamente (gráfico 3). Andrade (2010) obteve 
em estudo produtividade de raízes de 17,99 t.ha-1 nas plantas podadas e de 25,62 t.ha-1 na testemunha 
(sem poda). Constatando que a produtividade de raízes diminui com o manejo de podas nestas 
circunstancias, no que provavelmente, foi ocasionada pelo consumo das reservas das raízes, por parte da 
planta, com propósito de recuperação da parte aerea retirada. Oliveira (2010) observou que apesar de 
reduzir a produtividade das raízes tuberosas, a poda da parte aérea não afetou importantes características 
para industrialização, tais como a porcentagem de massa seca, a porcentagem de amido e o rendimento 
de farinha. 
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Conclusão  
Nas condições que foi realizado esse experimento, pode-se concluir que a poda da parte aérea das plantas 
de mandioca da variedade jurara-creme reduziu o peso de parte aérea, da produção de fitomassa das 
folhas e das raízes. 
 
Referências 
ANDRADE, Juliano Silva de. Epocas de podas em mandoca.2010.62f.Tese. (Mestrado em agronomia) - 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,Vitória da Conquista, 2010.  
AGUIAR, E. B.; BICUDO, J. S.; CURCELLI, F.; FIGUEIREDO, P. G.; CRUZ, S. C. S. Épocas de poda e produtividade 
da mandioca. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 46, n. 11, p. 1467- 1470, 2011.  
ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; DE MORAES, G.; LEONARDO, J.;SPAROVEK, G. Mapa de 
classificação climática de Köppen para o Brasil. Meteorologische Zeitschrift, Fast Track, v. 22, n. 6, p. 711-
728, 2013.  
CURCELLI, F.; VALDIVIÉ, M. I. N.; BICUDO, S. J. A folhagem de mandioca. In: VALDIVIÉ, M. I. N.; BICUDO, S. 
J. Alimentação de animais monogástricos: mandioca e outros alimentos nãoconvencionais. Botucatu, 
Brasil. FEPAF, 2011. p. 20-38.  
EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação de solo. 2. ed. Rio de Janeiro: EMBRAPA Solos, 2006. 306 p. 
EMBRAPA. Cultivo de mandioca para o estado do Amapá. Embrapa mandioca e fruticultura. jan/2003. 
Definível em: . Acessado em: 09 de janeiro de 2018.  
OLIVEIRA, S. P. de; VIANA, A. E. S.; MATSUMOTO, S. N.; CARDOSO JÚNIOR, N. dos S.; SEDIYAMA, T.; SÃO 
JOSÉ, A. R. Efeito da poda e de épocas de colheita sobre características agronômicas da mandioca. Acta 
Scientiarum Agronomy, Maringá, v. 32, n. 1, p. 99-108, 2010.  
RÓS, A.B.; HIRATA,A.C.S.; ARAÚJO, H.S. NARITA, N. Crescimento, fenologia e produtividade de variedades 
de mandioca. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 41, n. 4, p. 552-558, 2011.  
SAGRILO, E.; VIDIGAL FILHO, P.S.; PEQUENO, M.G.; RIMOLDI, F. Dimensionamento dos subprodutos 
agrícolas da mandioca (Manihot esculenta,Crantz) no estado do Paraná. p. 291-304. In: CEREDA, M.P. 
(Coord.). Manejo, uso e tratamento de subprodutos da industrialização da mandioca. Série: Culturas de 
tuberosas amiláceas latinoamericanas. Fundação Cargill. São Paulo, v. 4, p. 320, 2001.  
WOBETO, C.; DUARTE, C. A.; ABREU, C. M. P.; SANTOS, C. D.; ABREU, J. R. Nutrientes em mandioca (Manihot 
esculenta Crantz) adubação foliar em três idades da planta. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 26, n. 4, 
p. 865-869, 2006 
 
Palavras chave: Forragem, Parte aérea, Ração animal. 
  



 

 

404

EFEITOS BIOMETRICOS DA AÇÃO DE HERBICIDAS EM MANDIOCA (MANIHOT 
ESCULENTA CRANTZ) CULTIVAR AMARELINHA 

Silviane castilho, Vivian Costa, Ísis Caroline Siqueira Santos, Lorena Oliveira Correa, 

Leonardo Ferreira. 

vivicastilho13@gmail.com, vivian.costa.1993@gmail.com, isis_tga@hotmail.com, lorenaolvc@gmail.com, 

l.elias@yahoo.com.br 

 Universidade Federal Rural da Amazônia 

 
 
Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é originária da América Tropical e compõe a base energética da 
alimentação de mais de 600 milhões de pessoas no mundo, principalmente nas regiões em 
desenvolvimento (IYER et al., 2010). Sua origem se deu provavelmente no Brasil, sendo o produto 
disseminado por outros continentes, por portugueses e espanhóis, no período colonial. O Brasil liderou a 
produção da raiz até 1991, quando foi ultrapassado pela Nigéria. De acordo com o último levantamento da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a produção mundial de raiz de 
mandioca correspondeu a 270,28 milhões de toneladas no ano de 2014, estando o Brasil na quarta posição 
com uma produção de 23,24 milhões de toneladas. A Nigéria permaneceu como a maior produtora mundial 
com um total de 54,83 milhões de toneladas, seguida por Tailândia, Indonésia, Brasil, República 
Democrática do Congo e Gana. (CONAB, 2017) O estado do Pará lidera a produção nacional de raiz de 
mandioca, com cerca 4,7 milhões de toneladas anuais, o que corresponde a quase 20% da mandioca que é 
consumida em todo o país, sendo que deste total, 93% vem da agricultura familiar. (Ministério do 
desenvolvimento agrário- MDA, 2016). A cultura da mandioca possui crescimento inicial lento, deixando o 
solo exposto nesse período e propiciando, o desenvolvimento de plantas daninhas que competem pelos 
fatores de produção. (Azevedo et al. 2000). As plantas daninhas competem por agua, luz e nutrientes. O 
sombreamento promovido pelas espécies invasoras cujo desenvolvimento ocorre rapidamente na fase 
inicial do crescimento da mandioca torna-se preocupante, pois segundo Peressin & Carvalho, (2002) o 
sombreamento acarreta perda da matéria seca do caule, folhas e diminui o rendimento das raízes. Peressin 
& Carvalho, (2002) também afirmam que a falta do controle ou o manejo inadequado, pode provocar 
reduções em até 70% da produção da cultura. Mas, se faz necessário considerar quais as espécies invasoras 
ocorrentes, dentre outros fatores, para avaliar o grau de comprometimento da produção na convivência. 
O manejo químico das plantas daninhas destaca-se como ferramenta importante para a garantia de altos 
rendimentos da mandiocultura(scariot et. al. 2013). O método químico de controle das plantas daninhas 
caracteriza-se por permitir a intervenção em grandes áreas com pouca dependência de mão de obra e 
rapidez na aplicação (SILVA,2012). Por tanto este trabalho busca testar os herbicidas: Glyphosate, Flumyzin, 
Herbadox, DMA e as misturas Glyphosate+Herbadox e Glyphosate+Flumyzin com o intuito de propor a 
partir das analises biométricas: (Altura, Numero de folhas e diâmetro) produtos que combatam as plantas 
daninhas e que garantam menor prejuízo a cultivar. 
 
Material e métodos 
O experimento foi conduzido na fazenda experimental da UFRA, localizada no município de Castanhal, PA 
no km 57 da Br-316. Castanhal tem um clima tropical com pluviosidade significativa ao longo do ano. 
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Mesmo no mês mais seco ainda assim ocorrem altos índices de pluviosidade. A classificação do clima é Af 
de acordo com a Köppen e Geiger. 26.5 °C é a temperatura média. Pluviosidade média anual de 2432 mm 
(INPE). O experimento teve inicio em 18 de Abril de 2017 e a variedade de mandioca em estudo é 
denominada regionalmente de Amarelinha. Antes do plantio o solo foi gradeado para diminuir a 
compactação, e proporcionar uniformização da superfície do solo e corrigido com calcário afim de diminuir 
a acidez e garantir a disponibilidade do elementos do solo as plantas. A abertura das covas foi feita de 
forma manual com enxada logo após a gradagem, na ocasião foi feita a aplicação do adubo químico 
segundo as necessidades apresentadas na analise do solo. Posteriormente ao plantio foi realizada a 
aplicação dos herbicidas em pre-emergência adotandose o delineamento em blocos casualizados, sendo 
uma testemunha e 6 tratamentos com 4 repetições, correspondendo a: H0 – testemunha (sem uso de 
herbicidas) ; H1 aplicação de Glyphosate 2L/ha ; H2- aplicação de Flumyzin 150g/ha H3- aplicação de 
herbadox 3L/ha, H4- aplicação de herbadox+ Glyphosate, 3L/ha e 2 L/ha, respectivamente , H5-
glyphosate+flumizin 2L/ha e 150g/ha. H6- 2,4 D 1L/ha. Para as analises foram utilizados os seguintes 
materiais: fita métrica, paquímetro, fitas de identificação e prancheta. As avaliações foram realizadas a 
partir dos trinta dias após o plantio em intervalos de 30 dias. Os dados coletados referentes à altura, 
diâmetro do coleto e numero de folhas foram submetidos a analise estatística no programa sisvar, pelo 
método de scott-knott. 
 
Resultado e Discussão 
Com base nos resultados de analise de variância (Tabela1) o tratamento com o herbicida DMA obteve 
desempenho inferior aos outros tratamentos em todas variáveis, sendo estatisticamente igual ao sem 
herbicida na variável numero de folhas. Isso porque o DMA é frequentemente utilizado no controle de 
ervas daninhas de folhas largas, dicotiledôneas. Por tanto, a mandioca tornou-se susceptível a alterações 
em seu desenvolvimento no momento do contato. Segundo TAVARES (2017) alterações nas características 
morfofisiológicas das plantas, como retardo no crescimento e abortamento de folhas são comuns na 
presença de DMA (2,4 D) mesmo em doses baixas, podendo ocorrer o efeito hormese. A absorção é rápida 
quando aplicado sob a planta, migrando às outras partes do vegetal, afetando principalmente os tecidos 
meristemáticos (ALTERMAN,1977).  
O tratamento sem herbicida não recebeu capina e equiparou-se estatisticamente ao tratamento 
Gliphosate+Herbadox nas variáveis altura e diâmetro (Tabela1) isso porque na fase inicial de crescimento 
houve sombreamento. À medida que a porcentagem de sombreamento na mandioca aumenta, a altura da 
planta se eleva, sem acréscimo no acúmulo de biomassa caulinar e com redução do índice de área foliar 
(SILVA et. al, 2012). Percebe-se uma relação estatística entre os tratamentos Herbadox e Gliphosate 
(Tabela1) quanto aos resultados da variável numero de folhas, quando aplicados separadamente e também 
na mistura. Pode-se inferir que o herbadox contribuiu para um resultado menos expressivo na mistura, 
pois à mistura de Glyphosate+Flumizyn apresentou resultados melhores quando comparados, nos levando 
a supor que a diminuição do número de folhas é decorrente da ação do Herbadox. No entanto não há 
comprovações na literatura sobre efeitos negativos no crescimento da mandioca ocasionado pelo herbicida 
Herbadox. O tratamento com Flumizyn, foi o único que apresentou as melhores respostas em todas as 
variáveis, não interferindo no desenvolvimento da planta e combatendo plantas daninhas de folha e larga 
estreita. Por tanto pode se inferir que esta composição é a que menos oferece riscos de modificação das 
variáveis biométricas, certificando o produtor que não ocorrerá fito toxidez nem competição com espécies 
invasoras. 
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Tabela 1. Resultados das análises morfológicas da cv Amarelinha, cultivada na região de Castanhal-PA, em 
detrimento da aplicação de diferentes herbicidas. 

 
 
Conclusão 
Este experimento confirmou que o herbicida flumizym não compromete o crescimento da mandioca 
(Manihot esculenta Crantz) cv. Amarelinha podendo ser utilizado em preemergência para eliminar plantas 
invasoras. E o herbicida DMA alterou o desenvolvimento da mesma retardando seu desenvolvimento. 
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Introdução   
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é a terceira maior fonte de calorias no mundo, perdendo apenas 
para o arroz e o trigo, sendo consumida por mais de um bilhão de pessoas na África, América do Sul e Ásia. 
A cultura, basicamente plantada por agricultores familiares (87%), é um dos meios de sobrevivência da 
população rural, não só por ser uma planta resistente e adaptável a diversos ecossistemas, mas pelos seus 
múltiplos usos (GUANZIROLI, 2013). As cultivares de mandioca diferem quanto á produtividade, da parte 
aérea e das raízes, o que permite sua seleção de acordo com a finalidade a que se destinam. Muitos estudos 
já foram realizados sobre o efeito da poda na produção de raízes e parte aérea; porém, a experimentação 
local torna-se necessária , tendo em vista peculiaridades ecológicas, as cultivares empregadas e suas 
interações. A poda visa o aproveitamento da parte aérea da mandioca como opção para a alimentação 
animal. Outro aspecto relacionado à poda da parte aérea de plantas de mandioca e a obtenção de manivas 
para o plantio, já que, geralmente a data do plantio não coincide com a data de colheita, o que torna 
necessário armazenar as ramas por longos períodos, o que reduz as reservas disponíveis para a brotação e 
estabelecimento inicial da planta. Com a poda, pode-se obter manivas na época adequada para o plantio, 
o que contribui para aumento da produtividade de raízes. (ANDRADE, 2010). Diante ao exposto objetivou-
se com este trabalho avaliar o efeito de diferentes alturas de podas na variedade de mandioca amarelinha, 
sobre os componentes de produção da cultura no estado do Pará. 
 
Material e métodos 
O experimento foi realizado no período de fevereiro/2017 a Dezembro/2017 na propriedade particular 
localizada no município de São Francisco do Pará-PA. O município apresenta um clima tropical. Na maioria 
dos meses do ano, existe uma pluviosidade significativa. Segundo a classificação de Köppen do clima é do 
tipo Af, sem estação seca, e a temperatura media anual é de 26 °C e pluviosidade média anual de 2467 
mm. (ALVARES et al., 2013). O plantio foi realizado no dia 17 de fevereiro de 2017.Antes do plantio coletou-
se amostra de solo de forma aleatória para correção da fertilidade do solo. E para a realização do 
experimento foi utilizado à variedade de mandioca para indústria denominada regionalmente amarelinha. 
Adotou-se o delineamento em blocos inteiramente casualizados, com seis tratamentos e quatro 
repetições, sendo composto por cinco alturas de poda, correspondendo a: T1 - corte da parte aérea a 0,05 
cm; T2- corte da parte aérea a 0,25 cm; T3- corte da parte aérea a 0,50 cm, T4- corte da parte aérea a 0,75 
m; T5- corte da parte aérea a 0,95 cm e uma testemunha sem poda (T6). Foi utilizada uma área de 1000 
m2 e nesta distribuídas parcelas experimentais, com área de 25 m2 (5 m x 5 m), composta por 5 linhas de 
plantio e 25 plantas, das quais 3 serão consideradas úteis. Após a correção da fertilidade do solo e plantio, 
foram efetuados os tratos culturais necessários para o pleno desenvolvimento da mesma até os cento e 
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cinquenta dias. Aos cento e oitenta dias após o plantio foi efetuada a poda. No ato as plantas foram 
caracterizadas fisicamente quanto à altura, massa da parte aérea, peso de raiz total e peso de raiz 
comercial. Posteriormente aos cento e vinte dias após a poda as plantas foram colhidas e também 
caracterizadas fisicamente. Os dados coletados foram tabulados e analisados estatisticamente através da 
análise de variância, a 5% de probabilidade, empregando o software SISVAR. 
 
Resultados e discussão   
De acordo com os resultados de análise de variância, verificou-se que para a característica altura houve 
diferença significativa entre os tratamentos estudados, sendo que o tratamento controle obteve maior 
média de 2,67; em seguida o tratamento com poda á 95 cm com média 1,57 (gráfico 1). Esse resultado 
pode ser decorrente de características inerentes a cada variedade, relativas ao crescimento e 
desenvolvimento da parte aérea das plantas (MOURA; COSTA, 2001). A poda drástica da parte aérea 
influenciou na capacidade de rebrota e vigor das brotações da variedade amarelinha, verificando-se menor 
crescimento em altura, porém não diferindo estatisticamente dos tratamentos T2, T3 e T4. 
 
Gráfico 1. Média de altura (m) das plantas da variedade amarelinha submetidas aos tratamnetos T1- 0,5cm; 
T2- 0,25 cm; T3- 0,5cm; T4- 0,75cm; T5- 0,95cm e T6-controle. 

 
Fonte: Autores, 2018. 
 
Gráfico 2. Média de peso da parte aérea (g) das plantas da variedade amarelinha submetidas aos 
tratamnetos T1- 0,5cm; T2- 0,25 cm; T3- 0,5cm; T4- 0,75cm; T5- 0,95cm e T6-controle. 

 
Fonte: Autores, 2018. 
De acordo com Wobeto et al. (2006), ocorre acúmulo significativo de nutrientes na parte aérea das plantas, 
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cuja retirada por meio da poda poderia restringir o acúmulo de massa da parte aérea, reduzindo seu peso. 
Estes dois fatores, incidindo conjuntamente como resultado da poda, estão envolvidos com o efeito de 
redução da PPA, verificado no presente estudo.  
Verifica-se no gráfico 3 que para os parâmetros peso de raiz total e peso de raiz comercial, não houve 
diferença significativa entre os tratamentos. Apesar da poda reduzir a produção das raízes tuberosas, 
devido a utilização das reservas energéticas pela planta em recuperar a parte aérea retirada. A 
produtividade de raiz dos tratamentos podados não sofreu perdas drásticas de fitomassa comparados ao 
tratamento controle. 
 
Gráfico 3. Média de peso da raiz comercial (g) das plantas da variedade amarelinha submetidas aos 
tratamnetos T1- 0,5cm; T2- 0,25 cm; T3- 0,5cm; T4- 0,75cm; T5- 0,95cm e T6-controle. 
 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 
Gráfico 4. Média de peso da raiz total (g) das plantas da variedade amarelinha submetidas aos tratamnetos 
T1- 0,5cm; T2- 0,25 cm; T3- 0,5cm; T4- 0,75cm; T5- 0,95cm e T6-controle. 
 

 
Fonte: Autores, 2018. 
 
Conclusão 
 A poda reduz a produção de massa da parte aérea e aumenta na produção de raízes tuberosas das cultivar 
de mandioca industrial amarelinha.  
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Introdução  
O ano de 2014 foi declarado pela Organização Mundial das Nações Unidas, ONU, como o Ano da Agricultura 
Familiar, devido à sua importância socioeconômica e ambiental, ao empregar grande número de 
trabalhadores no campo, produzir alimentos para o mercado interno e garantir a subsistência e a renda 
para agricultores e suas famílias (1). O desenvolvimento pleno da agricultura familiar no Brasil vai além do 
simples reconhecimento legal deste trabalho. Embora este fato que em si já tenha grandes méritos, sua 
afirmação depende de propostas sustentáveis, que alinhem esforços econômicos, políticos e sociais, em 
prol de criar atividades benéficas para a sociedade, o mercado e o meio ambiente, ao longo do tempo e do 
espaço. Muito além de um paradigma, a sustentabilidade se apresenta como valor e condição fundamental 
para todas as atividades sociais, econômicas e culturais (2). E vale ressaltar a necessidade da valorização 
dos ofícios femininos neste cenário, haja vista que muitos deles representam a maior parte da mão de obra 
efetiva na agricultura familiar, em especial da mandioca, dimensão na qual as mulheres são e extrema 
importância e significado. (3) Neste sentido, festivais gastronômicos temáticos, em seu cerne, se 
apresentam como ferramentas de marketing promocional para a geração de riqueza e renda, criação de 
conceito, valorização de marcas e organizações, pessoas, produtos e serviços (4). O objetivo principal dos 
eventos, neste caso, os festivais gastronômicos, é a promoção institucional e sistemática, por se associar 
seus apoiadores e beneficiados a um evento de sucesso, visando uma melhor comunicação com o 
mercado-alvo dos parceiros, ou seja, seus clientes potenciais (5, 6, 7). Contudo, o desafio de apresentar ao 
público e aos parceiros um ambiente singular, tradicional, mas economicamente viável, ecologicamente 
responsável e eticamente correto, trazem à tona a necessidade de se analisarem premissas e fundamentos 
para tal atividade, alinhadas aos ditames da sustentabilidade, do planejamento à organização do evento, 
em todas as fases de sua gestão (2, 6, 7). O presente estudo visa apresentar os pressupostos atuais da 
gestão de festivais gastronômicos sustentáveis em ambientes rurais da agricultura familiar de mandioca, 
com ênfase para a atividade das beijuzeiras, um ofício feminino tradicional da Gastronomia Baiana. 
Também propõe uma análise estratégica da aplicação prática dos festivais gastronômicos na promoção da 
sustentabilidade e do desenvolvimento regional, com base em arranjos produtivos locais, levando ao 
desenvolvimento econômico, ao espírito empreendedor e à valorização do legado cultural. 
 
Material e métodos 
Este estudo segue a linha da revisão de literatura, a partir de pesquisa bibliográfica dedutiva, pesquisa 
documental, seguida de estudo de caso. Para tanto, toma como base as considerações de autores 
relevantes sobre os conceitos fundamentais e caracterizações Eventos, Eventos Promocionais, no âmbito 
da Gastronomia Sustentável, envolvendo a Agricultura Familiar e o Turismo em Ambiente Rural. Também, 
segue um estudo etnográfico sobre a mandiocultura, suas características e os seus aspectos 
socioeconômicos que lhes conferem valor turístico, com ênfase à produção de beiju na cidade baiana de 
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Irará e os processos socioeconômicos que levaram à criação do Festival do Beijú da cidade. Daí discute-se 
as realidades, potencialidades e particularidades que devem ser consideradas para que o evento gere o 
efeito promocional sustentável a que se propõe, à medida que se estabelece como um espaço de 
valorização da agricultura familiar da mandioca e dos ofícios femininos ligados à produção dos seus beijus. 
A pesquisa se respalda em entrevistas semiestruturadas com as organizadoras do evento, coleta de 
depoimentos com as beijuzeiras e vendedoras de beiju participantes do evento, sociedade civil local, setor 
público e privado apoiadores. As redes sociais do evento também foram analisadas, visando verificar o 
impacto sociocultural e de imagem. Ao final, apresenta-se um diagnóstico estratégico e propostas para o 
planejamento de suas futuras edições. 
 
Resultados e discussão  
O estudo prova a viabilidade do Festival do Beiju, como uma ferramenta de promoção da mandiocultura 
baiana, em espacial do ofício das beijuzeiras, à medida que oportuniza visibilidade social e de mídia, cria 
conceito e estabelece a imagem de organizações, produtos, serviços, ideias e pessoas, por meio de um 
acontecimento previamente planejado. Vale ressaltar que o evento, enquanto ação de marketing 
promocional, também cria ambientes interativos, nos quais negócios se juntam a consumidores potenciais, 
promovem marcas e aumentas as vendas. E o seu sucesso está relacionado à associação de sua realização 
a aspectos marcantes da mandiocultura local, desenvolvendo a cidadania, inclusão social e de gênero, 
aumentando a socialização e integração entre as pessoas, além de gerar emprego, renda, lazer e 
entretenimento. (4, 5, 6) As entrevistas com as organizadoras do evento mostraram que o Festival do Beiju 
de Irará surgiu em 2015, teve sua segunda edição em 2017 e segue o planejamento da terceira edição para 
2018, voltado para valorizar o trabalho das mulheres do campo, produtoras de beiju, promovendo seus 
saberes e fazeres tradicionais, e gerando um espaço maior e mais lucrativo para a comercialização de sua 
produção. Como peculiaridade, o festival também ocorre num campo de produção de beiju, na 
Comunidade Candeal Moura, na qual existem seis casas de farinha comunitárias, construídas com apoio 
governamental e programas de incentivo específicos da agricultura familiar. Isso confere ao evento 
diferencial mercadológico, gerando mais atratividade para a sociedade, bem como sustentabilidade 
econômica, ecológica e cultural. Por essas consecuções, as organizadoras do evento receberão, em 23 de 
fevereiro próximo, o Prêmio Berimbau de Ouro de Incentivo à Cultura, na Câmara dos Vereadores da Bahia, 
conferido pela Associação de Capoeira da Bahia Mestre Máximo Filho. Como potencialidades, as edições 
realizadas do evento trouxeram o aumento sucessivo nas vendas de beijus e dos demais 104 produtos 
derivados locais da mandioca; maior visibilidade da cidade e sua mandiocultura nas mídias digitais e 
tradicionais (rádio, jornais e TV), aumento da autoestima e do senso de pertencimento das beijuzeiras; 
apoio do poder público local; aumento sucessivo na audiência do evento, apoio financeiro do setor privado 
local e a revisão profissional do lay out do evento e de seu plano de comunicação. Como fragilidades, o 
evento carece de maior apoio financeiro, institucional e parcerias de gestão com o setor privado local; 
inclusão efetiva das beijuzeiras locais, visto que a maior comunidade produtora do município, Tapera 
Melão, havia ficado de fora da primeira edição, por questões políticas; e melhor agendamento, pois as 
datas das edições realizadas, 12 e 13 de dezembro de 2015 e 9 e 10 de dezembro de 2017, não favoreceram 
a participação mais efetiva do comércio local, tanto como expositores como enquanto apoiadores e 
parceiros. Os agricultores reconhecem por unanimidade a necessidade de maior apoio governamental para 
o evento e os comerciantes locais, embora não tendo sido muito favoráveis ao período de realização do 
evento, aqueles que apoiaram o evento reconheceram os ganhos institucionais obtidos, em termos de 
visibilidade de negócios e marca. A prefeitura local reconhece o efeito positivo do evento, especialmente 
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por ter mantido o cunho apartidário, ao passo que suas organizadoras se mantinham neutras nas questões 
políticas. Isso também estimulou o Governo do Estado, através de suas secretarias locais, a também apoiar 
o evento. Tanto nas emissoras de rádios e televisão locais, jornais e redes sociais, os depoimentos 
defendiam o Festival do beiju de Irará como o primeiro evento local que realmente valoriza o talento dos 
pequenos produtores. E as organizadoras do evento reconhecem o seu potencial de crescimento, a partir 
de maior investimento público e privado, bem como capital para investimento na infraestrutura e mão de 
obra especializada. Também planejam a manutenção do foco do evento na agricultura familiar, no turismo 
rural e na agregação de valor ao evento, com a promoção de oficinais, visitas técnicas, palestras e parcerias 
institucionais e mercadológicas para o desenvolvimento profissional dos munícipes na gastronomia 
regional da mandioca. O planejamento do evento, por sua vez, para ganhar mais significa e repercussão, 
deve ser feito com vistas ao desenvolvimento regional, se apresentando como uma alternativa viável de 
desenvolvimento adequado para as propriedades agrícolas familiares locais de mandiocultura, 
aproveitando as características e atividades já realizadas pela comunidade, sua matriz cultural e sua 
capacidade de organização e mobilização. As características peculiares da mandiocultura, relacionadas à 
sua força, resistência e autonomia, conferemna singularidade com atrativo cultural, apontando para novos 
vetores de desenvolvimento socioeconômico, especialmente festivais gastronômicos, que possuem grande 
atratividade para o turismo rural (5, 6, 7, 8). Contudo, ainda há a necessidade de maior valorização e 
visibilidade de sua importância para a economia da Bahia, como alternativa de lazer, proposta de 
sustentabilidade para propriedades rurais e municípios e base para projetos de eventos gastronômicos que 
valorizem esses saberes e ofícios tradicionais locais. Vale destacar também que uma proposta sustentável 
neste sentido também promove o resgate do orgulho da cultura local na comunidade, valorizando suas 
tradições, hábitos, saberes e costumes (9, 10). E promove, portanto, o resgate da dignidade da comunidade 
local e incentiva-a na prática de ações cidadãs. Tal fato é de grande relevância, haja vista que, ao longo do 
tempo, a cultura e consumo de alguns derivados da mandioca, como a tapioca e o beiju, ficaram 
relacionados no Nordeste à pobreza, à discriminação e à baixa autoestima (10, 11). 
 
Conclusão 
De fato, este estudo demonstra que o Festival do Beiju de Irará se apresenta como uma ferramenta 
mercadológica e social importante na promoção da agricultura familiar da mandioca e do ofício das 
beijuzeiras baianas. O incentivo à criação de festivais gastronômicos sustentáveis, com base em arranjos 
produtivos locais, para as propriedades familiares da mandiocultura na Bahia, se apresenta como um vetor 
viável para o desenvolvimento econômico, a valorização da agricultura familiar e a manutenção do 
patrimônio cultural. Especialmente em função da necessidade cada vez mais presente da sustentabilidade 
nas práticas econômicas e sociais diárias, o seu desenvolvimento passa então a ser visto como uma opção 
real de sobrevivência para as comunidades agrícolas da mandiocultura, em especial estas que, devido ao 
processo histórico, estiveram por muito tempo à parte dos benefícios econômicos e sociais do progresso, 
devido às questões econômicas, sociais e de gênero. E suas propostas devem contemplar ações integradas, 
diferenciadas, inovadoras, multidisciplinares e convergentes, envolvendo todos os seus atores sociais e 
promovendo benefícios múltiplos e duradores para todos, ao longo do tempo e do espaço. Contudo, apesar 
dos festivais gastronômicos serem atividades relevantes para o setor de serviços, ainda há a necessidade 
se conscientizar a comunidade e o trade local, sobretudo no meio rural, a respeito da importância dos 
eventos gastronômicos para a economia da Bahia, como alternativa de lazer, como proposta de 
sustentabilidade para propriedades rurais e seus municípios e como base para projetos de educação 
ambiental e preservação dos recursos naturais e culturais locais, no sentido mais amplo dos seus 
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significados. Também, é preciso despertar o interesse e incentivar ações proativas por parte dos poderes 
públicos para o desenvolvimento do mercado de eventos gastronômico com base em valores regionais, 
não só como prática econômica viável, mas também como processo de conservação e preservação dos 
recursos naturais e culturais, segundo os valores éticos do Desenvolvimento Sustentável. Neste sentido, é 
digno de nota que eventos gastronômicos, como o Festival do Beiju de Irará, conforme se apresentam hoje 
na Bahia, ainda carecem de ações integradas, de uma base filosófica e operacional realista e viável, de 
envolvimento comunitário efetivo e de divulgação promocional, tanto no próprio Estado como fora dele. 
Vale destacar também que este estudo deixa claro que uma proposta sustentável de festivais 
gastronômicos no ambiente rural na Bahia também promovem o resgate do orgulho em relação à cultura 
local na comunidade, valorizando suas tradições, hábitos, saberes e costumes. E promove, portanto, o 
resgate da dignidade da comunidade local e incentiva-a na prática de ações cidadãs. E isso é de grande 
relevância, no combate à imagem da mandiocultura atrelada sempre à pobreza, à discriminação e à baixa 
autoestima. Portanto, conclui-se que a realização de festivais gastronômicos ligados à mandiocultura, com 
base em arranjos produtivos locais, envolvendo o ofício das beijuzeiras baianas, constitui-se numa 
importante ferramenta promocional do desenvolvimento econômico regional, da valorização da 
agricultura familiar e manutenção do patrimônio cultural. Mantendo este foco, este promoverão também 
ações integradas, diferenciadas, inovadoras, multidisciplinares e convergentes, envolvendo todos os seus 
atores sociais e promovendo benefícios múltiplos e duradores para todos os setores da comunidade local, 
ao longo do tempo e do espaço. 
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Introdução 
Sabe-se que os roçados constituem uma importante fonte de alimentação e renda para as famílias que 
pertencem a comunidades tradicionais na Amazônia (DIEGUES et al., 2001). Nestes ambientes, é comum o 
cultivo de espécies em que as raízes são a principal parte comestível da planta (MARTINS, 2005). Para o 
autor, o uso de órgãos subterrâneos por agricultores nos trópicos é uma adaptação cultural em razão dos 
problemas de armazenamento recorrentes em climas quentes e úmidos, pois as raízes podem ser deixadas 
intactas na roça por longo tempo, e serem colhidas gradualmente (MARTINS, 2005). Dentre os tubérculos, 
a mandioca (Manihot spp., Euphorbiaceae), é considerada um dos principais componentes dos sistemas 
de produção agrícola das populações ribeirinhas, sendo um elemento básico, tanto para a subsistência, 
quanto para comercialização (CASTRO et al., 2007). Há um conjunto de variedades de mandioca cultivadas 
em toda a Amazônia, que, segundo Pereira (2008), é resultado não apenas de pretensões produtivas e da 
variabilidade ambiental, mas também de um universo de simbologias, relações de parentesco e de 
compadrio. Para manter as áreas de cultivo, Neves (2009) observou que os ribeirinhos adotam estratégias 
peculiares ao ambiente de várzea (área situada nas margens de rios e lagos, sujeita a inundações 
periódicas), logo, priorizam as culturas de ciclo curto. Contudo, a autora ressaltou que este grupo social é 
atingido por efeitos deletérios de ações que interferem as interrelações com o ecossistema (NEVES, 2009). 
São populações que convivem com a susceptibilidade quanto às interferências externas, por exemplo, 
aquelas oriundas de projetos econômicos desenvolvimentistas (GONÇALVES et al., 2016). A construção da 
Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte, iniciada em 2011 no rio Xingu, provocou o deslocamento de famílias 
ribeirinhas que moravam na cota de inundação do rio, onde formou o reservatório principal da usina, 
denominado Reservatório Xingu. Com isso, tiveram que buscar novos locais de moradia, tanto na cidade 
de Altamira, quanto em outras áreas rurais distante do rio. Após dois anos, aproximadamente, em que se 
iniciaram as mudanças, a empresa Norte Energia S. A. (responsável pela construção e operação da 
hidrelétrica), em parceria com o Governo Federal, começou um processo de retorno das famílias para as 
áreas remanescentes às margens do rio. Diante deste cenário, a presente pesquisa objetivou avaliar a 
importância da cultura da mandioca para os ribeirinhos e as interferências nesse cultivo, provocadas pela 
implantação da UHE Belo Monte na região. 
 

Material e métodos 
A pesquisa foi desenvolvida no município de Altamira, localizado no sudoeste do estado do Pará, a 906 km 
da capital, Belém (IBGE, 2017). A cidade faz parte da Área de Influência Direta (AID) da UHE Belo Monte 
(EIA/RIMA, 2009). No trabalho de campo, para encontrar os informantes, houve inicialmente uma busca 
intencional pelas lideranças comunitárias, de movimentos sociais, agentes de saúde, ribeirinhos e 
pescadores, os quais constituíram-se informantes-chave da pesquisa. Cada diálogo efetuado possibilitou a 
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indicação de outros participantes, consistindo na técnica denominada “bola de neve” (BAILEY, 1982). A 
seleção foi por amostragem não-probabilística (quando não se generaliza para todos os membros do 
universo amostral) e por seleção racional (ALBUQUERQUE et al., 2008), ou seja, fizeram parte da pesquisa 
apenas os ribeirinhos atingidos pela hidrelétrica. Foram entrevistadas 60 Unidades Familiares (UF) 
ribeirinhas, por meio de formulários semiestruturados, aplicados com um ou mais membros da família que 
se dispuseram a participar do estudo. Procederam-se às anotações de campo e registros fotográficos em 
diferentes cenários ambientais e agregações sociais, tais como: a cidade de Altamira, localidades rurais do 
município e moradias ribeirinhas ao longo do rio Xingu. As variedades de macaxeira foram inventariadas 
com a técnica “lista livre”, na qual o interlocutor citava as plantas consideradas mais importantes para 
cultivo, antes e após a construção da UHE Belo Monte. Realizou-se coleta de amostras botânicas (MARTINS-
DA-SILVA, 2002), e a identificação ocorreu por consulta à taxonomistas e parataxonomistas do Museu 
Paraense Emílio Goeldi, Belém, Pará. A nomenclatura científica foi atualizada nas bases de dados da Lista 
de Espécies da Flora do Brasil (2016) (www.floradobrasil.jbrj.gov.br/) e Missouri Botanical Garden – 
MOBOT (www.tropicos.org/). O material coletado foi incorporado ao acervo do Herbário MFS Profa. Dra. 
Marlene Freitas da Silva, da Universidade do Estado do Pará. Para a análise estatística, inicialmente 
verificou-se a normalidade das variáveis por meio do teste Shapiro-Wilk (Software BioEstat) e constatou-
se que não apresentaram distribuição normal. Conforme Leotti et al. (2012), o teste é um dos mais 
recomendados para esta avaliação, e quando as variáveis não são normais, têm-se a opção de usar técnicas 
não-paramétricas. Com isso, seguiu-se para o teste Wilcoxon, o qual consiste em uma prova não-
paramétrica destinada a comparar dados pareados de uma amostra, obtidos em ocasiões distintas (AYRES, 
2007), ou seja, antes e depois de uma determinada intervenção ou acontecimento. Desta forma, o teste 
avaliou se houve diferença significativa na quantidade de variedades de mandioca (Manihot spp.), 
cultivadas antes e após a mudança de moradia dos ribeirinhos. A pesquisa foi inscrita na Plataforma Brasil 
sob o protocolo CAAE 68990017.1.0000.5174 e foi aprovada, conforme parecer de número 2.270.475. Os 
participantes assinaram o Termo de Anuência Prévia (TAP), em consentimento livre e esclarecido. 
 

Resultados e discussão 
Foram entrevistados 29 homens e 31 mulheres, com idades entre 25 e 76 anos. A maioria nasceu no estado 
do Pará (91%), e outros chegaram de outros estados, como o Maranhão (5%), Ceará (2%) e Paraíba (2%). 
Quanto à escolaridade, 32% não frequentaram escola, 63% não completaram o ensino fundamental e 
apenas 5% concluíram o ensino médio. O alto percentual de pessoas que não completam o ensino 
fundamental é um quadro comum nas comunidades tradicionais da Amazônia (LUCAS et al., 2017). 
Os ribeirinhos classificam as variedades de Manihot spp. em dois grupos: mandioca, que são as raízes com 
alta concentração de ácido cianídrico, também denominadas bravas; e macaxeira, que possuem menor 
concentração de ácido cianídrico, conhecidas como mansa. Conforme McKey et al. (2010), todas as 
variedades de mandioca domesticadas contêm cianógenos em todas as partes da planta (exceto nas 
sementes), a diferença está na concentração do ácido. Os autores observaram que os cultivadores 
amazônicos desenvolveram combinações adequadas à dependência da mandioca brava e criaram 
diferentes nichos ecológicos e culturais para variedades mansas, e os conhecimentos sobre como 
desintoxicá-la provavelmente se espalhou rapidamente (MCKEY et al., 2010). Do total de famílias 
entrevistadas (n=60), 55 (92%) citaram o uso do gênero Manihot spp., mencionando as etnovariedades, 
tanto da mandioca mansa quanto da brava. Com a mandioca brava os ribeirinhos produzem farinha, tucupi, 
goma de tapioca e pé de moleque ou manzape (um tipo de bolo); e com a macaxeira são preparados 
cozidos e fritos, bolos, doces e mingaus, além disso, as cascas servem como alimento para as aves que são 
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criadas nos quintais.  Os produtos são destinados ao consumo familiar ou à venda em pequena e média 
escala.  Os agricultores ribeirinhos identificam as variedades locais com base em características externas 
da planta (estrutura e cor das folhas, coloração e comprimento dos pecíolos, altura da planta) e coloração 
interna da raiz. Estas classificações apontaram 12 etnovariedades da macaxeira (cacau, branca, da Bahia, 
manteiga, amarela, rosinha, preta, pau torto, vanessa, juriti, preta e roxa) e 4 de mandioca (najazinha, pau 
torto, seis meses e tachí). A “macaxeira cacau” foi a mais citada, em razão das suas características após o 
cozimento em relação ao sabor e à coloração da raiz (mais amarela). No médio Solimões, Pereira (2008) 
averiguou que a cor das raízes é um dos principais critérios que os agricultores locais utilizam para escolher 
as variedades cultivadas em suas roças. Por outro lado, pesquisa efetuada na Amazônia colombiana, 
apontou que fatores culturais, incluindo as tradições culinárias, são mais importantes que os aspectos 
ambientais para a manutenção da diversidade da mandioca na região (PEÑA-VENEGAS et al., 2014).  
Os saberes tradicionais com o manejo desta coleção agrícola, constituem um patrimônio cultural, 
imprescindível na composição alimentar dos ribeirinhos do Xingu. Contudo, as interrupções no modo de 
vida, ocasionadas pela construção da UHE Belo Monte, provocaram perdas materiais e imateriais para as 
famílias que dependiam da terra para continuarem as relações sociais e produtivas. Com base na lista de 
plantas mencionadas pelos representantes das UF, houve redução de 72% no plantio da mandioca 
(Manihot esculenta Crantz), comparando antes e após a saída do território. Essa interferência reduziu a 
fabricação de farinha e obrigou-os a comprar o que antes se produzia para consumo familiar, 
comercialização e até para ser ofertado como presente entre a comunidade. Esta situação atingiu a 
subsistência familiar: “Nós tinha nossa farinha, nós não comprava porque nós tinha nossa mandioca (UF 
44); “Aqui na rua [cidade] você compra um quilinho de farinha e é pouco pra você jantar, e na colônia 
quando chega um balde desse tamanho de farinha, você já diz ‘não tem mais farinha não, bora fazer 
farinha’! (...) tudo é na fartura e aqui na rua é na miséria. ” (UF 55). A respeito da quantidade de 
etnovariedades de Manihot sp., cultivadas pelos informantes, constatou-se que houve uma redução 
significativa (p = 0,0007) entre os períodos avaliados (antes e após a mudança de moradia). A transição 
para a cidade e a ausência dos espaços de produção (roça e casa de farinha), impediram a continuidade de 
um elemento vital da cultura alimentar e expressiva para o sustento econômico, afetando diretamente a 
renda, segurança alimentar e a qualidade de vida dos ribeirinhos. Como descrito por Lima et al. (2013), a 
ampliação de projetos hidrelétricos é um dos principais fatores que promovem instabilidade às populações 
tradicionais e constituem ameaças à sua reprodução cultural. 
 

Conclusões 
A importância econômica e cultural da mandioca para os ribeirinhos do Xingu está relacionada à uma 
tradição de uso da terra. Os produtos oriundos deste cultivo, especialmente a farinha, fazem parte da 
história de vida das famílias, constituem a base da alimentação diária, complementam a renda por meio 
da comercialização, além de integrarem as relações sociais com as trocas agrícolas. A saída do território à 
beira do rio, ocasionada pela implantação da UHE Belo Monte, afetou os modos de produção e de 
reprodução social associados ao plantio e uso da mandioca. O conhecimento local e a diversidade de 
etnovariedades mantidas nos roçados, constituem um patrimônio genético que deve ser valorizado e 
reconhecido como prática cultural, servindo como subsídio na implementação de ações que fortaleçam as 
atividades produtivas e previnam à perda dos modos de vida dessas populações. 
Referências 
ALBUQUERQUE, U. P.; LUCENA, R. F. P.; ALENCAR, N. L. Métodos e técnicas para coleta de dados 
etnobiológicos. In: ALBUQUERQUE, U. P. de; LUCENA, R. F. P. de; CUNHA, L. V. F. C. da. (Orgs.). Métodos e 



 

 

419

técnicas na pesquisa etnobiológica e etnoecológica. Recife, PE: NUPPEA, 2008. p. 41-64. 
AYRES, M. BioEstat 5.0: aplicações estatísticas nas áreas das ciências biológicas e médicas. Sociedade Civil 
Mamirauá. 2007. 
BAILEY, K. D. Methods of Social Research. New York: The Free Press, 1982. 
CASTRO, A. P.; SILVA, S. C. P.; PEREIRA, H. S.; FRAXE, T. J. P.; SANTIAGO, J. L. A Agricultura Familiar: Principal 
Fonte de Desenvolvimento Socioeconômico e Cultural das Comunidades da Área Focal do Projeto Piatam. 
In. FRAXE, T. J. P.; PEREIRA, H. S.; WITKOSKI, A. C. (Org.). Comunidades ribeirinhas amazônicas: modos de 
vida e uso dos recursos naturais. Manaus: EDUA, 2007, 224 p. 
DIEGUES, A. C.; ARRUDA, R. S. V. Saberes tradicionais e biodiversidade no Brasil. Brasília: Ministério do 
Meio Ambiente, São Paulo: USP, 2001. 
EIA/RIMA - Estudo de Impacto Ambiental: Aproveitamento hidrelétrico Belo Monte. Relatório de Impacto 
Ambiental. LEME Engenharia. Ministério de Minas e Energia, Eletrobrás, 2009. 
GONÇALVES, A. C. O.; CORNETTA, A.; ALVES, F.; BARBOSA, L. J. G. Médio Xingu. In. ALVES, F. A função 
socioambiental do Patrimônio da União na Amazônia. Brasília, DF: Ipea, p. 359, 2016. 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Estimativa da população 2017. Disponível em: 
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=150060&idtema=130&search=para|altami
ra|estimativa-da-populacao-2017->. Acesso em: 26 de agosto de 2017. 
LEOTTI, V. B.; COSTER, R.; RIBOLDI, J. Normalidade de variáveis: métodos de verificação e comparação de 
alguns testes não-paramétricos por simulação. Revista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto 
Alegre, v. 32, n. 2, p. 227-234, 2012. 
LIMA, P. G. C.; SILVA, R. O.; COELHO-FERREIRA, M. R.; PEREIRA, J. L. G. Agrobiodiversidade e 
etnoconhecimento na Gleba Nova Olinda I, Pará: interações sociais e compartilhamento de germoplasma 
da mandioca (Manihot esculenta Crantz, Euphorbiaceae). Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. 
Ciências Humanas, v. 1, n. 1, p. 419-433, 2013 
LUCAS, F.C.A.; GURGEL, E. S. C.; LOBATO, G. J. M. Panorama dos estudos etnobotânicos na Amazônia - 
Caminhos para reflexão. In: LUCAS, F. C. A.; MORAES JUNIOR, M. R.; JÉRÔME, L.; DAVIDISON, R.; COSTA 
JUNIOR, J. (Org.). Natureza e sociedades: Estudos interdisciplinares sobre Ambiente, Cultura e Religião na 
Amazônia. 1 Ed. São Paulo: Fonte Editorial, 2017. 
MARTINS, P. S. Dinâmica evolutiva em roças de caboclos amazônicos. Estudos Avançados, v. 19, n. 53, p. 
209-220, 2005. 
MARTINS-DA-SILVA, R. C. V. Coleta e identificação de espécimes botânicos. Embrapa Amazônia Oriental-
Documentos (INFOTECA-E), 2002. 
MCKEY, D.; CAVAGNARO, T.R.; CLIFF. J.; GLEADOW, R. Chemical ecology in coupled human and natural 
systems: people, manioc, multitrophic interactions and global change. Chemoecology, v. 20, 109-133, 
2010. 
NEVES, D. P. Os ribeirinhos-agricultores de várzea: formas de enquadramento institucional. Novos 
cadernos Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA), v. 12, n. 1, 2009. 
PEREIRA, K. J. C. Agricultura tradicional e manejo da agrobiodiversidade na Amazônia Central: um estudo 
de caso nos roçados de mandioca das Reservas de Desenvolvimento Sustentável Amanã e Mamirauá, 
Amazonas. Tese de doutorado apresentada ao curso de pós-graduação em Ecologia Aplicada da 
Universidade de São Paulo. Piracicaba, SP, 2008, 222 p. 
PEÑA-VENEGAS, C.P.; STOMPH, T.J.; VERSCHOOR, G.; LOPEZ-LAVALLE, L.A.B.; STRUIK, P.C. Differences in 
Manioc Diversity Among Five Ethnic Groups of the Colombian Amazon. Diversity, v. 6, 792-826, 2014. 
 



 

 

420

Palavras chave: Populações tradicionais, Roçados, Empreendimento na Amazônia. 
  



 

 

421

DIFERENTES ALTURAS DE PODAS EM MANIHOT ESCULENTA CRANTZ E SEU 
EFEITO NA PRODUÇÃO DE RAIZ 

Ísis Caroline Siqueira Santos, Silviane Castilho, Vivian Christine Costa, Lorena Oliveira 

Correa, Leonardo Ferreira, Eliziete Souza. 

isis_tga@hotmail.com, vivicastilho13@gmail.com, viviancncosta_18@hotmail.com, lorenaolv@gmail.com, 

l.elias@yahoo.com.br, elizietep@yahoo.com.br 

Curso de Agronomia / Universidade Federal Rural da Amazônia 

 
 
Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz.) é de origem sul-amaricana, suas raízes são ricas em fécula e as 
folhas apresentam elevadas concentrações de proteína. As raízes são utilizadas na alimentação humana e 
animal. Por isto, é considerado uma importante fonte alimentar, além disso, a cultura apresenta boa 
resistência a diferentes condições edafoclimáticas e pode ser produzida em locais com baixa fertilidade 
(CURCELLI et al., 2011; ANDRADE,2010). Esta cultura tem produtividade média mundial de raízes em torno 
de 14,5 toneladas, em algumas regiões no Brasil podendo chegar a 38 toneladas por hectares (CURCELLI et 
al., 2011). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção brasileira de 
raiz de mandioca atingiu 23,71 milhões de toneladas no ano de 2016, com uma área colhida de 1,55 milhões 
de hectares. Neste ano de 2017, a previsão é de que a safra seja 12,3% inferior, sendo estimada em 20,80 
milhões de toneladas, devido à redução da área plantada observada na maioria dos estados brasileiros 
(CONAB, 2017). O estado do Pará foi o maior produtor de raiz de mandioca do Brasil, com safra estimada 
de 5,01 milhões de toneladas em 2017, seguido pelos estados do Paraná e Bahia, com 2,76 e 1,75 milhões 
de toneladas, respectivamente. Estes estados juntos representam quase metade da produção nacional 
(CONAB, 2017). Para a indústria a principal característica que define a qualidade da produção de raízes de 
mandioca é o teor de matéria seca (Lorenzi, 2003). Este teor é diretamente proporcional ao de fécula 
(Borges et al., 2002). Matéria-prima que produz produtos como polvilhos e outros. O aumento da demanda 
por esta matéria-prima vem com a necessidade de aumento de grandes áreas e sistemas produtivos mais 
eficientes promovendo maior competitividade com culturas que são commodities (Aguiar, 2011). A poda 
é tida como manejo necessário, devido auxiliar na colheita, além de facilitar a operação em campo (Lorenzi 
et al., 1978). O manejo da poda da parte aérea da mandioca em grandes áreas é dito como prática cultural 
de extrema importância para o controle das plantas daninhas, no segundo ciclo, porém ainda controversos 
na literatura disponível (Takahashi, 1998; Lorenzi, 2003; Peressin, 2010). Segundo Oliveira et al. (2010) 
aponta que a poda da parte aérea pode ser constituída como uma estratégia aparentemente eficiente e 
viável, porém é necessário estudos sobre a interação da poda com as disponibilidades agroclimáticas de 
cada região para a sua melhor recomendação. Assim, objetivou-se com este trabalho verificar o efeito de 
diferentes alturas de poda na produção de raízes na mandioca. 
 
Material e métodos  
O experimento foi conduzido na Propriedade do senhor Elizeu Gomes de Souza, em São FranciscoPará. O 
município fica próximo a Castanhal, sendo, uma região quente e úmido, típico da região amazônica; 
marcado por um período mais chuvoso nos meses de janeiro a junho e um período menos chuvoso nos 
meses de julho à dezembro (QUINTAS, 2010). Apresenta alta pluviosidade (2300 mm e 2400 mm), umidade 
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relativa do ar tem média anual de 85%, e a temperatura anual varia entre 16°C e 38°C, com valor médio 
em torno de 26°C (IBAMA, 2007). O experimento foi conduzido durante um período do ciclo vegetativo da 
cultura de 2016-2017. Para o plantio foram utilizadas manivas-sementes da espécie Manihot esculenta 
Crantz - variedade amarelinha, sendo realizado em sulcos com profundidade de 10 cm, espaçamento 1x1 
m, composta de 25 plantas por parcela e totalizando 225 plantas na área total. Utilizamos o delineamento 
experimental em blocos casualizados, com três tratamentos e nove repetições. Os tratamentos foram 
conduzidos no sistema de poda a 0,25 m, 0,35 m e controle (sem poda). De cada parcela foram tiradas 
aleatoriamente três plantas por parcela úteis centrais. As amostras coletadas foram pesadas em balança, 
nesta etapa foi obtido dados de peso da raízes totais e peso da raiz comercial, sendo excluídas as raízes 
com comprimento inferior a 15 cm. Foram consideradas as variáveis diâmetro do caule, altura da haste 
principal, número de folhas e área foliar. Os dados das variáveis analisadas foram submetidos à análise de 
variância (p <0,5) utilizamos o programa estatístico SISVAR (Ferreira, 2008). 
 
Resultados e discussão   
As plantas de mandioca apresentaram crescimento normal sendo colhidas aos 12 meses. Sem interferência 
de pragas, contudo algumas plantas apresentaram podridão nas raízes. Com base nos resultados de análise 
de variância pode-se observar (Tabela-1) que houve efeito estatístico significativo (p < 0,05) entre os 
tratamentos e as variáveis respostas (diâmetro de caule, altura da haste principal, número de folhas, peso 
da parte aérea, peso da raiz e peso de raiz comercial).  
 
Tabela 1– Resumo da ANAVA para diâmetro do caule (DC), altura de planta (ALT), número de folhas (NF), 
peso da parte aérea (PPA), peso da raiz (PR) e peso das raízes comerciais (PRC) da cultura da mandioca 
variedade amarela. 

 
 
Na tabela 1, podemos verificar que houve efeito significativo para as variáveis analisadas, onde entre os 
tratamentos que se destacou-se foi sem poda, enquanto que os demais tratamentos foram iguais para as 
variáveis preditoras avaliadas (Tabela 2). Altura e diâmetro são importantes para a cultura aqui estudada, 
pois segundo Ecco (2015) ressalta que essas duas variáveis originam o material propagativo. Assim, quanto 
menor for a altura e o diâmetro, menor será o de manivas-sementes, refletindo na quantidade de reservas 
que a plântula dispõem para a brotação da maniva. Por tanto, prejudicando a lavoura. A poda reduziu o 
número de folhas das plantas, sendo as alturas de podas sendo iguais e sem poda apresentando maior 
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número de folhas com 97 folhas, o que é evidente que quando se reduz folha, as outras variáveis também 
são afetadas, como o diâmetro. Taiz & Zeiger (2009) concordam com a importância das folhas para o 
crescimento das plantas, e por conseguinte, para a formação dos demais órgãos que a planta necessita, 
devido ser a folha responsável pela taxa fotossintética, que tem relação direta com o aumento do 
crescimento de caule, devido ao aumento de fotoassimilados acumulados durante o ciclo. Em trabalhos 
como de Andrade et al., (2011) foi possível se obter produtividade de raízes de 17, 99 t ha-1 nas plantas 
podadas e de 25,62 t ha-1 sem poda, e resultados semelhantes foram encontrados em trabalhos de Moura 
et al., (2001), onde que há queda de produtividade de raízes das plantas que foram submetidas a poda, 
resultado este justificado pelos autores que quando a planta podada emite novas brotações, existe o 
consumo das reservas das raízes pela planta. Isto, reflete em perdas significativas para a planta. Em termos 
percentuais as podas à 25 e 35 cm acima do solo há perdas de produtividade de 76 % e 67% 
respectivamente. 
 
Conclusões  
Dessa maneira, verificamos que (i) as podas à 25 e 35 cm acima do solo não foram benéficas para as 
características estudadas, onde o tratamento controle obteve maiores quantidades de raízes comerciais e 
totais, assim como (ii) o maior diâmetro e maior numero de folhas. Podendo assim, afirmar que as podas 
no período vegetativo e reprodutivo não é recomendada. 
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma das culturas mais importantes no cenário agrícola brasileiro, 
pois a farinha oriunda de sua raiz é um dos alimentos básicos das populações de baixa renda. Além disso, 
a mandioca pode ser utilizada nas indústrias de alimentos, têxtil, papel, química, entre outras (VALLE & 
LORENZI, 2014). A região norte se encontra como a maior produtora de mandioca do Brasil, com sua 
produção superior a região nordeste, que possuía o título de maior produtor desde 1990 (CONAB, 2016). 
Como a cultura da mandioca no Estado do Pará é predominantemente praticada na agricultura de derruba 
e queima, é justificável que as maiores produtividades sejam obtidas em mesorregiões que ainda 
disponham de maior biomassa em capoeiras ou florestas, em regiões de expansão da fronteira agrícola 
(FILGUEIRAS & HOMMA, 2016). A população de plantas por área com a cultura é influenciada pelas 
diferenças que cada cultivar apresenta na arquitetura da parte aérea e ao formato e distribuição das raízes. 
Acima da população ótima, que proporciona a máxima produtividade, diminui-se o tamanho das raízes 
(COCK et al., 1977). A fertilidade do solo no local onde ocorrerá o plantio serve como base para as 
recomendações do espaçamento que será utilizado (NORMANHA & PEREIRA, 1998). Em solos de baixa 
fertilidade, as plantas apresentam baixo desenvolvimento da parte aérea e das raízes, podendo mostrar, 
com isso, boas respostas ao aumento da população. Em solos mais férteis, as plantas por apresentarem 
maior desenvolvimento, logo, permitem espaçamentos mais amplos (TORO & ATLEE, 1984). O manejo da 
densidade populacional de uma lavoura pode promover alterações positivas no desenvolvimento das 
plantas e, consequentemente, na produtividade. Na cultura da mandioca torna-se necessário estudar o 
ajuste ideal do espaçamento entre as plantas para incrementar a produtividade sem tornar onerosa a 
produção (AGUIAR, 2003). Diante do exposto, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de diferentes 
espaçamentos em cultivares de mandioca de mesa produzida no município de São Francisco do Pará. 
 
Material e métodos  
O experimento foi conduzido em campo de produção, durante os meses de fevereiro de 2017a dezembro 
de 2017, no município de São Francisco do Pará, coordenadas 01° 10’ 12”S e 47° 48’ 00” W. O Clima da 
região é tropical, do tipo Am, segundo a classificação de Köppen. A temperatura média anual é de 26.5 ºC 
com pluviosidade média anual de 2.467 mm (CLIMATE-DATA.ORG, 2018). A área apresentava-se plana e 
homogênea, foi realizado preparo reduzido, com uma gradagem. A correção do solo e adubação foi 
realizada com base na análise do solo. No plantio foi utilizado cultivar de mandioca de mesa, mais 
conhecida regionalmente como manteiguinha amarela. O delineamento utilizado foi em blocos 
casualizados, com dois tratamentos e três repetições, totalizando 6 parcelas, cada parcela tinha 25 m de 
largura por 25 m de comprimento. Os tratamentos consistiram de plantio com espaçamento de 1,0 metro 
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entre linhas e 0,5 metro entre plantas (correspondendo uma densidade de 20.000 Plantas/ha), outro com 
espaçamento de 1,0 metro entre linhas e 1,0 metro entre plantas (densidade de 10.000 plantas/ha). Aos 
10 meses após o plantio, coletaram-se em cada parcela três plantas e foram avaliadas as seguintes 
variáveis: Altura da planta (AP), onde foi realizada a medida a partir do nível do solo ao topo superior das 
plantas, sendo expresso o valor em metros; Número médio de raiz (NMR), determinado a partir da 
contagem de todas as raízes das plantas e dividindo-se pelo número de indivíduos úteis; Produtividade de 
raiz comercial (PRC), onde foi realizada a pesagem das raízes comerciais, sendo o valor obtido em kg/planta 
e posteriormente convertido em t.ha-1 . Para a estimativa desta variável utilizou-se a fórmula PRC= massa 
de raiz comercial x Nº de plantas por hectare; e Produtividade de forragem (PF), onde PF= (massa da parte 
aérea x Nº de plantas por hectare), sendo o valor expresso em t.ha-1 . Os dados coletados foram tabulados 
e submetidos à análise de variância e na comparação das médias foi empregado o teste de Tukey a 5% de 
significância através do programa Assistat 7.7 (SILVA & AZEVEDO, 2016). 
 
Resultados e discussão   
Com base nos resultados de análise de variância, pode-se verificar que para a variável altura não houve 
efeito estatístico entre os tratamentos, mesmo o maior valor numérico sendo observado no tratamento 
1,0 x 0,5 metros, alcançando média de 2,67 metros (gráfico 1) A altura da planta em diferentes 
espaçamentos possui correlação positiva significativa com a produção da parte aérea, relato este 
comprovado em trabalho de Streck et al. (2014), onde os maiores espaçamentos apresentam maior 
número de brotações, em virtude de as plantas crescerem e desenvolveremse em condições de menor 
competição por recursos do meio, principalmente luz. Já com a redução do espaçamento, as plantas 
apresentam uma dominância apical mais forte em busca de radiação solar, o que se pode justificar que em 
menor espaçamento a cultivar apresentou a maior média de altura. 
 
Gráfico 1. Altura da planta sob dois espaçamentos. 

 
 

Para a variável número médio de raiz (tabela 1), os espaçamentos interferiram de forma significativa ao 
nível de 5% de probabilidade e significativo para a variável rendimento de raiz comercial. 
Para a variável número médio de raiz, o espaçamento 1 x 1 m teve maior expressão, tendo em média 8 
raízes/planta. Já o espaçamento 1 x 0,5 m apresentou em média 5 raízes/planta. Este resultado corrobora 
com os trabalhos de Streck et al. (2014) e Aguiar (2003), onde afirmam que ocorre a redução do número 
de raiz por planta na medida em que as densidades populacionais aumentam. O parâmetro rendimento de 
raiz comercial, espaçamento 1 x 0,5 m, teve maior expressão, obtendo uma produção média de 35 t.ha-1 , 
superior ao de 1x 1 m, que obteve produção média de 15 t.ha-1 . Pode-se perceber que em maiores 
densidades de plantio a produtividade aumenta, conforme demostra o gráfico 2. 
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Tabela 1. Número médio de raiz obtido das três repetições de mandioca em diferentes espaçamentos, São 
Francisco do Pará,2017. 

 
 

Gráfico 2. Rendimento de raiz comercial sob dois espaçamentos. 

 
 

Segundo Gomes e Leal (2003), a redução do espaçamento proporciona uma maior população, 
compensando a menor produção por planta (tabela 1), com um maior número de plantas, aumentando 
assim o rendimento de raízes. Para a produção de forragem, as plantas que foram plantadas no 
espaçamento 1 x 0,5 m obtiveram produtividade estatisticamente (5%) superior as plantadas em 
espaçamento 1 x 1 m. Com o espaçamento de 1 x 0,5 m, a produção de forragem foi 3 vezes maior quando 
comparado com o espaçamento de 1 x 1 m, apresentando médias de 1 t.ha-1 e 0,3 t.ha-1 , respectivamente 
(gráfico 3). Em plantios destinados à produção de ramas para forragem, Gomes e Leal (2003) recomenda 
os espaçamentos mais estreitos, de 0,8 a 1,0 m entre linhas e 0,5 m entre plantas, justificando que com a 
redução do espaçamento, as plantas desenvolvem-se com uma parte aérea mais tenra, facilitando assim 
seu uso na alimentação animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3.Produção de forragem sob dois espaçamentos.  
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Conclusão  
Nas condições em que foi realizado o experimento pode-se concluir que o espaçamento 1 x 0,5 m promove 
incremento na produção de forragem e raiz de plantas. O espaçamento 1 x 1 m apresentou maior nível 
médio de raízes por planta. 
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Introdução 
A mandioca é uma das culturas com maior importância na produção de calorias, sendo suas raízes 
tuberosas utilizadas na alimentação humana e animal, ou como matéria-prima para indústrias de farinha, 
e para fécula. É considerada como uma importante fonte de alimento para mais de quinhentos milhões de 
pessoas nas áreas tropicais do planeta, com importância social, econômica e cultural, por constituir uma 
importante fonte de carboidratos para populações mais carentes em todo o mundo (FAO, 2014). 
A produção brasileira de raiz de mandioca atingiu 23,71 milhões de toneladas no ano de 2016, com área 
colhida de 1,55 milhões de hectares. A maior produção se concentra no Estado do Pará, sendo o maior 
produtor dessa raiz no pais, com safra estimada de 5,01 milhões de toneladas em 2017; seguido por Paraná 
e Bahia, com 2,76 e 1,75 milhões de toneladas, respectivamente. Juntas, essas unidades da federação 
representam quase metade da produção nacional (CONAB, 2017). 
No estado do Pará a cultura da mandioca apresenta um rendimento médio de produção de 15,288 
toneladas por hectare, valor abaixo do encontrado nesta pesquisa, onde obteve-se médias de 20 toneladas 
por hectare (IBGE, 2014). As explicações para os baixos índices de produtividades para a cultura na região, 
podem ser elencadas pela dificuldade de acesso às novas técnicas de cultivo, a falta de entendimento e 
acompanhamento técnico e a dificuldade de aplicação desse conhecimento para os agricultores familiares 
(SANTOS e MOREIRA, 2010). 
No Pará, a cultura tem expressiva importância econômica sendo umas das principais fontes de alimento 
para a maioria da população, principalmente aqueles municípios que detém a maior produção (CHISTE et 
al., 2007). A diminuição do espaçamento está relacionada à maximização da produção, que uma vez 
aumentando o número de plantas por área, consequentemente, aumenta a produtividade (AGUIAR et al., 
2011). Diante da necessidade de elevar a produtividade da mandioca por área cultivada, essa trabalho teve 
como objetivo avaliar o comportamento produtivo de duas cultivares de mandioca em quatro 
espaçamentos de cultivo. 
 
Material e métodos 
O trabalho foi desenvolvido sob área de pastagem degradada no município de Brasil Novo, Estado do Pará, 
abrangendo os anos agrícolas de 2014/2015, em Latossolo Amarelo Distrófico. O delineamento 
experimental foi em blocos ao acaso (DBC), com arranjo fatorial 2 x 4, sendo duas cultivares (Inajá-IN e 
Olho Roxo-OR) e quatro espaçamentos 1,00m x 1,00m (EP1), 1,20m x 0,80m (EP2), 1,40m x 0,60m (EP3), e 
1,50m x 0,50m (EP4), totalizando 8 tratamentos com cinco repetições cada. As manivas foram selecionadas 
com aproximadamente 20 cm de comprimento e com média de cinco a sete gemas, plantadas de forma 
manual, horizontalmente em covas preparadas com enxada, com 5 cm de profundidade. O plantio foi 
realizado na segunda quinzena do mês de julho do ano de 2014 e os tratos culturais realizados constaram 
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de uma capina manual aos 90 dias, um roço manual aos 240 dias, um controle químico com herbicida a 
base de Glifosato, aos 270 dias e uma segunda capina aos 310 dias respectivamente após o plantio, não foi 
realizada a irrigação. A colheita ocorreu aos dozes meses após o plantio sendo avaliadas as seguintes 
características: a) Produção da massa fresca das raízes (MFR), expresso em t/ha-1, obtido através da 
pesagem total das raízes frescas; b) Produção de massa seca das raízes (MSR), expresso em porcentagem 
(%) e c) Teor de amido (TA)em porcentagem (%), ambos determinados utilizando-se o método da balança 
hidrostática de acordo com Grossman e Freitas (1950); d) Produção de farinha (PF) expresso em (%), e) 
Índice de colheita (IC) expresso em (%), de acordo com Conceição (1979). Os dados foram submetidos à 
análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott (1974), utilizando-se o aplicativo 
computacional ASSISTAT 7.7 Beta. 
 
Resultados e discussão  
O desempenho das cultivares (C) foi significativo para as características MFR, PF e IC, indicando diferenças 
em termos de produção de raiz, produção de farinha e índice de colheita entre as cultivares (Tabela 01). O 
efeito do espaçamento (E) foi significativo apenas para a variável IC, evidenciando que os arranjos espaciais 
testados não contribuirão para o aumento de produtividade de raiz e massa seca de raiz. Na interação 
cultivar X espaçamento (C x E) verificou-se que houve significância somente para MFR, evidenciando 
diferença na produção de raízes das cultivares nos espaçamentos testados (Tabela 01). 
Na interação cultivar X espaçamento (C x E) verificou-se que houve significância somente para MFR, 
evidenciando diferença na produção de raízes das cultivares nos espaçamentos testados (Tabela 01). 
 
Tabela1. Resumo de análise de variância conjunta, obtido a partir de dados de ensaios de avaliação de 
mandioca cultivar Olho Roxo (OR) e Inajá (IN), realizados durante o ano agrícolas 2014/2015. 

 
 

A MFR das cultivares testadas são superiores aos encontrados por Otsubo et al. (2002) e por Borges et al. 
(2002), demonstrando o alto potencial produtivo das mesmas com médias de produtividade superiores as 
médias nacional e estadual (IBGE, 2017). 
Em relação as variáveis MSR, TA, PF e IC observou-se que não houve diferença entre cultivares nos 
diferentes espaçamentos, nem entre os espaçamentos para as cultivares testadas. 
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Tabela 2. Médias de interação das cultivares Inajá (IN) e Olho Roxo (OR) cultivadas nos espaçamentos 1,0m 
x 1,0m (EP1), 1,2m x 0,8m (EP2), 1,4m x 0,6m (EP3) E 1,5m x 0,5m em Brasil Novo, Pará,2015. 

 
 
A cultivar Inajá proporcionou os melhores índices de produção com os espaçamentos (IN – EP2) 47.413, 
63a ton/há¹ e (IN – EP4) 43.403, 36a ton/há¹, e cultivar Olho Roxo nos espaçamentos (OR – EP1) 30649.08 
ton/há¹ e (OR – EP4) 29270.38a ton/ha-1. Relacionando com o trabalho de Silva et al. (2013), onde 
alcançaram produtividade de raiz até 36,7 t.ha-1, mesmo com pouco fornecimento de água para as plantas 
no período de condução do experimento. 
 
Conclusões 
O espaçamento 1,2m x 0,8m, entre linhas e plantas, é o recomendado para as cultivares Inajá e Olho Roxo; 
Maiores espaçamentos entre as linhas e menores nas linhas são mais indicados para essas cultivares. 
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Introdução  
A interferência de plantas daninhas na cultura da mandioca pode reduzir grandemente o potencial 
produtivo das plantas e variando de região e cultivares principalmente nos seis primeiros meses de idade 
(Johanns e Contiero, 2006; Albuquerque et al., 2008; Peressin, 1997). O controle químico de plantas 
daninhas na cultura da mandioca é uma ferramenta frequentemente utilizada no manejo integrado de 
plantas daninhas, levando em conta a alta eficiência de controle, baixo custo e maior rendimento 
operacional (Silva et al., 2009). No entanto quando a aplicação de herbicidas é realizada sem a tecnologia 
de aplicação adequada, podem provocar danos ambientais, menor rendimento operacional e maior custo. 
O uso da tecnologia de aplicação de agrotóxicos visa colocar a quantidade certa de ingrediente ativo no 
alvo, com a máxima eficiência e da maneira mais econômica possível, afetando o mínimo o ambiente 
(Matthews, 2002). A maior parte dos herbicidas registrados para a cultura da mandioca são os aplicados 
em pré-emergência e sistêmicos, não exigindo grande cobertura do alvo. Para aplicação de herbicidas que 
demandam menor cobertura do alvo é indicado pontas de pulverização com indução de ar com o intuito 
de minimizar problemas por deriva e o escorrimento de calda na folha quando em aplicação em pós-
emergência. No entanto essas pontas podem apresentar o problema de menor faixa de aplicação (Viana 
et al., 2010). A ponta de pulverização STIA02 apresenta as características de jato plano, indução de ar e 
sistema de impacto para maior angulação e maior faixa de aplicação, sendo indicada para aplicação de 
herbicidas sistêmicos e herbicidas em pré-emergência. Porém, há necessidade de se estudar as 
características de perfil de distribuição e desempenho operacional para possível uso em aplicações de 
herbicidas na cultura da mandioca. Objetivou-se avaliar o perfil de distribuição e desempenho operacional 
da ponta de pulverização de impacto e indução de ar STIA02. 
 
Material e métodos  
Os perfis de distribuição foram determinados utilizando-se uma barra porta-bicos sobre uma mesa de teste 
para pontas de pulverização hidráulica, composta por canaletas em “V”, separadas entre si em cinco 
centímetros, padronizadas de acordo com a norma ISO 5682/1 (ISO, 1986). Foram utilizadas dez unidades 
da ponta de pulverização STI02 da empresa Magnojet. Cada ponta de pulverização foi instalada 
isoladamente no centro da mesa, de modo que o jato fosse lançado na posição vertical. Para cada ponta 
realizaram-se cinco amostragens do perfil de distribuição. Durante 60 segundos, foi coletado o líquido em 
provetas graduadas, alinhadas com cada canaleta ao longo da faixa de deposição. Os dados dos volumes 
médios coletados nas repetições foram transformados em porcentagem do volume total pulverizado e 
assim determinados os perfis de distribuição volumétrica de cada ponta, com posterior simulação do 
padrão médio de distribuição volumétrica ao longo de uma barra de pulverização, o qual foi determinado 
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em software (Microsoft Excel), conforme realizado por Viana et al. (2010). Trabalhou-se com altura da 
barra de 50 cm em relação à bancada e pressões de 200, 300 e 400 kPa. Foram simulados espaçamentos 
entre pontas de 50, 60, 70, 80, 90 e 100 cm. A análise da distribuição volumétrica das pontas de 
pulverização foi realizada pelo cálculo do coeficiente de variação (CV %) da sobreposição dos jatos. Com o 
resultado das vazões depositadas no alvo foi simulado o volume de calda ha-1 e a nas velocidades de 4 e 7 
km h-1 de maneira a simular uma aplicação de herbicidas em área total com pulverizador costal manual e 
tratorizado respectivamente, comumente utilizados na cultura da mandioca. Adicionalmente simulouse a 
distância percorrida ha-1 somente com o pulverizador costal manual. 
 
Resultados e discussão  
O perfil de distribuição da ponta de pulverização STIA02 foi descontínuo, com maior acúmulo de líquido na 
região central e decréscimo de líquido em direção as extremidades e ampla faixa de aplicação (Figura 1). 
De acordo com Matuo et al. (2001), pontas com esse perfil de distribuição são indicadas para aplicação em 
área total, com a necessidade de sobreposição de jatos para se obter distribuição uniforme. A porcentagem 
de volume aplicado é praticamente a mesma em todas as pressões avaliadas (Figura 1), sendo este fato de 
grande interesse, pois há um padrão de distribuição mesmo alternando as pressões de trabalho, sendo 
variável apenas a vazão e o espectro de gotas. Resultados semelhantes foram obtidos por Viana et al. 
(2010) e Freitas et al. (2005) utilizando pontas de pulverização com indução de ar e de impacto 
respectivamente. No entanto os resultados diferiram deste trabalho quanto ao uso da pressão de trabalho 
de 200 kPa, onde não se obteve perfil descontínuo. 
 

 
Figura 1. Perfil de distribuição da ponta de pulverização STIA02 nas pressões de 200, 300 e 400 kPa e 50 
cm de altura em relação ao alvo. 
 
O uso de menor pressão de trabalho interfere diretamente no consumo de calda por área e em espectro 
de gotas maiores, reduzindo assim custo operacional e os riscos de deriva. A deriva de glyphosate, por 
exemplo, pode proporcionar severos danos em diversos cultivos como em maracujazeiro (Wagner Júnior, 
et al., 2008), eucalipto (Tuffi Santos, et al., 2007), cenoura e beterraba (Rigoli, et al., 2008) e apesar de não 
ter registro para mandioca tem sido amplamente utilizado e provocado danos quando aplicado 
inadequadamente. Por possuir ampla faixa de aplicação mesmo em baixa pressão de trabalho, se torna 
ideal para aplicação de herbicidas não seletivos na cultura da mandioca. Todas as configurações avaliadas 
proporcionaram coeficiente de variação abaixo de 9% (Tabela 1). A uniformidade de distribuição 
preconizada pela norma UNE-EN 12761:2 (2002) estabelece que o coeficiente de variação (CV%) da 
sobreposição de jatos seja menor que 7% quando utilizados altura, espaçamento e pressão recomendados 
pelo fabricante e de até 9% em configuração distinta. A amplitude de uso de espaçamento entre pontas 
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tem diversas aplicações práticas como: menor distância percorrida por área em aplicações manuais, menor 
volume de calda pulverizado, menor peso carregado pelo aplicador, menos paradas para abastecimento 
de depósito, menor tempo de exposição do aplicador no preparo de calda e maior uniformidade por 
trepidação de barra (Viana, et al., 2010). 
 
Tabela 1. Coeficiente variação (%) da sobreposição de jatos da ponta de pulverização STIA02em função do 
espaçamento entre pontas e pressão de trabalho. 
 

 
 

Quanto aos parâmetros de desempenho operacional, observa-se a possibilidade de se reduzir, sem 
prejuízos a uniformidade de distribuição, o volume de calda (Tabela 2), a distância percorrida, o tempo de 
aplicação e o número de abastecimentos de um pulverizador costal manual (Tabela 3). É frequente o 
produtor rural fazer o uso das pontas de pulverização que fazem parte do pulverizador, e muitas vezes 
essas pontas apresentam alta vazão e reduzida faixa de aplicação, provocando menor rendimento 
operacional. 
 
Tabela 2. Volume de calda gasto em uma simulação da aplicação de herbicida em área total na cultura da 
mandioca com pulverizador costal manual (4km h-10 e tartorizado (7 km h-1) em diferentes espaçamentos 
entre pontas de pulverização STIA02. 

 
 

Podemos exemplificar essa situação com os dados das tabelas 2 e 3. Supondo que o produtor utilize uma 
ponta de pulverização com mesma vazão que a ponta STIA02, na pressão de 200 kPa e utilize o 
espaçamento entre pontas de 0,5 m, seria necessário um volume de calda de 204 L ha-1 , percorrer uma 
distância de 20 Km ha-1 , realizar 10,2 abastecimentos do pulverizador e demoraria efetivamente na 
aplicação cinco horas. Amentando o espaçamento entre pontas para 1 metro, os valores cairiam pela 
metade, um ganho de rendimento operacional de 100%, sem contar o menor tempo de exposição do 
aplicador no preparo de calda. 
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Tabela 3. Distância percorrida, tempo de aplicação e número de abastecimentos em uma simulação de 
aplicação de herbicida em área total na cultura da mandioca com pulverizadorr costal manual ( 4km h-1) 
em diferentes espaçamentos entre pontas de pulverização STIA02. 

 
 

Conclusões  
A ponta de pulverização STIA02 pode ser utilizada nos espaçamentos de 0,5 a 1,0 m nas pressões de 200, 
300 e 400 kPa. O menor volume de calda, distância percorrida, tempo de aplicação e número de 
abastecimentos é encontrada na configuração de 1,0 m de espaçamento entre pontas e pressão de 200 
kPa.  
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Introdução  
O Brasil é um país com grande potencialidade na produção de matérias-primas, e dentre elas destaca-se a 
mandioca (Manihot esculenta Crantz), que é produzida tanto como cultura de subsistência como em escala 
agroindustrial. As raízes podem ser utilizadas na elaboração de diferentes produtos, como diversos tipos 
de farinhas, fécula ou polvilho e farinha de tapioca (VILELA e JUSTE JUNIOR, 1987) e fazem parte da 
alimentação diária de muitos brasileiros, principalmente na região Norte do país. Para agregar valor e 
valorizar a mandioca, matéria prima tão importante para o Brasil, além de sua utilização na culinária 
brasileira, os produtos derivados, como as farinhas de mandioca, têm a possibilidade de serem utilizados 
como ingredientes em alimentos sem glúten, devido conteúdo de amidos, serem isentos das proteínas 
formadoras de glúten e alguns apresentam propriedades como expansão, solubilidade e viscosidade. Na 
indústria de alimentos a propriedade de pasta analisada no Rapid Visco-Analyser (RVA) de materiais 
amiláceos é muito importante, uma vez que estes são muito empregados como espessantes em inúmeras 
formulações, como na produção de cremes, tortas, pudins, sopas, alimentos infantis, molhos e caldos. A 
curva de viscosidade obtida no RVA apresenta o comportamento do amido durante o aquecimento e 
resfriamento e possibilita avaliar as características da pasta formada por ocorrer modificações estruturais 
das moléculas de amido e indica a tendência a retrogradação (MOORTHY, 2002, COUTINHO; CABELLO, 
2005). Segundo Moorthy (2004) entre os diferentes amidos de raízes tuberosas, o amido de mandioca 
apresenta as menores temperaturas de gelatinização, o que pode ser útil se alguns dos ingredientes 
adicionados ao produto forem termolábeis a temperaturas elevadas. O objetivo deste trabalho foi analisar 
as propriedades viscoamilográficas e força do gel formado de diferentes farinhas de mandioca 
comercializadas a granel em Belém (PA). 
 
Material e métodos  
Foram avaliadas 3 amostras de farinha de mandioca branca (FB1, FB2, FB3), 4 de farinha amarela (FA1, FA2, 
FA3, FA4) e 2 de farinha d’’agua (FD1, FD2), com granulometrias diferentes, (sendo 1 menor e 4 maior), 
que foram adquiridas a granel, portanto sem rotulagem, na feira livre do Complexo Ver-o-Peso em Belém 
(PA). Foram determinados nos derivados de mandioca o teor de umidade, utilizando método 925.09 da 
AOAC (2006), através da secagem em estufa a 105º C. A análise da propriedade de pasta das farinhas de 
mandioca foi realizada em equipamento Rapid Visco-Analyser (RVA), modelo RVA 4500, com o software 
Thermocline (NEWPORT SCIENTIFIC, 2001). As farinhas de mandioca foram previamente trituradas e 
peneiradas (0,25 mm, US nº60), sendo pesadas em duplicata (3,0 g de amostra), ajustando para 14% de 
base úmida, com adição de 25 ml de água. Foi utilizado ciclo programado de aquecimento e resfriamento 
padrão (standard 1), totalizando 13 minutos de análise, com temperatura inicial de 50ºC por 60 segundos, 
rampa de aquecimento até 95ºC em 4,8 minutos, mantendo a temperatura de 95°C até 7,2 minutos, rampa 
decrescente até 50ºC em 11 minutos, e mantendo a temperatura de 50°C até 13 minutos. A unidade de 
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viscosidade de pasta foi dada em centipoise (cP), sendo obtidas as informações de temperatura de pasta 
(Tp); viscosidade máxima à 95ºC (VM); tempo de pico (tp); viscosidade mínima à 95ºC (Vm); quebra à 95ºC 
(Q); viscosidade final à 50ºC (Vf) e tendência a Retrogradação (R). Os géis formados durante a análise das 
amostras no RVA foram distribuídos em 2 portaamostras, resfriados e mantidos sob refrigeração por 24 h. 
A força do gel foi determinada utilizando Texturômetro Stable Micro Systems Texture Analyser TAXT2 
(Surrey, Inglaterra) com probe 10 Dia Cylinder Derrm (P/10). 
Todos os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e à comparação de médias através 
do teste de Scott Knott, no sistema SISVAR, com nível de significância de 5%. 
 
Resultados e discussão   
A legislação brasileira (BRASIL, 2011) estabelece umidade inferior a 13% para que as farinhas de mandioca 
sejam comercializadas, portanto todas as farinhas de mandioca analisadas apresentaram umidade abaixo 
do limite especificado pela legislação, pois estavam entre 6,27 a 8,14% de umidade. Verificou-se que não 
houve diferença significativa para o teste de Scott-Knott (p ≤ 0,05) para o teor de umidade entre as farinhas 
amarelas FA1, FA2 e FA3, bem como entre as farinhas brancas (FB1, FB2 e FB3) e mas houve entre as 
farinhas d’água. Os perfis viscoamilográficos das farinhas de mandioca analisadas apresentaram curvas 
típicas para amidos de raízes tuberosas e foram semelhantes quanto ao formato, sendo que os resultados 
das propriedades de pasta das farinhas de mandioca estão apresentados na Tabela 1. Verificou-se que não 
houve diferença significativa na temperatura de pasta (75 a 79,8º C) entre as farinhas de mandioca. Oliveira 
(2011) verificou que a temperatura de viscosidade máxima do amido presente em diferentes cultivares de 
mandioca variou entre 73,15 e 76,88 °C, portanto as farinhas de mandioca analisadas apresentaram 
temperaturas de pasta próximas ou superiores a máxima determinada pelo autor, o que pode ser explicado 
pela presença de outros nutrientes além do amido, bem como, pelo aquecimento durante o 
processamento das farinhas de mandioca.  
 
Tabela 1. Propriedades de pasta e força do gel de farinhas de mandioca  

 
 
As farinhas de mandioca que apresentaram maiores viscosidades máximas (VM) foram a branca FB3 e a 
amarela FA4, indicando que seria necessário maior aporte de energia durante a geleificação para que 
ocorresse o aquecimento e a agitação da pasta, sendo indicadas para produção de alimentos que requerem 
maior viscosidade. Entretanto, foram menores que as encontradas por Oliveira (2011) (4417,00 a 3527,50 
cP) para amidos de diferentes cultivares de mandioca, indicando que o processamento da farinha e a 
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presença de outros componentes (fibras, proteínas e gorduras) presentes na farinha e não presentes na 
fécula, interferem nas suas características viscoamilográficas, comprovando o que afirmou Moorthy 
(2004), ou seja, o amido de mandioca apresenta alta viscosidade em comparação com a maioria dos amidos 
de outras raízes tuberosas ou de cereais, sendo que as características de viscosidade são influenciadas 
pelas diferentes variedades de mandioca, fatores ambientais e taxa de aquecimento. Observou-se que 
entre as farinhas brancas (FA1, FA2 e FA3) não houve diferença significativa na viscosidade máxima, bem 
como entre as farinhas d’água (FD1 e FD2), que apresentaram os menores valores, provavelmente devido 
as modificações que ocorreram no amido durante a fermentação (pubagem) da mandioca utilizada como 
matéria prima, e devido a esta característica, sendo muito utilizada na região Norte para elaboração de 
sopas e pirão.  
O maior tempo de pico de viscosidade máxima (6,4 mim) foi apresentado pela farinha FA3, e observou-se 
que não houve diferença significativa ente os tempos apresentados pelas outras farinhas. Como foi 
observado em relação a viscosidade máxima, também para viscosidade mínima as farinhas d’água 
apresentaram os menores valores, entretanto as viscosidades mínimas das outras farinhas foram 
superiores aos valores (1192,33 a 1336,00 cP) encontrados por Oliveira (2011). Segundo Denardin e Silva 
(2009) a tendência a retrogradação é um parâmetro que auxilia na estimativa da estabilidade do gel de 
amido na estocagem e perda de água (sinérese) de algumas sobremesas que o utilizam como espessante, 
sendo desejado para a elaboração destes produtos aquele com menor tendência a retrogradação, como 
foi o caso da farinha d’água (FD1 e FD2). Verificou-se que houve diferenças entre as características das 
farinhas de mandioca em relação à tendência a retrogradação, com valores menores dos apresentados por 
Oliveira (2011) (1036,00 a 1360,00 cP), sendo que as farinhas d’água (FD1 e FD2) apresentaram menor 
tendência a retrogradação, sendo indicadas para melhorar a qualidade de pudins e molhos.  
Outro parâmetro que influenciaria na qualidade de cremes e pudins, que apresentam alta viscosidade, 
seria a viscosidade final (Vf), pois a estrutura desse tipo de produto é obtida pela gelatinização durante o 
aquecimento do amido presente nos ingredientes utilizados, mas principalmente pela retrogradação. 
Portanto é necessário a avaliar a tendência a retrogradação, textura e características sensoriais, no produto 
para a escolha dos ingredientes. As farinhas de mandioca amarelas, por apresentarem características 
tecnológicas adequadas e conterem carotenoides, poderiam também contribuir com a cor dos produtos 
elaborados (Figura 1). 

 
Figura 1. Gel das farinhas de mandioca (FA farinha amarela; FB farinha branca; FD farinha d’água) sendo 1 
menor e 3 maior granulometria. 
 
As pastas formadas pelas farinhas de mandioca brancas eram claras, translúcidas e com textura longa, 
sendo que os géis formados pelas farinhas amarelas e farinhas d’água tinham estas mesmas características, 
entretanto de cor amarela, sendo que em todas as amostras o gel formado não era firme (Figura 1). 
Segundo Franco et al. (2002), pastas obtidas de amido de mandioca, geralmente permanecem mais claras 
e menos opaca e, embora ao resfriarem apresentem certo aumento de viscosidade, não chegam a formar 
géis. Devido a essa diferença, os géis de amidos de cereais são mais rígidos, enquanto que os de raízes 
tuberosas são mais viscosos e transparentes. Verificou-se que as farinhas de mandioca FA4 e FB3 
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apresentaram maior força do gel (Tabela 1). O gel de amido presente nas farinhas de mandioca apresenta 
baixa temperatura de pasta, baixa tendência a retrogradação, alta claridade da pasta, além do sabor 
neutro, o que as qualificam como ingredientes adequados a serem utilizados em diversos produtos 
alimentícios. Segundo Pereira e Leonel (2007), algumas farinhas de mandioca produzidas no estado de São 
Paulo, apesar de apresentarem características diferentes, mostraram propriedades de pasta semelhantes.  
 
Conclusão  
As farinhas de mandioca apresentarem pastas finas e transparentes e baixos picos de viscosidade máxima, 
e poderiam ser utilizadas em produtos alimentícios quando for desejada baixa viscosidade, tais como, 
sopas, molhos, alimentos infantis e outros, entretanto é necessário melhorar a qualidade das raízes de 
mandioca e o processamento, com maior padronização dos produtos obtidos, para que possam ser 
utilizados como espessantes pela indústria. 
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é um arbusto perene originário da região amazônica e de fácil 
adaptação as diferentes condições endafoclimáticas, o que lhe confere a vantagem de poder ser cultivada 
em climas subtropicais (EMBRATER, 1979). Devido ao importante papel que tem desempenhado no 
desenvolvimento social e econômico do Brasil a mandioca é conhecida como a “mais brasileira de todas as 
plantas econômicas”, sendo amplamente cultivada no País. Porém, nas regiões Norte e Nordeste, em 
virtude de fatores históricos e socioeconômicos que impõem à população restrições a uma dieta 
diversificada e balanceada, a cultura da mandioca assume papel de grande destaque. Frequentemente, o 
consumo deste produto está relacionado com o nível de rendimento do agregado familiar, sendo mais 
expressivo em populações de baixo nível socioeconômico. A cultura da mandioca no Nordeste Paraense é 
caracterizada pela produção em pequenas roças e mesmo quando presente uma grande exploração a área 
cultivada é pouco expressiva. Em sua grande maioria a mão-de-obra é familiar e a mandioca plantada 
destinada à produção de farinha. O beneficiamento da mandioca, baseado principalmente para produção 
de farinha, ocorre de forma tradicional e simples, entretanto, de acordo com o processo de elaboração, os 
produtos obtidos podem apresentar características muito diferentes, no que se refere à cor, granulometria, 
sabor etc (CORREA et al., 2005). Considerando o elevado consumo da farinha em toda região Nordeste do 
Pará, associado à ausência de informações da qualidade e condições de processamento, o presente 
trabalho teve como objetivo dar início na caracterização físico-química da farinha de mandioca produzida 
nos municípios de Capitão Poço (CP), Ourém (Ou), Garrafão do Norte (GN) e Irituia (IR). 
 
Material e métodos  
As amostras de farinha de mandioca, processadas de forma artesanal, utilizadas na realização deste 
trabalho foram coletadas no período de 13/06/2017 a 14/09/2017, em 09 diferentes casas de farinha, 
escolhidas de maneira aleatória. No município de Capitão Poço, as amostras identificadas como CP01, CP02 
e CP03 foram obtidas em 03 casas de farinha localizadas, respectivamente, nas comunidades do Barro 
Vermelho, Bonito e Igarapé Açu. As amostras provenientes do município de Garrafão do Norte, obtidas em 
02 diferentes casas de farinha e identificadas como GN01 e GN02 foram coletadas, respectivamente, na 
região central do município e próximo à divisa entre os municípios de Capitão Poço e Garrafão do Norte. 
As 03 amostras identificadas como IR01, IR02 e IR03 foram coletadas no município de Irituia, nas 
comunidades de Santa Maria do Real, Catuense e São Benedito, respectivamente. Já a amostra obtida no 
município de Ourém foi coletada na região central e identificada como OU01. As amostras coletadas, 1 kg 
cada, foram acondicionadas em sacos plásticos e conduzidas ao Laboratório Multiusuários da UFRA-CCP 
para realização de análises. Os parâmetros da legislação, Instrução Normativa nº 52 de 07 de novembro de 
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2011 da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2011), analisados nesse estudo 
foram: teor de umidade, teor de cinzas, acidez aquossolúvel, classificação granulométrica, tipo e pesquisa 
de matérias estranhas. Com exceção da classificação granulométrica, tipo e determinação de matérias 
estranhas, todas as análises foram realizadas em triplicata. O teor de umidade das farinhas foi determinado 
pelo método de secagem em estufa a 105 ºC, segundo método nº 925.09 da Association of Official 
Analytical Chemists - AOAC (2005). O teor de cinzas foi determinado pelo método nº 923.03 da AOAC 
(2005), onde as amostras foram carbonizadas até cessar a liberação de fumaça e, posteriormente, 
calcinadas em forno mufla a 550 ºC até peso constante.  
A acidez total titulável foi determinada conforme método nº 942.15 da AOAC (1995). A classificação 
granulométrica das amostras e determinação física de matérias estranhas em 1 kg de da amostra foram 
realizadas de acordo com IN nº 52/2011 (BRASIL, 2011). A determinação física de cascas e entrecascas foi 
estabelecida conforme orientado pela legislação onde com o auxílio de uma pinça, a partir de uma amostra 
10 g, é feita a separação e identificação de defeitos que são posteriormente pesados e o resultado expresso 
para 100 g de produto. 
 
Resultados e discussão  
Os resultados referentes a determinação do teor de umidade apresentaram variação de 5,13% a 9,39%, 
figura 1A. Os resultados obtidos nas análises do teor de cinzas variaram de 0,46% a 1,11%, figura 1B. Em 
ambos os parâmetros as amostras encontram-se dentro dos valores previsto na legislação que estipula um 
valor máximo de 13% para o teor de umidade e de 1,4% para o teor de cinzas expresso em base seca (b.s). 
De acordo com Chisté et al, 2007, valores de umidade superiores a 13% podem favorecer o crescimento 
microbiano influenciando diretamente na vida útil do produto em prateleira, já o teor de cinzas quando 
acima do estabelecido na legislação pode indicar processamento inadequado ou presença de areia. 
 

 
Figura 1. (A) Teor de umidade (%) encontrado nas amostras avaliadas. (B) Teor de cinzas (%) determinado 
em base seca (b.s). 
 
Com relação à acidez total os resultados obtidos variaram de 2,57 a 10,79 meq NaOH/100g. As amostras 
CP01, CP02, OU01, GN01 e IR02 apresentaram resultados inferiores a 5 meq NaOH/100g, sendo assim 
classificadas como um produto de baixa acidez. Já as amostras CP03, GN02 IR01 e IR03, com acidez total 
variando de 5,68 a 10,79 meq NaOH/100g, foram classificadas como produtos de alta acidez. Dias e Leonel, 
2006, afirmam que a acidez elevada pode ser consequência de condições higiênico sanitárias inadequadas 
ou, também, uma característica de processos artesanais que foram interrompidos durante seu 
desenvolvimento e consequentemente favoreceram maior período de exposição da massa triturada ou do 
produto obtido, após prensagem, a temperaturas mais elevadas. Chisté et al, 2007, também relata sobre a 
relação entre as variações na acidez total da farinha de mandioca e o tempo de prensagem, que podem 



 

 

446

propiciar maior ou menor fermentação. Na tabela 1 encontram-se os resultados obtidos na avaliação dos 
parâmetros umidade, cinzas e acidez total das amostras de farinha de mandioca do grupo d’água. 
 
Tabela 1. Valores obtidos na avaliação dos parâmetros umidade, cinzas e acidez total, conforme 
parâmetros da legislação vigente (BRASIL, 2011). 

 
 
De acordo com sua granulometria, conforme presente na legislação, a farinha de mandioca do grupo 
d’água será classificada em três classes (fina, média ou grossa). A classificação fina fica indicada quando o 
produto permanecer retido em até 10%, inclusive, na peneira com abertura de malha 2 mm. A classificação 
atribuída como média ocorre quando o produto fica retido em mais de 10% e até no máximo 15% na 
peneira com abertura de malha 2 mm. A classificação grossa faz referência ao produto que fica retido em 
mais de 15% na peneira com abertura de malha 2 mm. Todas as amostras avaliadas apresentaram retenção 
superiores a 15% na peneira com abertura de malha 2 mm. Os resultados obtidos na determinação física 
de matérias estranhas, tipo e classificação granulométrica são apresentados na tabela 2. No parâmetro 
“Tipo”, considerando o ensaio de cascas e entrecascas expresso em g/100g, a farinha será classificada como 
tipo 1 quando apresentar como resultado qualquer valor menor ou igual a 1,5, para valores superiores 1,5 
e menor ou igual a 3,0 será classificada como tipo 2, já para valores superiores a 3,0 e menor ou igual a 6,0 
será atribuída classificação tipo 3. Entre as amostras avaliadas a CP03 foi enquadrada como “tipo 1”, as 
amostras CP02, IR01, IR02 e IR03 foram enquadradas no tipo 3, já as amostras CP01, OU01, GN01 e GN02 
apresentaram valores superiores aos estabelecidos na legislação.  
Com relação a avaliação da presença ou ausência de matéria estranha somente as amostras GN02 e IR02 
estavam isentas de matéria estranha. As demais apresentaram algum tipo de matéria estranha, sendo 
identificadas como grãos de areia ou fragmentos de insetos. A legislação estabelece ausência de qualquer 
sujidade (BRASIL, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2. Análises de impurezas, tipo e granulometria equivalente às peneiras de malha 1mm e 2mm. 
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Conclusão 
O estudo realizado permitiu observar que a farinha de mandioca do grupo d’água produzida nos municípios 
de Capitão Poço, Ourém, Garrafão do Norte e Irituia, de acordo com os ensaios granulométricos, estão 
enquadradas na Classe Grossa. Com relação aos parâmetros teor de umidade, cinzas e acidez todas as 
amostras avaliadas encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela Instrução Normativa nº 52 de 07 
de novembro de 2011 da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2011). Os resultados 
obtidos nas determinações de defeitos (casca e entrecascas) indicam que a etapa de descascamento da 
mandioca é realizada, pela maioria dos produtores, de forma ineficiente podendo comprometer a 
qualidade do produto final. Destaca-se que nesse parâmetro 04 amostras avaliadas apresentaram valores 
superiores aos estabelecidos na legislação. Já a presença de sujidades em 07 amostras avaliadas revela um 
risco potencial à saúde do consumidor. A fim de assegurar o controle das condições operacionais 
destinadas a garantia da elaboração de produtos seguros, em todas as etapas de produção, torna-se 
fundamental que as Boas Práticas de Fabricação (BPF) sejam implantadas. 
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Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta) encontra-se amplamente distribuída nas regiões tropicais e subtropicais 
da África e da Ásia. Em 2014, o continente africano foi responsável por 54,3% da produção de mandioca, 
enquanto a Ásia e a América do Sul produziram, respectivamente, 33,5% e 11,4%. O Brasil responde por 
75,9% da produção de mandioca da América do Sul (FAOSTAT, 2014). Uma particularidade brasileira é o 
fato de 83% da produção nacional da mandioca ser gerada por pequenos produtores (FAO, 2015). No 
período de 2006 a 2015, a Região Norte aumentou sua participação na produção nacional de 28,5 para 
35,0% (IBGE, 2015). As raízes tuberosas da mandioca são a quinta fonte de carboidrato dos trópicos. Trata-
se do alimento básico de mais de 500 milhões de pessoas, devido ao alto teor de amido. O consumo 
mundial desta raiz é da ordem de 20 kg per capita/ano (FAO, 2015). 
A mandioca também desperta grande interesse pela comunidade científica. Segundo a base de dados 
Scopus (Scopus, 2017), no período de 2007 a 2016, os termos ‘cassava’, ‘manioc’ ou ‘Manihot esculenta’ 
obtiveram 4.144 ocorrências, com uma média de 414,4 ocorrências anuais (Figura 1). Na Figura 2 pode-se 
observar os cinco países com o maior número de publicações sobre a mandioca. 

 
Figura 1. Número de citações para os termis ‘cassava’ ou ‘Manihot esculenta’ no período de 2007 a 2016. 
Fonte: www.scopus.com(2017). 
Figura 2. Produção científica dos cinco principais países que publicaram sobre a M. Esculenta no período 
de 2007 a 2016. Fonte: www.scopus.com(2017). 
 
Os métodos tradicionais de quantificação de componentes (açúcares solúveis, umidade, resíduo mineral 
fixo, pH, teor de amido, cianeto total e livre, proteína, entre outros) em mandioca e seus derivados (farinha 
de mandioca, tucupi, fécula de mandioca, farinha de fécula de mandioca, maniva) são demorados, 
dispendiosos, destrutivos e na maioria nocivos para o meio ambiente. Além disso, os métodos empregados 
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na determinação destes componentes não podem ser usados para medições em tempo real e sua aplicação 
em campo e on-line para o controle de material bruto e de processo é muito limitada ou simplesmente 
inviável. 
Como resposta a esta necessidade atual, a espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS) tem sido uma 
excelente possibilidade. Espectroscopia é um termo geral utilizado para o estudo das interações dos 
diferentes tipos de radiação com átomos, moléculas ou outras espécies químicas (Dufour, 2009). As 
principais vantagens da utilização do NIRS são: 
 i) O aspecto não destrutivo e não invasivo da técnica analítica, o que permite a reutilização da 
amostra após a análise; 
ii) As amostras podem ser analisadas com pequenas ou nenhuma preparação, o que previne possíveis 
fontes de erros; 
iii) As amostras podem ser analisadas em todos os estados físicos; 
iv) Geralmente não são utilizados reagentes e/ou solventes tóxicos ou perigosos ao manipulador e ao 
meio ambiente; 
v) Pode ser considerada uma técnica de baixo custo, que produz resultados rápidos, oferecendo 
respostas em tempo real e permitindo um maior número de amostras analisadas por unidade de tempo; 
vi) Permite a análise de múltiplos componentes em uma mesma amostra, com apenas uma leitura; 
vii) Representa uma eficiente ferramenta analítica para o monitoramento e o controle de processos na 
indústria de alimentos; 
viii) Pode apresentar informações sobre a distribuição espacial de um componente dentro de uma 
amostra. 
Apesar da versatilidade do NIRS, nas matrizes complexas, como no caso de alimentos e matérias-primas 
alimentícias, há uma grande diversidade de compostos (água, proteínas, açúcares, lipídeos, vitaminas, 
minerais e compostos secundários). Nestes casos é importante ressaltar que pode haver superposição de 
bandas, o que dificultaria a elucidação e a interpretação dos dados espectrais NIR (Roggo et al., 2007). Para 
contornar este problema são utilizadas ferramentas quimiométricas, as quais permitem relacionar sinais 
estruturais característicos de uma molécula e/ou substância com parâmetros quantitativos. 
Na espectroscopia no infravermelho próximo (NIR), a quimiometria é utilizada para (Ferreira, 2015): i) o 
pré-tratamento de dados espectroscópicos; ii) o reconhecimento de padrões pela análise exploratória dos 
dados; iii) a utilização de métodos de regressão multivariada e; iv) a discriminação e/ou classificação 
através do reconhecimento de padrões. 
Este trabalho teve como objetivo o levantamento bibliográfico do uso do NIRS associado a quimiometria 
para a determinação de múltiplos componentes químicos em mandioca e seus produtos derivados. 
APLICAÇÃO DA NIRS NA ANÁLISE DA M. ESCULENTA 
Trabalhos voltados à aplicação da espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) para a mandioca e 
produtos derivados da mandioca são escassos na literatura científica. Em uma busca na base de dados 
Scopus, com os termos: ‘Manioc esculenta’ ou ‘manioc’ ou ‘cassava’, em Outubro de 2017, foram 
encontradas apenas três publicações. Isto demonstra, que há um grande espaço para o crescimento da 
aplicação da NIR, tanto para a mandioca, quanto para seus produtos derivados. 
Sánchez et al. (2014) utilizaram a NIRS para quantificar carotenoides, matéria seca e cianeto em mandioca. 
Os carotenoides foram determinados por espectrofotometria (expressos em carotenoides totais) e HPLC 
(expressos em carotenoides totais, β-caroteno, carotenoides pró-vitamina A). Na pesquisa foram 
analisadas 3.418 amostras de mandioca, entre os anos de 2009–2012. As análises NIR foram feitas em 
modo de refletância, na faixa espectral de 400–2500 nm. As amostras de mandioca apresentaram bandas 
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de absorção nos comprimentos de onda de: 450, 528, 960, 1156, 1412, 1450, 1900, 1932 e 2284 nm. Os 
resultados obtidos demonstram que a técnica NIR pode ser utilizada na predição dos parâmetros propostos 
(coeficiente de determinação para calibração: R2 > 0,86; coeficiente de determinação para validação: R2 > 
0,83). 
Lebot et al. (2013) e Lebot et al. (2009) usaram a NIR para determinar o nitrogênio total, o resíduo mineral 
fixo, os açucares totais, o amido e a celulose, em raízes e tubérculos de forma geral. Nos dois trabalhos, as 
leituras foram realizadas no modo de refletância difusa, com a faixa espectrométrica entre 350 e 2500 nm. 
O número de amostras avaliadas nos estudos foi de 112 e 62, para raízes e tubérculos, respectivamente. 
No primeiro estudo, os dados foram utilizados para a predição de parâmetros em raízes e tubérculos, em 
geral, porém não houve predição de parâmetros para a mandioca. Em Lebot et al (2009), apesar do 
reduzido número de amostras analisadas (62), os autores conseguiram predizer todos os parâmetros 
analisados (coeficiente de determinação para calibração: R2 > 0,70; coeficiente de determinação para 
validação: R² > 0,77), com exceção da celulose. 
 

 
Figura 3. Espectro do infravermelho próximo de folhas de Manihot esculenta submetidas a diferentes 
condições de armazenagem. 
 
A Figura 3 apresenta um espectro do infravermelho próximo de folhas de Manihot esculenta submetidas a 
diferentes condições de armazenamento. Trata-se de um trabalho exploratório para predição dos 
glicosídeos cianogênicos, compostos fenólicos totais e taninos condensados. 
 
Conclusão 
O principal produto da mandioca é a farinha de mandioca, que é definida como um produto oriundo das 
raízes do gênero Manihot, submetidas a processo tecnológico adequado de fabricação e beneficiamento 
(BRASIL, 2011). Durante a produção da farinha de mandioca, dois outros produtos são obtidos: o tucupi e 
a fécula de mandioca. O tucupi é definido como sendo o produto e/ou subproduto obtido da raiz de 
mandioca (Manihot esculenta) e suas variedades, por processo tecnológico adequado, com uso 
predominante na culinária paraense (ADEPARA, 2008). Já a fécula de mandioca é o produto amiláceo 
extraído das raízes de mandioca, não fermentada, obtida por decantação, centrifugação ou outros 
processos tecnológicos adequados (BRASIL, 2005). Dois outros produtos menos conhecido do público em 
geral são a farinha da fécula da mandioca (farinha de tapioca ou farinha bijusada) e a maniva (folhas da 
mandioca cozida para preparo de pratos da culinária paraense).  
Em todos os produtos da mandioca citados, a espectroscopia no infravermelho próximo pode ser aplicada 
para obter respostas rápidas e de vários compostos ao mesmo tempo. A versatilidade desta técnica 
analítica pode permitir que sejam obtidas com uma única leitura espectrométrica, respostas para as 
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propriedades: de umidade, proteína, lipídeos, amido total, açúcares totais, pH, teor de cianeto total, teor 
de cinzas, sólidos solúveis totais, acidez e cloreto totais, em quaisquer produtos derivados da mandioca. 
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma das mais tradicionais culturas brasileiras, cultivada em 
praticamente todo o território nacional. A produção brasileira de mandioca em 2010 foi de 24.524.318 
toneladas (IBGE, 2010). Dentre os principais produtos derivados da mandioca, destaca-se o polvilho, que 
pode ser classificado em doce (fécula de mandioca) ou azedo, tendo por base apenas o teor de acidez 
(CEREDA, 1987). A cenoura (Daucus carota L.) é a quinta olerícola cultivada no Brasil em ordem de 
importância econômica (SOUZA et al., 2013). A cenoura é a terceira colocada no grupo das hortaliças 
tuberosas mais consumidas, perdendo apenas para batata e mandioca (IBGE, 2011). A cenoura e uma 
grande fonte de carotenoides, fibras, vitaminas, minerais e outros componentes bioativos, proporcionando 
uma série de benefícios para a saúde do consumidor (TEIXEIRA, 2008). As sementes, resíduo obtido do 
consumo in natura da abóbora, ou do seu processamento na produção de doces, conservas ou 
minimamente processados são consideradas boas fontes de proteína e gordura, na sua maior parte 
insaturada, vitaminas (ácido fólico, niacina) e minerais (zinco, selênio, magnésio e potássio, entre outros) 
(BRASIL, 2005). Em países como a Grécia a semente de abóbora é tradicionalmente consumida na 
alimentação em sua forma in natura, cozida e na formulação de pães, bolos e saladas (MOURA et al, 2010). 
O pão de queijo é um produto genuinamente brasileiro, originário do Estado de Minas Gerais, produzido a 
partir da gelatinização do polvilho de mandioca pela adição à quente de óleo em água ou leite, seguido da 
mistura de sal, ovos e queijo Minas curado. A popularização do pão de queijo se deu a partir de 1950. 
Atualmente, é fabricado por centenas de empresas brasileiras e exportado sob sistema de congelamento 
para dezenas de países nos vários continentes (JESUS, 1997). O objetivo desde trabalho foi elaborar e 
analisar físico-química e microbiologicamente um pão de queijo, enriquecido com cenoura e sementes de 
abóbora. 
 
Material e métodos  
A elaboração do pão de queijo e a sua caracterização físico-química foi realizada nos laboratórios de 
Tecnologia de Alimentos, e de Química da UEPA – CCNT (Universidade do Estado do Pará). Os ingredientes 
foram comprados no comércio local, foram realizadas duas formulações F1 e F2 diferenciando na 
quantidade da farinha da semente abóbora (15g e 5g para F1 e F2 respectivamente), alterando a 
quantidade de polvilho doce para que as duas formulações ficassem iguais em quantidade. Para o preparo 
da massa foi utilizado 250g de (polvilho doce + semente de abóbora), 120 mL de leite, 1 ovo, 50 mL óleo 
de cozinha, 5 g de sal, 100 g de queijo, 50 g de cenoura. As análises físico-químicas foram: Determinação 
de umidade, Cinzas, Acidez total, pH e proteínas segundo INSTITUTO ADOLFO LUTZ (2008); lipídeos pelo 
método de BLIGH & DYER (1959). As análises microbiológicas feitas no produto foram de coliformes totais 
e termo tolerantes, segundo a metodologia de APHA (2005), fazendo as diluições seriadas das amostras de 
10-1 a 10-3 . O valor energético foi estimado considerando-se os fatores de conversão de Atwater de 4 
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kcal/g de proteínas, 4 kcal/g de carboidratos e 9 kcal/g de lipídios, conforme Wilson et al. (1982). A seguir, 
o fluxograma da elaboração do Pão de Queijo enriquecido com cenoura e farinha de semente de abóbora: 
 
Imagem 1 – Fluxograma do Processamento do Pão de Queijo enriquecido com cenoura e farinha de 
semente de abóbora. 
 

 
 
Resultados e discussão   
A seguir, na Tabela 1 o resultado das análises físico-químicas e microbiológicas do Pão de Queijo 
enriquecido com cenoura e farinha de semente de abóbora: 
A quantidade de lipídeos, foi em média 12% nas duas formulações, valores menores que os encontrados 
por APLEVICZI & DEMIATE (2007), em amostras de pão de queijo do estado de Santa Catarina, que foram 
de 15 a 17%. Em relação ao teor de proteínas, Silva (2009), encontrou valores de 6,5 a 7% em amostras de 
pão de queijo de Goiás e Leal et. al (2013) encontrou valor de 1,35% em pães de queijo do estado do 
Paraná. Os valores de 8,39% para F1 e 6,85% F2 encontrados para proteínas neste trabalho foram 
superiores aos encontrados pelos autores acima. Isto se deve a adição da semente de abobora, já que ela 
é boa fonte de proteínas. Em relação às cinzas, obteve-se um resultado maior na formulação (F1). Silva 
(2009) encontrou valores de 2,66 e 2,03% para cinzas em amostras comerciais de pão de queijo, e foram 
parecidas às encontradas neste trabalho, que são de 2,58 para F1 e 2,37% para F2.  
Em relação à de umidade, Jesus (1997) encontrou resultados em amostras comerciais de pão de queijo de 
Minas Gerais com mais de 40% de umidade e Leal et al. (2013) encontrou teores de 31%, os valores 
encontrados neste trabalho estão de acordo com os autores citados acima, sendo de 26% para F1 e 31% 
para F2.  
Tabela 1 – Determinação físico-química e microbiológica de pão de queijo enriquecido com cenoura e 
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farinha de semente de abóbora. 

 
 
Em relação à acidez, os valores por Pereira et al. (2005) para amostras de pão de queijo de Lavras - MG, 
variaram de 1,23 a 1,68% os resultados encontrados tiveram pouca variação aos encontrados neste 
trabalho que foram de 2,02 a 2,39%. O teor de carboidratos e valor energético, neste trabalho foram de 
50% e 336 Kcal para F1 e 47% e 326 Kcal para F2, respectivamente; valores superiores em relação aos 
encontrados por Pereira et al. (2005), sendo de 22,7 a 27,9g para carboidratos e de 288 a 298 Kcal de 
energia. Esses valores altos são de consequência da adição de cenoura e da farinha de semente de abóbora. 
As análises microbiológicas apresentadas na tabela 1 mostraram que o produto esta dentro dos 
parâmetros da legislação vigente, Brasil (2001), com contagens inferiores aos limites máximos 
estabelecidos pela legislação. 
 
Conclusão  
Neste trabalho, o enriquecimento do pão de queijo com cenoura e farinha de semente de abóbora na 
formulação (F1) mostrou-se teores superiores de proteínas e cinzas quando comparados com a literatura, 
as dois formulações (F1) e (F2) se encontram dentro dos parâmetros microbiológicos da legislação. 
Trabalhos futuros poderão abordar e avaliar mais a fundo o conteúdo dos minerais e carotenóides 
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta, Crantz) é uma planta da família da Euphorbiaceae, originária do Brasil, 
mais especificamente da região da bacia tropical do Amazonas, e difundida para outros países das Américas 
do Sul e Central. Este vegetal apresenta grande variabilidade genética; só no Brasil estão catalogadas mais 
de 4 mil variedades de mandioca, o que favorece o cultivo de diferentes espécies, de acordo com a região 
e seus parâmetros ecológicos (LADEIRA, 2011). As raízes de mandioca recém-colhidas possuem alto teor 
de umidade, em torno de 60%, e como tal podem ser classificadas como um produto perecível ficando sua 
conservação restrita a algumas horas após a colheita. Desta forma, a utilização por períodos de tempo mais 
longos se dá através de produtos desidratados, reduzindo-se o teor de umidade para níveis que impeçam 
o desenvolvimento microbiano com consequente deterioração do produto (NETO, 2003). Segundo Ladeira 
& Pena (2011), estes produtos desidratados são dirigidos tanto para consumo direto quanto para indústria 
de transformação, onde é utilizada na elaboração de diversos produtos como fécula (amido), farinha de 
mesa, raspas, farinha de raspas e polvilho azedo. Essa valorização deve-se a suas múltiplas aplicações, que 
vão da culinária até o uso industrial, como é o caso da fécula, que é obtida das raízes da mandioca, após 
descascamento, trituração, desintegração, purificação, peneiramento, centrifugação, concentração e 
secagem. A fécula de mandioca é um alimento extremamente versátil e pode ser empregado como matéria 
prima no processamento de diversos alimentos, como cereais, alimentos infantis e sopas (SILVA et al., 
2013). Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo a caracterização físico-química da fécula de 
mandioca industrializada e comercializada em supermercados na cidade de Belém, Pará, Brasil. 
 
Material e métodos  
Foram analisadas duas marcas diferentes de fécula de mandioca (A e B), provenientes de supermercados 
diferentes do município de Belém, no estado do Pará. Sendo que, para cada marca foram adquiridas três 
amostras. As amostras foram transportadas sob refrigeração até o laboratório e acondicionadas em potes 
plásticos limpos até o momento das análises.  
Para caracterizar a fécula foram determinados os seguintes parâmetros: pH, acidez titulável, umidade e 
cinzas. A acidez foi determinada por titulação com solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 0,1 M. O valor 
de pH foi determinado a partir de 10g da amostra diluída em 100 mL de água destilada, homogeneizados 
e mantido em repouso por 30 minutos, para leitura em medidor de pH digital. O teor de umidade foi 
determinado através da balança determinadora de umidade. Para obtenção das cinzas as amostras foram 
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submetidas à incineração em forno tipo mufla à 550 °C. Todos os parâmetros foram determinados seguindo 
as normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985), com análises realizadas em triplicata, no Laboratório 
de Tecnologia em Alimentos do Centro de Tecnologia Agropecuária (CTA) da Universidade Federal Rural da 
Amazônia (UFRA). Os dados foram organizados e tratados utilizando-se o software Excel, para análise de 
média e desvio padrão. 
 
Resultados e discussão  
Os resultados das análises físico-químicas das amostras de fécula estão apresentados na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Análise de pH, acidez titulável, umidade e cinzas para amostras de féculas. 

 
 
A medida do potencial hidrogeniônico (pH) é importante para as determinações de deterioração do 
alimento com o crescimento de microrganismos, atividade das enzimas, retenção de sabor e odor. Assim, 
através das análises dos resultados da fécula de mandioca. Contudo, duas amostras da marca A (A1 e A3) 
e uma amostra da marca B (B1) apresentaram valores abaixo do requerido pela Legislação Brasileira, que 
preconiza que o pH de féculas de mandioca esteja entre 4 a 7. Em relação à análise de acidez titulável, a 
marca A, A1 e A2 e A3, apresentaram resultados acima do preconizado pela Legislação Brasileira, o qual 
apresenta valor máximo de 2,0 mL NaOH N/100 g.  
A análise do teor de umidade de cinco, das seis amostras, apresentou valores de acordo com os padrões 
estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na Instrução Normativa 23/2005, 
onde é estabelecido o regulamento técnico de identidade dos produtos amiláceos derivados da raiz da 
mandioca (BRASIL, 2005), que limita a 13% o índice máximo de umidade permitida. Dessa forma, apenas a 
amostra B3 apresentou valores acima do índice permitido (14,02%). O teor de cinzas de duas amostras da 
marca A (A1, A2) e uma da marca B (B2) encontram-se acima dos limites estabelecidos pela Legislação 
Brasileira, onde é requerido valores abaixo de 0,75% de cinzas. Este valor pode ser devido a presença de 
alto teor de material mineral na sua composição, seja ele areia ou sujeira em geral. 
 
Conclusões  
Das doze análises feitas com amostras da marca A, sete delas obtiveram valores divergentes do 
preconizado pela legislação, ou seja, mais da metade das análises indicaram alguma discrepância. Das doze 
análises feitas com amostras da marca B, apenas três delas apresentaram valores divergentes dos 
requeridos pela lei. Apenas um quarto das amostras apresentaram valores acima do permitido nas análises. 
Por fim, é importante realizar as análises físico-químicas em alimentos, pois é através delas que podemos 
constatar a qualidade do alimento, saber como será o seu processamento, estocagem e embalagem. No 
caso do presente trabalho, as amostras da marca B apresentaram a menor taxa de divergência de valores 
quando comparados à legislação, indicando melhor estado de conservação. 
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Introdução  
Cultivada praticamente em todas as regiões de clima tropical, após o milho e o arroz, a mandioca é a 
terceira fonte calórica para a alimentação humana [1], sendo componente básico na alimentação de 
aproximadamente 1 bilhão de pessoas espalhadas em 105 países, principalmente em desenvolvimento [2]. 
No Brasil a mandioca apresenta enorme variabilidade genética, mais de 4 mil variedades catalogadas, 
tornando-se o principal centro de diversidade da raiz com aproximadamente 80 variedades, favorecendo 
seu cultivo em diferentes regiões do país [3], garantindo raízes bem adaptadas às diferentes condições. A 
raiz é composta basicamente por água e carboidrato, sendo o amido o principal representante, fonte 
considerável de glicose, essencial para os glóbulos vermelhos e células cerebrais [4, 5]. Industrialmente, 
todo amido empregado, cerca de 60% é utilizado pela indústria alimentícia para a fabricação de produtos 
de panificação, molhos, sopas, doces, xaropes de açúcar, sorvetes, alimentos infantis, entre outros, 
tornando-se o componente mais abundante na maioria dos alimentos processados, o que determina as 
propriedades tecnológicas dos alimentos processados [4, 6]. Atualmente vêm ocorrendo mudanças no 
habito alimentar da população, a falta de tempo tem direcionado a busca por alimentos de preparo rápido, 
sem abrir mão do prazer e, cada vez mais, o consumidor está preocupado com a saúde, buscando alimentos 
funcionais [7], despertando o amido resistentegrande interesse, devido ao seu benefício fisiológico.Por 
resistir a degradação no trato intestinal é considerado agente prebiótico, servindo, o amido resistente, de 
substrato para a fermentação anaeróbica no cólon,favorecendo a vasodilatação, aumentoda absorção de 
água e sais, prevenção da colite ulcerativa, diminuição do risco de câncer de cólon, controle do diabetes, 
etc [8]. Neste contexto, a modificação física por meio da extrusão vem sendo amplamente utilizada pelas 
indústrias alimentícias. A extrusão é uma técnica que combina calor, trabalho mecânico e umidade, 
modificando as características da matéria-prima, atribuindo-lhe novas características funcionais, 
estruturais e nutricionais. Devido às mudanças que os amidos sofrem em nível molecular quando 
submetidos a modificação física por extrusão, entender a influência das condições de processamento sobre 
as características é de fundamental importância para garantir as características funcionais desejadas. O 
presente trabalho objetivou avaliar as frações de amido lentamente digerível, rapidamente digerível e 
resistente em amido nativo de mandioca, além de verificar a influência da modificação física por meio da 
tecnologia de extrusão sobre a concentração de amido resistente. 
 
Material e métodos 
O amido utilizado no experimento foi fornecido pela fecularia Flor de Lotus, situada na cidade de Cândido 
Mota/SP, vendido comercialmente para as indústrias processadoras. O amido nativo foi caracterizado 
quanto as frações digeríveis conforme metodologia proposta por Englystet al [9]. Para caracterização foram 
utilizados 800 mg de amostra condicionadas em banho com aquecimento a 37 °C e uma mistura de enzimas 
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composta por amiloglucosidase e pancreatina. Deste sistema, foram coletadas alíquotas com 0 minutos, 
20 minutos e 120 minutos as quais foram quantificadas com GOD e utilizadas para a determinação das 
frações amídicas, conforme equações: % Glicose = (AbsAm.* Vt * FGOD * D / Mmg); % ARD = (G20 – G0) * 
0,9; % ALD = (G120 – G20) * 0,9 e % AR = (TG – G120) * 0,9. Onde: AbsAm.: Absorbância da amostra; Vt : 
Volume total da amostra (considerando as alíquotas retiradas); FGOD: Absortividade molar da glicose; D: 
diluição; Mmg: Massa em mg da amostra (pode-se corrigir com o teor de umidade); 0,9: Fator de conversão 
de glicose para amido; TG: Total de glicose; G0, G20 e G120: Teor de glicose nos tempos 0, 20 e 120 
minutos. Posteriormente, a extrusão foi realizada em uma linha completa de extrusão IMBRARX da 
Inbramaq S/A com motor de 10 HP acoplado a um redutor de velocidade, sistema de extrusão através de 
fricção mecânica, rosca simples, sistema de refrigeração hidráulica na camisa de extrusão, velocidade 
variável e capacidade de produção 50 kg.h-1 . Os parâmetros fixos de processamento foram: Taxa de 
compressão da rosca (3:1), taxa de alimentação (150g/min), diâmetro da matriz (4mm), temperaturas na 
1ª (25ºC), 2ª (45ºC) e na 3ª (90ºC) zona, rotação da rosca (230 RPM) e umidade da amostra (20 % (m /m)). 
Para ajustar o nível de umidade foi adicionado água deionizadaconforme equação: Y = (Uf- Ui)*Pa / 100 - 
Uf . Onde: Y = quantidade de água (mL); Uf = umidade final; Ui = umidade inicial e Pa = massa da amostra 
(g).Após a obtenção do amido modificado, os extrusados foram moídos em moinho de facas (Marconi MA-
037) por um período de 1min30seg, para posterior caracterização da concentração de amido resistente, 
conforme método proposto por Gõni et al [10]. 
 
Resultados e discussão  
Segundo Lertwanawatana et al [11] a fração resistente pode ser dividida em Tipo 1 - fisicamente 
inacessível, Tipo 2 – grânulo que não pode ser absorvido pelo intestino delgado, Tipo 3 – produto da 
retrogradação da amilose quando submetido a processos térmicos e o Tipo 4 – modificado quimicamente. 
As concentrações das frações amídicas do amido nativo e do amido resistente, Tipos 2 e 3 são 
demonstrados na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Percentual das frações amídicas no amido nativo de mandioca e a influência da modificação sobre 
a concentração de amido resistente. 

 
De acordo com os dados verificados, aproximadamente 41 % do amido nativo de mandioca é digerido nos 
primeiros 20 minutos, enquanto, 50 % é digerido entre 20 e 120 minutosquando no intestino delgado e 
cerca de 3 % resiste ao processo metabólico digestivo. Segundo Zhang e Hamaker [12] existem vários 
fatores fisiológicos que podem afetar a digestão e absorção dos alimentos, incluindo o esvaziamento 
gástrico, uso de inibidores enzimáticos,o aumento da viscosidade no trato digestivo (impossibilitando o 
acesso enzimático ao substrato) e a interação com outros componentes alimentares podem retardar a 
digestão e a taxa de absorção, gerando efeito de digestão lenta no sistema gastrointestinal.  
Contudo, os grânulos de amido apresentam uma estrutura supramolecular semicristalina única com 
camadas concêntricas entre as cadeias de amilose e amilopectina que irradiam do hilum, dispostas não 
aleatoriamente, e sim, conforme o tamanho das cadeias lineares da amilose e das cadeias ramificadas da 
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amilopectina. Segundo Zhang e Hamaker [12] estes são os principais fatores intrínsecos que podem afetar 
a digestibilidade do amido nativo, além das características superficiais do grânulo, conforme observado o 
amido nativo de mandioca pode apresentar as características necessárias que podem favorecer a digestão 
dos grânulos no trato intestinal. Para melhor entendimento do comportamento da digestão do amido 
nativo, a distribuição dos grânulos é demonstrada na Figura 1. 
 

 
Figura 1: Perfil de distribuição dos grânulos nativos de mandioca.  
 
Avaliando o percentual de amido resistente no amido nativo, possivelmente a predominância, como 
demonstrado, de grânulos com diâmetro menor que 20 µm e a proporção das cadeias curtas da 
amilopectina podem ter ocasionado o aparecimento de poros na superfície do grânulo, facilitando a 
entrada da enzima e o rompimento das ligações glicosídicas, corroborando com Li et al [13] e Lindeboom 
et al [14].  
Após a extrusão a concentração de amido resistente foi incrementada em um percentual maior que 400 
vezes (Tabela 1). Provavelmente à reaproximação das estruturas lineares de baixa massa molecular, 
fragmentadas com a modificação pela extrusão, durante o resfriamento se realinharam, devido a elevada 
mobilidade, aderindo resistência ao grânulo retrogradado. É sabido que a amilopectina pode fragmentar-
se em tamanhos relativos a amilose e também em cadeias menores, podendo favorecer a reestruturação 
das moléculas [15], como observado para o amido modificado. 
 
Conclusão  
O amido nativo comercial apresentou índice maior que 90 % de grânulos que não suportam as ações 
enzimáticas que ocorrem no sistema trato gastrointestinal. Contudo, após a modificação física por 
intermédio da tecnologia de extrusão a concentração de amido resistente aumentou em um percentual de 
400 vezes, demonstrando que a modificação física pela extrusão é uma alternativa viável para obtenção 
de alimentos funcionais à base de amido de mandioca. 
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Introdução  
A qualidade nutricional, os atributos sensoriais e a segurança sanitária dos alimentos começa no campo. 
Entretanto, muitos procedimentos que devem ser adotados por produtores e/ou estabelecimentos 
industrializadores, para assegurar a qualidade higiênico-sanitária, o registro e a comercialização do 
produto, são, muitas vezes, negligenciados ou executados de forma inadequada. Com o propósito de 
garantir a segurança e os padrões de identidade e qualidade dos alimentos, com vistas a proteção da vida, 
a saúde e a seguridade do consumidor, órgãos da administração pública federal, estadual e municipal 
possuem normas de regulamentação, controle e fiscalização de produtos e serviços que envolvam risco à 
saúde pública. Dentre estas normas destacam-se a Instrução Normativa (IN) Nº 1 da Agência de Defesa 
Agropecuária do Estado do Pará (PARÁ, 2008) e a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Nº 14 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2014).  
A IN Nº 1 estabelece a norma de identidade, qualidade, acondicionamento e rotulagem do tucupi, além de 
exigências básicas para a construção e funcionamento de estabelecimentos produtores, para fins de 
comercialização. O tucupi é um produto e/ou subproduto obtido da raiz de mandioca (Manihot esculenta 
Crantz) e suas variedades através de processo tecnológico adequado, com uso predominante na culinária 
paraense. É um produto heterogêneo que apresenta duas fases distintas, uma sólida e a outra líquida. 
Apresenta sabor levemente ácido e coloração que varia do amarelo claro ao intenso. Quanto às 
características microscópicas, o tucupi não deverá conter sujidade, parasitas, fragmentos de insetos e 
pedaços das partes do vegetal. Ainda de acordo com o regulamento, os limites de tolerância relacionados 
com as características microscópicas do tucupi serão definidos em atos complementares (PARÁ, 2008).  
A RDC Nº 14 estabelece as disposições gerais para avaliar a presença de matérias estranhas, indicativas de 
riscos à saúde humana e/ou indicativas de falhas na aplicação das boas práticas na cadeia produtiva de 
alimentos e bebidas, e fixa seus limites de tolerância. Matéria estranha é qualquer material não 
constituinte do produto associado a condições ou práticas inadequadas na produção, manipulação ou 
armazenamento ou distribuição (BRASIL, 2014). A presença de matérias estranhas, independente da 
origem (biológica, física ou química), pode comprometer a qualidade e segurança dos alimentos e provocar 
surtos de doenças que, além de afetar diretamente a saúde dos consumidores, acaba gerando custos para 
a saúde pública. Ressalta-se ainda os prejuízos econômicos aos produtores e/ou beneficiadores 
decorrentes da apreensão, suspensão de fornecimento ou proibição de produção do produto, interdição 
parcial ou total do estabelecimento, cassação do registro junto ao órgão competente, publicidade adversa, 
entre outros (DOMINGUES; CARVALHO; ROSA, 2017). Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar a qualidade higiênica dos tucupis, comercializados em feiras livres e supermercados de Belém-PA, 
Brasil por meio da análise de matérias estranhas por microscopia.  
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Material e métodos 
Foram analisadas, em triplicata, dez amostras de tucupi, sendo cinco comercializadas em supermercados 
(T1, T2, T3, T4 e T5) e cinco em feiras livres (T6, T7, T8, T9 e T10). A metodologia usada na determinação 
de matérias estranhas foi a 964.23 A da AOAC (2011), com algumas adaptações. Dilui-se 100 (± 0,01) g de 
amostra, previamente homogeneizada, em 400 (± 10) mL de água destilada a 70 ºC, sob agitação, durante 
15 minutos. Decorrido esse tempo, a mistura foi filtrada em peneira ABNT nº 140 e lavada com água 
destilada a 70 ºC. Com auxílio de um funil de vidro e água destilada (25 ºC), o material retido foi transferido 
para o frasco armadinha de Wildman. Adicionou-se 35 (± 10) mL de heptano e água destilada o suficiente 
para completar o volume do frasco. Após agitação (1 minuto) e repouso (20 minutos), procedeu-se a 
primeira extração. Em seguida, adicionou-se 25 (± 10) mL de heptano e água destilada o suficiente para 
completar o volume do frasco. Decorrido 1 min de agitação e 10 minutos de repouso, procedeu-se a 
segunda extração. A mistura proveniente das duas extrações foi filtrada em papel filtro com auxílio de uma 
bomba de vácuo (marca Tecnal, modelo TE 0581). As matérias estranhas foram analisadas em 
estereomicroscópio (Leica, modelo EZ4 D, Suíça) com zoom de 4,4:1, iluminação LED integrada e câmera 
digital de 3 MP e, quando necessário, também observadas em microscópio óptico (Motic, modelo BA410, 
China) acoplado a câmera digital. 
 
Resultados e discussão  
A Figura 1 mostra algumas matérias estranhas encontradas nos tucupis analisados. As amostras T2 e T10 
não apresentaram material estranho não constituinte do produto. No entanto, nas amostras T1 (Figura 1a), 
T4 (Figura 1 b), T5 (Figuras 1c e 1d), T6 (Figuras 1e e 1f), T7 ( Figuras 1g e 1h) e T8 (Figuras 1i-1l) foram 
encontrados fragmentos de insetos e nas amostras T3 (Figura 1m) e T9 (Figura 1n) pelo humano. A presença 
de matérias estranhas em alimentos indicam condições ou práticas de higiene inadequadas de produção, 
processamento, armazenamento e/ou distribuição. No caso dos tucupis, as matérias estranhas 
encontradas são provavelmente decorrentes da falta de infraestrutura adequada das unidades de 
produção e uso de vestimentas inadequadas pelos manipuladores. No Pará, a maioria das unidades de 
processamento de mandioca e produtos derivados tem estrutura rudimentar, sendo comum construções 
abertas, com piso de terra batida, trânsito de animais domésticos e equipamentos e utensílios de madeira. 
Ademais, várias operações são realizadas manualmente sem o uso de vestimentas adequadas e/ou 
equipamentos de proteção. Dessa forma, a obtenção de um produto de qualidade, em conformidade com 
os regulamentos técnicos vigentes e seguro para o consumidor é limitada ou praticamente impossível. O 
número de fragmentos de insetos encontrados nas amostras T1, T4, T5, T6, T7 e T8 foram , 
respectivamente, 1, 2, 4, 3, 3 e 9. Foi encontrado apenas um pelo humano em cada uma das amostras, T3 
e T9. 
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Figura 1. Ilustração de algumas matérias estranhas encontradas em tucupis comercializados em Belém-PA, 
em nível microscópico. 
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De acordo com a IN Nº 1, o tucupi não deverá conter sujidade, parasitas, fragmentos de insetos e pedaços 
das partes do vegetal. No entanto, até o momento não foram estabelecidos em atos complementares, 
conforme relatado no regulamento, os limites de tolerância relacionados com as características 
microscópicas. Dessa forma, com exceção das amostras T2 e T10, todas as outras estão desacordo com a 
norma pois apresentaram matérias estranhas indicativas de riscos à saúde humana e/ou práticas 
inadequadas de produção. Essas amostras também não estão em conformidade com a RDC Nº 14. Embora 
o tucupi não esteja especificado nessa resolução, a norma relata no Art. 16. VI que serão considerados em 
desacordo com o referido regulamento os alimentos que apresentarem matéria estranha indicativa de 
falhas nas boas práticas não previstos nos anexos. 
 
Conclusões  
Com exceção das amostras T2 e T10, todas as demais apresentaram matérias estranhas de origem física, 
portanto, em desacordo com a Instrução Normativa Nº 1 e a Resolução da Diretoria Colegiada Nº 14. 
Produtores e estabelecimentos com atividades de produção/industrialização, fracionamento, 
armazenamento, distribuição e transporte de alimentos devem atender as condições higiênico-sanitárias 
e as boas práticas de fabricação visando garantir a qualidade sanitária e a conformidade do produto com 
os regulamentos técnicos vigentes.  
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Introdução  
A mandioca (Maniho tesculenta Crantz) é atualmente uma das culturas de raízes mais importantes, que é 
realizada nas áreas tropicais e subtropicais do mundo como fonte de carboidratos para consumo humano. 
Pertencente à família Euphorbiaceae, essa raiz tuberosa tem uso no processamento industrial e na 
alimentação humana (CENÓZ, 2007 apud OLIVEIRA et al., 2012, p. 1). “No Brasil as folhas de mandioca são 
consideradas como resíduos, pois apenas na região norte é consumido como hortaliças, como a maniçoba 
onde as folhas são fervidas em água por alguns dias e em seguida temperadas a gosto”. (AGOSTINI, 2006, 
p. 16). O consumo das folhas da mandioca – a maniva, é comum na região Norte brasileiro, pois são 
utilizadas em um prato típico da região, a maniçoba. (AGOSTINI, 2006). Esta folha é triturada,para assim 
ser levada ao processo de cocção e ocorrem processos de maceração, higienização, trituração e 
armazenamento, os quais alteram seus teores físico-químicos.Santos (2017) destaca a maniçoba, como um 
prato regional do Nordeste e Norte. A iguaria é apreciada, pois concentra um valor cultural brasileiro, pois 
já era utilizada pelos índios no período de colonização. A produção e comercialização de maniva no Ver-o-
Peso, estão entre as praticas mais conhecidas do mercado, o que pode ser justificado pela cultura do local, 
devido este produto dar origem a uma das iguarias regionais mais famosas, a maniçoba, o prato preparado 
com as folhas tenras da mandioca ou maniva, trituradas e acompanhadas de carne suínas e temperadas 
geralmente com alho, sal, louro ou pimenta (LEITÃO, 2015) No Pará, a comercialização da maniva é muito 
utilizada em eventos de festividades e em momentos religiosos, além disso, é um dos sabores 
característicos da culinária paraense. Para a ingestão de tal produto, a maniva deve ficar sete dias em 
processo de cozimento, pois, as folhas da mandioca apresentam alta quantidade de ácido cianídrico, 
também conhecido como veneno cianídrico, mesmo sendo fraco, o consumo de tal ácido causa 
envenenamento imediato e pode ser mortal, por esta razão é aconselhável à compra da maniva crua, mas 
se for adquiri-la cozida que seja de um comerciante confiável.(MORIM, 2014) O objetivo desde trabalho foi 
realizar a caracterização físico-química, microbiológica e fitoquímica, para assim fornecer informações aos 
consumidores em relação à composição e os benefícios deste produto. 
 
Material e métodos  
As amostras foram coletadas na feira do Ver-o-Peso, na cidade de Belém/PA nos meses de dezembro de 
2017 à janeiro de 2018. Foram coletadas duas amostras de maniva in natura e pré-cozida. Em seguida, 
levadas sobre refrigeração ao Laboratório de Química e Microbiologia do Centro de Ciências Naturais e 
Tecnologia CCNT da Universidade do Estado do Pará-UEPA para a realização das análises físico-químicas, 
microbiológicas e fitoquímicas. As análises físico-químicas foram realizadas em triplicata e foram realizadas 
as seguintes analises:determinação de pH pelo pHmetro, acidez total, umidade e cinzas seguindo a 
metodologia do INSTITUTO ADOLFO LUTZ (2008) adaptado; gorduras pelo procedimento Bligh-Dyer (1959); 
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proteínas foi realizada pelo método de micro-Kjeldahl, segundo o método de n°920,152 da AOAC (1997), 
As análises microbiológicas realizadas nas amostras foram coliformes totais e fecais, segundo SILVA, 
JUNQUEIRA, SILVEIRA (2007), sendo aplicadas na amostra de maniva in natura e précozida. Nas analises 
fitoquímicas utilizou-se a metodologia do autor Matos (1997), ondese determinou por meios qualitativos 
a presença de:saponinas, esteróides e triterpenos pentaciclicos, leucoantocianidinas, catequinas e 
flavanonas, antocianidinas, antocianinas e flavonóides, fenóis e taninos e alcaloides 
 
Resultados e discussão  
Na tabela 1 estão apresentados a caracterização físico-química na maniva em natura e précozido, e pode-
se verificar que atraves do pH e a acidez titulável que as amostras analisadas nesta pesquisa apresentam 
caráter ácido. A acidez titulavel está relacionada com o conteúdo de ácidos orgânicos presentes na maniva 
in natura, não sendo observados na literatura, outros valores obtidos para esse mesmo parâmetro. O teor 
de proteínas da amostra in natura e pré-cozida foi respectivamente 2,47 ± 0,54 e 2,29 ± 0,22 e de acordo 
com Dias-Leonel (2006) os resultados de teor de proteínas de diferentes farinhas de mandioca de diversas 
localidades do Brasil variam entre 0,5 a 1,0. Ou seja, o teor de proteínas das folhas da mandioca é maior 
que a encontrada na farinha da mandioca. Os resultados da analise de cinzas encontrados na pesquisa de 
Dias-Leonel (2006) em diferentes farinhas de mandioca variam de 0,48 a 1,12, e apresentam valores muito 
próximos dos observados neste trabalho na folha da mandioca in natura e pré-cozida que variam 
respectivamente 0,68 ± 0,06 e 0,69 ± 0,06 (tabela 1). De acordo com a tabela 1 a quantidade de Gorduras 
presentes nas amostras in natura e a pré-cozida são semelhantes, ou seja, o processo de cocção não 
provocou mudanças. 
 
Tabela 1. Resultados das análises fisico-químicas realizadas nas amostras de maniva. 

 
 
Na tabela 2 pode-se verificar a presença de Flavonas, Flavonóides e Xantonas na amostra in natura, 
segundo Pereira e Cardoso (2012) têm-se diferentes classes de flavonóides: antocianinas, flavonóis, 
flavonas, isoflavonas, flavononas e flavanas, com múltiplos efeitos biológicos, como atividade antioxidante, 
antiinflamatória e antitumoral, poder de redução a fragilidade e permeabilidade capilares; inibição da 
destruição do colágeno a agregação plaquetária. Assim, a ingestão de flavonóides está associada à 
longevidade e à redução na incidência de doenças cardiovasculares. Foi observada a presença de saponinas 
e catequínas (tabela 2) no produto e de acordo com Pereira e Cardoso (2012) as saponinas possuem 
diversos efeitos no organismo humano entre os quais se destacam os antioxidantes e as catequinas, que 
são compostos incolores, hidrossolúveis, são as que contribuem para o amargor e a adstringência do 
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vegetal e também possuem benefícios farmacológicos a saúde humana assim como os taninos e fenóis. 
 
Tabela 2. Resultados das análises fitoquímicas realizadas na amostra de maniva. 

 
 

Na tabela 3 observa-se que a maniva in natura e pré-cozido respectivamente, obtida no Ver-oPeso, estão 
com um valor de coliformes 45°C/g abaixo de 3 NMP/100 ml e 3 NMP/100 ml de acordo com RDC n°12 
(2001) para as hortaliças branqueadas ou cozidas, inteiras ou picadas, consumidas diretamente, incluindo 
cogumelos e para as hortaliças frescas, "in natura", preparadas (descascadas ou selecionadas ou 
fracionadas) sanificadas, refrigeradas ou congeladas, para consumo direto, com exceção de cogumelos, 
possuem tolerância máxima de 102 de coliformes 45°C/g. Ou seja, as amostras estão dentro do 
recomendado pela legislação. Esse resultado ocorreu provavelmente pelo teor de acidez presente nas 
amostras ser elevado dificultando a contaminação dos microrganismos. Ou seja, independente da 
manipulação realizada na preparação da maniva pelos comerciantes da feira livre esta não provocou 
contaminações no produto. 
 
Tabela 3. Resultados das análises microbiológicas realizadas na amostras de maniva. 

 
 

 
Conclusão 
A maniva in natura e pré-cozida, comercializada no Ver-o-Peso , demonstrou presença para saponinas, 
esteróides livres, Flavonas, Flavonóides e Xantonas, catequínas, Fenóis e Taninos Flobafênicos, ou seja, a 
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presença destes compostos fenólicos pode induzir a capacidade farmacológica e atividade antioxidante da 
maniva em natura e pré-cozida. A baixa presença de coliformes 45°C/g e 35°C/g na folha da mandioca in 
natura deve-se entre outros fatores ao alto teor de acidez desta. Em relação a teor de proteínas a maniva 
apresentou uma maior quantidade se comparada à farinha da mandioca e notou-se que o teor de cinzas 
analisadas no produto deste estudo é semelhante aos da farinha da mandioca. Futuramente devem ser 
realizados novos trabalhos sobre a maniva, em relação às propriedades farmacológicas e antioxidantes, 
pois faltam estudos sobre o assunto. 
 
Referências  
AGOSTINI, Mariangela Rosário. Produção e utilização de farinha de mandioca comum enriquecida com 
adição das próprias folhas desidratadas para consumo alimentar. 2006. 84f. Dissertação (Mestre em 
Agronomia (Energia na Agricultura) - Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista 
“Júlio De Mesquita Filho, Botucatu”, 2006.  
AOAC. Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 16 ed. Washington: 
Horwitz, W., 1997.  
BLIGH, E.G; DYER, W.J. A raptid method of total lipid and purification. Cam. J. Biochemistory. Physi, (37): 
911-917, 1959 
BRASIL ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 12, 
02/01/2001. REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE PADRÕES MICROBIOLÓGICOS PARA ALIMENTOS - Janeiro, 
2001. I 
NSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. v. 1: métodos químicos e físicos para 
análises de alimentos. 3. Ed. São Paulo: IMEP, 1985. P. 25-26. LEITÃO, Wilma Marques. PATRIMÔNIO 
CULINÁRIO E ECONOMIA REGIONAL NO MERCADO DO VER-O-PESO. Disponível em: . Acesso em: 07 dez. 
2017. 
DIAS, Larissa Tavares; LEONEL, Magali. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE FARINHAS DE MANDIOCA DE 
DIFERENTES LOCALIDADES DO BRASIL.São Paulo, 2006  
MORIM, Júlia. Maniçoba. Pesquisa Escolar Online, Fundação Joaquim Nabuco, Recife. Disponível em:. 
Acesso em 08 dez. 2017.  
MATOS, F.J.A. Introdução à Fitoquímica Experimental. 2 ed. Fortaleza: Edições UFC, 1997 PEREIRA, R. J.; 
CARDOSO, M. G. Metabólitos secundários vegetais e benefícios antioxidantes. Tocantins: Journal of 
Biotechnology and Biodiversity. 2012  
SANTOS, Girlene Ferreira. MANIÇOBA – IDENTIDADE CULTURAL E MEMÓRIA PRESENTE E AUSENTE NA 
CIDADE DE CACHOEIRA-BA.Revista Eletrônica Ventilando Acervos, Florianópolis, v. especial, n. 1, p. 72-90, 
maio 2017. Disponível em:. Acesso em: 11 dez. 2017.  
SILVA, N.; JUNQUEIRA, V. C. A.; SILVEIRA, N. F. A. Manual de métodos de análise microbiológica de 
alimentos. 3 ed. São Paulo: Livraria Varela, 2007. P119-126; 253- 262. 
 
Palavras chave: Maniva, Composição, Proteínas, Benefícios farmacológicos e Antioxidantes. 
  



 

 

472

MACARRÃO DE BASE MISTA, COM  FÉCULA DE MANDIOCA, ENRIQUECIDO 
COM FARINHA DE CARAPAÇA DE CARANGUEJO E CASCA DO OVO 

Carmen Aires Soares Preza, Maricely Uria Toro. 

raizaaires@hotmail.com, maryuria12@hotmail.com 

Universidade do Estado do Pará (UEPA) 

 
 
Introdução  
Polvilho ou fécula de mandioca é o produto amiláceo extraído da mandioca (Manihot utilissima). O polvilho 
de acordo com o teor de acidez será classificado em polvilho doce ou polvilho azedo (ANVISA, 1978). A 
substituição da farinha de trigo pela fécula se dá na faixa de 25% a 50%, resultando em maiores 
rendimentos industriais, em razão de a fécula reter mais água. A massa feita com fécula apresenta 
coloração mais clara, com aspecto mais próximo ao dos macarrões caseiros. (RIBEIRO, 2009). O Pará lidera 
a produção nacional de raiz de mandioca, com cerca 4,7 milhões de toneladas anuais sendo que deste total, 
93% vem da agricultura familiar. O estado é responsável pela produção de quase 20% da mandioca que é 
consumida em todo o país (BRITO, 2016). O caranguejo-uçá é um dos principais recursos coletados em 
sistemas estuarinos no Brasil, com expressiva importância econômica como recurso pesqueiro, 
principalmente no norte e nordeste do país (PINHEIRO et al, 2016). Da carapaça destes animais se extrai 
também a quitina, um polímero de seqüência linear de açúcares precursor direto da quitosana, que são 
consideradas as fibras naturais de maior abundância na natureza, depois da celulose. Cerca de 15 a 20% 
do peso do exosqueleto destes crustáceos é composto por quitina, (ATAS, 2004). É considerada importante 
suplemento alimentar para tratamento da obesidade e redução das taxas de colesterol sanguíneo 
(CRAVEIRO et al., 1998). O cálcio presente nas farinhas obtidas da carapaça do caranguejo e da casca do 
ovo são biodisponível, o produto pode ser uma fonte adequada para suprir as necessidades de cálcio do 
organismo. Além (LUFT et al. 2005 & MAIA et al. 2002) . Desse modo, esta pesquisa teve como objetivo 
elaborar uma massa de base mista, com o intuito de introduzir a fécula de mandioca, enriquecendo o 
produto final, além de adicioná-la de farinha da carapaça do caranguejo e da casca do ovo, visando 
reutilizar este resíduo rico em nutrientes. 
 
Material e métodos  
O caranguejo utilizado para a elaboração da farinha da carapaça foi obtido em uma feira de Ananindeua, a 
farinha de trigo, a fécula de mandioca, os ovos, sal e o azeite foram obtidos em um supermercado da cidade 
de Belém, Pará. Foram transportados para a realização da elaboração e análisesaos laboratórios de 
alimentos, química e microbiologia, do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, da Universidade do 
Estado do Pará. A elaboração da massa de macarrão( Formulação A1) se deu pela homogeneização dos 
ingredientes, farinha de trigo sem fermento – 132 g (66%), fécula de mandioca – 50,01 g (25%), farinha da 
carapaça do caranguejo – 6 g (3%), farinha de casca de ovo – 2g (1%), azeite de oliva – 30 g (15%), e 
adicionou-se água, quantidade necessária para se obter uma massa, homogênea, elástica.Deixou-se 
descansar por 30 minutos, após o produto foi esticado em uma superfície, até que estivesse bem lisa 
cortado linearmente em tiras e posto para secar sobre papel manteiga. Foi feito uma segunda elaboração 
(formulação A2), sem adição de farinha de carapaça de caranguejo e casca de ovo, com o intuito de 
comparação, quanto a análise de cinzas. Para a elaboração do macarrão com a casca de caranguejo e ovo, 
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realizou-se o processamento de acordo com o fluxograma. 
 
Figura 1 – Fluxograma de elaboração da massa de macarrão, com adição de farinha de fécula, carapaça de 
caranguejo e ovo. 

 
 
As análises físico-químicas: Umidade (Estufa com circulação de ar), proteína (método de micro Kjeldahl), 
lipídeos (método de bligh dyer), cinzas (forno Mufla), foram realizadas em triplicata, de acordo com o 
Instituto Adolfo Lutz (2008), nos produtos elaborados. Os resultados foram obtidos através da análise 
estatística. As analises microbiológicas foram analisadas quanto ao parâmetro exigido pela legislação 
vigente (BRASIL, 2001). As analises foram relacionadas segundo a metodologia descrita no “Compendium 
of Methods for the Microbiological Examination of Foods” (VARDERZANT & SPLITTSTOGSSER, 1992) As 
análises realizadas foram Coliformes a 35 e a 45o C: Os resultados foram expressos em NMP/g (Silva et al. 
2010). 
 
Resultados e discussão   
Os resultados das análises físico-químicas estão descritos na tabela 1 e os resultados das análises 
microbiológicas na tabela 2. 
 
Tabela 1 Resultados das análises fisico-químicas da massa de base mista. 

 
 



 

 

474

O teor de umidade da massa elaborada estádentro da legislação que estipula um valor maximo de 13,0% 
(g/100g), conforme estabelecido pela ANVISA o teor maximo de acidez de massa alimentícia é de 5,0%, 
quanto a isso, também se encontraram resultados satisfatórios, de 3,32%. O teor de gorduras obtido foi 
satisfatório, pois está próxima ao encontrado na literatura, no trabalho de Maluf (2010), onde a mesma 
encontra resultados de 9, 73%.O teor de amido encontrado na massa está próximo aos resultados obtidos 
na literatura, por Lopes (2008), contudo estão satisfatórios. O teor de Cinzas em base seca em macarrão 
integral deve ser: máximo 2,5%. No entanto, como se adicionou em uma formulação farinha da carapaça 
do caranguejo e casca de ovo, o produto se enriqueceu com minerais, apresentado valor de 2,9%. Já o 
macarrão não adicionado de farinha da carapaça do caranguejo e nem da casca de ovo, apenas estando na 
formulação fécula de mandioca e farinha de trigo, apresentou teor de cinzas bem inferior, no entanto, 
aceitáveis por legislação. Oteor de proteínas observada na massa de macarrão (10%) foi considerado 
satisfatório e superior ao índice mínimo de proteínas exigido pela legislação para massas que é de (8%)  
 
Tabela 2 Resultado das análises microbiológicas para o da massa de base mista. 

 
 

 
 
 
Os resultados encontrados para coliformes a 45°C, estão de acordo com a legislação RDC n° 12, de 2 de 
janeiro de 2001. Tendo um intervalo de 102 NMP/100 mL, obtendo resultado satisfatório. Os resultados 
do tempo de cozimento estão apresentados na tabela 3. 
 
Tabela 3. Resultados do tempo de cozimento da massa de base mista, fécula de mandioca e trigo, 
adicionada de farinha de carapaça de caranguejo e casca de ovo. 

 
 

A massa obteve tempo de cozimento bastante semelhante ao tradicional. A massa aumentou de volume, 
em torno de 210%, os resultados obtidos estão satisfatórios levando em consideração a literatura, 
semelhantes aos encontrados por Borges (2003), onde o mesmo encontrou 266%.  
 
Conclusão  
A produção da massa a partir da adição de fécula de mandioca, farinha de carapaça de caranguejo e de 
casca de ovo, apresentou viabilidade técnica, visto que, os resultados das análises físico-químicas foram 
satisfatórios, o tempo de cozimento está bastante viável, e a matéria-prima é de fácil aquisição, além de 
serem de baixo valor econômico. As propriedades da farinha de carapaça do caranguejo e da casca do ovo 
somaram no valor nutricional do produto, visto que, são fontes significativas de cálcio, nutriente que auxilia 
na manutenção do organismo humano, tendo grande importância para a saúde dos ossos, sendo então um 
produto com apelo funcional. Por fim, concluiu-se que a produção da massa pode ser considerada uma 
alternativa sustentável para o reaproveitamento desses subprodutos. Torna-se então, de grande 
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importância, a priorização pelo setor alimentício de tecnologias em seus processos produtivos que 
possibilitem a redução de impactos ao ecossistema e promovam a sustentabilidade ambiental, além da 
elaboração de um produto que auxiliará no beneficio da vida. 
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é cultivada por vários países tropicais e constitui uma das principais 
fontes de carboidratos, desempenhando papel importante na alimentação humana (EL SHARKAWY et al., 
2008). A utilização da mandioca é indicada com base no teor de compostos cianogênicos, esse teor 
classifica as variedades em mansas e bravas (BORGES et al., 2002). O grupo de variedades de mandioca 
mansa (também conhecida como mandioca de mesa, doce, aipim ou macaxeira) caracterizase por 
apresentar teores menores e o grupo de variedades denominadas bravas ou venenosas caracteriza-se por 
apresentar concentrações mais elevadas (acima de 100 mg de HCN por kg de raiz fresca). A mandioca brava 
é utilizada na produção de farinha, extração de amido e alimentação animal. O cianeto na mandioca pode 
ser gerado a partir de dois glicosídeos cianogênicos, a linamarina (93 a 95%) e a lotaustralina (5 a 7%), os 
quais são encontrados em todos os tecidos da planta (CEREDA, 2004; MONTAGNAC et al., 2009). Quando 
a estrutura celular de qualquer parte da planta se rompe (por trituração, maceração, esmagamento, 
moagem), a enzima linamarase, que se encontra na parede celular, catalisa a hidrólise dos glicosídeos 
cianogênicos (liberados dos vacúolos), formando glicose e as cianidrinas correspondentes. As cianidrinas, 
então, se decompõem espontaneamente ou por meio da ação da enzima α-hidroxinitrila liase liberando o 
cianeto (CEREDA, 2004; MONTAGNAC ET AL., 2009; FAO/WHO, 2012). De acordo com a instrução 
normativa no 23 de 14 de dezembro de 2005 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o 
produto amiláceo de mandioca é classificado segundo a tecnologia de fabricação utilizada em dois grupos: 
fécula e tapioca. A fécula é o produto amiláceo extraído das raízes de mandioca, não fermentada, obtida 
por decantação, centrifugação ou outros processos tecnológicos adequados, com umidade menor que 
14%; enquanto a tapioca é o produto que se apresenta sob a forma de grânulos irregulares, poliédricos ou 
esféricos, com umidade menor que 15% (BRASIL, 2005). A fécula de mandioca possui importância 
nutricional, pois contem alto valor energético, em virtude de apresentar carboidratos em sua composição. 
O uso dos produtos provenietes do amido de mandioca tem sido cada vez mais difundido na culinária, nas 
mais váriadas formas, como mingau, bolos, beijus, tapioca recheada entre. Este trabalho teve como 
objetivo quantificar o teor de compostos cianogênicos em féculas de mandioca comercializadas no 
município de Cruz das Almas na Bahia. 
 
Material e métodos 
Oito diferentes marcas de goma de mandioca, três de polvilho doce, três de polvilho azedo e 
uma de tapioca granulada foram adquiridas nos principais supermercados e estabelecimentos 
comerciais no município de Cruz das Almas na Bahia. As análises foram realizadas no Laboratório de 
Ciência e Tecnologia de Alimentos da Embrapa Mandioca e Fruticultura. 
A determinação dos compostos cianogênicos (cianeto livre, cianidrinas e glicosídeos 
cianogênicos) foi realizada de acordo com Essers (1994). O método consiste na extração destes 
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compostos, com posterior reação com cloramina T e isonicotinato 1,3-dimetil barbiturato e 
determinação espectrofotométrica a 605 nm. Para a liberação do cianeto glicosídico utilizou-se a 
enzima linamarase, a qual foi extraída do córtex da mandioca, segundo Cooke (1979). A umidade das 
amostras foi obtida em balança de infravermelho. 
 
Resultados e discussão  
Os produtos de amido de mandioca avaliados nesse estudo foram produzidos em diferentes cidades da 
Bahia (Jaguaquara, Laje, Maragojipe e Santo Antônio de Jesus), Paraná (Nova Londrina, Paranavaí, 
Querênia do Norte e Terra Boa) e Ivinhema no Mato Grosso do Sul (Tabela 1). 
 
Tabela 1 – Teor de compostos cianogênicos (µg HCN g-1 de produto) e umidade (%) em produtos de 
mandioca. 

 
 
A umidade da fécula de mandioca das três amostras avaliadas variou de 13,36% a 15,64% (Tabela 1), com 
duas amostras apresentando umidade acima do permitido pela legislação (< 14%). A umidade do polvilho 
azedo apresentou valor semelhante à fécula (12,63% a 15,93%). A tapioca granulada apresentou a umidade 
de 7,58%, estando de acordo com o solicitado na legislação (< 15%). A fécula de mandioca hidratada 
apresentou elevada umidade (34,28% a 43,49% - Tabela 1), o que favorece o crescimento microbiano. Por 
isso, uma das marcas informava no rótulo para conservar o produto em local refrigerado e quatro possuíam 
a informação da adição do conservante sorbato de potássio e do acidulante ácido cítrico. O teor de 
compostos cianogênicos em duas amostras de goma de mandioca hidratada foi de 1,3 mg de HCN kg-1 e 
2,2 mg de HCN kg-1 (Tabela 1). Nas demais amostras analisadas, o teor desses compostos não foi detectado 
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devido à baixa concentração. Resultado semelhante foi observado por Cohen et al. (2007), os quais 
avaliaram três amostras de polvilho doce, três de polvilho azedo e duas de goma adquiridos em Belém do 
Pará e encontraram teores de compostos cianogênicos abaixo de 1,5 mg de HCN kg-1 de produto. A 
quantidade de substância tóxica que em dose única causa a morte de 50% dos indivíduos é denominada 
de DL50. Os valores de DL50 oral para cianeto em humanos está entre 0,5 e 3,5 mg kg-1 de peso corporal 
(FAO/WHO, 2012), isto é, cerca de 35 a 245 mg para uma pessoa de 70 kg. Portanto, considerando que 
todo o glicocianeto na goma de mandioca hidratada que apresenta o teor desses compostos de 2,2 mg de 
HCN kg-1 pode ser convertido em cianeto, um indivíduo de 70 Kg deveria ingerir 15,9 Kg de goma para que 
a DL50 seja alcançada. O consumo dessa quantidade de goma em uma única refeição por um único 
indíviduo não é provável e os compostos cianogênicos não são cumulativos, demostrando que a goma e o 
polvilho de mandioca são produtos que não oferecem risco a saúde com relação à ingestão de compostos 
cianogênicos. 
 
Conclusão  
A goma ou polvilho de mandioca apresentam teor de compostos cianogênicos muito baixo, portanto são 
alimentos seguros para ingestão com relação a esses compostos.  
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Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) desempenha um importante papel na dieta alimentar mundial, por 
seu alto teor energético (BRANDÃO, 2007). A farinha de mandioca é um dos principais produtos derivados 
da mandioca, sendo muito consumida nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil (CHISTÉ et al, 2006). De 
acordo com a Legislação, a farinha de mandioca é definida como o produto das raízes de mandioca sadias 
e classifica-se em grupo (d’água, mista e seca), subgrupo, classe e tipo (BRASIL, 1995). O processamento 
das raízes para a obtenção deste produto acontece nas “casas de farinha”, que são estruturas produtivas 
representantes do método tradicional e artesanal. Essas casas também estão presentes nas comunidades 
quilombolas do estado do Pará, onde a farinha apresenta-se como a principal fonte de renda. Portanto, o 
objetivo deste trabalho é avaliar a composição das farinhas obtidas de diferentes comunidades 
quilombolas do município de Salvaterra.  
 
Material e métodos 
Coleta das amostras 

As farinhas de mandioca foram coletadas no período de maio a junho 2017 em quatro casas de farinha das 
Comunidades Quilombolas de Pau Furado (T1), São Benedito da Ponta (T2), Bacabal (T3) e Vila União (T4), 
no município de Salvaterra. As amostras foram acondicionadas em filmes de polietileno de baixa densidade 
(PEBD) com capacidade de 5 kg e transportadas ao Laboratório de Tecnologia de Alimentos, da 
Universidade do Estado do Pará (UEPA) para a realização das análises.  
Caracterização físico-química 
Foram realizadas as seguintes análises físico-químicas nas farinhas de mandioca: umidade, acidez total 
titulável, cinzas e pH (AOAC, 1995), lipídios (BLIGH; DYER1959), atividade de água (aw) (termohigrômetro 
digital – Decagon, Aqualab a 25°C), análise de cor (colorímetro digital Konica-Minolta, modelo CR 400), 
análises microbiológicas de pesquisas de coliformes totais e bolores e leveduras (DOWNES; ITO, 2001). As 
análises foram realizadas em triplicata e os resultados expressos em média ± desvio padrão. 
As análises físico-químicas foram submetidas a teste estatístico de Tukey à 5% de significância com o auxílio 
do programa Statitica 7.0. 
 
Resultados e discussão 
Caracterização físico-química 
Na Tabela 1 estão apresentados os resultados das análises físico-químicas e colorimétricas para as farinhas 
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de mandioca. 
 
Tabela 1: Propriedades físico-químicas das farinhas de mandioca produzidas em comunidades quilombolas 
do município de Salvaterra. 

Análises T1 T2 T3 T4 

Acidez titulável (mEq. NaOH/100 g) 3,13c±0,20 7,77a±0,58 5,67b±1,16 6,00b±0,23 

Ph 5,30a±0,10 4,50c±0,00 4,60b±0,00 4,40d±0,00 

Umidade (%) 7,93a±0,30 5,50b±0,50 5,93b±0,30 5,40b±0,90 

Cinzas (%) 4,57a±0,69 5,15a±0,72 4,99a±0,69 4,89a±0,26 

aw 0,65a±0,00 0,63c±0,00 0,64b±0,00 0,62d±0,00 

Lipídios  0,61a±0,12 1,19a±0,56 0,45a±0,45 1,16a±0,20 

L* 77,53a±1,20 75,83a±2,48 75,95a±0,70 81,92a±1,64 

a* -3,18a±0,45 -1,82a±0,53 -2,45a±0,67 -3,78a±0,34 

b* 40,26a±0,89 34,95a±0,77 30,44a±1,56 35,03a±1,04 

C* 40,39a±0,90 35a±0, 77 30,54a±1,54 35,23a±1,01 

h* 94,52a±0,60 92,98a±0,87 94,63a±1,39 96,17a±0,70 

Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (p  0,05). T1 – Pau furado, T2 – São Benedito da Ponta, T3 – 

Bacabal, T4 – Vila União. Fonte: Autores, 2017. 

 
A acidez das farinhas foi da mesma ordem de grandeza do encontrado por Chisté et al. (2006) (4,11 a 7,10 
mEq NaOH/100 g) para farinhas de mandioca do grupo seca, comercializadas na cidade de Belém. Os 
valores de pH classificaram o produto como ácido e isso pode estar associado ao solo onde as raízes são 
coletadas. Souza et al. (2008) encontraram valores semelhantes para o pH (4,79- 4,91) em estudos com 
farinhas de mandioca oriundas do município de Cruzeiro do Sul (Acre). Vale ressaltar que os valores de pH 
corroboram com os valores de acidez, pois observou-se uma diminuição da acidez com o aumento do pH. 
A umidade das amostras apresentou-se de acordo com a Legislação (BRASIL, 1995), que estabelece índice 
máximo de umidade de 13% para farinhas de mandioca. Dias e Leonel (2006) encontraram valores de 3,10 
a 7,57% para farinhas de mandioca de diferentes localidades do Brasil. A determinação de cinzas, no 
entanto, apresentou-se em desacordo com a Legislação (máximo de 2%). A aw das farinhas indicou que 
este produto requer cuidados quanto ao armazenamento, uma vez que foi próximo ao limite que assegura 
a estabilidade microbiológica (aw < 0,6) (JAY, 2005). O teor de lipídios das amostras foi baixo, assim como 
para outros derivados da mandioca, como a farinha de tapioca (CARMO; PENA, 2016; CHISTÉ et al., 2012). 
Souza et al. (2008) relataram valores de 0,21 a 1,91 para lipídios nas farinhas de mandioca. O parâmetro 
de luminosidade L* indicou que as farinhas se apresentaram claras, o que típico desse produto e que as 
farinhas mais escuras foram T2 e T3. Os valores negativos da coordenada de cromaticidade a* mostrou 
maior proximidade para a cor verde, mas sem tendência a essa cor. A coordenada de cromaticidade b* 
apresentou valor positivo e forte tendência à coloração amarela, que é típica deste produto. O valor de C* 
mostrou que as amostras apresentaram cor vívida e o ângulo de tonalidade, h*, mostrou valor próximo ao 
ângulo de 90º onde está localizada a cor amarela, a qual representa a cor das farinhas de mandioca.  
De maneira geral observou-se diferença significativa (p ≤ 0,05) para a maioria dos parâmetros de 
composição, o que pode estar associado a alguns fatores como: condições edafoclimáticas da região em 
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que a planta se desenvolve, variedade, clima, idade da planta e altura (OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2005) ou ao 
processamento do produto nas casas de farinha. 
 
Análises microbiológicas 

Na Tabela 2 estão os resultados para as análises microbiológicas realizadas nas farinhas de mandioca  
 
Tabela 2: Análises microbiológicas para as farinhas de mandiocas produzidas em comunidades quilombolas 
do município de Salvaterra. 

Amostras Coliformes Totais 

(NMP/g) 

Bolores e 

Leveduras(UFC/g-1) 

T1 <3 NMP/g 4,4 x 103 

T2 <3  NMP/g 1,4 x 104 

T3 <3NMP/g 1,5 x 104 

T4 <3 NMP/g 1,2 x 104 

        T1 – Pau furado, T2 – São Benedito da Ponta, T3 – Bacabal, T4 – Vila União. Fonte: Autores, 2017. 

 

As análises microbiológicas revelaram quantidades inferiores a 3 NMP/g de coliformes totais nas amostras 
de farinhas, evidenciando o emprego de boas práticas de fabricação durante a obtenção do produto. A 
Legislação (BRASIL, 2001) não estabelece um limite para contagem de bolores e leveduras nas farinhas, no 
entanto, Souza, Figueiredo e Santana (2015) estudaram a qualidade microbiológica da farinha de mandioca 
comercializada na região sudoeste da Bahia, e estabeleceram limites de até 104 UFC/g para bolores e 
Leveduras neste produto. Dessa forma, apenas a amostra T1 estaria dentro do “recomendado” pelos 
autores. 
 
Conclusão 
As farinhas das comunidades quilombolas do município de Salvaterra apresentaram diferenças em sua 
composição, que podem estar associadas a raiz de mandioca de onde são obtidas ou devido o 
processamento a que são submetidas. A análise de cor confirmou o perfil colorimétrico deste produto que 
se apresenta claro e com e tendências fortes a cor amarela. Por fim, as análises microbiológicas revelaram 
a adoção de boas práticas de fabricação durante o processamento das farinhas.  
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Introdução 
A literatura classifica a mandioca quanto ao uso em industrial e culinário. Independentemente da 
finalidade, devem apresentar alta produtividade e resistência a pragas e doenças. Enfatiza-se, entretanto, 
que as cultivares de mandioca indicadas para uso culinário devem apresentar baixo teor de compostos 
cianogênicos nas raízes e certas características de cozimento consideradas indispensáveis à 
comercialização, mesmo em detrimento do rendimento agrícola. Segundo Butler & Kenedy (1965), a 
mandioca sintetiza dois glicosídeos cianogênicos, a lotaustralina (4%) e linamarina (96%). Cagnon et al 
(2002) lembram que a planta toda pode metabolizar a linamarina com enzima endógena linamarase. 
Portanto a liberação de cianeto livre, que é a forma tóxica, depende da presença e da atividade da enzima 
específica. Por esta razão a literatura prefere expressar o resultado da análise em cianeto potencial (mg 
CN-p.kg-1) como normatizado pelo Grupo de Trabalho em Segurança em Mandioca (WOCAS) citado por 
Bokanga et al (1994). Esse grupo estabelece que o cianeto pode estar presente em tecidos da mandioca 
como cianeto total (ou cianeto potencial) e cianeto livre como HCN. Devido ao grande número de 
variedades disponíveis, cultivadas em diferentes locais, os valores encontrados são amplos, variando entre 
22 e 1000 mg CN-p.kg-1 de polpa fresca (Borges et al., 2002). Fukuda & Otsubo (2003) ao descreverem o 
sistema de produção de mandioca para a região Centro-Sul, lembram que três ciclos são possíveis: 10 a 12 
meses para as cultivares precoces, de 14 a 16 meses para as semiprecoces e de 18 a 20 meses para as 
tardias. Afirmam ainda que, considerando o objetivo do plantio, a colheita é recomendada dos 8 a 14 meses 
para mandioca mesa enquanto que para indústria a colheita se faz de 12 a 24 meses. Em razão destas 
informações, objetivou-se esclarecer a questão da indicação de uso de cultivares de mandioca baseada 
apenas no conteúdo cianogênico, usando 12 cultivares de indicação variada (culinário, industrial e duplo 
uso) em plantas colhidas aos 09 e 24 meses pós-plantio. 
 
Material e métodos 
O experimento foi conduzido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul (20º 26´ Sul, 54º 38´ Oeste, 532 m). 
A área de realização do experimento foi em um solo classificado como Neossolo quartizarênico e não 

recebeu aplicação de fertilizantes, apresentando 52,9V% e 29,0 kg.ha-1 de matéria orgânica. As cultivares 

foram plantadas de forma tradicional, em outubro de 2007 e colhidas manualmente quando apresentavam 
09 e 24 meses pós-plantio (em blocos casualizados e colheita das plantas em triplicata). Das 12 cultivares 
de mandioca mantidas no Banco de Germoplasma da Instituição, 09 são indicadas para uso industrial 
segundo Fukuda & Otsubo (2003): IAC 12, IAC 13, IAC 14, IAC 15, IAC 90, Fibra, Cascuda, Roxinha e Espeto. 
A cultivar Fécula Branca tem sido relatada como de dupla indicação de uso (industrial e culinário). Como 
cultivares para uso culinário foram selecionadas, ainda segundo Fukuda & Otsubo (2003), as IAC 576 e a 
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cultivar local Paraná. 
Determinação de cianeto 
As análises para cianeto foram realizadas de acordo com o procedimento descrito por Brito et al (2009). 
Como padrão foi utilizando cianeto de potássio (KCN Vetec, 96,00% pureza (r2= 0,996), a reação 
colorimétrica foi feita com picrato alcalino e a leitura realizada em espectrofotômetro (Femto 600 Plγs®) a 
535 nm. Os resultados foram expressos em mg CN kg-1). As análises foram realizadas aos 09 e 24 meses 
pós-cultivo, assim todas as raízes de uma planta foram coletadas e a película marrom removida. Os extratos 
de parênquima de reserva (polpa) foram obtidos por maceração do tecido vegetal em água deionizada, 
durante 60 segundos com auxílio de mixer (Taurus Robot 250 inox), seguido pela filtragem em papel filtro 
qualitativo (Whatman ® Sheleicher & Schuell, 185mm de diâmetro). Os extratos foram encubados em 
banho de água a 37±1°C durante 15 minutos. A reação enzimática foi então paralisada pela redução do pH 
com adição de 15 µL de ácido sulfúrico (H2SO4 Synth P.A.). Dos resultados com distribuição normal foram 
estabelecidos a Média e Intervalo de Confiança da Média a nível de 5% de probabilidade. 
 
Resultados e discussão 
É considerado cianeto potencial o cianeto que pode ser gerado a partir da catálise enzimática dos 
substratos por ação da enzima Linamarase, o que dependente de condições propícias para que ocorra esta 
liberação (pH na faixa de 6,0 e temperatura entre 15 e 30ºC) segundo Corrêa et al (2002). A Figura 1 
apresenta os valores de cianeto potencial na fração parênquima de reserva (polpa) de raízes de mandioca 
para as cultivares selecionadas colhidas aos 09 e 24 meses pós-plantio. 
As concentrações na parte comestível das raízes apresentaram homogeneidade no grupo analisado, com 
pequena variação, de 11,71% aos 09 meses a 11,01% aos 24 meses de cultivo. Na colheita realizada aos 09 
meses pós-plantio, os resultados foram significativos para diferenciação em dois grupos. Foi mais 
frequente a classificação como inócuas, com teores de cianeto variando de 38,35 mg CN-p.kg-1 (cultivar IAC 
90) a 45,31 mg CN-p.kg-1 (cultivar IAC 576-70). 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Valores de cianeto potencial na fração parênquima de reserva (polpa) de raízes de mandioca para 
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as cultivares selecionadas colhidas aos 09 e 24 meses pós-plantio. 
Legenda: Letras minúsculas iguais não diferem entre as médias de concentrações de cianeto das cultivares 
e letras maiúsculas iguais não diferem entre o período de colheita de cada cultivar, à nível de 5% de 
probabilidade. 
 
Apesar da indicação para uso culinário, a cultivar Paraná apresentou maior teor de cianeto potencial que 

a Fécula Branca, de dupla indicação. As cultivares IAC 12 (54,73 mg CN-
p.kg-1) e Roxinha (52,42 mg CN-

p.kg-

1), que recebem indicação para uso industrial, seriam no caso enquadradas no grupo das cultivares 

moderadamente tóxicas com teores entre 50 e 100 mg CN-
p.kg-1 segundo a classificação proposta por 

Bourdoux et al (1982). Fukuda & Otsubo (2003) usando outro método de análise, obtiveram concentrações 

entre 100 a 150 mg CN-
p.kg-1 de polpa crua, quando colheram a cultivar Roxinha aos 12 e 18 meses, o que 

a classifica também como de média toxidade. Observa-se na Tab.1 que a concentração de cianeto potencial 
aumentou na colheita aos 24 meses, quando comparada com 09 meses, exceto para a cultivar IAC 12, que 

surpreendentemente, apresentou cianeto reduzido de 54,73 para 38,14 mg CN-
p.kg-1. Esses resultados são 

menores que os obtidos por Fukuda & Otsubo (2003) com colheita aos dois ciclos, que foram entre 100 e 

150 mg CN-
p.kg-1 de polpa fresca. Todos os clones procedentes do programa de melhoramento genético 

do IAC com indicação para uso industrial apresentaram baixas concentrações, abaixo do que as 
classificariam como mandioca do tipo “brava”, tanto aos 09 quanto aos 24 meses de cultivo. A literatura 
lembra que, mais que a cultivar ou espécie, são as condições ambientais, tipo de tecido da planta e ciclo 
vegetativo os principais moduladores da expressão de enzimas envolvidas na síntese dos cianoglicosídeos, 
que por sua vez influenciam diretamente nos teores de cianeto. Segundo relatado por Cereda et al (1990) 
para cultivar Pioneira, o córtex e a película marrom representam cerca de 35% do peso integral da integral 
da raiz, desta forma é preciso levar em conta que o córtex apresenta maior teor de cianeto em relação ao 
parênquima de reserva e a sua simples remoção durante o processamento para uso de mesa elimina 
quantidades significativas de cianeto. Os valores mais baixos que os descritos pela literatura para indicação 
industrial devem-se à colheita precoce, mesmo que com certa flutuação que podem ser explicados pela 
grande diversidade genotípica e influência ambiental. Os resultados obtidos mostram que mesmo as 
cultivares de mandioca com indicação de uso industrial não apresentavam risco para consumo humano. 
 
Conclusões 
O tempo de colheita da planta influenciou a concentração de cianeto potencial nas raízes das cultivares de 
mandioca analisadas. Considerando apenas a parte comestível fresca das raízes, quando colhidas aos 09 e 
24 meses após plantio, todas as cultivares estariam no nível que a literatura recomenda para a classificação 
como alimento seguro, variando de 38,14 mg CNp-.kg-1 massa fresca para a cultivar IAC 12 a 54,81 mg CNp-

.kg-1 massa fresca para a cultivar Roxinha. 
Os teores de cianeto não seria um impedimento para o uso culinário das raízes, desde que colhidas 
precocemente, portanto a indicação de uso para mandioca deverá ser revista. 
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Introdução 
O polvilho azedo faz parte da culinária tradicional brasileira, usado na produção de biscoitos muito leves e 
principalmente no preparo de pão de queijo (Aplevicz e Demiate, 2007; Brito e Cereda, 2015). O polvilho 
azedo é elaborado por fermentação natural (produção de ácidos orgânicos), seguida por secagem ao sol 
(oxidação pela radiação ultravioleta), o que lhe confere propriedade de expansão de massas (associado a 
formação de grupos carboxílicos) (Demiate et al., 2000; Gomes et al., 2005). 
Na produção de polvilho azedo industrial, como sucedâneo do tradicional, tem usado principalmente 
reativos químicos, em especial hipoclorito de sódio e peróxido de hidrogênio (Aplevicz e Demiate 2007). 
Uma das características dos amidos oxidados é a coloração mais branca, passível de análises quantitativa, 
além disso diversos autores abordam a possibilidade de produção de sucedâneo por tratamento 
fotoquímico artificial (Vatanasuchart et al., 2005, Franco et al., 2010). 
Embora reconhecido como produto alimentar, a Legislação Brasileira de Normas Técnicas Especiais 
Relativas a Alimentos e Bebidas (Brasil, 1978) não legitima a propriedade de expansão como critério de 
qualidade para esse tipo de amido modificado. A legislação preconiza apenas o teor de acidez total, com 
valor máximo de 5 mL NaOH 100 g-1. 
Ainda que estes aspectos sejam abordados na literatura, pouco se sabe sobre o efeito do tempo de 
estocagem sobre as propriedades do amido nativo, polvilho azedo e sucedâneos, sobretudo na 
propriedade de expansão das massas, coloração e acidez, desta forma objetivou-se avaliar estes 
parâmetros como forma de controle de qualidade. 
 
Material e métodos 
Amostras de amido 
As amostras de amido foram adquiridas no comercio local. Para a produção de sucedâneos, um lote de 
amido nativo de mandioca (Amidos Paranaense®) foi empregado como base, e outros três lotes lote de 
polvilho azedo (Yoki®, Pinduca® e Dona Benta®), ambos produzido pelo sistema tradicional de fermentação 
e secagem natural ao sol. Foram produzidos em escala laboratorial oito amidos modificados tipo sucedâneo 
de polvilho azedo. Os tratamentos constaram em adição ou não de ácido lático (Synth P.A. a 4% com tempo 
de reação de 1 hora) e exposição à radiação UV-C (dosagens de 1000, 5000 e 10000 J L-1). Os testes foram 
baseados em Brito (2015). Como padrão de grau de oxidação garantido, foi elaborado um amido oxidado 
com emprego de peroxido de hidrogênio (Synth P.A. a 2,5% com tempo de reação de 1 hora). Todas 
amostras foram condicionas nas mesmas condições, em embalagem plástica sob condição de temperatura 
constante de 20 °C. As avaliações foram realizadas durante 0, 1, 2, 3 e 4 anos de armazenamento. 
Volume específico 
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A avaliação do volume específico (cm³ g-1) foi realizada segundo método Brito e Cereda (2015). Pastas de 
amido em água elaboradas moldes de silicone (proporção 5g/5mL) e forneadas a 200 °C durante 20 
minutos. Posteriormente foi aferido a massa e o volume das amostras expandidas e calculado como a 
relação entre o volume (cm³) e a massa (g). Para fins comparativos de aspecto visual, captura de imagens 
dos materiais foram realizadas. 
Acidez titulável 
A acidez titulável foram realizadas conforme procedimentos descritos pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 1985), 
e os resultados expressos em meq NaOH 100 g-1. 
Análise estatística 
Dos resultados com distribuição normal foram estabelecidos a Média, Desvio Padrão (σ), Coeficiente de 
Variação (CV %). As médias foram comparadas entre si por teste Tukey ao nível de 5 % de probabilidade 
utilizando o software Statistic 13.1 (Statsoft, 2016). 
 
Resultados e discussão 
Cada vez mais a qualidade estável de polvilho azedo é exigência para sua comercialização. A pesquisa para 
o desenvolvimento de novos produtos também exige produtos com características mais com maior 
reprodutibilidade e padronização. Entretanto, mesmo que esta vertente seja necessária, no caso específico 
do polvilho azedo e sucedâneos não são encontrados trabalhos temáticos, com a avalição e controle de 
qualidade durante a estocagem. 
Na Tabela 1 são apresentados os resultados de volume específico de amostras durante o armazenamento 
de 4 anos. É notável a variabilidade dos resultados em função do tipo de amido modificado, além disso, a 
variabilidade dos resultados entre as repetições de cada amostra. 
A característica de expansão e formação de estrutura alveolar adequada e a crocância característica de 
snacks extrusados (Bertolini et al., 2001; Brito e Cereda, 2015). Entretanto, foi possível constatar que esta 
característica não é estável durante o armazenamento por longo período. Os resultados mostram que o 
polvilho azedo e sucedâneos possuem estabilidade de propriedade de expansão até os dois primeiros anos, 
sendo que a partir do terceiro existe uma redução acentuada dos valores. Apenas a amostra de amido 
oxidado com peróxido de hidrogênio apresentou-se estável até o quarto ano de armazenamento. 
 
Tabela 1. Propriedade de expansão de massas (volume específico) de polvilho azedo e sucedâneos durante 
o armazenamento de 4 anos. 

Amostras  Volume Específico (cm³ g-1)  
      

Tempo de Armazenamento (anos) 0 1 2 3 4 
      

 

1,96±0,11 a 1,20±0,44 a 

1,96±0,10 1,94±0,02 

1,00±0,22 a 

Amido Mandioca Nativo (Amidos Paranaense
®

) a a    

 

4,50±0,53 a 3,10±0,81 b 

3,61±0,47 2,51±0,02 

1,10±0,07 d 
Amido Modificado com Ácido Lático b c    

 

6,48 ±0,55 a 2,18±0,12 c 

4,53±0,25 1,44±0,53 

1,11±0,57 d 

Amido Ácido Lático + Radiação UV 1000 J L
-1 

b d    

 

9,58 ±3,35 a 4,82±0,33 b 

4,12±0,10 1,68±0,24 

1,68±0,12 c 

Amido Ácido Lático + Radiação UV 5000 J L
-1 

b c    



 

 

491

 

9,20±0,09 a 5,06±0,29 b 

9,04±3,31 1,75±0,03 

1,10±0,13 c 

Amido Ácido Lático + Radiação UV 10000 J L
-1 

a c    

 

6,33±0,46 a 1,87±0,15 c 

3,01±0,40 1,65±0,09 

1,16±0,02 c 

Amido Radiação UV 1000 J L
-1 

b c    

 

8,10±1,05 a 8,19±0,49 a 

3,73±0,13 2,10±0,00 

1,17±0,68 c 

Amido Radiação UV 5000 J L
-1 

b c    

 

3,10±0,33 b 6,51±0,43 a 

3,65±0,51 1,51±0,61 

1,13±0,23 c 

Amido Radiação UV 10000 J L
-1 

b c    

 

11,66±0,17 a 

11,38±0,27 7,94±0,22 5,09±2,42 

5,20±0,47 c 
Amido oxidado com Peróxido de Hidrogênio a b c   

 

9,44±0,39 a 8,01±0,94 b 

7,29±0,26 4,62±0,18 

1,14±0,40 d 

Polvilho Azedo 1 (Yoki
®

) b c    

 

8,43±0,25 a 8,94±0,97 a 

4,50±0,15 2,28±0,13 

1,63±0,78 c 

Polvilho Azedo 2 (Pinduca
®

) b c    

 

6,30±0,89 a 4,54±0,41 b 

4,23±0,17 1,87±0,10 

1,57±0,05 c 

Polvilho Azedo 3 (Dona Benta
®

) b c      
Letras iguais não apresentam diferença significativa quando avaliadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 
Os maiores valores de expansão de massas foram encontrados nas amostras logo após o processo de 
fabricação. Quando as amostras completaram quatro anos de armazenamento, os valores foram próximos 
a amostras de amido nativo, ou seja, praticamente nula a extensão das massas. 
Na Figura 1 estão dispostas as imagens das massas expandidas da amostra de Polvilho Azedo 1 (Yoki®). 
Pode ser observado a regressão da extensão das massas, além disso foi notado que em todas amostras 
avaliadas, além da redução de volume específico, houve a perda de característica de crocância, fator este 
também associado a qualidade do polvilho azedo e sucedâneos, especialmente a partir de três anos de 
armazenamento. 
Quando avaliado o único critério de qualidade que a legislação brasileira preconiza sobre a qualidade do 
polvilho azedo, o teor de acidez, os resultados claramente mostram que esta característica é 
extremamente estável durante o armazenamento, sem diferença estatística em todas as amostras 

avaliadas. Os resultados variaram de 0,01 a 3,97 meq NaOH 100g-1 para a amostra de amido nativo e os 
sucedâneos obtidos com tratamento com ácido lático. As amostras de polvilho azedo apresentaram valores 

variando de 1,52 a 2,20 meq NaOH 100g-1. 
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Figura 1. Aspecto de massas expandidas (volume específico) de Polvilho Azedo tradicional durante o 
armazenamento de 4 anos. 
 
Os resultados mostram que apenas a acidez titulável não é o suficiente para o estabelecimento da 
qualidade de polvilho azedo e amidos com propriedade de expansão, desta forma, o critério volume 
específico deve ser levado em consideração, principalmente devido ser a principal característica de 
interesse comercial, conforme já abordado por Brito e Cereda (2015). 
 
Conclusões 
Os amidos modificados, Polvilho Azedo e Sucedâneos Fotoquímicos, possuem estabilidade de expansão de 
massas até os dois primeiros anos. Apenas a amostra de amido oxidado apresentou certa estabilidade até 
o quarto ano de armazenamento. Os resultados de acidez foram estáveis durante todo o período de 
armazenamento, em todas as amostras, e que o critério volume especifico deve ser levado em 
consideração, como principal característica. 
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Introdução 
A qualidade microbiológica de produtos fornece informações sobre condições de processamento, 
armazenamento e distribuição para o consumo, bem como sua vida útil e possíveis riscos à saúde (Mundim 
et al., 2015). Neste sentido, a radiação ultravioleta (UV) é um agente físico que pode auxiliar no controle 
de qualidade de alimentos, pois possui ação letal para vários tipos de micro-organismos, sendo considerada 
uma alternativa viável para desinfecção de suspensões e não gera subprodutos tóxicos. 
A Legislação Brasileira estabelece como tolerância para amostra indicativa em amidos, farinhas e fubá, em 

pó ou flocados, a presença de 3x10³UFC g-1 para Bacillus cereus, 10² NMP g-1 para coliformes 

termotolerantes e ausência em 25 g para Salmonella sp (Anvisa, 2001). Apesar de não haver especificação 
dos limites para contagens microbianas de aeróbios mesófilos e esporos de bactérias termófilas aeróbias, 
sua determinação é importante, como micro-organismos indicadores, especialmente no caso de aplicação 
do amido em situações que não ocorre aquecimento. 
No caso específico do amido de mandioca, em que a matéria-prima é a raiz, a contaminação já pode vir do 
campo. Teixeira et al (2005) comentam que os micro-organismos naturalmente presentes na planta da 
mandioca são Bacillus, Burkholderia, Enterobacter, Serratia e Stenotrophomonas, sendo que o gênero 
Bacillus parece ser o endófito predominante nas plantas. Em razão da importância de disponibilizar novas 
tecnologias para as empresas como forma de torná-las mais competitivas, este trabalho tem por objetivo 
avaliar a qualidade microbiana de suspensões de amido de mandioca após tratamento com radiação 
ultravioleta C (235-280 nm) em sistema fluxo contínuo. 
 
Material e métodos 
Amidos de mandioca nativos foram obtidos por doação de duas empresas. As amostras foram armazenadas 
em temperatura ambiente e ao abrigo de luminosidade até o momento das análises. 
Sistema de tratamento por UV-C em fluxo contínuo 
Para o tratamento com radiação ultravioleta foi usado um sistema modular com possibilidade incluir outras 
lâmpadas em sequência permitindo a troca rápida ou o aumento do tempo de tratamento. No 
experimento, a suspensão foi colocada no reservatório plástico sob agitação para evitar a decantação do 
amido. Cada dose correspondeu a um tempo em segundos de passagem e recirculação pela mesma 
lâmpada através de uma bomba. As doses corresponderam a 0,00, 1759,35, 3518,71, 7037,42, 14074,84 
Joules Litro-1. As amostras de suspensão de amido de cada tratamento foram coletadas, filtradas em papel 
de filtro sobre kitassato, com auxílio de uma bamba à vácuo (Tecnal® TE-058) e a massa úmida retida foi 
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seca em estufa (Marconi® MA 037, Piracicaba, SP, Brasil) com circulação e renovação de ar forçada a 45 °C 
por 48 horas, seguidas pela moagem em almofariz. 
 
Determinação do teor de umidade 
O teor de umidade foi estabelecido por diferença de massa por dessecação a 105°C conforme AOAC (2010). 
Análises microbianas 
Os ensaios microbianos foram realizados em duplicata e constaram de contagem total de micro-
organismos aeróbios mesófilos, bolores e leveduras, coliformes fecais e totais, Bacillus cereus e esporos de 
bactérias termófilas aeróbias, de acordo com Silva et al (2010). 
Análise estatística 
Dos resultados com distribuição normal foram estabelecidos a Média, Desvio Padrão (σ), Coeficiente de 
Variação (CV %). As médias foram comparadas entre si por teste Tukey ao nível de 5 % de probabilidade 
utilizando o software Statistic 13.1 (Statsoft, 2016). 
 
Resultados e Discussão 
O teor de umidade é um dos fatores que favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. Nas 
condições em que estavam embaladas as duas amostras de amido apresentaram valores de umidade de 
8,16 e 7,77% respectivamente, valores dentro do estabelecido pela legislação brasileira (Brasil, 2005). A 
contagem total de micro-organismos aeróbios mesófilos em placas é utilizada como indicador geral de 
populações bacterianas nos alimentos, apesar de não diferenciar as espécies de bactérias (Silva et al., 
2007). Os resultados dispostos na Tabela 1, mostram que houve uma nítida queda na contaminação a partir 

da dosagem de 1759,35 Joules L-1, nota-se uma queda gradual com o aumento da dosagem. A ANVISA, em 
sua nova regulamentação, não estabelece um nível de contaminação sobre aeróbios mesófilos, mas a 
literatura considera que é de suma importância realizar o teste, para diagnosticar contaminações, 
principalmente por ser um material destinado ao setor alimentício e farmacêutico. Correa, Massulo e 

Cereda (2008) encontraram valores entre 30,00 a 48,00 (Unidades Formadoras de Colônias/g x103) em 

testes realizados com amostras do Mercado Municipal de Campo Grande – MS, resultados compatíveis 
com os encontrados nos amidos comerciais usados na pesquisa. 
As bactérias mesófilas aeróbias correspondem à contagem de grupos bastante diferentes, mas 
considerados de baixa resistência a radiação ultravioleta quando a ação se dá em superfície. Dados na 
literatura, mostram que a dose necessária de radiação para ação letal sobre esse tipo de bactérias estaria 

na faixa de 2500 a 26400 Joules L-1 (Fiedorowicz et tal., 1999). As contagens iniciais de esporos foram 
menores que os valores encontrados para mesófilos aeróbios, mostrando o efeito da dosagem de radiação 
foi menos acentuado que para os mesófilos aeróbios, destacando a resistência das formas esporuladas. 
Houve diminuição na contagem de esporos de termófilos, principalmente até a dosagem de 3518,71 
Joules.L-1. A avaliação de micro-organismos termófilos aeróbios formadores de esporos é importante 
principalmente porque podem incluir Bacillus cereus, apesar da avaliação da presença de células viáveis de 
Bacillus cereus ter apresentado resultado negativo. O Bacillus cereus pode causar duas formas distintas de 
gastroenterite, a diarréica e emética. A toxina diarréica é termolábil, sensível a 55ºC/20 minutos e inativada 
em pH inferior a 4,0. A toxina emética apresenta resistência ao calor de 126ºC/90 minutos (Franco e 
Landgranf, 1996). A pesquisa do grupo de micro-organismos Coliformes termotolerantes apresentou 
resultados negativos. Comumente chamados de coliformes fecais, os coliformes termotolerantes são um 
subgrupo dos coliformes totais, restrito aos membros capazes de fermentar a lactose em 24 horas a 44,5ºC, 
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com produção de gás. Estes grupos são considerados micro-organismos indicadores, pois sua avaliação 
pode fornecer informações sobre as condições higiênico-sanitárias do processamento e armazenamento, 
possível presença de patogênicos e indicação de potencial deterioração do alimento (Silva et al., 2007). 
 
Tabela 1. Contagem total unidades formadoras de colônia de aeróbios mesófilos totais e esporos de 
termofilos aeróbios totais, em amostras de amido tratadas com radiação ultravioleta tipo C em sistema 
fluxo contínuo (Média de 2 amostras e 3 repetições cada). 
 

 
Radiação UV Aeróbios Mesófilos Totais Esporos de termófilos aeróbios totais 
   

Joules L-1 UFC log* UFC log* 
   

0,0 4,681241237 a 4,72427587 a 

1759,35 4,518513947 a 4,462397998 a 

3518,71 4,414973348 b 4,204119983 b 

7037,42 4,079181246 c 4,113943352 b 

14074,84 4,000000000 c 4,079181246 b 
   

CV** 0,29 4,11   
Legenda: Letras minúsculas iguais não diferem entre si a nível de 5% por diferença mínima significativa pelo 
Teste de Tukey. (*) Unidades Formadoras de Colônias/gx103; (**) CV%: Coeficiente de variação. 
 
Não houve presença de bolores e leveduras nas amostras avaliadas. Os bolores e leveduras são bastante 
resistentes à condições adversas, como pH ácido e baixa atividade de água, utilizam fontes de carbono 

derivada de alimentos (Silva et al., 2007). A análise da contaminação por estes micro-organismos é 

importante no que tange à potencial deterioração do alimento. 
 
Conclusões 
A importância de comercializar amido de mandioca com baixa carga microbiana é fundamental, 
principalmente nos setores alimentícios e farmacêuticos, onde as contaminações acima do permitido não 
são toleradas. Alem disso quanto menos esse amido for tratada com produtos químicos, melhor será sua 
qualidade. Foi possível comprovar a eficácia do tratamento UV, com redução da contaminação 
principalmente até a radiação de 7037,42 Joules L-1 para esporos de termófilos aeróbios totais e até 
radiação de 14074,84 para aeróbios mesófilos. 
O trabalho mostrou ainda que nas amostras analisadas não foram detectados micro-organismos de grupos 
causadores de problemas alimentares (coliformes fecais e Bacillus cereus) ou de leveduras e bolores. 
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Introdução 
Novas vertentes de valorização de alimentos tradicionais da cultura brasileira estão sendo abordadas, e 
entre estes alimentos a farinha de mandioca (Manihot esculenta Crantz), vem recebendo grande destaque 
(Silva et al., 2016; Brito et al., 2015; Oliveira et al., 2017). Este produto faz parte da culinária de todas as 
regiões do país, ainda que em diferentes tipos e qualidade, estabelecidos pelo processo de fabricação. O 
processamento, especialmente o realizado de forma tradicional resulta em grande variabilidade de 
qualidade e dificulta a padronização (Dias & Leonel, 2006; Freitas & Leonel, 2008; Souza et al., 2008; Brito 
et al., 2015). Aspecto este contestável por outros trabalhos, em especial ao emprego deste fator, como um 
diferencial para agregação de valor e desenvolvimento local, como a farinha de Copioba (Oliveira, 2017, 
Silva et al., 2016). Contudo, a percepção de propriedades de qualidade da farinha de mandioca é particular, 
imposta pela primazia do consumidor em cada região do país, não se apreciando além de suas funções 
nutricionais básicas. Assim, os compostos oriundos do metabolismo secundário dos vegetais, 
especialmente os compostos fenólicos, com bioatividade antioxidante vêm sendo estudados com interesse 
comercial (Naczk & Shahidi, 2004). Os antioxidantes são compostos capazes de bloquear ou inativar o 
efeito de radicais livres no corpo humano, resultando em melhorias da saúde. Diversos estudos têm 
buscado evidenciar a presença de compostos fenólicos e a atividade antioxidante em plantas de mandioca 
(Gagola et al., 2014), porém não há relatos destes compostos e sua atividade em alimentos já processados, 
especialmente as farinhas. Outro aspecto de relevância, é a presença de compostos cianogênicos e cianeto 
livre, que era divulgado como constituinte antinutricional e temido, e segundo alguns trabalhos, tais 
componentes presentes na potencialmente apresentam efeito benéfico, com ação alvo em células 
tumorais (Ramalho et al., 2010; Ramalho et al., 2014). Neste sentido, o presente estudo objetivou a 
valorização dos grupos de farinhas de mandioca D’água e Seca, por meio da avaliação compostos bioativos 
e atividade antioxidante em condições in vitro. 
 
Material e métodos 
Amostras de farinhas 
Foram selecionadas amostras de farinhas de mandioca produzidas no Brasil, correspondendo a 25 
amostras do Grupo D’água (Região Norte) e 25 amostras do Grupo Seca (Região Centro-Oeste, Nordeste, 
Sul e Sudeste), apresentando variação de granulometria entre média e fina. O material foi condicionado 
em recipientes de vidro âmbar e armazenadas em temperatura constante de 22 °C. 
Determinação de Cianeto 
As análises para cianeto total foram realizadas pelo método Brito et al (2009). Os extratos hidroalcóolicos 
1:1 (5:10 mL de solução extratora) foram empregados nos testes. Como padrão foi realizou-se uma curva 
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com cianeto de potássio – KCN (Vetec, 96,00% pureza), e reação colorimétrica com Ácido Pícrico (Synth®) 
e Carbonato de Sódio (5%), com leitura realizada em espectrofotômetro (Femto 600 Plγs®) a 535 nm, 

obtendo r2= 0,996. Os resultados foram expressos em mg CN kg-1. 

Determinação de Compostos Fenólicos Totais 
As análises de compostos fenólicos totais foram realizadas pelo método Swain e Hills (1959). Os extratos 
hidrometanólicos 1:1 (5g de amostras/10 mL solução extratora) foram empregados nos testes. Como 
padrão realizou-se uma curva com ácido gálico – AG (Vetec®) e reação colorimétrica com Folin-Ciocalteu 
(Sigma Aldrich®) e carbonato de sódio 7,5% (Synth®), com leitura realizada em espectrofotômetro (Femto 

600 Plγs®) a 720 nm, obtendo r2=0,995. Os resultados foram expressos em mg AG 100g-1. 
Determinação de atividade antioxidante in vitro 
Para cada análise de atividade antioxidante in vitro, foi adicionado a 1,5 mL de solução hidrometanólico de 

DPPH (6x10–5M) uma alíquota de 0,5 mL das amostras contendo diferentes concentrações do extrato 
hidrometanólico. As leituras foram realizadas em espectrofotômetro (Femto 600 Plγs®) a 517 nm, após 30 
minutos de incubação. A queda na leitura da absorbância das amostras foi correlacionada com o controle, 
estabelecendo-se a porcentagem de descoloração do radical DPPH, conforme a equação: % proteção = 
[(Abscontrole – Absbranco) /Abscontrole] x 100. O cálculo dos valores de EC50 (concentração do extrato necessário 
para reduzir 50 % do radical DPPH), foi feito de acordo com Brand-Wyllians et al. (1995). 
Análise estatística 
Dos resultados com distribuição normal foram estabelecidos a Média, Desvio Padrão (σ), Coeficiente de 
Variação (CV %). As médias foram comparadas entre si por teste Tukey ao nível de 5 % de probabilidade 
utilizando o software Statistic 13.1 (Statsoft, 2016). 
 
Resultados e Discussão 
Os compostos secundários podem apresentar efeito benéfico ou deletério a saúde, no caso específico da 
mandioca, algumas classes de compostos estão distribuídas por toda a planta, como os taninos e os 
glicosídeos cianogênicos (Tsumbu et al., 2011). Na Tabela 1 estão dispostos os valores encontrados nas 
avaliações de farinhas de mandioca do grupo D’água e Seca comercializadas em todas as regiões do Brasil. 
Os resultados indicam que a acidez (titulável) estão em acordo com a legislação brasileira vigente, com 

valores inferiores a 3,00 meq NaOH 100g-1, incluindo as farinhas processadas pós fermentação, produzidas 
na região Norte do Brasil. Farinhas do grupo Seca apresentam baixa acidez. Quando avaliado a 
concentração de cianeto, os valores foram extremamente baixo, devido ao processo de secagem das 
massas ao forno. 
 
Tabela 1. Acidez Titulável, Compostos Fenólicos Totais (CFT), Cianeto Total e Total em farinhas de mandioca 
do Grupo D’água e Seca comercializadas no Brasil. 

Análise Limite Legislação* D’água** Seca** 
     

Acidez (meq NaOH 100g-1) ≤3,00 2,85 ± 1,17a 0,75 ± 0,11b 

CFT (mg 100g-1) - 52,46 ± 12,87a 47,31 ± 5,39ª 

Cianeto (mg kg-1) 10 mg kg-1 4,24 ± 3,45b 8,72 ± 6,65ª 
 

*. Instrução Normativa 52/2011. **. Média de 25 amostras. 
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O cianeto é um composto extremamente volátil (Brito et al., 2009), desta forma a concentração encontrada 
nas farinhas não proporcionam qualquer tipo de efeito deletério ao corpo caso sejam consumidas, além 
disso, Ramalho et al (2010) relata que possivelmente o cianeto residual presente nos alimentos 
proporcionam atividade antitumoral. As maiores concentrações foram encontradas em farinhas do Grupo 

Seca, correspondendo a 8,72 ± 6,65 mg kg-1, valores inferiores aos estabelecidos pela FAO (2007), que é 10 

mg kg-1. 

Os teores de compostos fenólicos totais, variaram de 47 ± 5,39 a 52,46 ±12,87 mg 100g-1. As amostras do 

Grupo D’água podem ter apresentado maiores concentrações devido ao processo fermentativo, resultando 
em melhor condição para a manutenção das características bioquímicas dos tecidos, ou ainda estar 
relacionado as variedades de mandioca empregadas no processamento. 
Além disso, estas farinhas foram as que apresentaram maior efeito sobre a inibição de processo oxidativo 

quando avaliado a atividade antioxidante, com IC50 de 5,41 mg mL-1 (Figura 1). Ainda que os valores tenham 
sido razoavelmente baixos, devido tratamento térmico do processamento, os resultados mostram que o 
consumo pode ser benéfico ao organismo humano. 
 

 
Figura 1. Perfil de atividade antioxidante de extratos hidrometanólicos (50%) de farinhas de mandioca dos 
Grupos D’água (média de 25 amostras) e Seca (média de 25 amostras), comercializadas no Brasil. 
 
Conclusões 
Os resultados obtidos indicam que a quantidade de cianeto residual em todas as amostras e farinhas de 
mandioca (Grupo D’água e Seca), não são suficientes para acarretar qualquer problema deletério a saúde 
humana. Os teores de compostos fenólicos totais foram maiores para as farinhas do grupo D’água e 
resultou em maior atividade antioxidante. Os resultados foram promissores, e abordam novas vertente de 
investigações com farinhas, apresentando potencialidade devido a ação antioxidante. 
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Introdução 
O soro oriundo da produção de queijo apresenta potencialidades de uso, entretanto, é pouco valorizado. 
Na produção de queijo, para cada 1 kg de massa produzida, são obtidos cerca de 9 kg de soro. Em sua 
composição elementar, o soro é composto de 93,6% de água, 0,55% de proteínas, 5,0% de lactose e 0,9% 
de proteínas de elevados valores biológicos. Apesar disso, no Brasil o soro ainda não tem o tratamento 
adequado, sendo desperdiçado sob a forma de efluentes líquidos, gerando prejuízos sociais, econômicos e 
ambientais (ROBBINS et al., 1996). A Comissão Nacional da Pecuária de Leite relata que nos estados 
brasileiros Mato Grosso do Sul e Ceará, os valores pagos pelo litro de leite aos produtores não cobriam os 
custos totais dos pecuaristas. Além disso, foram observadas dificuldades com o armazenamento da 
produção, pois a legislação estabelece que o leite deve ser resfriado a 4°C, por no máximo três horas após 
o término da ordenha (CORRÊA et al., 2010; BRASIL, 2011). Esta situação leva muitos produtores a optarem 
pela produção de queijo, o que agrega valor ao leite e aumenta seu tempo de perecibilidade, porém, gera 
o soro como resíduo. Neste sentido, uma alternativa para a valorização do soro como sub-produto é a 
produção de bebidas lácteas em especial, as bebidas lácteas fermentadas (CAPITANI et al., 2005). A 
legislação brasileira conceitua bebida láctea como o produto resultante da mistura do leite, soro de leite 
adicionado ou não de ingredientes de grau alimentício como gordura vegetal, leite fermentado, fermentos 
lácteos selecionados e outros produtos lácteos. A base láctea deve representar, pelo menos, 51% em peso 
do total de ingredientes da bebida. Como complemento a bebida pode conter ingredientes opcionais como 
frutas, cereais, mel, e etc., além disso pode ser empregado agentes espessantes, para o aumento de 
viscosidade, estabilizar emulsões, suspensão de partículas, controle da cristalização, inibição de sinérese, 
encapsulação e formação de filmes (PENNA, 2002). Neste sentido, como forma de valorizar a agricultura 
familiar, objetivou-se desenvolver uma formulação a base de soro oriundo da produção de queijo para o 
estabelecimento de bebida láctea, empregando massa de mandioca pós cocção como agente espessante. 
 
Material e métodos 
Coleta do soro 
Foram coletados 200 litros de soro, proveniente de laticínio localizado no Assentamento Conquista, no 
Município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Km 17 da rodovia MS 080. 
Formulação da bebida 
Para atender a legislação (BRASIL, 2005), a bebida láctea foi constituída por 40% de leite em pó 
reconstituído padronizado a 3% de gordura e 26% de soro de queijo. A esta base foi acrescentada 13% de 
polpa de maracujá, 13% de raízes cozidas de mandioca de polpa amarela, da cultivar IAC 576-70, utilizada 
na culinária, e 8% de açúcar. A formulação foi preparada em liquidificador industrial onde todos os 
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ingredientes foram triturados juntos por 3 minutos. Em seguida a mistura foi acondicionada em garrafas 
de vidro de 250ml e pasteurizadas seguindo a orientação da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais (EPAMIG). Posteriormente foi armazenada em geladeira doméstica à 5°C até a avaliação de sua vida 
de prateleira e atributos organolépticos (EPAMIG, 2010). 
Análises físico-químicas 
O soro foi caracterizado para pH, acidez titulável expressa em ácido lático, acidez DORNIC, umidade, cinzas 
e proteínas (Método Micro-Kjedahl) segundo a AOAC, (2016). A gordura pelo Método Bligh-Dyer (BLIGH e 
DYER, 1959) e os carboidratos como açúcares redutores totais pelo Método Somogyi-Nelson (SOMOGYI, 
1945; NELSON, 1944). A bebida láctea foi caracterizada utilizando os mesmos métodos exigidos pela 
legislação brasileira (BRASIL, 2005). Todas as análises foram realizadas em triplicata. 
Análises microbianas 
As análises microbianas do soro e da bebida láctea seguiram a metodologia da APHA - Associação 
Americana de Saúde Pública (APHA, 2012), com todas as inoculações feitas em triplicata em cada diluição, 
para os seguintes grupos: Contagem de coliformes termotolerantes a 45 ° C usando o Método do Número 
Mais Provável (MPN) em três séries de tubos, inoculando 1 ml das diluições ¬10-¹, 10-² e 10³. Para leveduras 
e bolores e microrganismos mesofílicos, foi realizado o plaquemento de superfície, expressando a 
contagem em Unidade Formadora de Colônias (UFC / ml). Para o controle microbiano na bebida láctea 
durante o estudo da vida de prateleira, a contagem de microrganismos psicrotróficos foi feita por 
plaqueamento de superfície. No soro de leite, a presença de Lactobacillus sp. foi constatada através de 
plaqueamento em profundidade, e para a sua confirmação, usou-se coloração de Gram e caracterização 
em microscópio óptico. 
Análise sensorial 
A avaliação dos atributos organolépticos da bebida foi realizada como ferramenta para monitorar as 
características necessárias para estabelecer a palatabilidade do produto, mas sem intenção de estabelecer 
aceitabilidade para mercado. Foi realizada por 10 provadores treinados, que avaliaram a aceitação geral 
da bebida, utilizando a escala hedônica de nove pontos. Foram também avaliados a cor, sabor, textura, 
aroma e aparência, como forma de validar as análises instrumentais, mas sem pretensão de estabelecer 
intensão de consumo. 
Análise estatística 
As análises foram realizadas em triplicata com resultados obtidos em média e desvio padrão (σ). As médias 
foram comparadas entre si pelo Teste de Tukey, ao nível de 5 % de probabilidade (p≤0,05) com fatores 
isolados utilizando o software Statistic 13.1 (Statsoft, 2016). 
 
Resultados e Discussão 
Os resultados mostram que todas as características aumentaram significantemente de valor na bebida, 
exceto a umidade, como resultado da inclusão de ingredientes ao soro. Além disso, a adição do leite na 
formulação da bebida aumentou a quantidade de ácido láctico presente, o que consequentemente fez o 
valor da acidez DORNIC subir, além de contribuir para o aumento no teor de proteínas e gorduras. Os 
ingredientes adicionados causaram um leve aumento do pH, enquanto a adição de açúcar na formulação 
causou aumento acentuado na quantidade de carboidratos totais da bebida. 
A caracterização do soro de leite mostra um produto ácido, com valores médios de pH de 3,62 e acidez de 
86,33°D, provavelmente um indício de fermentação natural. Martin et al (2016) também observaram 
diminuição do pH em soro de leite que ficou exposto a temperatura na faixa de 20°C a 50°C, o que permitiu 
o crescimento de microrganismos fermentativos. Em nossa pesquisa o soro também foi exposto a 
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temperatura ambiente, ainda que por um curto período de tempo o que estimulou uma fermentação 
natural. 
 
Tabela 1. Média das características físico-químicas do soro de queijo e da bebida láctea assim que fabricada 
e seu desvio padrão. 
 

Análises realizadas Unidades Soro do leite Bebida Láctea 
    

Teor de umidade (%) 93,25±0,05 a 75,08±0,44 b 

pH -Log [H+] 3,62±0,02 b 3,87±0,02 a 

Acidez DORNIC (°D) 87,00±1,00 b 130±0,00 a 

Ácido Láctico (%) 0,56±0,004 b 1,54±0,00 a 

Cinza (%) 0,54±0,01 b 0,76±0,01 a 

Gordura (%) 0,58±0,04 b 0,82±0,02 a 

Proteína (%) 0,83±0,00 b 2,33±0,02 a 

Carboidratos totais (g/L) 4,97±0,40 b 21,01±0,35 a 

 
Médias em uma linha com letras iguais não diferem significativamente (p < 0,05). 

 

Nas análises microbianas do soro foi constatada a presença de bactérias, o que confirma que esse soro foi 
fermentado naturalmente pelos microrganismos nele presentes, tornando desnecessário o uso de 
fermentos lácteos na formulação da bebida, sendo uma vantagem no caso de produção no meio rural. As 
análises microbianas do soro e da bebida láctea evidenciam que tanto o soro como a bebida atenderam as 
normas de higiene dos padrões designados pela legislação (BRASIL, 2005). 
Os atributos organolépticos apresentaram pequena variação de 0,6 pontos nas médias das notas de cada 
atributo, como pode ser observado na Tabela 3, porém o mesmo não aconteceu em relação a avaliação 
dos provadores, onde se observou variação de três pontos em todos os atributos, com a menor pontuação 
de seis e a maior de nove pontos. A textura foi o atributo com a menor média, porém muitos provadores 
deram nota máxima, isso ocorreu por conta de precipitados provenientes da mandioca cozida adicionada, 
o que agradou a alguns e desagradou a outros. 
 
Tabela 2: Pontos atribuídos à bebida láctea, de acordo com a escala hedônica de nove pontos apresentada 
aos 10 provadores, que fizeram a análise. 

Provadores Aparência Cor Aroma Sabor Textura Avaliação Geral 
       

1 7 7 7 9 7 9 

2 6 6 6 6 6 6 

3 6 7 7 7 6 7 

4 9 9 9 6 6 7 

5 7 9 9 9 9 9 

6 7 7 7 9 9 8 

7 6 9 9 7 7 7 

8 7 7 6 6 7 7 
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9 9 7 7 6 6 7 

10 9 9 7 9 7 9 
       

Média 7,3±1,25 7,7±1,15 7,4±1,17 7,4±1,43 7±1,15 7,6±1,07 
 
Legenda: Média ± desvio padrão. 

 
Conclusões 
O presente trabalho permitiu concluir que é possível obter uma bebida láctea com boas características 
organolépticas, utilizando como matéria prima leite em pó reconstituído, soro de queijo fermentado naturalmente, 
polpa de maracujá amarelo, açúcar e mandioca cozida de polpa amarela. As análises de controle demonstraram que 
suas características físico-químicas, centesimais, microbianas e seu valor calórico se encontram dentro dos 
parâmetros da legislação vigente. 
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Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta) é uma das principais espécies cultivadas nas regiões tropicais e 
subtropicais, ocorre em todo território brasileiro, tendo os estados do Pará, Paraná e Bahia as maiores 
produções. É muito utilizada pelos indígenas da Amazônia na alimentação e apresenta grande potencial 
industrial(CARVALHO et al., 2004; FIALHO; VIEIRA, 2011; ROSENTHAL et al., 2012; NORONHA et al., 2013; 
SOUZA et al., 2013). É uma planta que exibe ampla variabilidade genética, com destaque para a mandioca 
açucarada, conhecida também por mandiocaba, manicuera ou manicoera, ao contrário das outras 
variedades de mandioca, acumula açúcares em suas raízes em lugar de amido. O acúmulo de grandes 
quantidades de glicose nas raízes é devido à adaptação das células do parênquima de reserva que antes 
acumulava amido(CARVALHO et al., 2004; VIEIRA et al., 2011; NORONHA et al., 2013; SOUZA et al., 2013). 
A caracterização físico-química de variedades de mandioca possui relevância para gerar conhecimentos de 
constituintes nutricionais, avaliar o potencial do produto que será consumido ou matéria-prima que a ser 
predisposta. Também é importante para a recomendação de novos cultivar para melhoramento 
genético(CHISTÉ et al., 2010; CHAROENKUL et al., 2011). Devido ao percentual elevado de glicose e 
características físico-químico especificas, esta matéria-prima exibe o seguinte potencial de produção 
industrial: xarope de glicose, sem a necessidade da hidrolise do amido; amido com variabilidade na 
proporção amilose/amilopectina; bebidas fermentadas; e álcool combustível, entre outras 
utilidades(CARVALHO et al., 2000; CARVALHO et al., 2004). Tendo em vista o seu potencial industrial e 
programas de melhoramento genético, o trabalho teve como objetivo caracterizar genótipos de mandioca 
açucarada (Manihot esculenta Crantz) proveniente do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) da Embrapa 
Amazônia Oriental, quanto a umidade, cinzas, pH, acidez titulável total, sólidos solúveis e ratio. 
 
Material e métodos 
As amostras de raízes de mandioca açucaradas foram coletadas do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) da 
Embrapa Amazônia Oriental, após 8 meses de cultivo. Logo após a coleta, as raízes foram lavadas com água 
tratada, codificadas (MDO 01, MDO 02, MDO 03, MDO 04, MDO 05, MDO 06, MDO 07, MDO 08, MDO 09, 
MDO 10, MDO 11, MDO 12 e MDO 13) e armazenadas sob refrigeração a -20 ºC no Laboratório de Análises 
de Sistemas Sustentáveis, localizado na Embrapa Amazônia Oriental. As análises de caracterização físico-
química (umidade, cinzas, pH, acidez titulável total, sólidos solúveis totais e ratio) foram realizadas no 
Laboratório de Análises de Sistemas Sustentáveis. Caracterização físico-química Para a caracterização 
físico-química foram avaliados: Umidade: segundo o método gravimétrico nº 920.151 da AOAC (1997) que 
se baseia na quantificação por diferença de peso devido à perda de agua por evaporação, utilizando estufa 
com circulação e renovação de ar a 105 ºC. Cinzas: segundo o método gravimétrico nº 940.26 da AOAC 
(1997) por calcinação das amostras a 550 ºC até atingir peso constante. pH: segundo o método n° 981.12 
da AOAC (1997), com medição realizada em pHmetro com potenciômetro previamente calibrado com 
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soluções tampão pH 4 e 7. Acidez titulável total: segundo o método nº 942.15 da AOAC (1997), por titulação 
com NaOH a 0,1N com auxílio de pHmetro até atingir pH de 8,1. Os resultados foram expressos em meq 
de NaOH/100g. Sólidos solúveis totais: segundo o método n° 932.12 da AOAC (1997), com medição em 
refratômetro digital. Ratio: calculado pela relação entre sólidos solúveis e acidez total titulável, segundo 
Reed et al. (1986). Análise estatística Os resultados obtidos foram submetidos a análise de variância 
(ANOVA) e comparação de médias através do teste de Tukey, com nível de 5% de probabilidade, utilizando 
o software Sisvar versão 5.6. 
 
Resultados e discussão  
A Tabela 1 contêm os resultados da caracterização físico-química encontrados nas raízes de 13 genótipos 
de mandioca açucarada. Com destaque para umidade que foram obtidos valores 70,01 (MDO 09) a 92,93% 
(MDO 11), todos os genótipos apresentaram teores de umidade elevados, notou-se que a MDO 9 foi o 
único genótipo com valor baixo. Mafra e Oliveira (2008) atribuem estas elevadas umidades àdificuldade de 
comercialização da mandioca açucarada in natura, pois favorece o desenvolvimento de microrganismo 
como bolores e leveduras. Essa característica da mandioca açucarada pode ser controlada quando mantida 
sob refrigeração durante o a estocagem. Aguiar et al. (2014) avaliaram as características físico-químicas de 
raízes de mandioca açucarada e constataram que a elevada umidade e açucares encontrados nas raízes 
permite a extração do caldo que gera através de processos fermentativos etanol. Os valores para análise 
de cinzas alternaram entre 1,39 (MDO 10) a 3,24% (MDO 1), os genótipos não apresentaram diferenças 
significativas entre si, a 5% de probabilidade, para este parâmetro. 
 
Tabela 1. Caracterização fisico-química de genótipos de mandioca çucarada. 

 
 
O pH é uma fator importante para determinar o potencial de crescimento de microrganismos capazes de 
provocar deterioração, assim como o crescimento de microrganismos patógenos (SOUSA et al., 2007). 
Neste trabalho, o pH variou de 6,16 (MDO 03) a 6,94 (MDO 09), os genótipos apresentaram diferenças 
significativas entre si, a 5% de probabilidade.Souza (2010)em sua pesquisa sobre a caracterização e estudo 
de viabilidade tecnológica do aproveitamento da mandioca obteve pH de 6,62 a 6,83, valores próximos aos 
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encontrados. Aguiar et al. (2014) encontrou valor de pH 6,38 para raízes de mandioca açucaradas. Em 
acidez titulável total, os genótipos apresentaram variação de 3,25 (MDO04) a 5,87 (MDO09) meq NaOH/ 
100g. Araújo (2012) e Souza (2014) encontraram teores de 3,17 e 2,17 meq NaOH/ 100g, respectivamente. 
A acidez é um parâmetro importante, pois é determinada pelo percentual dos ácidos orgânicos, que servem 
de substrato para a respiração e se encontram dissolvidos nos vacúolos das células nas formas livres ou 
combinadas com sais, ésteres e glicosídeos (CHITARRA; CHITARRA, 2005). Os sólidos solúveis totais nas 
mandiocas açucaradas analisadas variaram de 6,37 (MDO 05) a 7,43 ºBrix (MDO 07). Os genótipos 
apresentaram diferenças significativas entre si, a 5% de probabilidade. Os sólidos solúveis são compostos 
solúveis em água contidos nos alimentos, a exemplo, os açucares, ácidos, aminoácidos e vitaminas. O teor 
de sólidos solúveis está diretamente ligado ao estágio de maturação em que o vegetal é colhido, 
geralmente aumenta durante a maturação pela biossíntese de polissacarídeos. Os açucares compõem o 
sabor em equilíbrio com os ácidos orgânicos (CHITARRA; CHITARRA, 2005). O ratio, relação ºBrix/Acidez 
(SST/ATT) indica o grau de equilíbrio entre o teor de açúcares e ácidos orgânicos, e está diretamente 
relacionada à sua qualidade quanto ao atributo sabor, sendo, portanto, um importante parâmetro a ser 
considerado para avaliar a qualidade (LIMA et al., 2002).Para ratio houve variação de 1,26 (MDO 09) a 2,38 
(MDO 07), os genótipos não apresentaram diferenças significativas entrei si, a 5% de probabilidade. 
 
Conclusão 
Através das análises físico-químicas realizadas nas raízes de mandioca açucarada (umidade, cinzas, pH, 
acidez titulável total, sólidos solúveis e ratio) foi possível comprovar que as variedade de mandioca, 
destaque para MDO 07, MDO 12, MDO 08 e MDO 09 com maiores teores de açucares, apresentam 
propriedades que podem ser utilizadas em processos industriais, bem como para subsídios de programas 
de melhoramento genético. 
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Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura fonte de carboidratos para humanos e nutrição 
animal, sendo que para o uso de raízes, a sua toxicidade dos cianoglicosídeos linamarina e lotaustralina 
deve ser levada em consideração (Cereda, 2003; Mcmahon et al., 1995). A toxicidade está relacionada a 
clivagem dos cianoglicosídeos para acetona cianidrina, que em seguida é convertida em acetona e cianeto 

livre (CN-) ou ácido cianídrico (HCN), entretanto tornam-se necessário que condições de pH (superior a 4,0) 

e temperatura (superior a 30 oC) sejam adequadas para que o processo ocorra (Brito et a., 2012). 

A toxicidade do cianeto em animais superiores é o resultado de sua afinidade com o ferro na hemoglobina 
formando um composto estável que não é deslocado pelo oxigênio. Esse fato pode impedir que os tecidos, 
especialmente aqueles do sistema central nervoso, usem oxigênio causando a morte rápida do organismo 
(Dipalma, 1971). Cereda (2003), relata a possibilidade de intoxicação humana pela ingestão de HCN, 
embora alguns artigos lembrarem que o cianeto volátil seja mais perigoso. Pequenos produtos de 
processamento de mandioca para a farinha de mandioca operam geralmente em um ambiente fechado 
onde o gás liberado pode intoxicar os trabalhadores. Assim, é razoável estar preocupado com uma possível 
volatilização do HCN para o ambiente. A pesquisa é necessária para identificar e quantificar as emissões e 
testar o impacto dessas fontes nas concentrações atmosféricas de HCN (Muir, et al., 1988). No Brasil as 
recomendações de tratamento de águas residuais de mandioca em reatores anaeróbicos operam em duas 
fases separadas fisicamente, acidogênicas e metanogênicas (Ribas & Cereda, 2003). Barana e Cereda (2000) 
provaram que na água deriva da prensa de farinha de mandioca nas indústrias, a retenção hidráulica (THR) 
de três dias são suficientes para uma redução da demanda química de oxigênio (DQO) de até 86% com uma 

produção de 2,05 g L-1 de DQO de biogás contendo 65% de metano. A redução do teor total de cianeto 
atingiu 97%. Apesar da literatura indicar claramente que é uma redução total e livre de cianeto, não é 
explicado o que acontece com esse cianeto liberado. Neste trabalho, um procedimento para captura de 
gás foi adaptado para medir HCN arrastado com gases no sistema de digestão anaeróbia para águas 
residuais de mandioca. 
 
Material e métodos 
Substrato 
Foram coletados três lotes de águas residuárias, pós prensagem, na indústria Plaza Indústria e Comércio 
Ltda., localizado em Santa Maria da Serra, São Paulo. Os lotes foram coletados na mesma temporada e 
armazenado à -20 ºC. Foram analisados os parâmetros Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Potencial 
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Hidrogeniônico (pH) seguindo APHA (2012). Cianeto total (linamarina + acetona-cianidrina HCN), Essers, 
(1993), para o afluente e efluente. O efluente puro foi utilizado como substratos em tratamento anaeróbio 
com separação de fases. 
Reatores 
O sistema anaeróbio composto pelo reator acidogênico: fluxo ascendente (ø0,126 m, h = 1,00 m, volume 

útil = 6,0 L). O fluxo foi ajustado para 6 L dia-1, com TDH = 1 dia (Fernandes-Junior, 1995), a temperatura 
de operação foi de 35 ± 1,0 ºC e pH 5,5 - 6,0 (Barana & Cereda, 2000). Reator metanogênico: sistema de 
filtro anaeróbio de fluxo ascendente (ø0,126 m, h = 1,50 m, volume útil = 9,0 L, tendo o meio preenchido 

por leito fixo de anéis de PVC). O fluxo foi fixado em 3,11 L dia-1, com TDH = 3 dias, a temperatura de 32 ± 
1,0 ºC e pH: 6,5 - 7,0 (Barana & Cereda, 2000). 
Coleta e medições de gás 
O gás gerado foi coletado em cada reator (acidogênico e metanogênico) por um pequeno tubo de PVC 
fixado no topo superior dos reatores onde um tubo de látex estava conectado. Para a análise foi preparada 
solução de carbonato de sódio 5% e solução de ácido pícrico saturado (ácido pícrico 2,56 g em 100 mL de 

água destilada). A curva padrão (0,00 - 0,013 mg de HCN mL-1) foi realizada utilizando uma solução de 
cianeto de potássio (6,51 g de KCN e 2 g de KOH) dissolvido e perfazendo 1000 mL com água destilada 
(solução A). Em seguida, esta solução foi utilizada para a curva de calibração. A leitura foi feita no 
espectrofotômetro 540 nm como descrito por Winton & Winton (1958). Os gases a partir de ambos os 
reatores foram monitorados quanto a presença do ácido cianídrico, por meio de sistema de recolha, 
adaptado de Heath et al. (1998). Separadamente o gás a partir de ambos os reatores foi feito borbulhar 
numa solução de 250 mL de carbonato de sódio (0,1 M) como agente de captura, mudado a cada 24 horas. 
Para a dosagem do HCN, tubos de ensaio foram cheios com: solução de carbonato de sódio 1 mL a partir 
de frascos com a solução de captura e 3 mL de solução (A). Tubos de ensaio foram cobertas e colocadas 
num banho de água a ferver durante 5 minutos e, em seguida, arrefecido com água da torneira. A curva 

padrão foi utilizada para transformar os dados de absorbância em mg de HCN mL-1, e calculado para obter 

valores de HCN gerado em 24 horas. O equilíbrio de cianeto foi calculado considerando o teor de cianeto 
no substrato (bruto mandioca águas residuárias) e efluente tratado. A diferença foi o cianeto destruído. 
 
Resultados e discussão 
Os valores obtidos para as águas residuárias da mandioca oriundas do processamento de farinhas utilizadas 
como afluentes no sistema anaeróbio foram: 20,7 mg O2 L-1 de DQO, 45,91 mg L-1 de cianeto total e pH de 
5,8 para o Lote 1; 23,0 mg O2 L-1 de DQO, 47,23 mg L-1 de cianeto total e pH de 5,56 para o Lote 2; e 47,0 
mg O 2 L-1 de DQO, 60,67 mg L -1 de cianeto total e pH de 5,97 para o Lote 3. Os dados obtidos dos três 
lotes de efluente tratado pelo sistema anaeróbio são apresentados na Tabela 1 e são semelhantes à 
literatura (Fernandes 1999; Barana et al. 2000; Ribas et al. 2003). 
 
 

Tabela 1. Demanda química de oxigênio (mg L-1) no tratamento anaeróbio de águas residuais de mandioca 
em reatores acidogênicos e metanogênicos.  

 
  Acidogênico Metanogênico 
     

Águas residuais de 

DQO (mg L -1) Afluente Efluente Efluente Mandioca 
    

Lote 1 Inicial 20,60 18,50 0,88 
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% remoção - * - 10,18 87,33  

Lote 2 

Inicial 18,42 12,13 1,81 

% remoção - * - 34,13 55,00  

Lote 3 

Inicial 53,46 51,14 8,63 

% remoção - * - 4,36 49,33  

 

As maiores reduções de carga orgânica ocorreram no reator metanogênico, uma vez que o reator 
acidogênico é mais adequado para a estabilização de efluentes (Fernandes, 1999). Quanto a redução de 
cianeto total e livre e HCN (Tabela 2) capturados durante os três testes realizados, a maior remoção de 
cianeto total também ocorreu no reator metanogênico, atingindo um valor máximo de 86,75%. 
 

Tabela 2. Balanço de cianeto total e HCN (mg L-1 ou mg 24 horas-1), em gás capturado no tratamento 

anaeróbio de águas residuais de mandioca em reatores acidogênicos e metanogênicos. 
 Cianeto total Cianeto total (*) HCN 

 mg L
-1 

mg 24 horas
-1 

mg 24 horas
-1 

Águas residuais  Efluente Afluente Capturado 

Lote 1     

Substrato 45,91 - - - 

Acidogênico 45,91 275,46 265,02 0,14 

Metanogênico 44,17 137,37 98,83 0,14 

Total - - - 0,28 

Lote 2     

Substrato 47,23    

Acidogênico 47,23 283,38 269,16 0,29 

Metanogênico 44,86 139,51 128,32 0,18 

Total - - - 0,47 

Lote 3     

Substrato 60,67 - - - 

Acidogênico 60,67 364,02 299,8 0,10 

Metanogênico 49,93 155,28 63,91 0,19 

Total - - - 0,29 

(*) Calculado considerando o fluxo correspondente de 6,00 L / reator / dia para acidogênicos e 3,11 l / 
reator / dia para reatores metanogênicos. 
 

A hipótese de que o CN- formado no processo de degradação de linamarina de águas residuais tratadas em 
sistema anaeróbico seria removido em uma forma gasosa foi confirmada pelo HCN capturado na solução 
aquosa de carbonato de sódio. As condições do reator metanogênico favorecem a remoção de ácido 
cianídrico e também sua volatilização. A contagem de microrganismos mostrou que a ação do cianeto foi 
maior no reator acidogênico. Na fase metanogênica em que os microrganismos são anaeróbicos rígidos, a 
contagem foi normal antes da adição de cianeto. A interrupção do gás ocorreu devido à supressão do 
suprimento de alimentos na fase metanogênica e foi revertida após a remoção do cianeto pelo fluxo normal 

no sistema. Provavelmente, as condições em que o reator acidogênico é estabelecido (pH: 5,5-6,0 / 35oC) 

para o tratamento de águas residuais de mandioca a partir de fábricas de farinha favorecem a degradação 
da linamarina por ação enzimática da linamarase e microrganismos, com a subsequente degradação da 
acetona-cianidrina espontaneamente, liberando ácido cianídrico principalmente nesta fase. As 
fermentações em valores de pH inferiores ou iguais a 4,0, que inibem a decomposição espontânea de 
acetona-cianidrina, resultam em maior toxicidade do resíduo, uma vez que a linamarina não é decomposta 
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(Ribas, 2003). A única possibilidade de explicar a presença de ácido cianídrico na solução de captura é o 
fato de que foi arrastado juntamente com os gases. O balanço de HCN é o que melhor explica esses 

resultados. Considerando um valor médio para o substrato de 45,91 mg L-1 expresso como CN total - (Teste 

1) com um fluxo de 6 L/reator/dia, é possível obter por cálculo 275,46 mg de cianeto total correspondente 
à um afluente (substrato) no reator acidogênico em 24 horas. No efluente que teve em seu fluxo apenas 

44,17 mg de cianeto total foi encontrado 265,02 mg dia-1 . A diferença de 10,22 mg dia-1 corresponde a 
remoção de cianeto total em 24 horas. O mesmo cálculo pode ser realizado para o reator metanogênico 

que assim como no reator acidogênico, a diferença de 38,54 mg 24 h-1 corresponde ao cianeto total 

removido, que também pode ser arrastado com os gases do reator metanogênico. De acordo com Lopes 

(2001), considerando as equivalências estequiométricas, a quantidade detectada de 0,14 mg 24 h-1 ácido 

hidrociânico corresponde a 1,24 mg 0,24 h-1 de linamarina para cada reator, com um total de 2,49 mg 24 
h-1. Esse valor é muito inferior ao 38,54 mg de cianeto total removido em cada reator no mesmo período. 
O mesmo cálculo pode ser feito com os resultados de outros dois testes que mostram que a quantidade 
de ácido cianídrico administrada em gases corresponde a uma fração muito pequena da linamarina ou seus 
compostos metabólicos degradados. Com relação a quantidade de HCN capturada em 24 horas, 
considerando a reação estequiométrica (Lopes, 2001) da degradação de linamarina, a soma dos valores 
seria igual a 2,48 mg de linamarina 24h-horas no Teste 1, 4,18 mg 24 h-1 no Teste 2 e 3,47 mg 24 h-1 no 
Teste 3. Os resultados obtidos mostram claramente que uma parte muito pequena de HCN e os gases não 
mostraram arrastar a mesma tendência. A diferença pode ter sido metabolizada por microrganismos. É 
possível que a linamarina tenha sido hidrolisada em ambos os reatores, mas apenas utilizada pelos 
microrganismos no reator metanogênico. A metodologia também pode ser usada para verificar a presença 
de gás cianídrico na atmosfera de ambientes de trabalho de fábricas de farinha. 
 
Conclusões 
Com base nas condições em que os testes foram realizados correspondendo aos registrados encontrados 
na literatura para a digestão anaeróbica de águas residuais de mandioca, pode-se confirmar que a maior 
degradação de linamarina ocorre no reator metanogênico, embora quase todo produto da degradação 
seja metabolizado em reatores e pouco é perdido como HCN com os gases gerados. 
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é a terceira maior fonte de calorias no mundo, perdendo apenas 
para o arroz e o trigo, sendo consumida por mais de um bilhão de pessoas na África, América do Sul e Ásia. 
A cultura, basicamente plantada por agricultores familiares (87%), e um dos meios de sobrevivência da 
população rural, não só por ser uma planta resistente e adaptável a diversos ecossistemas, mas pelos seus 
múltiplos usos. As raízes podem ser processadas como farinha, o amido extraído ou podem ser utilizadas 
como mandioca fresca (GUANZIROLI, 2013). A mandioca de mesa, conhecida também por mandioca 
mansa, aipim ou macaxeira, é assim denominada em função do baixo teor de compostos cianogênicos em 
sua polpa. O consumo culinário das raízes de mandioca mansa é bastante diversificado, sendo 
comercializada como vegetal fresco, refrigerada, congelada, pré-cozida, chips de aipim, bolinhos de aipim 
e purê (MORETO & NEUBERT, 2014). As raízes das variedades de mandioca de mesa destinadas à 
comercialização como vegetal fresco devem atender às exigências sensoriais do consumidor, 
demonstrando sabor característico, textura macia e cozimento rápido (FIGUEIREDO, 2012; MEZETTE et al., 
2009). O tempo de cocção e a qualidade da massa cozida são características importantes na seleção de 
uma cultivar de mandioca, tanto para o consumo in natura como para a indústria. O tempo de cocção está 
relacionado com a qualidade da massa cozida, isto é, quanto menor esse tempo, melhor a massa gerada 
(BELÉIA et al., 2006; LORENZI, 1994). Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o tempo de cozimento 
de três variedades de mandioca de mesa cultivadas na região de Canoinhas-SC e quatro variedades da 
Embrapa. 
 
Material e métodos  
As variedades BRS 396, BRS 397, BRS 399, BRS 982, IAC 576, Pioneira e Vassourinha foram colhidas em 
Canoinhas nos campos experimentais da Embrapa em maio de 2015, as quais foram plantadas com quatro 
repetições de campo. As raízes de mandioca foram lavadas em água corrente, removidas a casca e 
entrecasca, cortadas em cilindros da parte central da raiz e em toletes e cozida em água. O tempo de 
cozimento foi avaliado utilizando garfo, sendo padronizada a massa de raiz para a quantidade de água. Os 
resultados foram submetidos ao teste F da análise de variância. As análises de variância foram realizadas 
com auxílio do programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2010). 
 
Resultados e discussão  
A cocção das raízes de mandioca de mesa é influenciada por diversos fatores, tais como: cultivar, idade na 
colheita, práticas de cultivo, condições ambientais durante o período de cultivo ou que antecede a colheita 
(CARVALHO et al., 2007; FRANCK et al., 2011; LORENZI, 1994). As sete variedades avaliadas não 
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apresentaram diferença estatística (p>0,05) com relação ao tempo de cozimento, apresetando valor médio 
de 15 minutos (Tabela 1). Pereira et al. (1985) sugerem o critério para o tempo de cozimento em quatro 
níveis: ótimo (até 10 minutos), bom (11 a 20 minutos), regular (21 a 30 minutos) e ruim (maior do que 30 
minutos). Segundo esse critério as variedades são classificados com bom cozimento. As variedades BRS 
397, BRS 399, IAC 576 e Vassourinha apresentaram os maiores rendimento de polpa, com valores 
superiores a 79% (Tabela 1). O rendimento de polpa dessas variedades é superior ao descrito por Cereda e 
Vilpoux (2003), os quais relatam que as perdas com a casca, entrecasca e pontas variam em média de 25 a 
35% do peso total das raízes. 
 
Table 1. Tempo de cozimento e rendimento de polpa de diferentes clones de mandioca de mesa colhidos 
em Canoinhas-SC. 

 
 
Conclusão  
As variedades BRS 397, BRS 399, IAC 576 e Vassourinha apresentaram tempo de cozimento menor do que 
18 minutos e elevado rendimento de polpa.  
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Introdução  
A raiz de mandioca (Manhiot esculenta Crantz) é cultivada nas mais variadas regiões do Brasil e sua 
produção e comercialização são dirigidas tanto para consumo direto como para indústria de 
transformação. (DIAS; LEONEL, 2005) Segundo (EMBRAPA, 2013), embora a mandioca, nas principais 
regiões produtoras do Norte e Nordeste, seja considerada uma das principais fontes de alimento da 
população, ainda é cultivada em pequenas extensões de terra e meios de produção desprovidos das 
revoluções agrícolas, tendo em vista a adoção de níveis tecnológicos não tão modernos, onde ainda há 
utilização de mão de obra familiar, baixa participação de mercado e possuir capital aquém da necessidade 
de investimentos que o setor necessita. Maior parte da mandioca produzida no Norte e Nordeste do país 
se destina à comercialização de farinha. Já é evidente que a prática desta produção nestas regiões tem sido 
desenvolvida, especialmente, por membros da agricultura familiar. Assim, a comercialização deste produto 
torna-se de fundamental importância para a renda das comunidades rurais carentes, assim como mantém 
por décadas o conhecimento tradicional associado. (ÁLVARES et al., 2013) A mandioca já esteve associada 
à cultura de subsistência, mas hoje é uma das cadeias produtivas mais importante do Estado do Pará, que 
assume a liderança nacional em volume de produção. Com cinco milhões de toneladas, 90% são cultivadas 
por agricultores familiares em pequenas empresas de propriedades rurais, o cultivo da mandioca no 
Estado, em toda sua cadeia produtiva, gera algo em torno de R$ 1 bilhão por ano, segundo dados do IBGE. 
(EMBRAPA, 2016) A farinha constitui um dos principais produtos derivados da mandioca, e seu uso é muito 
disseminado em todo o País, e faz parte da refeição diária de muitos brasileiros, especialmente das regiões 
Norte e Nordeste. Se caracteriza como alimento de alto valor energético, rico em amido, contém fibras e 
alguns minerais como, cálcio, potássio, fósforo, ferro e sódio. (DIAS, LEONEL, 2005) No Estado do Pará, a 
farinha de mandioca é a principal fonte de carboidrato para uma grande parcela da população de menor 
renda econômica. Além do papel social que desempenha, ela passou a ter importância econômica para os 
municípios que a produzem e para o Estado, através da comercialização da farinha de mandioca, que é um 
dos alimentos obtidos a partir das raízes de mandioca. (CHISTÉ et al., 2010). O objetivo do presente 
trabalho foi realizar a análise físico-química das farinhas dos municípios de Cametá e Limoeiro do Ajuru no 
Estado do Pará, assim como comparar e caracterizar os parâmetros avaliados. 
 
Material e métodos  
Foram analisadas farinhas de mandioca produzidas e comercializadas nos municípios de Cametá e Limoeiro 
do Ajuru, em novembro de 2017. As farinhas foram avaliadas quanto a acidez, umidade, teor de cinzas, 
lipídios e proteínas. 2.1 Parâmetros analisados na farinha de mandioca A acidez foi determinada utilizando 
o método de acidez em solução normal através da titulação em triplicata com NaOH, em solução com 1,5g 
das amostras de farinha para os dois municípios avaliados. Para a determinação de umidade das farinhas 
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de mandioca, utilizou-se estufa com circulação de ar a 105ºC durante 6h, realizando a pesagem da amostra 
durante duas vezes até a massa constante. O teor de cinzas foi determinado utilizando mufla a 550ºC por 
4h. O teor de lipídios foi determinado por extração em soxhlet durante 6h e posterior evaporação de 
hexano em estufa. Para a avaliação do teor de proteínas, foi usado o método de Kjeldahl. A determinação 
de proteínas iniciouse com a fase de digestão, utilizando o digestor durante 4h. Em seguida as amostras 
foram levadas para o destilador de nitrogênio MA-36 da marca MARCONI. Após a destilação, a última etapa 
foi a titulação da amostra com ácido clorídrico a 0,02N. Os resultados obtidos referentes a avaliação físico-
química da farinha de mandioca foram submetidos à análise estatística, sendo realizadas as comparações 
de médias e seus desvios padrões respectivos. 
 
Resultados e discussão  
Os resultados obtidos referentes à caracterização físico-química das farinhas de mandioca analisadas 
encontram-se na Tabela 1. 
 
Tabela 1- Caracterização físico-química de amostras de farinha de mandioca. 

 
 
1 Análise de Acidez  
Os valores encontrados de acidez da farinha de mandioca para ambas as cidades está dentro do permitido 
pela portaria Nº 554, de 30 de agosto de 1995, que estabelece um valor de até 3% para a acidez. Está 
dentro do padrões exigidos pela NORMATIVA 52 DE 2011, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO (MAPA), que estabelece um valor máximo de 1,4% de acidez. Dias e Leonel (2006) 
encontraram valores, na farinha de mandioca, seca, variando de 2,08 a 7,40 meq NaOH/100g, essa 
diferenciação de valores comparados com os do presente trabalho pode ter relação com a quantidades de 
amostras usadas na análise. SOUZA et al., (2008) estudaram a variabilidade físico-química da farinha de 
mandioca com valores de acidez que variaram de 1,09 a 2,89 meq NaOH.100 g–1. Esses resultados se 
aproximam da análise realizada com os dois municípios.  
2 Análise de Umidade Com relação a umidade, os resultados encontrados mostraram-se aceitáveis de 
acordo com a legislação vigente que estabelece 13% de umidade máxima para a farinha de mandioca, 
assim como para outros derivados da mandioca, de acordo com SARMENTO, (2010). SANTOS, (2004) 
também realizou estudo com farinha de mandioca temperada e constatou valores de 7,45% e 6,74% para 
duas formulações distintas. Apesar de constituintes diferentes os valores são próximos ao do presente 
estudo.  
3 Análise de Cinzas  
CHISTÉ, (2010), também realizou estudo sobre a caracterização físicoquímica da farinha de mandioca 
comercializada na cidade de Belém-PA, obtendo como umidade valores que variaram de 1,45% a 8,39% 
para as 10 amostras de farinha do grupo D'água avaliadas. Para os teores de cinzas os resultados variaram 
de 0,16% a 1,64%. Comparado com a PORTARIA Nº554 DE AGOSTO DE 1995, os teores de cinzas 
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encontrados estão dentro do limite permitido. Sendo de 1,5% para farinhas finas, médias e grossas do 
grupo seca. E de até 2% para farinhas finas e grossas do grupo D'água.  
3.4 Análise de Proteína  
O teor de proteína encontrado na análise se aproxima dos resultados obtidos por SOUZA et al., (2008), ao 
estudar a caracterização físico-química de farinhas de mandioca do município de cruzeiro do sul-ACRE. O 
resultado médio encontrado foi de 1,18%, quase o mesmo nível de proteína bruta encontrada para o 
município de Limoeiro do Ajuru. CHISTÉ, COHEN, (2010) também determinaram o teor de proteína ao 
analisarem farinhas de mandioca comercializadas na cidade de Belém-PA, obtendo resultados que 
variaram de 0,53% a 1,38%. Também foi determinado os valores de lipídeos no mesmo estudo, obtendo 
resultados variando de 0,54% a 1,02%.  
5 Análise de Lipídios  
SOUZA et al., (2008), também determinou o teor de lipídeos em farinhas de mandioca e obteve 0,95% no 
valor médio de três amostras. SOUZA et al., (2008) também realizou estudo no Vale de Juruá sobre a 
caracterização físico-- química da farinha e obteve resultado médio de teor de lipídeos de 1,37%. Não há 
legislação vigente para teores de proteínas e lipídeos. 
 
Conclusão  
Com relação a avaliação de acidez, umidade e cinzas os resultados estão aceitáveis e dentro do limite 
permitido pela legislação brasileira; As farinhas de mandioca do município de Cametá demonstram-se mais 
ácidas em comparação com as de Limoeiro do Ajuru; Os valores de lipídeos não foram tão equilibrados em 
virtude do uso de hexano no processo de extração; Mesmo sendo produzida ainda em condições 
tradicionais de fabricação, nas análises das farinhas obteve-se valores relevantes para o presente estudo, 
havendo equilíbrio entre as comparações de valores e aceitabilidade pela atual legislação. 
 
Referências  
ÁLVARES, V. D. S., da Costa, D. A., Felisberto, F. Á. V., da Silva, S. F., & Madruga, A. L. S. (2013). Atributos 
físicos e físico-químicos da farinha de mandioca artesanal em rio branco, Acre. Revista Caatinga, 26(2), 50-
58.  
CHISTÉ, Renan Campos; DE OLIVEIRA COHEN, Kelly. Caracterização fisicoquímica da farinha de mandioca 
do grupo d’água comercializada na cidade de Belém, Pará. Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial, 
v. 4, n. 1, 2010.  
DIAS; LEONEL. Caracterização Físico-Química De Farinhas De Mandioca De Diferentes Localidades Do Brasil. 
22 de dezembro de 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/cagro/v30n4/v30n4a15. Acesso em: 05 
de dezembro de 2015.  
EMBRAPA. Perguntas e respostas: Mandioca. Disponívelem:. Acesso em: 05 de dezembro de 2017.  
CHISTÉ et al. Estudo das propriedades físico-químicas e microbiológicas no processamento da farinha de 
mandioca do grupo d’água. 2007. Acesso em: http://www.redalyc.org/html/3959/395940082009/. Acesso 
em: 05 de dezembro de 2017.  
LEITE DE SOUZA, Joana Maria et al. Variabilidade físico-química da farinha de mandioca. Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, v. 28, n. 4, 2008.  
SANTOS, Francislei Santa Anna; FIGUEIRÊDO, RMF de; QUEIROZ, AJ de M. Isotermas de adsorção de 
umidade de farinhas de mandioca temperadas. Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, v. 6, n. 2, p. 
149-155, 2004. 
 



 

 

522

Palavras chave: Físico-química, Mandioca. 
  



 

 

523

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICADE BISCOITOS 
AMANTEIGADOS DO RESÍDUO DA MANDIOCA (MANIHOT ESCULENTA 

CRANTZ) ENRIQUECIDO COM PÓLEN E MEL 

Iuri Costa, Daniela Rocha Pereira, Darlen Bruna de Souza da Silva, Elizandra Martins de 

Melo, Maricely Janette Toro. 

iuricosta14@outlook.com, rocha.daniela.ta@gmail.com, darlenbrunasouza@gmail.com, elizandramartins34@gmail.com, 

maryuria12@hotmail.com 

Discentes do curso de Tecnologia de Alimentos - Universidade do Estado do Pará (UEPA) 

 

 

Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é um tubérculo cultivado em solos tropicais com reduzida 
disponibilidade de nutrientes, tolera desde altas precipitações, como as condições climáticas da Região 
Amazônica, até as deficiências hídricas do Semiárido, sendo a espécie predominante no Brasil aManihot 
esculenta que possui a capacidade de armazenar quantidade significativa de amido nas raízes(SILVA et al., 
2016). Os maiores produtores de mandioca no Brasil são os Estados do Pará e da Bahia, tendo a sua maior 
parte destinada à produção de farinha para consumo humano. Porém, durante o seu processamento, vários 
resíduos são gerados e entre estes, está a crueira, este resíduo possui estrutura fibrosa constituída das 
raízes e entrecascas, é obtido na fase de peneiramento por possuir diâmetro maior do que a malha da 
peneira, contém quantidades significativas de carboidratos, amido e fibrasalimentares (MARTINEZ; ARMIN, 
2017; PEREIRA JUNIOR et al., 2014; RODRIGUES; CALIARI; ASQUIERI, 2011). Geralmente a crueira é rejeitada 
ou utilizada como ração para animais ou até mesmo descartada ao solo como adubo orgânico (NEVES, 
2004). Uma alternativa para aproveitamento da crueira é a elaboração de biscoitos devido possuir 
concentrações de amido, visto que biscoito é o produto obtido pelo amassamento e subsequente 
cozimento da massa prepara a partir de farinhas de amido, fermentada ou não e outras substâncias 
alimentícias (BRASIL, 1978). O uso do mel já foi registrado em várias partes do mundo desde a antiguidade 
isso se deve ao seu alto valor calórico e terapêutico, além de suas propriedades antioxidantes. Este pode 
ser utilizado em substituição ao açúcar refinado, isoladamente ou associado a outros alimentos (GOMESet 
al. 2017). O pólen é bastante utilizado como suplemento alimentar embora também sejam usados no ramo 
da farmacologia e cosmética, é considerado uma fonte proteica de elevado valor biológico e rico em 
vitaminas antioxidantes (A, C e E), β caroteno, e substâncias polifenólicas, principalmente flavonoides. Em 
alimentos, é bastante utilizado na produção de barras de cereais, chocolates, bolachas, saladas, pastas, etc 
(ALVES,2013). Diante do exposto, objetivou-se desenvolver biscoitos a base da crueira de mandioca 
enriquecendo-os com pólen e mel afim de aumentar ainda mais seu valor nutricional além de ser uma 
alternativa para as pessoas com doença celíaca por não conter glúten. 
 
Material e métodos  
As análises microbiológicas, físico-químicas e elaboração dos biscoitos foram realizadas nos Laboratóriosde 
Microbiologia, Química e Alimentos, do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia – CCNT da Universidade 
do Estado do Pará – UEPA.  
Matéria Prima  
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A crueira foi adquirida por casas de farinhas localizadas no município de Salvaterra, PA, e armazenada em 
frascos limpos, mantida sob refrigeração até o momento de sua caracterização e elaboração dos biscoitos.A 
crueira foi seca em estufa a 50ºC por 24h e em seguida resfriada em dessecador até a temperatura 
ambiente. Após esse tempo, o resíduo foi homogeneizado até atingir o aspecto de farinha e dessa forma 
foi possível realizar os procedimentos de caracterização e posteriormente a elaboração dos biscoitos.  
Caracterização físico-química 
A caracterização físico-química da farinha de crueiracompreendeu as análises de umidade, proteína, pH, 
cinzas e acidez e dos biscoitosa determinação de umidade, acidez, pH, acidez total titulável, proteínas, 
lipídeos e cinzas que foram realizadas de acordo com a metodologia descrita por Adolfo Lutz (2008). Todos 
os ensaios foram realizados em triplicata e para a obtenção dos resultados foram realizadas as médias para 
cada parâmetro analisado.  
Avaliação Microbiológica  
A avaliação microbiológica dos biscoitos e da crueira foramrealizadas conforme os critérios estabelecidos 
pela RDC nº 12 que regulamenta os padrões microbiológicos para alimentos (BRASIL, 2001). As 
amostrasforam avaliadas quanto a contagem de coliformes totais e termotolerantes. As análises 
microbiológicas foram realizadas de acordo com os procedimentos descritos pela American Public Health 
Association.  
Elaboração dos Biscoitos  
Os componentes da formulação dos biscoitos foram adquiridos no mercado de Belém, PA. As quantidades 
de matérias-primas utilizadas para a elaboração dos biscoitos encontram-se descritas na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Ingredientes para obtenção dos biscoitos amanteigados enriquecido com pólen e mel. 

 
 
Inicialmente pesou-se os componentes da formulação e em seguida misturou-se o açúcar, a manteiga e o 
mel.Logo após foram adicionados o pólen desidratado e a farinha de crueira. Em seguida os biscoitos foram 
moldados e assados por aproximadamente 10 minutos em uma temperatura de 150°C em forno industrial. 
Após resfriou-se em temperatura ambiente e posteriormente foram feitas as análises físico-químicas e 
microbiológicas.  
 
Resultados e discussão  
Os resultados médios dos parâmetros físico-químicos avaliados na farinha de crueira e no biscoito 
amanteigado da farinha de crueira estão expressos na Tabela 2.  
 
 
 
Tabela 2. Resultados médios das análises físico-químicas realizadas na da farinha de crueira e no biscoito 
amanteigado de farinha de crueira. 
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Os valores médios de umidade encontrados para a farinha de crueira e para o biscoito foram de 8,4% e 
3,87% respectivamente, valor superior ao encontrado por Neves (2004) que também caracterizou farelo 
de mandioca e obteve valor de 5,09 % de umidade, em relação à umidade do biscoito (3,86%) os valores 
encontrados está próximo aos encontrados por Lopes( 2012) que encontrou valores de umidade variando 
entre 1,69 a 5,01 ao caracterizar biscoitos amanteigados sem glúten adoçados com açucares alternativos, 
estando dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente para biscoitos(BRASIL, 1978), que determina 
o máximo de 14% de umidade, portanto a farinha de crueira pode ser uma alternativa na produção de 
massas. O teor de lipídios encontrado para o biscoito foi de 30,67%, tal valor já era esperado por se tratar 
de um biscoito amanteigado, sendo este valor parecidos aos encontrados na literatura. O teor de proteína 
encontrado na farinha de crueira e no biscoito foram iguais a 1,43 e 2,01respectivamente. Os valores de 
proteína para a farinha de crueira foram próximos aos encontrados por Rodrigues (2010) que encontrou 
um valor de 1,50. Quanto a quantidade de proteína para o biscoito houve pouca variação com relação ao 
teor de proteína encontrados para a farinha de crueira, isso demonstra que mesmos após adição de pólen 
e demais ingredientes na formulação dos biscoitos, não houve grandes acréscimos de proteína no produto 
final. Os valores médios acidez em solução normal encontrados para a farinha de crueira foi de 11,75% e 
para o biscoito de 21,73%, e pH de 4,68 e de 4,93 para as respectivas amostras, valores diferentes de Neves 
(2004) que também caracterizou farelo de mandioca, com 5,48 de acidez (mLNaOH N/100g ) e pH 5,4 estas 
variações podem ser explicadas devido as fermentações naturais do resíduo úmido. Verifica-se também 
que a acidez do biscoito deu 21, 74%, valor alto comparado ao permitido pela Resolução CNNPA n.12 de 
1978 que estabelece o máximo de 2mL/100g (BRASIL, 1978), a acidez alta se justifica pela presença de 
ácidos graxos na manteiga e pela farinha de crueira que possui acidez alta devido seu processo 
fermentativo natural. Quanto ao teor de cinzas, observa-se o valor de 0,92 para a farinha de crueira e 1,35% 
para o biscoito, que se encontrou dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, que 
permite ao máximo de 3,0% p/p de resíduo mineral em biscoitos (BRASIL, 1978). Quanto às análises 
microbiológicas dos biscoitos elaborados a partir do resíduo da mandioca, apresentaram- se em 
conformidade quanto aos padrões microbiológicos sanitários para alimentos, exigidos pela RDC nº 12, de 
02 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001). Os pães apresentaram um valor de 7,3 NMP/100mL deamostra para 
coliformes totais e7,2 NMP/100mL para coliformes termotolerantes. 
 
 
 
Conclusão  
A farinha do farelo de mandioca caracteriza- se como um produto de baixa umidade, baixo teor de 
proteínas e cinzas e elevada acidez. O incremento da farinha de crueira na formulação dos biscoitos 
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influenciou na cor, acidez e pH do produto. Os biscoitos elaborados com o farelo da mandioca 
apresentaram bom comportamento durante o processamento e boa estabilidade, demostrando que a 
utilização da farinha de crueira pode ser uma boa alternativa na elaboração de biscoitos 
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura importante a nível mundial devido ser bastante 
adaptávelem diversos ambientes, rústica e possui baixa exigência de fertilidade do solo, o que a torna a 
terceira maior fonte de alimento nas regiões tropicais, após o arroz e o milho (TIRONI, 2015). Este tubérculo 
possui grande importância econômica em vários países tropicais sendo utilizada principalmente na 
produção de fécula e farinha. Porém, durante o seu processamento vários resíduos são gerados, e dentre 
os resíduos gerados está a crueira, a qual corresponde ao resíduo sólido proveniente do processamento da 
raiz de mandioca para a produção da farinha (MARTINEZ.; ARMIN, 2017). A indústria processadora de 
mandioca, ainda, não atentou para um aproveitamento eficiente de seus resíduos, entretanto muitas 
possibilidades de seu uso já foram estudadas, como a utilização da crueira, também chamada de farelo da 
mandioca ou resíduo da mandioca, no qual geralmente é descartada ao solo servindo de adubo orgânico 
ou como ração animal. Este resíduo se destaca por possui quantidades significativas de carboidratos, amido 
e alta concentração de fibras alimentares, principalmente fibras insolúveis (RODRIGUES; CALIARI; 
ASQUIERI, 2011; NEVES, 2004). A massa de Pão de Queijo pode ser definida como um produto não 
fermentado, obtido pela gelatinização do amido, adicionado de queijo e outros ingredientes, modelada ou 
não, resfriada ou congelada. Sendo esta produzida a partir de amido de mandioca (polvilho doce/polvilho 
azedo ou fécula) e queijo (BRASIL, 2000). A crueira pode então ser uma alternativa para a elaboração de 
pão de queijo, visto que possui quantidades significativas de amido. O pão de queijo é um produto muito 
apreciado pelo brasileiro pois além de ser um produto saboroso, é fonte de carboidrato, e possui 
quantidades consideráveis de proteínas, minerais e lipídios. Outra vantagem de seu consumo é que este 
pode ser consumido por pacientes celíacos por não conter glúten uma vez que essas pessoas apresentam 
intolerância à fração prolamina das proteínas presentes em alguns cereais, como trigo, centeio, cevada e 
aveia (NAGATA,2015). O pão de queijo não possui glúten em sua composição, podendo ser consumido 
porpessoas com doença celíaca. Porém, como outros produtos depanificação sem glúten, é feito de amidos 
refinados, portanto, tem níveis baixos de fibras (FERNANDES et al., 2015). A utilização da crueira na 
formulação também seria uma forma de complementar nutricionalmente o produto por apresentar 
quantidades significativas de amido, carboidratos, e alta concentração de fibra alimentar (RODRIGUES, 
2010). Sendo assim, o objetivo do trabalho foi produzir pães de queijo com a farinha do resíduo da 
mandioca e estudar as características físico químicas e microbiológicas do produto final. 
 
Material e métodos  
As análises microbiológicas, físico-químicas e elaboração dos pães de queijo foram realizadas nos 
Laboratórios de Microbiologia, Química e Alimentos, do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia – CCNT 
da Universidade do Estado do Pará – UEPA.   
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Matéria Prima  
A crueira foi adquirida por casas de farinhas localizadas no município de Salvaterra, PA, e armazenada em 
frascos limpos, mantida sob refrigeração. A crueira foi seca em estufa a 50ºC por 24h e em seguida resfriada 
em dessecador até a temperatura ambiente. Posteriormente, o resíduo foi homogeneizado até atingir o 
aspecto de farinha. 
Caracterização físico-química. A caracterização físico-química dos pães de queijo compreendeu a 
determinação de umidade, acidez, pH, proteínas, lipídeos, ecinzas que foram realizadas de acordo com a 
metodologia descrita por Adolfo Lutz (2008). Todos os ensaios foram realizados em Triplicata e para a 
obtenção dos resultados foram realizadas as médias e desvios padrão para cada parâmetro analisado. 
Avaliação Microbiológica. A avaliação microbiológica dos pães de queijo foirealizada conforme os critérios 
estabelecidos pela RDC nº 12 que regulamenta os padrões microbiológicos para alimentos (BRASIL, 2001). 
As amostrasforam avaliadas quanto a contagem de coliformes totais e termotolerantes. As análises 
microbiológicas foram realizadas de acordo com os procedimentos descritos pela American Public Health 
Association.  
Elaboração dos Pães de Queijo. Os componentes da formulação dos pães de queijo foram adquiridos no 
mercado de Belém, PA. As quantidades de matérias-primas utilizadas para a elaboração dos pães de queijo 
encontram-se descritas na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Formulação dos pães de queijo do resíduo da mandioca. 

 
 
Para a elaboração dos pães de queijo inicialmente adicionou-se a farinha do resíduo da mandioca uma 
mistura previamente preparada de leite, óleo e sal e água morna. Em seguida foram adicionadas o queijo 
e ovo, os quais foram misturados até se obter uma massa homogênea. A massa foi dividida em porções de 
aproximadamente 15g e moldada de forma manual em formato esférico. Os pães de queijo foram assados 
em forno industrial a 150ºC por 20 minutos.Após resfriou-se em temperatura ambiente e posteriormente 
foram feitas as análises físico-químicas. 
 
Resultados e discussão  
Os resultados médios dos parâmetros físico-químicos avaliados na farinha de crueira e no biscoito 
amanteigado da farinha de crueira estão expressos na Tabela 2. 
 
 
 
Tabela 2. Resultados médios das análises fisico-químicas realizadas nos pães de queijo do resíduo da 
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mandioca. 

 
 
O valor encontrado para o teor de umidade (26,86%) está próximo ao valor médio encontrado por Nagata 
(2015) para o mesmo parâmetro (26,46%), ao estudar o potencial tecnológico e de mercado de pré-mistura 
completa para pão de queijo. Quanto ao valor médio do pH da amostra foi de 5,41 próximo ao menor valor 
(5,72) encontrado por Aplevicz e Demiate (2007) e acidez de 8,80, onde a partir dessas análises os valores 
de pH e acidez titulável foram relacionados com o tipo de matéria-prima utilizado na formulação da massa, 
ou seja, o alto valor de acidez e pH se devem ao uso da crueira na formulação, sendo esta de caráter ácido. 
Os pães de queijo apresentaram um teor de proteína de 7,8 e 25,07 de lipídio esses valores se justifica 
devido ao fato de se tratar de um produto que contém ovos e queijo, ingredientes ricos em lipídeos e 
proteína. apresentaram resultados próximos ao detectados por Silva (2003) que encontrou 7,1% de 
proteína e21,66% de lipídios no pão de queijo tradicional e por Sosa (2010) que encontrou valor lipídico de 
24,02%. Quanto a cinzas obteve-se um valor de 3,75 %, valor aproximado ao encontrado por Silva (2003) 
que obteve 2,66% de cinzas no pão de queijo tradicional. As análises microbiológicas dos pães de queijo 
elaborados a partir do resíduo da mandioca, apresentaram- se em conformidade quanto aos padrões 
microbiológicos sanitários para alimentos, exigidos pela RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001). 
Os pães apresentaram um valor de 3,0 NMP/100mL deamostra para coliformes totais e 7,2NMP/100mL 
para coliformes termotolerantes. 
 
Conclusão  
O pão de queijo elaborado com o resíduo da mandioca apresentou alto teor de umidade, lipídios, acidez, 
quantidades consideráveis de cinzas, e principalmente de proteína. Considerando-se que o pão de queijo 
é um produto bem aceito e com alta densidade energética torna-se necessário o desenvolvimento de novas 
pesquisas utilizando-se outros ingredientes, desta forma, o pão de queijo com farinha do resíduo da 
mandioca pode ser uma alternativa na elaboração desse tipo de produto. 
 
Referências  
APLEVICZ, K. S.; DEMIATE, I. M. Análises físico-químicas de pré-misturas de pães de queijo e produção de 
pães de queijo com adição de okara. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 5, p. 1416-1422, set./out. 
2007.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência nacional de Vigilância Sanitária. Portaria n°29, de 01 de junho de 
2000. Estabelece regulamento Técnico para a Fixação de Identidade e Qualidade de Massa de Pão de 
Queijo e Mistura para o Preparo de Pão de Queijo. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 
DF, 14jul.2000.  
FERNANDES, D. S.; DEL BEM, M. S.; SORROCHE, A. P.; LEONEL, M.; LEONEL, S. Elaboração De Pão De Queijo 



 

 

530

Adicionado Com Farinha De Banana Verde: Características Físicas E Sensoriais. Revista Raízes e Amidos 
Tropicais, v. 11, n. 1, p. 56–65, 2015.  
MARTINEZ., D. G.; ARMIN, F. Potencial do Resíduo do Processamento da Mandioca para Produção de Etanol 
de Segunda Geração. Revista Brasileira de Energias Renováveis, v. 6, p. 141–148, 2017.  
NAGATA, C. L. P. Potencial tecnológico e de mercado de pré-mistura completa para pão de queijo.2015. 
137 p. Tese (doutorado em Ciência dos Alimentos) – Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais.  
NEVES, V.J.M. Uso do resíduo da produção de farinha de mandioca (crueira) na produção de álcool fino. 
[dissertação]. Botucatu (SP): Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”; 2004. 55p. 
RODRIGUES, J. P. DE M.; CALIARI, M.; ASQUIERI, E. R. Caracterização e análise sensorial de biscoitos de 
polvilho elaborados com diferentes níveis de farelo de mandioca. Ciência Rural, v. 41, n. 12, p. 2196–2202, 
dez. 2011.  
RODRIGUES, P.M. Caracterização e análise sensorial de biscoito de polvilho enriquecido com farelo de 
mandioca. [Dissertação] Universidade federal de Goiás UFG- Goiás, 2010.  
SILVA, M. R.; GARCIA, G. K. S. ; FERREIRA, H. F. Caracterização Química, Física E Avaliação Da Aceitação De 
Pão De Queijo Com Baixo Teor Energético.Alim. Nutr., Araraquara, v.14 , n.1, p. 69-75, 2003.  
SOUSA,D. E. F.Pão de Queijo Adicionado de Concentrado Protéico de Soro,2° Simpósio de Inovação 
Tecnológica, 2010.Disponível em: . Acesso em: 15 de janeiro de 2018.  
TIRONI, L. F. et al. Desempenho de cultivares de mandioca em ambiente subtropical. Bragantia, v. 74, n. 1, 
p. 58–66, 2015. 
 
Palavras chave: Pão de Queijo, Crueira, Mandioca. 
  



 

 

531

CARACTERÍSTICAS DE COZIMENTO DE MANDIOCAS COLORIDAS CULTIVADAS  
NO ACRE 

Amauri Siviero, Samyla Maria De Sousa Freitas, Clemson Silva De Souza, Vlayrton 

Tomé Maciel, Lauro Sariva Lessa. 

amauri.siviero@embrapa.br, samylamariasf@gmail.com, clemesonsouza12@hotmail.com, vlayrton.maciel@embrapa.br, 

lauro.lessa@embrapa.br 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

 

 

Introdução  
A maior parte da mandioca no Acre é utilizada para a fabricação de farinha. No entanto entre as populações 
locais amazônicas é expressivo o consumo de mandioca cozida popularmente conhecida como macaxeira. 
A combinação de material genético com maior teor de vitaminas, presente em mandiocas de polpa 
amarela, e que cozinham rápido é rara, no entanto, bastante frequente nas variedades selecionadas e 
conservadas há milênios pelos povos indígenas da Amazônia. A variação no cozimento da macaxeira está 
em função da variedade, solo e idade da planta. Os estudos mais recentes envolvem adoção de métodos 
instrumentais de análise da mandioca crua e cozida na busca de uma associação com o tempo de cozimento 
como: textura, resistência à penetração, coloração da massa, viscosidade, pegajosidade, plasticidade entre 
outros. Todos estes fatores estão relacionados às propriedades funcionais do amido da polpa, teor de 
cianeto e a quantidade de água absorvida após o cozimento das raízes. O conceito de qualidade culinária 
de raízes de macaxeira é o tempo de cozimento. O valor considerado ótimo é entre 15 e 25 minutos. A 
mensuração do tempo de cozimento em mandioca usando o garfo é subjetiva obrigando os pesquisadores 
a desenvolverem métodos mais sensíveis e aceitos pela comunidade acadêmica. Assim o objetivo desse 
trabalho foi descrever características relacionadas ao processo de cozimento de variedades de mandioca 
coloridas oriundas do programa de melhoramento de mandioca da Embrapa Mandioca e Fruticultura. 
 
Material e métodos 
O experimento de campo foi conduzido no Campo Experimental da Embrapa Acre em área de cultivada 
com braquiária associada com leguminosas. Os genótipos usados nesta pesquisa foram fornecidos pelo 
programa de melhoramento da Embrapa Mandioca e Fruticultura sendo 2 híbridos e três variedades 
recomendadas para a região Nordeste do Brasil e estão relacionados na Tabela 1. O delineamento 
experimental usado no campo utilizado foi em blocos casualizados com três repetições. Os cinco genótipos 
representaram os tratamentos foram dispostas em parcelas experimentais constituídas de 16 plantas 
sendo quatro centrais úteis As avaliações de cozimento foram conduzidas no Laboratório de Tecnologia de 
Alimentos da Embrapa Acre. As amostras foram avaliadas quanto a mudança de cor antes e depois do 
cozimento utilizando-se o Colorímetro Minolta, modelo Chroma Meter CR-200B pelas variáveis do sistema 
L, A e B definida por Bible e Singha (1993). Pela metodologia do teste a variável L indica luminosidade, 
diferenciando cores claras de escuras. O canal L (que varia de 0 - preto a 100 - branco) guarda as 
informações de luminosidade. Os canais A e B comportam a informação de cor. Em A os valores positivos 
indicam magenta e negativos verde, enquanto em B, valores positivos indicam azul e negativo amarelo. 
Nesta pesquisa foram avaliados três cubos de mandioca medindo 2 x 1 x 1 cm para em cada tratamento, 
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sendo efetuada uma leitura por pedaço. Na avaliação do cozimento dos cubos de mesma medida foi 
quantificada a percentagem de toletes cozidos usando o cozedor Mattson modificado seguindo a 
metodologia descrita por Oliveira et al. (2005). Os cubos de mandioca medindo 2x1x1cm são posicionados 
abaixo de um pino com peso constante e submersos em água destilada sob fervura. O cozedor Mattson é 
composto de 24 pinos calibrado em 40g. Durante o cozimento os pinos penetram nos cubos e o tempo de 
cozimento é contado no momento em que metade dos pinos (12) tocam o fundo da panela e o tempo 
máximo de observação é de 30 minutos. A análise estatística dos dados foram realizadas usando o 
programa estatístico o SAS versão 8.0 (2010) efetuando-se análise de variância e testes de médias (Tukey) 
ao nível de 5% de significância. A avaliação da plasticidade e pegajosidade foi realizada após o cozimento 
manualmente através do amassamento dos poucos pedaços de mandioca cozido após os 30 minutos de 
panela. O procedimento foi feito com auxílio de um garfo, por vinte vezes e mais vinte vezes amassamentos 
com a pressão dos dedos da massa contra a mão. Em seguida moldou-se a massa obtida avaliando os dois 
parâmetros de plasticidade e pegajosidade que foram classificados nas categorias: 1 = baixa, 2 = média e 3 
= alta. A plasticidade foi estimada pela facilidade em moldar a massa cozida e a pegajosidade pela facilidade 
de aderência da massa obtida quando submetida a pressão com os dedos. 
 
Resultados e discussão  
Não foram observadas diferenças no comportamento dos genótipos quanto a produtividade e o número 
de raízes por planta. Todos os genótipos apresentaram baixas produtividades quando comparados as 
médias aferidas em outros ensaios de campo (Tabela 1). Souza et al., (2015a) reportaram também baixas 
produtividades de aos oito meses de plantio de: 8,94; 4,97; 6,26; 6,64 e 8,02 t/ha-1 para os mesmos 
materiais testados no Acre. O mesmo raciocínio se aplica ao número de raízes por planta. Quanto ao tempo 
de cozimento todos os genótipos testados ultrapassam os 30 minutos de tempo de cozimento registrados, 
ou seja, todos os pinos do cozedor permaneceram na posição inicial indicando que os materiais não são 
indicados para uso in natura após 10 meses de campo. No caso da percentagem de cozimento Souza et al., 
(2015b) reportaram que aos oito meses de idade da planta foi verificado que os genótipos BRS Dourada, 
2003 14-11, Jari e BRS Kiriris apresentaram apenas; 25%, 25%, 0%, e 47% de toletes cozidos antes dos 30 
minutos, respectivamente. Este fato indica que quanto maior a idade da planta mais difícil o cozimento da 
mandioca. Os resultados das variáveis textura da massa crua e cozida, peso em gramas da massa cru e 
cozida e os parâmetros de cores antes e depois do cozimento estão apresentados na Tabela 1.  
Não foram observadas diferenças significativas entre genótipos no peso dos cubos antes e após o 
cozimento dos cubos. Nas condições deste trabalho, a medida instrumental de textura não diferenciou os 
genótipos antes e após o cozimento. Com relação à plasticidade e à pegajosidade a maior parte dos 
genótipos apresentaram graus médios foram com exceção do genótipo 2003-03-15 o qual apresentou 
baixa plasticidade e pegajosidade. (Tabela 1). 
Quanto a luminosidade e colorimetria o comportamento dos genótipos foi semelhante entre si antes e 
após o cozimento dos cubos. Trabalhando com mesmo material genético Souza et al., (2015b) detectaram 
que os valores de croma foram semelhantes entre os genótipos. O valor de A para todos os genótipos ficou 
situado dentro do primeiro quadrante tendendo a zero mais para a coloração amarela (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Produtividade número de raízes por planta em gramas, textura da massa crua e cozida, peso em 
gramas da massa cru e cozido e dados da coloração da massa antes e depois do cozimento de genótipos 
de mandioca colorida aos 10 meses de idade. 
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Conclusão  
Nas condições deste experimento conclui-se que estes genótipos de mandioca amarelas testados não 
devem ser recomendados para uso como mandioca de mesa após 10 meses de idade da planta no campo.  
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Introdução 
A mandioca faz parte da culinária tradicional de diversos países, em especial na América Latina e África. O 
processamento e consumo dos produtos e subprodutos possui grande variabilidade, sendo aplicado a nível 
industrial ou subsistência, além de ser empregado na alimentação animal. 
A agricultura familiar no Brasil, de acordo com o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2006) 
representa 10% do PIB – Produto Interno Bruto, sendo que a Mandioca (Manihot esculenta Crantz) é o 
produto com maior parcela de contribuição, dado que 87% da produção nacional dessa tuberosa provém 
desse seguimento do agronegócio. A elevada importância socioeconômica desta planta, para agricultura 
familiar, é vista também na África, por ser uma cultura segundo FAO - Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (2013) que se adapta a solos pobres, em regiões que as chuvas não possuem 
regularidade, além de ser a fonte de calorias menor custo do país. A África produziu aproximadamente 157 
milhões de toneladas de mandioca em 2016, representando cerca de 58% da produção nacional. 
Diversos produtos para alimentação humana são elaborados a partir das raízes, como farinhas, chips, 
bebidas alcoólicas ou o aproveitamento de subprodutos, como a manipueira para a produção de caldos 
como o Tucupi (Chisté et al., 2010), e ainda as folhas podem ser utilizadas como fonte de proteínas, sendo 
que esta vertente possui grande apreciação na culinária africana, como o Pundu e Matapa e na culinária 
brasileira a Maniçoba (Hahn et al., 1989; Cereda e Brito, 2016). A mandioca é classificada como planta 
cianogênica devido a possibilidade de formação de cianeto livre ou ácido cianídrico a partir de glicosídeos 
Linamarina e Lotaustralina (Brito et al., 2009). A linamarina é produzida em quantidades significativas pelas 
folhas jovens de mandioca, principalmente no estágio C de desenvolvimento (Dijkman, 1951) e 
armazenada no vacúolo. Oliveira et al (1997), ainda aborda que o cianeto em folhas pode ser superior em 
até 20 vezes maior quando comparado a parte comestível das raízes. A literatura ainda cita que o consumo 
de folhas de mandioca, deve ser realizado com cautela, além disso o Grupo de Trabalho em Segurança em 
Mandioca (WOCAS) citado por Bokanga et al (1994) estabelece que o cianeto pode estar presente em 
tecidos da mandioca como cianeto total (ou cianeto potencial) e cianeto livre, o que deve ser levado em 
consideração quando abordado o tema. No sentido de melhor compreensão do processamento térmico 
sobre a qualidade nutricional e segurança alimentar do emprego de folhas de mandioca na alimentação 
humana, o objetivo do presente foi avaliar o teor de cianeto livre e total residual em folhas de 2 cultivares 
de mandioca. 
 
Material e métodos 
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O experimento foi conduzido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul (20º 26´ Sul, 54º 38´ Oeste, 532 m), 
em solo classificado com Neossolo Quartizarênico órtico latossólico (Embrapa, 2006). A área do 

experimento não recebeu aplicação de fertilizantes (52,9V% e 29,0 kg ha-1 de matéria orgânica). O cultivo 

foi realizado em delineamento inteiramente casualizado em outubro de 2011 e as amostragens de folhas 
das cultivar Cascuda e IAC 576-70, foram realizadas aos 09 meses pós-plantio (ano agrícola de 2012). As 
folhas coletadas foram condicionas em recipiente com gelo e encaminhadas ao laboratório onde foi 
realizado pelo processamento tradicional de cocção simples, com dois tempos de cocção 10 e 20 minutos, 
e também foi realizado um teste de branqueamento. 
Teor de Cianeto 
As análises para cianeto serão realizadas de acordo com o procedimento descrito por Brito et al (2009) 
utilizando cianeto de potássio (KCN Vetec, 96% de pureza) como padrão. Para o preparo das amostras, as 
folhas, extratos aquosos na proporção 1:16 (vegetal:água) foram feitos, em seguida submetidos à 
encubação em banho de água a 37±1 °C durante 15 minutos. Depois do tempo de reação todos os extratos 
foram filtrados. A reação dos extratos com o reativo picatro alcalino foi aferida em espectrocolorímetro 
(Bel Photonics® spectrophotometer SP 1105) a 535 nm. Os valores de absorbância obtidos nas análises 
foram calculados pela curva de calibração previamente realizada. Os resultados foram expressos em 
miligramas de CN livre (mg CN- kg-1) e potencial (mg CN-p kg-1) por quilograma de massa fresca (MF). 
Análise estatística 
Dos resultados com distribuição normal foram estabelecidos Média, Desvio Padrão (σ), Coeficiente de 
Variação (CV%) e Intervalo de Confiança da Média (ICM). As médias foram comparadas entre si por teste 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade utilizando o software Statistic 7.0 (Statsoft 2008). 
Resultados e Discussão 
No Brasil, houve uma tentativa de uso de farinha de folhas de mandioca no combate à desnutrição, por ser 
fonte de vitaminas e minerais, além de ser um subproduto de ampla disponibilidade e baixo custo. Porém, 
a toxicidade, devido à presença de cianeto (Wobeto et al., 2004), houve a restrição de seu uso na 
alimentação humana. Entretanto, ainda assim as folhas são consumidas em pratos tradicionais no Brasil e 
na Africa. O processamento térmico é comumente realizado nestes pratos, justamente para eliminar 
possível intoxicação com cianeto. 
Neste sentido, quando avaliado os teores de cianeto. Segundo a literatura, as concentrações de cianeto 
variam em função de diversos fatores, entre os quais a variedade ou cultivar e adubação nitrogenada são 
os que apresentam maior efeito sobre a biossíntese destes compostos (Brito et al., 2012). Borges et al 
(2002), relata que devido os teores de cianeto podem chegar até 1000 mg CNp.kg-1 de polpa fresca, 
entretanto são raros os dados disponíveis para avaliações em folhas. 
Na Tabela 1 estão dispostos os valores de cianeto livre e total, determinados em extratos aquosos de folhas 
da cultivar Cascuda em diferentes processamentos. O teor médio inicial de cianeto total foi de foi de 940 
mg 100 g-1 MS e com o processamento de branqueamento teve uma redução de 3,24%, chegando a 290 
mg 100 g-1 MS. 
A cocção de 20 minutos em água fervente a 90 °C apresentou redução de 7,23% chegando a 130 mg 100 g-

1 MS. Já os teores de cianeto livre inicial foram mais baixo, em torno de 320 mg 100 g-1 MS, com redução 
de apenas 1,14 vezes com o branqueamento, e 4,57 mg 100 g-1 MF com o tratamento de 20 minutos de 
cocção. 
 

Tabela 1. Comparação das médias de concentração de Cianeto Livre e Potencial (mg 100g-1 Massa Seca) 

em folhas de mandioca cultivar Cascuda IAC 576-70, colhidas aos 09 meses pós-plantio no ano agrícola de 
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2012, Campo Grande-MS, Brasil. 

  Cianeto (mg 100 g-1 MS)  

 Cascuda IAC 576-70 

 Livre Total Livre Total 

in natura 32,00 (±0,01) a 94,00 (±0,01) a 32,00 (±0,01) 96,00 (±0,00) 
Branqueamento 28,00 (±0,00) b 29,00 (±0,00) b 23,00 (±0,00) 80,00 (±0,01) 
Cocção I 24,00 (±0,01) c 23,00 (±0,00) c 21,00 (±0,01) 79,00 (±0,01) 
Cocção II 0,70 (±0,01) d 13,00 (±0,01) d 0,30 (±0,00) 7,90 (±0,01) 

CV% 3,17 9,76 66,28 92,48 
 

Em cada coluna, médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade; Coeficiente de Variação. 
Já os valores de cianeto da cultivar IAC 576-70 foram maiores nos tratamentos térmicos de branqueamento 
e na cocção de 10 minutos, com redução de 1,20 e 1,21 vezes, respectivamente, entretanto quando 

avaliado a cocção durante 20 minutos, a redução de 12,15 vezes, passando para teor de 7,90 mg 100 g-1, 
valor este que a classifica como seguro de ingestão. 
Os valores de cianeto estão próximos aos resultados obtidos por Wobeto et al (2004), assim como os 
resultados de eliminação dos teores por meio de tratamento térmico de secagem. Outros trabalhos de 
secagem de folhas de mandioca para eliminação de cianeto foram realizados, conforme Gómez e Valdivieso 
(1985), constataram em folhas de quatro cultivares secas ao sol e em estufa a 60 ºC perdas de cianeto que 
variaram de 82 a 94% e 68 a 76%, respectivamente. Phuc et al (2000), analisando seis cultivares, 
determinaram perdas de 83 a 95% ao secarem as folhas ao sol. 
Os resultados obtidos por tratamento térmico de cocção mostram que não foi eficiente, uma quantidade 
razoável de cianeto total ainda permanece retido nos tecidos, e possivelmente um maior período de cocção 
possa ser o suficiente para eliminar. Desta forma, verificou-se que as folhas cozidas da cultivar Cascuda 

analisada classifica como tóxicas por apresentar teor de cianeto acima de 10 mg 100 g-1 de farinha (Ikediobi 
et al., 198), enquanto que para IAC 576-70 o tratamento de 20 minutos foi o suficiente para reduzir a níveis 
de cianeto seguro. 
 
Conclusão 
Os tratamentos térmicos reduziram significativamente os teores de cianeto livre e total de folhas de 
mandioca cultivar Cascuda, e pouca redução para o branqueamento e cocção de 10 minutos na cultivar 
IAC 576-70, ainda assim as concentrações residuais as classificam como alimento não seguro para ingestão. 
Apenas a cocção de cultivar IAC 576-70 durante 20 minutos reduziu o teor a nível seguro. 
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Introdução  
O consumo culinário de raízes de mandioca é bastante generalizado em todo o mundo, sendo amplamente 
utilizadas na forma cozida, assada, frita ou integrando pratos mais complexos. A mandioca para uso 
culinário pode ser comercializada como vegetal fresco, minimamente processada, refrigerada, congelada, 
ou também na forma pré-cozida o que facilita o seu preparo e consumo (OLIVEIRA et al., 2005). As raízes 
de mandioca apresentam uma composição média de 68,2% de água, 30% de amido, 2% de cinzas, 1,3% de 
proteína, 0,2% de lipídeos e 0,3% de fibras (ALBUQUERQUE et al., 1993). Do ponto de vista toxicológico, a 
mandioca apresenta glicosídeos cianogênicos que são potencialmente tóxicos, a linamarina e a 
lotaustralina. As variedades de mandioca podem ser classificadas em três categorias com base no conteúdo 
cianogênico, expresso em teores de ácido cianídrico (HCN): a) inócuas: quando possuem menos que 50 mg 
HCN/kg de polpa fresca; b) moderadamente tóxicas: quando possuem entre 50 e 100 mg HCN/kg de polpa 
fresca; c) perigosamente tóxicas (mandioca brava): quando possuem acima de 100 mg HCN/kg de polpa 
fresca (BOURDOUX et al., 1982). Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar quatro 
genótipos de macaxeira com relação às características físico-químicas e tempo de cocção. 
 
Material e métodos  
Foram avaliados quatro genótipos de macaxeira, sendo: dois acessos pertencentes ao banco de 
germoplasma (BAG) da Embrapa Amazônia Oriental (CPATU 034 e CPATU 136), a cultivar BRS Caipora 
recomendada para o estado do Acre e a macaxeira Rosa, cultivada por produtores em Igarapé-Açu, Pará. 
Os dois genótipos do BAG e a BRS Caipora vêm sendo testados para recomendação de plantio no Nordeste 
paraense.  
Foram colhidos 7 kg de raízes de três plantas de cada genótipo, coletados aleatoriamente, aos 10 meses 
do plantio e encaminhados imediatamente para o laboratório de Agroindústria da Embrapa Amazônia 
Oriental. As raízes de cada genótipo foram lavadas em água corrente e sanificadas por imersão em solução 
de hipoclorito de sódio (200 mg/L), por 15 minutos. Logo após, as raízes foram descascadas (extração da 
película e córtex da raiz), cortadas, trituradas em multiprocessador doméstico, acondicionadas em potes 
plásticos com capacidade de cerca de 100 g, sendo a seguir congeladas em freezer a -18 °C para a posterior 
realização das análises, as quais foram realizadas em triplicata.  
As raízes de macaxeira foram caracterizadas quanto ao pH, acidez titulável, umidade, cinzas e proteínas 
segundo a AOAC (1997); fibras (GOERING e VAN SOEST, 1970); lipídeos (BLIGH e DYER, 1959); amido 
(CEREDA et al., 2004) e carotenoides totais (RODRIGUEZ-AMAYA, 1999). Para o cálculo de carotenoides 

totais empregou-se os valores de absorbância no comprimento de onda do -caroteno, a 450 nm, sendo 
utilizado o coeficiente de absorção do β-caroteno em éter de petróleo ( 1% A1cm = 2592). Os resultados 

de carotenoides totais foram expressos em g/100 g. O teor de carboidratos foi calculado pela diferença 
entre 100 e os teores de proteínas, lipídeos, cinzas e umidade. A análise de compostos cianogênicos 
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(linamarina + + lotaustralina + aceto-cianidrina + HCN) foi realizada de acordo com a metodologia 
enzimática descrita e adaptada por Essers et al. (1993), com leitura em espectrofotômetro (Agilent 
Technologies, Cary 60 UV-Vis, EUA) a 605 nm. 
 
Resultados e discussão  
Na Tabela 1 são apresentados os resultados da caracterização físico-química dos genótipos de macaxeiras 
analisados. 
 
Tabela 1. Caracterização fisico-química de raízes de genótipos de macaxeira, em base úmida. 

 
 
Para a umidade observou-se variação entre as amostras de 57,10% (CPATU 034) a 64,20% (macaxeira Rosa) 
(Tabela 1). Os valores de umidade observados para as raízes encontram-se dentro de faixas de variação 
citadas na literatura, de 56,90% a 83,81% (FENIMAM, 2004; COUTO, 2013; CARVALHO et al., 2017). Com 
relação ao teor de cinzas verificou-se valores variando de 1,52% a 2,38%, para CPATU 136 e macaxeira 
Rosa, respectivamente. Observou-se que as raízes de macaxeira Rosa e BRS Caipora apresentaram os 
maiores teores de cinzas. Ceni et al. (2009) avaliando os componentes nutricionais de cinco cultivares de 
mandioca, observaram valores variando de 0,76% a 1,06% em base úmida, valores inferiores aos 
observados para os genótipos do presente estudo. Verificou-se teores de lipídeos variando de 0,64% 
(CPATU 136) a 0,88% (Rosa). Esses valores estão dentro da faixa observada por Ceni et al. (2009), de 0,33% 
a 3,50%, em estudo sobre a avaliação de componentes nutricionais de cinco cultivares de mandioca. As 
variações nos teores de lipídeos estão relacionadas a variações intrínsecas de cada material genético e 
normalmente o mercado consumidor prefere materiais com maiores valores lipídicos e menores teores de 
fibras devido a melhor palatabilidade que tais materiais apresentam. Observou-se, para a concentração de 
proteínas, variação de 2,59% (Rosa) a 4,76% (CPATU 034) entre os genótipos estudados. Esses valores 
foram superiores aos relatados por Ceni et al. (2009), de 1,2 a 1,8%, mas estão dentro da variação 
identificada por Ceballos et al. (2006), entre 0,95 a 6,42%, em acessos de diferentes países, incluindo Ásia 
e América. O teor de fibras variou de 3,14% (CPATU 136) a 5,29% (M. Rosa), estando próximos aos relatados 
por Ceni et al. (2009), de 2,2 a 9,2%.  
O teor de fibras nas raízes de mandioca pode aumentar com a idade da planta e pode também estar 
associado à característica intrínseca de cada genótipo (CENI et al., 2009). Os carboidratos são os principais 
constituintes das raízes de macaxeira e variaram de 29,95 a 35,76%, sendo no caso da macaxeira 
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representado principalmente pelo amido, classificado como um polissacarídeo e que proporciona de 70% 
a 80% das calorias consumidas pelos seres humanos (COUTO, 2013). Os genótipos CPATU 034 (32,18%) e 
CPATU 136 (33,05%) apresentaram as maiores médias de amido, já a macaxeira Rosa (25,02%) e a BRS 
Caipora (25,61%) apresentaram os menores teores. Os valores observados para os quatro genótipos 
estudados estão de acordo com os valores encontrados por Couto (2013) que relata que raízes com 
maiores teores de amido são melhores, pois têm maior rendimento de produção e maior valor econômico, 
devendo apresentar teor de amido superior a 20%. Em relação ao teor de compostos cianogênicos, o 
genótipo CPATU 034 apresentou o menor valor (45,01 mg HCN/kg) e o CPATU 136 apresentou o maior 
(154,95mg HCN/kg), sendo este superior ao valor máximo para ser considerado como mandioca mansa. Os 
teores observados no presente trabalho são superiores aos observados por Mendonça et al. (2002) que 
verificaram teores variando de 16,25 a 38,13mg HCN/kg, e por Couto (2013) que verificou em 21 cultivares, 
que as raízes colhidas com 11 meses após o plantio apresentaram teores de cianeto variando de 3,57 a 
12,48 mg HCN/kg. 
De acordo com Couto (2013), o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), da Secretaria de Agricultura do 
Estado de São Paulo, o limite de segurança para o consumo de mandioca de mesa é de 100 mg de eq. 
HCN/kg. Portanto, à exceção de CPATU 136 (154,95 mg de HCN/kg), todos os outros genótipos deste estudo 
podem ser classificados como mandiocas mansas, de mesa ou macaxeiras, pois apresentam teores de HCN 
abaixo de 100 mg/kg de raiz fresca. Para a concentração de carotenoides totais observou-se teores 

variando de 21,27 g/100 g (macaxeira Rosa) a 234,25 g/100 g (BRS Caipora). Mezette et al. (2009), em 
estudo sobre a seleção de 12 clones-elite de mandioca de mesa, observaram intervalo de variação para 

carotenoides totais de 329,5 a 1108,1 g/100 g, valores superiores aos observados no presente estudo. 
 
Conclusões 
O genótipo macaxeira Rosa destacou-se com os maiores teores de cinzas, lipídeos e fibras e o BRS Caipora 
apresentou o maior teor de carotenoides totais e cinzas. Todos os genótipos estudados apresentaram 
teores de amido superiores a 25%, o que indica os mesmos como possuindo alto rendimento de produção 
e valor econômico, com destaque para os genótipos CPATU 034 e CPATU 136 que apresentaram teores 
superiores a 30%. Os materiais BRS Caipora, macaxeira Rosa e CPATU 034 são classificados como 
mandiocas mansas, de mesa ou macaxeiras, pois apresentam teores de compostos cianogênicos inferior a 
100 mg HCN/kg de raiz fresca. 
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Introdução  
A farinha de mandioca é um produto muito consumido pelas populações brasileiras, principalmente no 
Norte e Nordeste do Brasil. No Acre, a produção de farinha de mandioca é basicamente artesanal, com 
respeito às tradições das populações locais e à qualidade exigida pela legislação. Contudo é um produto 
considerado essencialmente energético, o que pode causar preocupação em termos de ocasionar a 
desnutrição, visto ser um dos alimentos de origem vegetal mais consumido na região. Muitos produtos e 
subprodutos atualmente disponíveis estão sendo estudados com o objetivo de determinar o valor 
nutritivo, visando sua utilização na dieta alimentar dos seres humanos (METRI et al., 2003). O 
enriquecimento de produtos com matéria-prima local é uma prática adequada para aumentar o poder 
nutricional dos alimentos e torna-se adequada no caso da farinha de mandioca (Metri et al., 2003); 
Agostini, 2006); Martins et al. ;2010; e Costa Neto et al., 2010), com adição de Saccharomyces cerevisiae, 
folhas de mandioca, resíduo de polpa de fruta, respectivamente, dentre outros. O buriti (Mauritia flexuosa, 
Mart.) é uma palmeira muito comum na região amazônica. Sua polpa constitui-se em uma massa amarelo-
avermelhado, sabor ácido-adocicado leve, consumida sob a forma de sucos e doces. A matéria corante do 
buriti é quase totalmente composta de carotenóides, como o β-caroteno que é nutricionalmente 
importante como próvitamina A, revelando-se como interessante potencial antioxidante, sendo 
considerado a principal fonte dessa vitamina (MANHÃES E SABAA-SRUR, 2009). O enriquecimento da 
farinha de mandioca artesanal com polpa de buriti pode ser uma possibilidade alternativa de aumentar o 
poder nutricional da farinha, além do uso de matériasprimas locais. Contudo sua estabilidade não está 
definida. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o armazenamento da farinha de 
mandioca com adição de polpa de buriti em relação aos parâmetros físico-químicos. 
 
Material e métodos  
O experimento foi conduzido entre os meses de outubro de 2016 a outubro de 2017, em uma unidade de 
produção tradicional de farinha de mandioca no município de Mâncio Lima, Acre. A farinha de mandioca 
foi produzida de forma tradicional, seguindo as etapas definidas pelos produtores familiares. A polpa de 
buriti foi adicionada na etapa de primeira trituração das raízes. Para isto, os frutos foram higienizados e a 
polpa obtida foi liofilizada. No processo de liofilização a polpa foi congelada a uma temperatura de -20°C 
em freezer convencional. Depois de congelada, foi levada a um liofilizador TERRONI modelo INTERPRISE II, 
submetido a uma pressão parcial de 38 μHg durante 48 horas a 50°C. Posteriormente o material foi 
embalado o vácuo em embalagem de polietileno laminada por 90 dias, temperatura média de 30°C. 
Utilizou-se uma proporção de 1,66 % de polpa de buriti liofilizada em relação ao peso de massa de 
mandioca triturada (aproximadamente 12 kg). A cada três meses, as amostras foram analisadas quanto a: 
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umidade, em estufa com circulação de ar a 105 °C/ 8 horas (AOAC, 2012); cinzas, por incineração em mufla 
a 540 ºC (AOAC, 2012); extrato etéreo, pelo método de Soxhlet em extrator de óleos e graxas (AOAC, 2012); 
proteína total, pelo método de microKjeldahl com destilador de nitrogênio utilizando-se o fator de 
conversão 6,25 (AOAC, 2012); fibra bruta, por digestão em determinador de fibras em H2SO4 1,25% p/v e 
NaOH 1,25% p/v (AOAC, 2012); carboidratos, por diferença; acidez total titulável (AOAC, 2012); pH, por 
leitura direta em peagâmetro digital de bancada (LUCA 210); e atividade de água, por leitura direta em 
medidor de atividade de água portátil (AQUALAB 4TE) e cor instrumental. A avaliação da cor foi realizada 
em colorímetro Konica Minolta CR-5. O equipamento foi operado no modo reflectância e a escala de cor 
utilizada foi CIE Lab (L*, a*, b*), com iluminante D65 e ângulo de 10° obtendo-se os parâmetros L*, a*, b*. 
O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com três tratamentos (30; 60 e 
90 dias de armazenamento) e três repetições, sendo um saco de 200g a parcela experimental. Os dados 
foram submetidos à análise de variância e as médias do fator quantitativo comparadas pelo teste de Tukey 
a 5% de probabilidade, por meio do programa computacional SISVAR (FERREIRA, 2000). As variáveis 
proteína bruta total, extrato etéreo, fibra bruta total, pH e acidez sofreram transformação dos dados para 
melhor ajuste estatístico. 
 
Resultados e discussão  
Com o armazenamento houve redução no teor de cinzas, extrato etéreo, fibra bruta total, bem como das 
coordenadas de cor a* e b* tanto para a farinha tradicional (Tabela 1) quanto para a farinha com adição 
de polpa de buriti liofilizada (Tabela 2). Com relação aos parâmetros de cor, como o componente de cor a* 
varia do verde (-) ao vermelho (+) e a coordenada de cromaticidade b* representa a variação de tonalidade 
do azul (-) ao amarelo (+), conclui-se que as farinhas tenderam ao afastamento da intensificação das cores 
vermelho e amarelo com o tempo de armazenamento. Observa-se que a farinha de mandioca com adição 
de polpa de buriti (Tabela 2) perdeu mais a tonalidade amarela (coordenada b*) do que a farinha sem buriti 
(Tabela 1) com o armazenamento, já que a redução desta coordenada de cor foi de 28% para a primeira 
(de 26,60 para 19,15) e de 17% para a segunda (18,90 para 15,60). A polpa de buriti possui quantidades 
consideráveis de carotenoides, confirmando que este fruto tem potencial antioxidante (LAGE, 2014). 
Embora esta característica não tenha sido avaliada, pode-se inferir que o maior valor médio de b* na 
farinha com buriti (22,52) em relação à farinha tradicional (16,71) tenha sido devido a estes pigmentos. 
Entre os consumidores, a cor amarela constitui aspecto desejável para farinha de mandioca seca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1. Valores médios da composição das farinhas de mandioca artesanal sem adição de polpa de buriti, 
ao longo do armazenamento de 90 dias. 
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De acordo com ORTOLAN et al. (2010), as principais alterações bioquímicas que ocorrem durante a 
estocagem de farinhas envolvem compostos insaturados, como os ácidos graxos e os carotenoides, 
fortalecendo a observação da redução da coloração das farinhas. Redução de coordenadas de cor pode 
estar também relacionada com redução do extrato etéreo ao longo do armazenamento, já que segundo 
Farrington; Warwick e Shearer (1981), oxidação é espontânea e inevitável, ocorrendo por mecanismo 
enzimático, através da lipoxigenase (LOX), podendo causar modificações na cor da farinha. Além das 
coordenadas a* e b*, a farinha com buriti sofreu aumento na luminosidade (L*) (Tabela 2), tornando-se 
mais clara com o armazenamento, provavelmente devido à perda de cor amarel (ORTOLAN et al., 2010). a 
Para as duas farinhas houve maior redução nos teores de extrato etéreo e fibra bruta total nos primeiros 
sessenta dias de armazenamento (Tabelas 1 e 2), indicando que estes podem ter sido responsáveis pela 
redução do teor de cinzas da farinha, já que este componente sofreu padrão de redução semelhante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2. Valores médios da composição das farinhas de mandioca artesanal com adição de polpa de buriti, 
ao longo do armazenamento de 90 dias. 
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Ao contrário do obtido por ORTOLAN et al. (2010), não houve uma relação entre a acidez e a cor das 
farinhas, uma vez que, embora a cor tenha reduzido, a acidez se manteve estável (Tabelas 1 e 2). A acidez 
é um importante parâmetro na apreciação do estado de conservação de um produto alimentício, 
representando um bom atributo, uma vez que a deterioração microbiana é dificultada em meios ácidos. 
Houve um aumento do pH, atividade de água e valor energético ao longo do armazenamento das farinhas 
(Tabelas 1 e 2). Ferreira Neto et al. (2005) e Álvares et al. (2009) também obtiveram aumento da atividade 
de água de farinha de mandioca ao longo do armazenamento. Contudo o valor médio obtido de 0,30 foi 
bem inferior a 0,60, que representa, segundo CHISTE et al. (2006), o limite mínimo capaz de permitir o 
desenvolvimento de microrganismos. Desta forma, períodos excessivos de armazenamento deste produto 
devem ser evitados por aumentar a atividade de água, embora este produto seja considerado 
biologicamente estável. 
 
Conclusão  
As farinhas de mandioca artesanais com e sem a adição de farinha da polpa de buriti mantiveram-se 
estáveis em relação à acidez e umidade durante o armazenamento, com valores adequados de atividade 
de água até 90 dias. Contudo, houve perda da coloração amarela da farinha, característica visual de grande 
importância na compra do produto. 
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Introdução  
A farinha de mandioca sempre foi largamente produzida e consumida em terras brasileiras (ANDRONI, 
1967). No Brasil colônia, alimentava tanto os escravos quanto os homens livres, apesar de seu engenho e 
“senhores” serem considerados hierarquicamente inferiores aos do açúcar (SOARES, 2009). Apenas a partir 
segunda década do século XXI, a mandioca e seus subprodutos ganharam status de produtos com potencial 
gastronômico (LODY, 2013). Nessa perspectiva, pesquisadores e chefes de cozinha têm apresentado e 
defendido a utilização da farinha em preparações cada vez mais sofisticadas, colocando-a como o mais 
brasileiro dos alimentos (FARIA, 2012; LODY, 2013; TOBACE, 2017).  
Apesar da grande diversidade e da tradição histórica de produção e usos, ainda há poucos trabalhos que 
reconheçam a farinha como patrimônio alimentar. Nesse cenário destaca-se a farinha de Copioba, uma das 
farinhas de mandioca mais tradicionais da Bahia, cuja cadeia produtiva envolve um saber-fazer local e as 
características conformam requisitos para Indicação Geográfica (SILVA, 2014; BORGES, 2015). Assim, 
compreendendo a mudança de status da farinha de mandioca na perspectiva cultural e o processo de 
valorização dos produtos locais, este trabalho teve por objetivo conhecer o lugar da farinha de mandioca 
na gastronomia turística dos meios de hospedagem da cidade de Salvador-BA. 
 
Material e métodos 
Este trabalho se caracteriza como pesquisa exploratória, com abordagem quali-quantitativa e coleta de 
dados junto a 25% dos chefes de cozinha dos meios de hospedagem de Salvador-BA, com serviço de 
restaurante, em amostra estratificada e aleatória, definida por meio de sorteio. Para a coleta de dados, foi 
utilizado um questionário semiestruturado, com 38 questões, abordando as seguintes dimensões: 
identificação do meio de hospedagem; identificação do entrevistado; aquisição e usos da farinha de 
mandioca; e questões de opinião. O estudo teve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 
Nutrição, Universidade Federal da Bahia (Parecer Consubstanciado no. 621.241/2013). 
 
Resultados e discussão  
De acordo com os resultados, a farinha de mandioca esteve presente em todos os estabelecimentos 
pesquisados. Em relação à quantidade de farinha adquirida, constatou-se variação, tanto em relação ao 
porte dos meios de hospedagem quanto em relação à estação turística (Tabela 1). 
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Tabela 1. Quantidade de farinha de mandioca adquirida (Kg/semana) nos meios de hospedagem, de acordo 
com o porte e a estação turística. Salvador-BA, 2017. 

 
 
Quanto às caraterísticas de qualidade observadas na aquisição da farinha de mandioca, nos meios de 
hospedagem pesquisados, a Tabela 2 sumariza as indicações dos chefes de cozinha. Como se nota, foram 
destacados atributos de textura e de sabor, a qualidade global e a procedência, sendo considerado também 
o preço. Quanto à cor, 50% dos participantes informaram consumir apenas a farinha branca, e 40% faziam 
uso das farinhas branca e amarela - a última com adição de corante. Em relação à textura, 90% dos chefes 
disseram preferir a farinha de granulometria fina, associando a palavra “crocância” a essa característica, 
sendo esta relatada, inclusive, como o principal fator que influenciava na compra dos produtos.  
Estas indicações mostram semelhanças com achados reportados por Borges (2015), que realizou estudo 
com consumidores de farinha de mandioca em feiras livres de Salvador. Pontua-se, ainda, que os atributos 
indicados em muito refletem as características da farinha de mandioca denominada Copioba, produzida 
no Vale do Copioba, que apresenta granulometria fina, coloração clara, sem corante, e textura crocante, 
que lhe conferem atributos sensoriais e notoriedade em todo o estado da Bahia. Este nome de local de 
origem, inclusive, é utilizado por outros produtores da região cujo produto é similar, como forma de 
valorizar a venda (BORGES, 2015; SILVA, 2014).  
Com relação à procedência da farinha de mandioca, todavia, a maioria dos chefes de cozinha (60%) 
respondeu não saber de que localidade o produto era oriundo, o que demonstra que, apesar da sua larga 
utilização, os chefes de cozinha ainda não tiveram oportunidade de conhecer outros aspectos da farinha, 
para além do sensorial. Daqueles que sabiam a procedência, a maioria apontou a região do Vale do Copioba 
– que envolve os municípios de Nazaré (25%), Maragogipe (5%) e São Felipe (5% em conjunto com outras 
localidades) - como local de compra de sua preferência, demonstrando que a farinha da região é 
reconhecida e tem um produto com reputação nos meios de hospedagem. 
De modo distinto, em estudo realizado em feiras livres de Salvador, Borges (2015) evidenciou que 90,7% 
dos feirantes declararam comercializar a farinha superior, denominada “Copioba”, e 54,2% a farinha 
“comum”, demonstrando que na cidade, assim como nos meios de hospedagem, há uma hierarquização 
dos tipos de farinha de mandioca. No que concerne aos usos da farinha, observou-se consumos diversos, 
como ilustra a Figura 1. Como se observa, as farofas, pirões e a farinha pura aparecem em meios de 
hospedagem de todos os portes com grande frequência, com 100% de uso em pelo menos uma das 
categorias. Sobre as preparações, o que os chefes consideraram como farofas tradicionais foram as de 
manteiga e dendê, guarnições típicas de pratos como a carne do sol frita e as moquecas, pratos simbólicos 
do sistema alimentar baiano (QUERINO, 1957). Com relação aos pirões, eles também foram considerados 
guarnições que acompanhavam pratos como o cozido de carnes e vegetais ou caranguejo, dentre outros, 
cujo método de cocção fosse o ensopado com caldo suficiente para fazer a preparação, como foi assinalado 
por Manuel Querino, em 1928. 
 
Tabela 2. Frequência de características observadas na compra da farinha de mandioca, em meios de 



 

 

549

hospedagem de Salvador-BA, 2017. 

 
 
Nesse prato, nenhuma adaptação foi feita e todos os chefes consideraram o que serviam como sendo 
receitas tradicionais. Já a farinha pura, usada como produto e não ingrediente, apareceu tanto nos buffets 
de eventos, ao lado do feijão de caldo ou da feijoada, quanto foi solicitada pelos hóspedes nos serviços a 
la carte, mas, principalmente, foi de grande uso no refeitório dos funcionários. 
 

 
Figura 1. Distribuição (%) das preparações tradicionais com farinha de mandioca identificadas nos meios 
de hospedagem de Salvador-BA, 2017.  
 
Borges (2015), ao estudar práticas alimentares com a farinha de mandioca, com consumidores de feiras 
livres, identificou usos variados, seja em sua forma pura - com 98,7% dos entrevistados apontando o uso 
como complemento para o feijão, o arroz, a carne cozida, a carne seca, o ovo e o macarrão - ou como 
ingrediente das preparações, com destaque para a farofa (88,3%), e o pirão (77,7%), corroborando com os 
resultados do presente estudo, que demonstram a popularidade e a tradição destas preparações na 
gastronomia da cidade.  
Para os chefes, por sua vez, verificou-se que grande parte das alterações feitas nas receitas tradicionais 
foram aplicadas na farofa: variações com o molho pesto, castanhas diversas, amendoim, ovo e as chamadas 
farofas ricas, entre outras. Outras inovações com a farinha incluíram desde receitas já conhecidas na 
cidade, como a casquinha de siri e o “arrumadinho”, a pratos já existentes, porém, dessa vez com o 
acréscimo da farinha, como foi o caso da omelete. Nas preparações de autoria própria, as entradas e pratos 
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principais foram os mais citados, como o bolinho de feijão verde e a crosta de robalo feito com farinha de 
mandioca e coco ralado, por exemplo, mas apareceram guarnições também, como o andu tropeiro, uma 
adaptação do tradicional feijão tropeiro e as farofas enriquecidas, como referido anteriormente. 
 
Conclusões  
A farinha de mandioca esteve presente em todos os meios de hospedagem investigados, participando das 
práticas alimentares tanto de turistas quanto de funcionários. Entre os atributos de qualidade mais citados 
para a farinha, foram referidas a granulometria fina, a crocância e a coloração clara, sem adição de 
corantes, demonstrando que os chefes reconhecem a qualidade diferenciada do produto, cujas 
características correspondem àquelas da farinha denominada Copioba, de reputação regional. Todavia, 
menos da metade dos chefes soube informar a procedência do produto, o que aponta para um 
desconhecimento desses profissionais acerca dos produtos regionais e tradicionais do estado. Quanto às 
preparações elaboradas com a farinha de mandioca, a realidade refletiu predominantemente a 
manutenção da tradição, presente nos pratos típicos da gastronomia da cidade, sobretudo as farofas e os 
pirões. Ao mesmo tempo, foram encontradas inovações e adaptações nas receitas. Este quadro demonstra, 
por um lado, que os chefes dos meios de hospedagem de Salvador-BA ainda não exploraram todo o 
potencial gastronômico da farinha de mandioca e, por outro, que preparações e ingredientes locais 
aparecem nesses espaços, confirmando a influência da cultura alimentar da cidade e a sua resiliência frente 
às influências do processo de globalização. 
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Introdução 
A farinha de mandioca é um ingrediente de inúmeros pratos nas regiões norte e nordeste do Brasil. Nos 
estados do norte, notadamente Acre e Pará, este produto é a principal fonte de carboidrato para uma 
grande maioria da população. No estado do Acre, mais do que importância social, a farinha passou a ter 
importância econômica para os municípios produtores do Território da Cidadania do Vale do Juruá (TCVJ) 
e para o estado (CHISTÉ et al., 2006). É um produto que apresenta redução de consumo por não se adequar 
ao estilo de vida moderno. Para inverter esta tendência, novos produtos poderão ser desenvolvidos e 
direcionados a mercados valorizados (SILVA; SANTOS SOBRINHO; CEREDA, 2009).  
O buriti (Mauritia flexuosa, Mart.) é uma palmeira muito comum na região amazônica, sendo que no estado 
do Acre sua presença destaca-se na região do TCVJ. A polpa comestível do buriti constitui-se uma massa 
amarelo-avermelhado, sabor ácido-adocicado leve, consumida sob a forma de sucos e doces. A matéria 
corante do buriti é quase totalmente composta de carotenóides, como o β-caroteno que é 
nutricionalmente importante como pró-vitamina A, revelando-se como interessante potencial 
antioxidante, sendo considerado a principal fonte dessa vitamina (YUYAMA et al, 1998; MANHÃES E SABAA-
SRUR, 2009). Muitos produtores do Vale do Juruá utilizam açafrão-da-terra em pó numa pequena 
quantidade para a produção da farinha de mandioca artesanal. Esse corante natural é produzido pelos 
próprios produtores familiares e adicionado em função da preferência dos consumidores locais por um 
produto de cor amarela intensa (ÁLVARES et al, 2015). Contudo estima-se que outras matérias-primas 
podem ser utilizadas na produção da farinha de mandioca artesanal, como forma de, além da obtenção da 
coloração desejada pelos consumidores, enriquecer o produto nutricionalmente. Nesse sentido, o 
presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da adição de polpa de buriti desidratada nos 
parâmetros físico-químicos da farinha mandioca artesanal. 
 
Material e métodos  
O experimento foi conduzido entre os meses de outubro de 2016 a outubro de 2017, em uma unidade de 
produção tradicional de farinha de mandioca no município de Mâncio Lima, Acre. Foram produzidos dois 
lotes de farinha em semanas diferentes para não haver nenhuma contaminação entre as amostras, sendo 
estes os tratamentos: T1= farinha de mandioca sem adição de polpa de buriti; e T2= farinha de mandioca 
com adição de polpa de buriti desidratada. Neste último, a polpa de buriti foi adicionada na etapa de 
primeira trituração das raízes. Para isto, os frutos foram lavados, despolpados manualmente e a polpa foi 
liofilizada. No processo de liofilização a polpa foi congelada a uma temperatura de -20°C em freezer 
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convencional. Depois de congelada, foi levada a um liofilizador TERRONI modelo INTERPRISE II, submetido 
a uma pressão parcial de 38 μHg durante 48 horas a 50°C. Foi utilizada uma proporção de 1,66 % de polpa 
de buriti liofilizada em relação ao peso de massa de mandioca triturada (aproximadamente 12 kg). As 
demais etapas do processo artesanal de produção da farinha de mandioca seca não foram alteradas, sendo 
estas: recepção, primeira lavagem, segunda lavagem, primeira trituração, prensagem, segunda trituração, 
primeira peneiração, branqueamento (forno), torração (forno), segunda peneiração e resfriamento. De 
cada lote foram retiradas três amostras, sendo estas consideradas as repetições. As amostras foram 
analisadas quanto a: umidade, em estufa com circulação de ar a 105 °C/ 8 horas (AOAC, 2012); cinzas, por 
incineração em mufla a 540 ºC (AOAC, 2012); extrato etéreo, pelo método de Soxhlet em extrator de óleos 
e graxas (AOAC, 2012); proteína total, pelo método de micro-Kjeldahl com destilador de nitrogênio 
utilizando-se o fator de conversão 6,25 (AOAC, 2012); fibra bruta, por digestão em determinador de fibras 
em H2SO4 1,25% p/v e NaOH 1,25% p/v (AOAC, 2012); carboidratos, por diferença; acidez total titulável 
(AOAC, 2012); pH, por leitura direta em peagâmetro digital de bancada (LUCA 210); e atividade de água, 
por leitura direta em medidor de atividade de água portátil (AQUALAB 4TE) e cor instrumental. A avaliação 
da cor foi realizada em colorímetro Konica Minolta CR-5. O equipamento foi operado no modo reflectância 
e a escala de cor utilizada foi CIE Lab (L*, a*, b*), com iluminante D65 e ângulo de 10°. Foram obtidos os 
parâmetros L*, que varia de branco (100) a preto (0); a*, que varia de verde (valores negativos) a vermelho 
(valores positivos) e b*, que varia de azul (valores negativos) a amarelo (valores positivos). O experimento 
foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com dois tratamentos (com e sem polpa de 
buriti) e três repetições, sendo um saco de 200g a parcela experimental. Os dados foram submetidos à 
análise de variância e as médias do fator quantitativo comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade, por meio do programa computacional SISVAR (FERREIRA, 2000). As variáveis proteína bruta 
total, extrato etéreo, fibra bruta total, pH e acidez sofreram transformação dos dados para melhor ajuste 
estatístico. 
 
Resultados e discussão  
A farinha com adição de polpa de buriti teve valores maiores de cinzas, extrato etéreo e fibra bruta total 
em relação à farinha de mandioca tradicional (Tabela 1), demonstrando potencialidade para o 
enriquecimento da farinha de mandioca com a polpa de buriti. Isto ocorre devido ao fato da polpa de buriti 
desidratada ser uma rica fonte de lipídeos (CARNEIRO; CARNEIRO, 2011), além de maior teor de cinzas em 
relação à polpa in natura pela concentração dos nutrientes (LOUREIRO, 2006; CARNEIRO; CARNEIRO, 2011). 
A farinha de buriti também possui elevadas quantidades de fibra insolúvel (LAGE, 2014), contribuindo para 
o aumento deste nutriente na farinha de mandioca. O enriquecimento de produtos com matéria-prima 
local é uma prática adequada para aumentar o poder nutricional dos alimentos e torna-se adequada no 
caso da farinha de mandioca visto ser um produto essencialmente energético. Esta prática foi citada por 
alguns autores, como Metri et al. (2003), Agostini (2006), Martins et al. (2010) e Costa Neto et al. (2010). 
Não houve diferença entre a farinha de mandioca tradicional e com adição de polpa de buriti em relação à 
acidez, pH e atividade de água (Tabela 1). As farinhas foram consideradas de baixa acidez, uma vez que os 
valores encontrados estão abaixo do limite máximo de 3,00 meqNaOHN.100g-1 estabelecido para farinhas 
do grupo seca (BRASIL, 2011), indicando processo artesanal adequado. A acidez é um importante 
parâmetro na apreciação do estado de conservação de um produto alimentício, representando um bom 
atributo, uma vez que a deterioração microbiana é dificultada em meios ácidos. As farinhas de mandioca 
avaliadas podem ser consideradas microbiologicamente estáveis, já que o valor de atividade de água é 
inferior à 0,60, considerado este como o limite mínimo capaz de permitir o desenvolvimento de 
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microrganismos (CHISTÉ et. al., 2007). 
 
Tabela 1. Valores médios da composição das farinhas de mandioca artesanal, com e sem polpa de buriti. 

 
 

Com relação aos parâmetros de cor, houve um aumento nas coordenadas a* e b* na farinha de mandioca 
com buriti em relação à tradicional, sem a adição desta polpa (Tabela 2). Considerando que o componente 
de cor a* varia do verde (-) ao vermelho (+), a farinha com buriti teve uma intensificação da cor vermelha 
em relação à tradicional. Da mesma forma que encontrado por Dias e Leonel (2006) e Álvares et al (2015), 
no atual trabalho a farinha com menor luminosidade (com buriti) apresentou o maior valor para a 
tonalidade vermelha. Para a coordenada de cromaticidade b*, que representa a variação de tonalidade do 
azul (-) ao amarelo (+), os resultados comprovaram que a farinha se tornou mais amarelada com adição de 
buriti. A polpa de buriti possui quantidades consideráveis de carotenoides, confirmando que este fruto tem 
potencial antioxidante (LAGE, 2014). Embora esta característica não tenha sido avaliada, pode-se inferir 
que o maior valor de a* na farinha com buriti tenha sido devido à presença de carotenoides, indicando a 
potencialidade de enriquecimento da farinha de mandioca artesanal com esta matéria-prima local. 
 
Tabela 2. Valores médios dos parâmetros de coloração das farinhas de mandioca artesanal, com e sem 
polpa de buriti. 

 
 
Conclusão  
A adição de polpa de buriti desidratada contribuiu para o enriquecimento de farinha de mandioca 
artesanal, principalmente com relação ao teor lipídico e coloração. No entanto, estes dados não são 
conclusivos e devem ser continuados para verificar sua real potencialidade. 
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Introdução  
As folhas da mandioca no estado do Pará são tradicionalmente utilizadas como alimento, para o preparo 
do prato típico “maniçoba”. A maniçoba é preparada a partir da maniva, denominação dada para as folhas 
moídas e cozidas de mandioca (Manihot esculenta Crantz), macaxeira (mandioca mansa) ou maniçobeira 
(Manihot cf. pseudoglasiovii Pax & k. Hoffm), adicionada dos mesmos ingredientes proteicos comuns à 
feijoada. Para obtenção da maniva, são necessários dias de cozimento das folhas para redução de sua 
toxidez, por eliminação de compostos cianogênicos, próprios da espécie. Com isso, várias fábricas se 
estabeleceram no estado para fornecer a maniva previamente cozida, para uso culinário. As folhas de 
mandioca são ricas em linamarina, o principal composto cianogênico da planta. Quando o tecido da planta 
é danificado, a linamarina é hidrolisada por uma enzima endógena denominada linamarase, resultando 
inicialmente na formação do intermediário cianidrina e por final na liberação do cianeto na forma de ácido 
cianídrico (HCN), substância altamente tóxica (MONTAGNAC; DAVIS; TANUMIHARDJO, 2009). O conjunto 
destas substâncias é analisado como cianeto total (ou potencial) expresso em termos de ácido cianídrico 
(MONTAGNAC; DAVIS; TANUMIHARDJO, 2009; ESSERS, et al., 1993; ESSERS, 1994). As variedades de 
mandioca, comumente utilizadas na produção de maniva são classificadas como perigosamente 
venenosas, ou seja, com valores de cianeto total maiores que 100 mgHCN/Kg. Contudo, a macaxeira e a 
maniçobeira são indicadas como variedades que possuem baixos teores destes compostos, menos que 50 
mgHCN/Kg.  
O consumo de cianeto em altas concentrações, de 0,5 a 3,5 mg HCN/kg de peso corpóreo, pode levar ao 
envenenamento letal e, em pequenas quantidades, é totalmente convertido a tiocianato e eliminado na 
urina. Já o consumo constante de residuais de cianeto, tem sido relacionado ao desenvolvimento de 
doenças da tireoide (bócio), e dois tipos de paralisia: a paraparesia espástica e neuropatia atáxica tropical, 
principalmente se o consumidor tiver uma condição nutricional deficiente. Atualmente, existe um limite 
de ingestão de cianeto total estabelecido pela FAO/WHO, de 10mg de HCN por quilograma de farinha, em 
base seca (JECFA, 1993; CAC, 1996). De acordo com a Instrução Normativa ADEPARA Nº 1 DE 06/05/2016, 
o limite aceitável de residual de ácido cianídrico na maniva cozida é de 0 a 0,5mg/Kg.  
A conversão da linamarina a cianeto, e o fato do cianeto ser extremamente volátil sob aquecimento, 
determina a sequência das técnicas de processamento industrial para diminuição desse princípio tóxico 
nas folhas. Os processos envolvem normalmente etapas como a maceração, imersão em água, e fervura 
para evaporação, ou ainda, a combinação desses processos (CAGNON; CEREDA; PANTAROTTO, 2002). 
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Atualmente, existem dois modos de produção de maniva: moer as folhas antes ou depois do seu 
cozimento. O modo tradicional, e mais utilizado, ainda é a moagem anterior ao cozimento (ABREU; 
MATTIETTO, 2016). Contudo, como a eliminação do cianeto por evaporação não é mensurada durante o 
processo, torna-se uma etapa empírica e que resulta em diferentes níveis de eliminação. Tradicionalmente, 
por segurança, as folhas são fervidas por sete dias, ou cerca de 100 horas, se forem contabilizadas as 
interrupções diárias. A IN 01/2016 da ADEPARÁ convencionou um limite mínimo de cozimento por 50 horas 
à 100°C. Desta forma, a determinação dos residuais de compostos cianogênicos, em amostras de manivas 
de fábricas situadas no Estados do Pará, foi o objetivo desta atividade. 
 
Material e métodos  
Foram coletados cinco quilogramas de folhas tanto in natura, quanto cozidas, em três empresas 
processadoras de maniva, situadas em três diferentes municípios do nordeste paraense que trabalham 
com moniçobeira, macaxeira e mandioca, respectivamente. A empresa que utiliza folhas de mandioca, 
adota dois tipos de processamento, moendo as folhas de mandioca antes ou depois do cozimento. 
Portanto, foram coletadas duas amostras de folhas cozidas desta empresa, totalizando assim sete 
amostras. As amostras in natura foram coletadas na recepção das empresas, imediatamente antes do início 
do processamento e acondicionadas em sacos de ráfia. As respectivas amostras cozidas foram coletadas, 
posteriormente, ao final do processamento, nas embalagens próprias de comercialização (sacos de PEBD 
de um quilograma).  
As amostras foram quarteadas para retirada de alíquota de 40g, necessária para o preparo dos extratos. 
As alíquotas foram misturadas em liquidificador, com 200 mL de meio de extração refrigerado (ácido 
ortofosfórico 0,1M contendo 25% de etanol 96% v/v e 2,5% de cloreto de sódio m/v), com posterior 
centrifugação (ESSERS et al., 1993). Três alíquotas de 20mL (uma para cada forma de cianeto) foram 
acondicionadas em frascos plástico sob congelamento, até o momento da análise.  
Análise de cianeto  
Foram analisados os teores de cianeto total, cianeto não-glicosídico e cianeto livre, de acordo com 
metodologia de ESSERS et al. (1993). Para reação colorimétrica, utilizou-se reagente de cor à base de ácido 
1,3 dimetilbarbitúrico/ácido isonicotínico, seguido de leitura em espectrofotômetro, à 605nm de 
comprimento de onda. As análises foram feitas em triplicata para cada extrato. 
Obtenção da enzima linamarase  
A enzima utilizada para análise foi obtida de acordo com metodologia descrita por COOKE (1979), a partir 
de 200g de entrecasca de mandioca da variedade POTI (Banco de Germoplasma Mandioca da Embrapa 
Amazônia Oriental).  
Curva analítica  
Com a mesma reação utilizada para análise de cianeto livre, curvas analíticas foram construídas a partir de 
uma solução padrão de 1µg/mL de KCN. Foram estabelecidos de seis a onze pontos equivalentes a uma 
faixa de 0,02 a 2,00 µg de HCN, por tubo de reação. Cálculo dos resultados A partir da Equação 01, calculou-
se o correspondente valor de HCN em µg/g (mg/Kg ou ppm) nas amostras; 
Concentração de cianeto (µgHCN/g) = (X . V. F) / (m. v) Equação 01 
X: µg de HCN presente na reação, é obtido da curva de calibração; X = (A605 – a)/b; 
V: volume total do extrato (mL); V = volume de meio de extração + volume de água na amostra 
F: Fator de diluição quando necessário; 
m: massa da amostra (g); 
v: volume de extrato utilizado na análise (mL). 
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Os resultados foram expressos em mg HCN/Kg de farinha, em base seca. Para determinar o volume de água 
da amostra e para os cálculos de base seca, foi determinada previamente a umidade das amostras em 
estufa à 105ºC (AOAC, 2002). Utilizou-se a Equação 02, tanto para a média quanto para o desvio padrão. 
Base seca = (100*R) / (100-U) Equação 02 
R: valor a ser transformado (mg HCN/Kg); 
U: valor da umidade da farinha ( %); 
 
Resultados e discussão  
Na tabela 01 estão apresentados os valores de cianeto total, não glicosídico e livre de amostras de folhas 
de mandioca, maniçobeira e macaxeira in natura e cozidas (maniva). 
 
Tabela 1. Cianeto total (CT), cianeto não glicosídico (CNG) e cianeto livro (CL) de manivas comerciais do 
estado do Pará (b.s). 

 
 
Os resultados indicaram que os processos adotados pelas fábricas reduzem, significativamente, os teores 
de cianeto das folhas de maniçobeira, macaxeira e mandioca. Contudo, todas as amostras ainda 
apresentaram residual acima do recomendado pela IN 02/2016 da ADEPARÁ, que é de 0,5mg/Kg. Destaca-
se os valores mais baixos de cianeto total das folhas de maniçobeira. As manivas de maniçobeira e de 
mandioca cozida, após a moagem, apresentaram os menores teores de cianeto total. Contudo, processo 
de cozimento antes da moagem demonstrou ser em torno de dez vezes menos eficiente na redução nos 
teores de cianeto potencial das folhas de mandioca. Este fato pode ser devido à inativação prévia de parte 
da enzima linamarase, durante o cozimento, indicando a necessidade de estudos mais detalhados. 
 
Conclusões  
As folhas de maniçobeira apresentaram valores mais baixos de cianeto total em relação às folhas de 
mandioca e macaxeira. O cozimento das folhas antes da moagem indicaram menor eficiência na redução 
dos teores de cianeto na maniva cozida. Todas as manivas apresentaram residual acima do estabelecido 
pela legislação vigente.  
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Introdução  
A farinha de mandioca é um dos produtos alimentícios mais importantes e tradicionais para a população 
paraense, tanto em termos de consumo quanto de produção. A mandioca, matéria-prima utilizada para 
produção de farinha, é reconhecidamente rica em compostos cianogênicos. O glicosídio cianogênico 
linamarina é hidrolisado pela enzima linamarase endógena da mandioca, resultando a formação do 
intermediário cianidrina e por final na liberação do cianeto (HCN ou CN). Qando analisadas, o conjunto 
destas substâncias é expresso em termos de ácido cianídrico (MONTAGNAC; DAVIS; TANUMIHARDJO, 
2009; ESSERS, et al., 1993). As etapas de processamento da farinha têm a finalidade de colaborar com a 
redução destes compostos no produto final, fazendo uso dos processos de ralação, prensagem e torração 
(MONTAGNAC; DAVIS; TANUMIHARDJO, 2009). Contudo, um certo residual ainda permanece, podendo 
variar entre as unidades de processamento devido às práticas adotadas e variedades utilizadas. De acordo 
com a IN 52/2011 (BRASIL, 2011), a farinha de mandioca do grupo seca, de acordo com a sua granulometria, 
é classificada em três classes: fina, grossa e média. Desta forma, a determinação dos residuais de 
compostos cianogênicos, em amostras de farinhas comercializadas no Estado do Pará, foi o objetivo deste 
trabalho. 
 
Material e métodos  
Foram adquiridas cinco diferentes amostras de farinha de mandioca do grupo seca das classes fina (códigos 
FF1, FF2, FF3, FF4 e FF5) e grossa (códigos FG1, FG2, FG3, FG4 e FG5), devidamente classificadas quanto à 
sua granulometria. Cinco quilos de cada amostra, foram coletados em alíquotas aleatórias de um quilo 
cada, nas embalagens habituais de comercialização (sacos de PEBD de um quilograma). As coletas 
ocorreram nos principais pontos comerciais da cidade de Belém/PA.  
Preparo da amostra  
As amostras foram quarteadas para homogeneização e retirada de alíquotas de 40g, necessárias para o 
preparo dos extratos. Cada alíquota foi misturadas em liquidificador, com 200 mL de meio de extração 
refrigerado (ácido ortofosfórico 0,1M contendo 25% de etanol 96% v/v), com posterior centrifugação 
(ESSERS et al., 1993). Cada extrato foi dividido em três alíquotas de 20mL (uma para cada forma de cianeto) 
e foram acondicionados em frascos plásticos, sob congelamento, até o momento da análise.  
Análise de cianeto  
Foram analisados os teores de cianeto total, cianeto não-glicosídico e cianeto livre, de acordo com 
metodologia de ESSERS et al. (1993). Para reação colorimétrica, utilizou-se reagente de cor à base de ácido 
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1,3 dimetilbarbitúrico/ácido isonicotínico, seguido de leitura em espectrofotômetro, à 605nm de 
comprimento de onda. As análises foram feitas em triplicata para cada extrato.  
Obtenção da enzima linamarase  
A enzima utilizada para análise foi obtida de acordo com metodologia descrita por COOKE (1979), a partir 
de 200g de entrecasca de mandioca da cultivar POTI (Banco de Germoplasma Mandioca da Embrapa 
Amazônia Oriental).  
Curva analítica  
Com a mesma reação utilizada para análise de cianeto livre, a curva de calibração foi construída a partir de 
uma solução padrão de 1µg/mL de KCN. Foram estabelecidos seis pontos equivalentes a uma faixa de 0,20 
a 1,00 µg de HCN por tubo de reação.  
Cálculo dos resultados  
A partir da Equação 01, calculou-se o correspondente valor de HCN em µg/g (mg/Kg ou ppm) nas amostras. 
Concentração de cianeto (µgHCN/g) = (X . V. F) / (m. v) Equação 01 
X: µg de HCN presente na reação, é obtido da curva de calibração; X = (A605 – a)/b; 
V: volume total do extrato (mL); V = volume de meio de extração + volume de água na amostra; 
F: Fator de diluição quando necessário; 
m: massa da amostra (g); 
v: volume de extrato utilizado na análise (mL) 
Os resultados foram expressos em mg HCN/Kg de farinha, em base seca. Para determinar o volume de água 
da amostra e para os cálculos de base seca, foi determinada previamente a umidade das amostras em 
estufa à 105ºC (AOAC, 2002). Utilizou-se a Equação 02, tanto para a média quanto para o desvio padrão. 
Base seca = (100*R) / (100-U) Equação 02 
R: valor a ser transformado (mg HCN/Kg); 
U: valor da umidade da farinha ( %);  
 
Resultados  
Na Tabela 01 estão apresentados os resultados de cianeto tota, não glicosídico e livre de amostras 
comerciais de farinha, do estado do Pará. As farinhas do estado do Pará apresentaram valores de cianeto 
total entre 4 e 57 mgHCN/Kg. O comportamento da contribuição de cada tipo de cianeto foi variável entre 
as marcas analisadas. Nas marcas 3 e 4, tanto na classe fina quanto grossa, ficou evidente que o residual 
de cianeto predominante foi de cianidrina. Nas demais marcas o residual predominante foi de linamarina, 
já que os residuais de cianeto livre foram baixos, variando de 0,3 a 2,7mgHCN/Kg. As farinhas da classe fina 
apresentaram os valores de cianeto total dentro do limite recomendado pela FAO/WHO, contudo, todas 
as marcas da classe grossa apresentaram valores elevados de residual de cianeto, entre 17 e 57mgHCN/Kg. 
O tamanho de partícula formada durante a etapa de ralação pode ser o principal responsável por esta 
diferenciação, entre os teores de compostos cianogêncios das classes fina e grossa, proporcionando uma 
espécie de retenção do glicosídio linamarina. 
 
 
 
 
 
Tabela 1. Cianeto total (CT), cianeto não glicosídico (CNG) e cianeto livro (CL) de farinhas comerciais do 
estado do Pará (b.s.). 
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Estes dados indicam que, nas unidades de processamento de farinha do estado do Pará, a etapa de 
hidrólise da linamarina não está ocorrendo de uma forma que possibilite a liberação do cianeto na sua 
forma volátil (HCN/CN-), ocorrendo algo semelhante ao processo de encapsulação no momento da 
torração. E esta retenção se torna mais intensa com o aumento do tamanho da partícula. Este fato pode 
ser justificado pelo aumento da atividade produtiva de farinha no estado, o que pode estar reduzindo o 
tempo de algumas etapas de processo necessário à adequada ação da enzima endógena das raízes de 
mandioca, sobre a linamarina presente. 
 
Conclusões  
As farinhas com menores tamanhos de partícula, de classificação fina, apresentaram menor retenção de 
residual de compostos cianogênicos em relação às farinhas de classificação grossa. O tamanho de partícula 
das farinhas grossas, pode ser o fator responsável por dificultar a ação da enzima endógena da mandioca, 
proporcionando teores acima dos recomendados pela FAO/WHO nas farinhas analisadas. 
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Introduction 
Based on the need for food and nutrition security, the high levels of obesity and chronic non-communicable 
diseases and reducing the high import bill it was decided by the Government of Barbados that cassava, 
Manihot esculenta, Crantz would be the major crop used to develop an industry that could mitigate these 
challenges. In the past, the focus of cassava production in Barbados was on supplying the fresh market, 
with some usage in the production of a somewhat sweet, moist and gummy textured treat referred to as 
cassava pone. Due to a directive given by the Minister of Agriculture in September 2015 to develop the 
cassava industry, the focus shifted due to the endless possibilities associated with the usage of cassava as 
value-added products. Presently a number of new cassava-based products are available on the market in 
addition to the composite bread such as sorbets, cake mixes, pan cake mixes, cookies, great cakes, muffins, 
cassava beef burgers, veggie burgers and, cassava lamb burgers. It has been proven that cassava and its 
ingredients can impact positively on the levels of non-communicable diseases and celiac disease and 
developing new products would lead to increased consumption. It contains almost twice the calories as 
other root crops and may be the highest calorie tuber known. Cassava contains saponins to help ease 
inflammation and balance your gut flora and minerals that perform many important functions throughout 
your body (Mercola 2016). Cassava is rich in vitamin C and calcium but like most tuberous staples, it is 
deficient in protein and fat (Koonlin, 1974). Its glycemic index is low and naturally gluten free which is 
beneficial to people suffering from diabetes and celiac disease. It should also be noted that when compared 
to other staples it carries the highest energy levels with the latest developed varieties having lower levels 
of hydrogen cyanide and are biofortified with beta-carotene. Due to cassava being a crop that can grow on 
marginal lands with minimal inputs and can contribute to better health it can significantly impact food and 
nutrition security. Wheaten flour and corn are two of the top ten commodities imported into Barbados and 
cassava is seen as one of the locally produced crops that can be used as a substitute for both wheat flour 
used in our baking industry and corn used in the production of livestock feed. According to the FAO, cassava 
is a viable substitute for the importation of wheat and corn as a contributor to the high import bill. Some 
900 000 MT of wheat for flour (valued at US$248.77 million) and 420 000 MT of corn (valued at US$145.46 
million), mainly for poultry feed, is imported by CARICOM countries annually. There is a huge, untapped 
import substitution market opportunity for food, flour, and livestock feed that can be addressed by using 
cassava. 
Developmental Activities National Cassava Value Chain Committee (NCVCC)/ Promoter group meetings 
Meetings were held with the objective of developing all aspects of the value chain from behind the farm 
gate to finished products for consumption by the consumer. Initially, the NCVCCC comprised of personnel 
from the MAFFW, BADMC, FAO, and CARDI. However, during the year, additional personnel were added 
to the committee from Purity Bakeries, Armag Farms, the University of the West Indies (UWI), the 
InterAmerican Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) and BADMC. Agendas varied throughout the 



 

 

565

year according to activities that were discussed and implemented. Instead of trying to produce as much 
cassava as possible without first having a market for the product it was determined that it might be prudent 
to work backwards and develop a market first which would then predict how much production was 
required per year so we could then tell farmers what acreage to plant to supply the demand. To create the 
industry, we had to tag it to an already established industry, we chose the bread and biscuit industry. 
However, we had to be mindful of the need to re-educate consumers as the gradual shift was made to 
using wheat/cassava composite flour in bread products, including biscuits. This involved developing 
cultural change and taste, so what we could not do was to try to change people’s taste overnight. Most of 
the popular bakeries were targeted and meetings with them, the Barbados Manufacturers’ Association 
(BMA), and the Food Promotion Unit of the Barbados Agricultural Development and Management 
Company (BADMC) were held to discuss how best we could get the bakeries involved in utilizing cassava 
flour and grated cassava in bread making. Coming out of these meetings was the need to train the bakers 
in the use of cassava flour and grated cassava and through collaboration with the FAO, a training 
demonstration was held in July 2016. Government agencies such as the Barbados Defense Force, HM Dodds 
Prison, and the Schools Meal Service were also invited as they are all involved in baking bread for 
Barbadians, young and old. Purity Bakery, the largest bakery in Barbados saw the potential and was the 
first to get involved in this initiative. However, to actually get them to start utilizing flour and grated cassava 
in a composite bread was not easy. It required numerous meetings to discuss the supply of the flour and 
grated cassava, price points for the procurement of the processed cassava, the quality of the grated 
cassava, etc. before they were convinced and even then they were only willing to try the composite bread 
for a three-month trial basis. Purity bakery has a front store outlet for their products and this was where 
the two types of cassava blended bread were displayed for sale to the consumer. At this stage, the bread 
was being sold in a transparent plastic bag with a printed label with no promotion of the bread as Purity 
were not willing to invest in packaging for a product that had not yet been accepted by consumers. Training 
was also provided to processors to facilitate dialogue among national cassava processors for the 
development of best practice guidelines (food safety and handling) for processing cassava into cassava 
flour and grated cassava. This was offered to ensure those processing cassava were supplying a safe 
product that conformed to food safety standards. This training was done in collaboration with FAO and the 
University of the West Indies, St. Augustine Campus. 
Achievements: 
1. Update of Barbados’ Cassava action plan for promoting sustainable, competitive development of the 
cassava industry in Barbados. 
2. Increased procurement of cassava for the production of cassava flour and grated cassava (see figure1) 
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Figure 1. Procurement of Cassava for the production of grated cassava for 2017 
 
3. Increased sales of grated cassava to Purity Bakeries (see figure 2). Sales increased from 200 lb of grated 
cassava in January 2016 to a high of 4,500 lb (2150% increase) in November 2017 falling slightly to 3,030 lb 
in December.  

 
 

Figure 2. Sales of grated cassava to Purity bakeries for the year 2017. (Monthly figures for January to June 
were BADMC sales and for July to December were Armag Sales). 
 
4. The sale of cassava infused bread at the Purity Bakery Front store and all leading supermarkets. 
Discussions are continuing with Massy stores and A1 supermarkets to get their in-store bakeries utilizing 
grated cassava in their baked products. 
5. An official launch of the two lines (Junior Bran and Junior White) of cassava infused bread which was 
held on 9th September, 2016. A display was also mounted featuring cassava products not limited to those 
made by Purity Bakery but by other producers; this included cassava carambola muffins, cookies, great 
cake, etc. A display was also set up to promote cassava bread/dinner rolls using various toppings (lamb-
ham, vegetarian etc.). 
6. A small baker suppling a coffee shop, Coffee Bean with cassava carambola muffins on a consistent basis. 
7. Transition of grated cassava production from a public sector development organization to the private 
sector. 
Even though significant advances have been made there were some challenges that had to be overcome. 
Major challenges experienced were the predominance of low-yielding varieties (10-12 MT per ha) which 
created the need for the introduction of high-yielding, improved cassava varieties, high production costs 
due to labour requirements, high processing losses, up to 33% of what is paid for by the processor does 
not gain revenue and food safety issues. 
Of the selected Caribbean countries, Jamaica had the highest average area planted (Table 1) and highest 
average production (Table 2) but Suriname had the highest average productivity (Table 3) between 2006 
and 2016. Generally, the area harvested acros the selected countries have been consistant for the period 
indicated with the exception of Guyana which has declined by 82% between 2006 and 2016. This trend was 
similar for cassava production also while the productivity of Suriname improved by 36% . 
 
 
Table 1. Area of Cassava Harvested for selected Caribbean countries, 2006-2016. 
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Source: FAO. http://faostat.fao.org/ 
 
Table 2. Cassava production for selected Caribbean countries, 2006 to 2016 
 

 
 

Table 3. Cassava Yield for selected Caribbean Countries, 2006 – 2016 

 

http://faostat.fao.org/
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Conclusıon  
Based on analysis conducted in several Caribbean countries, there is a vast, unexploited import substitution 
market opportunity for food, flour, and livestock feed that can be addressed by using cassava. Advances 
have been made in our quest to develop the industry in relation to food and value added products however, 
attention now has to be paid to the utilization of cassava for livestock feed production. Livestock feeding 
trials are expected to commence shortly using peels, leaves and young stems of cassava along with other 
ingredients. The continued collaboration among all the major stakeholders in the value chain will 
undoubtedly provide the soundest possible basis for the realization of cassava’s full potential in Barbados 
and the Caribbean region.  
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Introdução  
A população brasileira herdou vários hábitos e costumes da cultura indígena, uma das maiores heranças 
foi o cultivo da mandioca (Manihot esculenta Crantz) e seus derivados, provavelmente seu cultivo foi 
domesticado pela civilização dos tupis próximo da Bacia Amazônica, há 3.500 anos (ROOSEVELT et al., 
1996). E, foi através dos indígenas a descoberta que, a partir do tubérculo dessa planta obtém-se a 
produção de farinha, além de outros subprodutos como a casca, a cepa, e as sobras do processo de seleção 
e a água de lavagem das raízes (FILGUEIRAS & HOMMA, 2016).  
Para Cardoso (2003) as regiões norte e nordeste do Brasil a mandioca 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. O Pará vem se destacando no cenário brasileiro como 
o maior produtor de mandioca do Brasil (IBGE, 2014). Dentre as culturas das amiláceas, a mandioca tem 
aumentado significativamente sua área plantada nas propriedades agrícolas e é uma das principais fontes 
de carboidratos em vários países (SILVA et al., 2009). A cultura é capaz de alcançar produções satisfatórias 
sob condições adversas de clima e solo, por sua capacidade de adaptar-se às mais diferentes condições de 
cultivo, pouca exigente em água e fertilidade. Segundo dados da EMBRAPA 2005, a mandioca pode ser 
classifica segundo finalidades de uso: indústria (farinha, amido, raspas, álcool), consumo humano (mesa), 
para forragem (raízes, frescas e desisdratadas, parte aérea fresca e fenada), mista (para farinha e forragem) 
e, segundo o ciclo de colheita, em: precoces (10 a 12 meses), semi-precoces (14 a 16 meses) e tardias (18 
a 20 meses). As variedades para forragem devem ser produzir grandes quantidades de massa verde (ramas 
tenras e folhas), e as raízes, devem ter baixo teor de linamarina e apresentar folhas persistente, alta 
capacidade de brotação pós corte e bom teor de proteínas. Partes aéreas da mandioca despertam 
interesse, pois apresentam boas características de fermentação, sendo também utilizadas como silagem 
na alimentação animal, (FAUSTINO et al., 2003; MODESTO et al., 2004; PINHO et al., 2004; FALKENBERG et 
al., 2005) ainda possuem elevado teor proteico, semelhante a alfafa e maior teor de carboidratos não-
fibroso em relação às gramíneas tropicais (CARVALHO e KATO, 1987; FAUSTINO et al., 2003; MODESTO et 
al., 2004; AZEVEDO et al., 2006). 
A parte aérea da rama da mandioca, como forma de alimento aos animais ainda é pouco difundida, pois 
após a colheita da raiz, a parte aérea na maioria às vezes é deixada no campo, gerando um grande 
desperdício alimentar, considerando que somente 10% das ramas são utilizadas para replantio 
(CARVALHO,1998). O uso da parte aérea da rama da mandioca, como alternativa alimentar, justifica-se por 
apresentar alto teor proteico (MODESTO et al., 2004). Diante do exposto, objetivou-se com presente 
trabalho avaliar a produtividade de raiz comercial e forragem de três cultivares de mandioca do município 
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de São Francisco. 
 
Material e métodos  
O trabalho foi desenvolvido em dezembro de 2017 no município de São Francisco – PA, encontra-se na 
zona fisiográfica Bragantina e mesorregião Nordeste Paraense, localizado a 01° 10’ 12”S e 47° 48’ 00” W. 
O clima conforme Köppen e Geiger é classificado, como Am, que corresponde ao clima: tropical. A média 
anual de pluviosidade é da ordem de 2.467 mm, e as médias anuais de temperatura é de 26.5 ºC (CLIMATE-
DATA.ORG, 2018).  
A cultura foi instalada em 02 de fevereiro de 2017, a área encontra-se sob sistema de plantio convencional, 
a correção do solo e adubação foi realizada conforme a necessidade, com base em análise de solo, em 
espaçamento de 1,0 m entre linhas e 1,0 m entre plantas. A avaliação ocorreu no dia 15 de dezembro de 
2017, quando as plantas apresentavam-se com dez meses de idade. O plantio é constituído por três 
cultivares de mandioca industriais: Inha, Jurará Comum e Paulo Velho, a coleta foi executada ao acaso 
retirando três plantas de cada cultivar para mensuração das variáveis.  
Por ocasião da colheita foram realizadas as seguintes avaliações: estimativa da produção de raiz comercial, 
calculada através da fórmula: Rendimento de raiz = massa de raiz comercial x densidade de plantio; e 
estimativa de produção de forragem, calculada através da fórmula: Produção de forragem = (densidade de 
plantio x massa da parte aérea). Após desprendida da raiz, a parte aérea da mandioca foi separada em três 
partes: folhas, hastes e caule, posteriormente, com o auxílio de uma balança foram mensuradas a massa 
da parte aérea e a massa das raízes comerciais para obtenção da produtividade total. Os dados obtidos 
foram submetidos à análise de variância pelo teste f, e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 
5% de significância, utilizando o software Assistat 7.7 (SILVA & AZEVEDO, 2016). 
 
Resultados e discursões  
Conforme os resultados da análise de variância, pode-se verificar no gráfico 1 que para as variedades de 
mandioca avaliadas houve efeito estatistico (p<0,01) sobre a produção de raizes, a cultivar Paulo Velho 
revelou maior produção apresentando média de 11,95 t.ha-1, seguida pela a cultivar Inha e Jurará Comum 
apresentando uma produção de 10,67 e 7,42 t.ha-1, respectivamente. 
 
Gráfico 1. Estimativa da produção de raiz comercial. 

 
 

De acordo com Gomes et al (2007) a característica de produção de raiz por planta é a de maior 
representatividade econômica e mercadológica na cultura da mandioca. Considerando-se uma densidade 
de 16.660 plantas por hectare, estima-se que uma produção satisfatória de 1,8 kg por planta resultará em 
uma produtividade de 30 t ha-1 .  
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Para a variável produção de forragem, a análise estatística teve efeito estatístico ao nível de 5% de 
probabilidade. Aos 10 meses após o plantio, as cultivares Jurará comum e Inha obtiveram maior produção 
(260 Kg.ha-1 e 230 Kg.ha-1 , respectivamente), em relação a cultivar Paulo velho que teve uma produção 
de 140 Kg.ha-1 , conforme apresentado no gráfico 2. 
 
Gráfico 2. Estimativa da produção de forragem. 

 
 

Sagrilo et al. (2002), citam que a produção de fitomassa da parte aérea é influenciada pelas condições 
climáticas, uma vez que altas temperaturas aliadas à precipitações intensas, favorece o crescimento das 
hastes e a produção de folhas. Estas condições ambientais ocorrem com frequência na região de São 
Francisco o que pode ter favorecido os melhores desempenhos dos cultivares mais adaptados. Segundo 
Otsubo (2009) a produção de fitomassa da parte aérea é uma característica importante para a cultura da 
mandioca, pois as ramas são utilizadas como material propagativo para instalação de novos campos de 
produção. Por outro lado, tanto as ramas com as folhas das plantas de mandioca podem ser utilizadas na 
produção de rações de excelente qualidade protéica, utilizada na alimentação de diferentes animais 
(MATTOS, 2006). 
 
Conclusão  
A cultivar Paulo velho apresentou maior produção de raízes em relação aos outras. Já as cultivares Jurará 
Comum e Inha apresentam-se com maior potencial forrageiro. 
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Introdução  

Estima-se que o pão surgiu aproximadamente em 8.000 a. C, período compatível com o cultivo do trigo na 
Mesopotâmia (atualmente a região do Iraque). O hábito do consumo de pão só chegou ao Brasil no século 
XIX, através de colonizadores portugueses e de imigrantes, que fabricavam caseiramente o pão e o vendiam 
pelas ruas (SEBRAE, 2009). De acordo com a ANVISA (2012), o pão francês é um alimento tradicionalmente 
consumido pela população brasileira, principalmente em refeições como o café da manhã e o lanche da 
tarde. Segundo os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF- 2008- 2009) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). As pesquisas para a substituição de ingredientes nos produtos de panificação 
estão buscando atender a um grupo e pessoas que são intolerantes ao glúten. Segundo Andrade (2011) tal 
doença é caracterizada por uma intolerância permanente ao glúten, clinicamente expressa por síndrome 
de má absorção de alimentos. A substituição de ingredientes que possuem glúten por farinha de pupunha 
oferece inúmeros benefícios, pois tanto os frutos como a farinha representam uma fonte de alimento 
potencialmente nutritiva, em razão do seu alto conteúdo de carotenoides biodisponíveis, além de teores 
consideráveis de carboidratos, proteínas, lipídios e fibras (CARVALHO, 2005). A fécula de mandioca é uma 
das mais importantes fontes de carboidratos, sendo que ao substituir parcialmente ou totalmente o trigo 
por fécula de mandioca ocasiona boa aceitação pelos consumidores (VIEIRA, 2010). Por isso, o 
aproveitamento da farinha de pupunha e fécula de mandioca na alimentação humana, utilizando a 
incorporação destes em formulações de biscoitos e pães, é uma excelente estratégia para aumentar o valor 
nutricional aos produtos isentos de glúten, sem agregar valores elevados ao produto. 
 
Material e métodos 
Elaboração da Farinha de Pupunha  
Os frutos foram higienizados com cloro 10 ppm e lavados em água corrente. Após a higienização, os frutos 
passaram por cocção, de acordo com os hábitos regionais, em panela de pressão por 30 minutos. Após o 
processo, foram removidos casca e caroço (semente). A polpa foi triturada em liquidificador elétrico, em 
seguida dessecada em estufa com circulação de ar a uma temperatura de 45 °C até obtenção de 12% de 
umidade e transformada em farinha com liquidificador elétrico.  
Elaboração dos Pães  
As formulações (Tabela 1) foram desenvolvidas através de pré-testes no laboratório de Alimentos da UEPA. 
Foram elaboradas duas formulações de pães francês. As proporções de fécula de mandioca/farinha de 
pupunha utilizada nas formulações utilizadas: Pão 1 0,8/0,25 e para o Pão 2: 0,75/0,2,. Os outros 
ingredientes permaneceram constantes conforme apresentados na Tabela 1. A farinha de trigo foi 
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totalmente substituída pela fécula de mandioca e farinha de pupunha. 
 
Tabela 1. Ingredientes e composição dos pãe tipo Francês. 

 
 
Resultados e discussão   
Analise da Composição Química dos Pães Os resultados da composição química dos pães podem ser 
visualizados na Tabela 2 
 
Tabela 2. Média e desvio padrão das análises química dos pães. 

 
 
De acordo com ANVISA (BRASIL, 2000) o valor fixo limite da umidade para pães é de 38% e segundo a TACO 
(2011) o valor da umidade para pão francês é de 28,5, sendo assim os pães elaborados com fécula de 
mandioca e farinha de pupunha estão de acordo, pois o pão 1 apresentou teor de umidade de 21,18% e o 
pão 2 de 21,62%, da mesma forma Amaral (2011) enriqueceu pães com farinha da casca da pupunha e 
apresentou umidade de 23% com o pão elaborado com 10% e 22%, para pão tipo chá adicionado de 15% 
fécula de mandioca apresentou umidade de 32,12% (VIERA, 2010). A TACO (2011) preconiza valor de 3,1 
para lipídeos de pão tipo francês, a quantidade de lipídios dos pães apresentou médias aproximadas (1,98 
e 2g). O conteúdo de cinzas apresentou diferenças nas médias, o Pão 3 obteve o valor de 1,83 g, este valor 
pode decorrer da quantidade de farinha de pupunha que foi acrescentada, pois Hoffpauer (2005) ressalta 
que o conteúdo de cinzas de um alimento expressa o resíduo inorgânico que permanece após a queima da 
matéria orgânica. A fécula de mandioca alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro, os 
pequenos frutos da pupunha são ricos vários elementos minerais, como cálcio, ferro e fósforo (DIAS, 2006). 
A quantidade de proteína na pupunha, que é um dos ingredientes dos produtos, é considerada como boa 
fonte desse nutriente devido ao seu valor nutritivo, por apresentar presente todos os aminoácidos 
essenciais na sua cadeia (SILVA, 2014). Mas, Borges (2011) afirma que, considerando os aspectos 
tecnológicos, a presença de alto teor de proteínas pode ser indesejável, já que elas não são formadoras de 
glúten e isso resultaria em enfraquecimento da estrutura proteica da massa e redução de sua elasticidade 
e viscosidade. 
Análise Sensorial dos Pães Os resultados para cor, sabor, aroma, textura e aceitação global das amostras 
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de Pão estão na Tabela 3. 
 
Tabela 3. Escores médios dos atributos sensoriais dos pães. 

 
 

Os atributos cor, aroma, textura e avaliação global não apresentaram diferença para p > 0,05. A cor não 
obteve diferença de acordo com os avaliadores devido a pigmentação dos carotenoides presentes na 
farinha de pupunha que foi utilizada (DE OLIVEIRA, 2010). Em relação ao sabor as amostras apresentaram 
diferença significativa, sendo que a amostra 2 apresentou a maior média (7,43). O Pão 2 obteve a maior 
porcentagem de aceitabilidade 82,6%, sendo que o pão 1 também está com a porcentagem acima de 70%. 

 

 
Figura 1: Gráfico do índice de aceitabilidade das amostras de pão. Fonte: Autor. 
 
A Figura 2 mostra a intenção de compra dos avaliadores, mesmo que os atributos cor, aroma, textura e 
avaliação global não tenham apresentado diferença significativa (p > 0,05), o Pão 2 apresentou a maior 
intenção de compra de certamente compraria (25 avaliadores) e o Pão 1 com 20 avaliadores de certamente 
compraria de um total de 60 avaliadores. 
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Figura 2. Gráfico de intenção de compra das amostras de pão. Fonte: Autor 
 
A frequência de consumo de pão pelos julgadores relata que quase a metade dos avaliadores (29) 
consomem muito, pois foi colocado na ficha da sensorial que consumir muito corresponde a 4 pacotes de 
130g ou mais por mês (1 pacote com 12 unidades e 60 g equivale a 6 unidades). Cerca de 22 julgadores 
responderam quem consomem moderadamente (2 pacotes de 130 g por mês), o restante dos avaliadores 
respondeu que consomem ocasionalmente e pouco (7 e 2, respectivamente). 
 
Conclusão  
A pesquisa de elaboração de pão francês com farinha de pupunha e fécula de mandioca obteve resultados 
satisfatório, pois de acordo com os dados dos resultados acima o pão 2 apresentou maior índice de 
aceitabilidade, mostrando que, pelas médias adquiridas na escala hedônica de 9 pontos os produtos 
poderiam ser vendidos comercialmente. Em relação a intenção de compra as amostras supracitadas 
tiveram os maiores valores para as alternativas “certamente compraria” e “possivelmente compraria”. As 
formulações propostas na pesquisa se mostraram uma excelente alternativa de substituição da farinha de 
trigo pela fécula de mandioca e farinha de pupunha, matérias-primas regionais amazônicas da região. 
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Introdução 
Estudos apontam que a mandioca (Manihot esculenta) tem desempenhado papel decisivo na formação da 
História do Brasil. Sua relevância é reconhecida de tal modo que, em obras célebres como “O que faz o 
brasil, Brasil?, DaMatta (1986)”, “Importância sociocultural da farinha de mandioca no Brasil”, Marcena 
(2012), História da Alimentação no Brasil, Cascudo (2011), Casa Grande & Senzala, Freyre (2005), “Farinha, 
feijão e carne seca: Um tripé culinário no Brasil”, Silva (2005), têm reconhecido e destacado sobre maneira 
sua importância, asseverando que a mandioca foi, e continua sendo um dos mais importantes alimentos 
da mesa dos brasileiros, senão o mais importante deles, funcionando como recurso, um instrumento que 
no decorrer do tempo, desenhou a nossa cozinha, ajudando dessa maneira na construção de nossa 
“brasilidade”, de nossa identidade. Mas a proeminência da mandioca para a história do Brasil não se 
restringe à sua função alimentar. Ela foi objeto decisivo para o projeto colonizador, pois, além de alimentar 
a mão de obra escrava – africana e indígena, também serviu de moeda de troca em terras portuguesas, 
africanas e asiáticas. Sua importância é tanta que, no Estado do Pará, ela aciona um conjunto de práticas, 
relações sociais e representações simbólicas cujos conteúdos e significados revelam um elevado valor 
êmico, presente no imaginário popular do povo paraense, para quem a mandioca e seus derivados estão 
além de simples mercadorias a serem comercializadas ou coisas1 a serem comidas2 . Eles desempenham 
relevante papel na construção das identidades culturais e, ao mesmo tempo, são instrumentos que 
fortalecem a tradição e os vínculos sociais, produzindo redes de sociabilidade entre os sujeitos que ali 
habitam. Desse modo, importa dizer aqui que faz algum tempo que a mandioca (Yuca para os espanhóis) 
deslocou-se do território brasileiro e paraense, povoando outros lugares além-mar. Esse processo se 
intensificou com o advento da globalização que, na atualidade, tem alavancado um movimento migratório 
contínuo não apenas de pessoas, mas também de algumas de suas práticas socioculturais, especialmente 
as alusivas ao ato de comer. Portanto, é no bojo desse processo migratório que a mandioca e seus 
descendentes têm-se movimentado de tal maneira que, no território europeu, ela povoa a vida dos 
imigrantes brasileiros, mas também dos africanos, bolivianos, peruanos, etc., que por lá vivem. Assim, 
descrever e analisar as implicações dos movimentos da mandioca e o consumo de seus derivados nesse 
processo migratório é o objetivo primeiro deste trabalho. 
 
Material e métodos 
Este artigo descreve os ciclos da mandioca no Brasil, com centralidade no Estado do Pará, onde ela se 
estabelece como alimento primordial não apenas para a dieta local, mas como objeto na constituição de 
redes de interações entre os sujeitos, transformando-se em bem material e simbólico decisivo tanto para 
a preservação de costumes alimentares nativos como para a manutenção da identidade cultural num 
contexto de globalização e padronização do consumo. Foi desenvolvido trabalho empírico a respeito dos 
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fluxos migratórios de brasileiros para territórios catalão e francês, situando as implicações do consumo da 
mandioca e seus derivados nesse processo.  
Este artigo resulta de observações diretas realizadas durante incursões em campo, nos territórios catalães, 
especificamente nas cidades de Barcelona, Gavá, Santa Coloma e Tarragona, assim como na França, nas 
cidades de Bordeaux, Saint Denis e Campiègne, nos meses de abril a julho de 2017, tempo em que o autor 
estagiava no Observatorio de la Alimantación (ODELA), na Universidad de Barcelona, por meio do Programa 
de Doutorado Sanduíche (PDSE), financiado pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES). 
 
Resultados 
Os dados etnográficos, assim como as proposições epistêmicas desta investigação situam o processo 
migratório como fenômeno complexo que envolve questões além de mudanças geográficas, pois implica 
também, a migração de coisas que são dotadas de carga simbólica, dentre as quais, a comida ocupa 
centralidade ao situar-se “[...] na interface entre o país de inserção e o de origem, entre o indivíduo 
migrante e o seu país, região ou família. (Rocha; Rial; Hellebrandt, 2013, p. 188), operando como um 
recurso decisivo tanto para a afirmação quanto para a continuidade das identidades, mesmo fora de seu 
contexto de origem. Por isso, postula-se aqui, que a migração de colombianos, peruanos, brasileiros e 
africanos tem fomentado sobre o mercado europeu uma nova demanda de consumo (Douglas, Mary; 
Isherwood, 2006, Appadurai, 2008) que, pelo observado faz algum tempo, foi incorporada aos mercados 
catalão e francês, que dispõem à venda, por exemplo, macaxeira em suas redes de supermercados, goma 
para tapioca em lojas virtuais, ou ainda, permitindo que lojas físicas como tabernas, carnicerías, 
minimercados afro-latinos e restaurantes especializados na comercialização da mandioca e seus 
descendentes instalem-se em seus territórios. Essa demanda, ao mesmo tempo que imprime sobre o 
mercado europeu a necessidade de incluir a mandioca e seus derivados em suas tratativas comerciais, 
funciona como um recurso, um dispositivo que garante e assegura a continuidade e/ou permanência das 
identidades coletivas (Contreras, 2011) nacionais e/ou regionais dos imigrantes que por ali habitam, como 
os brasileiros. 
 
Conclusões 
Ao seguir as pistas da mandioca pelo contexto europeu, pode-se, dentre outras coisas, supor que ela talvez 
ainda não componha o paladar dos europeus, especialmente dos espanhóis e franceses, pelo menos não 
de maneira indiscriminada, mas que, por meio do processo migratório, ela está gradativamente se 
firmando pelos lugares desses territórios e nas mesas de alguns desses habitantes.  
Desse modo, o fluxo de alimentos no processo migratório global não deve ser apreendido apenas pelo 
discurso da homogeneização e mercantilização – ainda que, a priori, esse processo esteja submerso nessa 
direção, pois os indivíduos imigrantes, levados pela necessidade de manutenção do corpo, aderem às 
comidas globalizadas. Todavia, sempre que possível, procuraram saciar seus desejos alimentares, dispondo 
em suas mesas coisas de comer que os remetem à sua origem, à sua identidade. Isso ocorre pelo fato de 
que, ao se deslocarem de um lugar para outro, as pessoas não se desprendem, como num passe de mágica, 
de suas experiências anteriores; levam consigo suas memórias, seus hábitos culturais, especialmente os 
que se referem à comida.  
Em vista disso, postula-se que as coisas inerentes ao campo alimentar constituem-se em recursos 
determinantes para se compreender os processos migratórios, do mesmo modo que esses são recursos 
indispensáveis na apreensão dos repertórios alimentares, sejam eles locais, ou globais. 
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Introdução 
Conhecida como a "Rainha do Brasil", conforme nomeia o historiador e antropólogo da alimentação 
brasileira Luís da Câmara Cascudo (2011, p. 90), a mandioca é considerada por muitos o mais brasileiro dos 
alimentos. Possuindo uma ligação com o desenvolvimento histórico, social, cultural e econômico do país, 
a mandioca tem grande importância na cultura de subsistência nacional (CONCEIÇÃO, 1987). Neste sentido, 
podemos constatar tal importância partindo de diferentes observações. Uma delas é a sua relação 
abrangente com o solo. Como é notório na história da gastronomia brasileira e sul-americana, antes mesmo 
da chegada dos europeus no continente americano, os ameríndios já haviam domesticado a mandioca há 
cerca de pelo menos 8.000 anos. Com o decorrer do tempo, a planta foi disseminada por uma área que 
abrangia a América Central, as Antilhas e quase todo o litoral da América do Sul (SILVA e MURRIETA, 2014, 
p. 2). Inicialmente confundida com o inhame, a mandioca chamou a atenção dos colonizadores 
portugueses. Assim, na medida em que a posse da “terra brasilis” tomou curso, também nasceu o elogio 
da mandioca e o seu registro laudatório por diversos cronistas. Estes, afirmavam que aquela raiz deveria 
ser o alimento regular, obrigatório e indispensável aos nativos e europeus recém-vindos: era o pão da terra 
em sua legitimidade “funcional”, por assim dizer, uma vez que era saborosa, de fácil digestão e um alimento 
substancial (CASCUDO, 2011, p. 90). Na alimentação indígena, a mandioca sempre teve lugar de destaque, 
especialmente com o uso da farinha, que acompanhava todas as coisas comestíveis, da carne à fruta, dos 
beijus e, ainda, que fornecia bebidas. Nisto e evidenciando a multiplicidade de usos da mandioca, vale 
lembrar que era base de bebidas alcoólicas como o tarubá e a tiquira (CASCUDO, 2011, p. 91). Avançando 
um pouco na história colonial, durante a marcha para o oeste, o ciclo das Bandeiras que saía de São Paulo 
usava como base as lavouras farinheiras em seu percurso. Geralmente, as expedições deixavam um grupo 
de brancos e indígenas plantando mandioca, fazendo farinha e as levando para os companheiros que 
entravam pelo sertão. A farinha era então indispensável, comida para todos, fossem portugueses ou 
indígenas, independente de diferenças étnico-sociais. Considerando o lugar especial da mandioca na 
cultura alimentar brasileira, este trabalho busca abordar a importância da farinha de mandioca nas 
tradições e memórias da comensalidade popular brasileira, constituindo um patrimônio intangível. Para 
tanto, destacamos especialmente a farinha de mandioca utilizada na preparação de bolinhos conhecidos 
como “capitão de feijão” cuja importância na culinária e para a identidade brasileira tem sido raramente 
apontados, com exceção de alguns acadêmicos tais como Antônio José da Conceição (1987) e, mais 
recentemente, Paula Pinto e Silva (2014). Neste nosso estudo, concentramo-nos nos bolinhos tendo em 
vista apontar o papel tanto estrutural como simbólico assumido pela mandioca como mediadora da 
alimentação no país. A farinha permitiu não somente a sobrevivência, mas a conquista do território e sua 
expansão, originando tradições da comensalidade brasileira e de seus hábitos culturais que é preciso 
valorizar. Considerando uma cozinha nacional e tradicional, na qual o fenômeno de patrimonialização e de 
gourmetização (MATTA, 2017) têm atuado como recursos para converter em mercadoria alimentos a partir 
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de sua concepção “artesanal”, de “resgate” ou de sua “exoticidade”, cabe discutir o papel da mandioca 
nesta lógica econômica e no seu reverso, ou seja, no que os antropólogos Jésus Contreras e Mabel Gracia 
(2011) consideram ser uma lógica político-cultural que “responde a uma vontade de recuperar o que tendo 
desaparecido ou em vias de desaparecer, foi [e precisa ser] considerado identidade” (CONTRERAS e 
GRACIA, 2011, p. 444. As palavras entre colchetes são nossas). 
 
Material e métodos 
Este trabalho se fundamenta em uma pesquisa exploratória e em andamento no curso de gastronomia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inicialmente, foi realizado um levantamento da bibliografia 
relacionada ao tema por meio de pesquisas de palavras-chaves nas bases de conteúdo científico, como o 
Periódicos CAPES, BDTD, SciElo, Web of Science e Google Acadêmico. Após um levantamento geral acerca 
de estudos nesta temática, iniciou-se uma análise mais detalhada de conteúdo a fim de refinar o resultado 
obtido para a finalidade da pesquisa, bem como encontrar novos autores e obras relacionadas ao assunto 
em questão. Deste levantamento foram escolhidos os seguintes estudos: "História da Alimentação no 
Brasil" (2011) de Luís da Câmara Cascudo; "A Mandioca" (1987) de Antônio José da Conceição; “Cocina y 
clases: la revolución gastronómica peruana y sus chefs midiáticos (2010) de Raúl Matta; "Mandioca, a 
rainha do Brasil? Ascensão e queda da Manihot esculenta no estado de São Paulo" (2014) de Henrique 
Ataíde da Silva e "Farinha, feijão e carne seca" (2014) de Paula Pinto e Silva. Estes autores auxiliam a 
problematizar o lugar, ou melhor, o papel dos produtos da mandioca em contextos simbólicos de “alimento 
popular” ou “alimento exótico-gourmet” e de que maneiras a indústria de alimentos pode utilizar estas 
concepções para criar demandas de consumo que não estão necessariamente afinadas ou embasadas em 
lógicas patrimoniais no sentido político-cultural (CONTRERAS e GRACIA, 2011) em que a mandioca é fonte 
de identidade nacional, de brasilidade. Para contrapor esta noção, passamos a discutir a mandioca 
enquanto alimento estrutural da identidade alimentar. Neste âmbito específico, ao descrevermos os usos 
da mandioca como “estruturante” temos em mente comentar a farinha como mediadora e instrumento 
que molda outros alimentos que são levados à boca, como no caso dos chamados “capitão de feijão” que 
permitiram formas simples de comensalidade fortemente enraizadas na identidade alimentar brasileira. 
Em outro estudo, Cláudia Soares e Myriam Melchior (2015) discutem tal identidade associada à 
sociabilidade e subjetividade feminina, que marca a história da alimentação popular brasileira, com a 
farinha de mandioca, nas mãos de mulheres indígenas e negras, ressaltando que elas moldaram desde as 
maneiras de comer até o conjunto de alimentos preferidos que formaram a tradição do “prato brasileiro”. 
 

Assim explicam: As mulheres negras seriam responsáveis por transportar a cultura alimentar 
e a sociabilidade da mulher indígena para todo o Brasil. Elas também amalgamaram as 
técnicas culinárias e alimentos trazidos pelo colonizador europeu [...]“amaciando” as 
solenidades e as regras do colonizador europeu. Essa tradição feminina se projeta ao 
período imperial, quando também outras mulheres continuavam a se sentar no chão em 
esteiras e comiam com as mãos bolinhos feitos de farinha de mandioca crua e pura, unindo 
feijão, arroz, carne ou outra substância. Esse costume permanece, inclusive no século XX, e 
até hoje pode ser encontrado em vilas e cidades no interior do Brasil. (MELCHIOR e SOARES, 
2015, p. 1080)  
 

Percebe-se então que os bolinhos carregam potenciais simbólicos que, se outrora pouco visíveis no âmbito 
econômico de consumo e produção da mandioca e, ainda, no contexto sóciohistórico e comparativo da 
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europeização das maneiras à mesa introduzidas pelo colonizador, são fortemente distintivas de uma 
brasilidade. Neste ponto, a pesquisa além de buscar fontes bibliográficas destacando a manifestação ao 
longo da história da alimentação brasileira no uso de “bolinhos de feijão”, perfaz uma “análise de 
conteúdo” (BAUER, 2013, p. 189) buscando mapear o tratamento textual, a representação linguística e, 
quando disponível, pictórica, de textos que tratam do tema a fim de interpretar (trata-se de uma pesquisa 
qualitativa que foca o caráter subjetivo e compreensivo do objeto estudado) mudanças e continuidades na 
representação simbólica das preparações que utilizam farinha e de modos de comer que têm na farinha a 
sua sustentação principal. 
 
Resultados e discussão  
A partir das fontes consultadas, é possível afirmar que a farinha de mandioca, também conhecida como 
farinha de mesa, está entre os produtos da mandioca mais fabricados no Brasil. A maior parte desta 
produção é destinada à alimentação humana, especialmente para as populações de menor poder aquisitivo 
do Norte e Nordeste (CONCEIÇÃO, 1987). Da união com outro insumo usado em larga escala no país, o 
feijão, surgiu o “capitão de feijão” (CONCEIÇÃO, 1987, p. 295), um tipo de bolinho. Trata-se de uma massa 
que geralmente é feita com feijão de corda cozido, amassado e engrossado com a farinha de mandioca, 
podendo levar temperos como cebola, alho e coentro, além de carne seca como recheio. Comumente, é 
consumido com as mãos, dispensando o uso de talheres, hábito ainda bastante preservado até os dias 
atuais no sertão e no agreste brasileiros. Além de poucas menções a esta preparação em autores já citados 
(CONCEIÇÃO, 1987; SILVA, 2014) foram encontrados relatos informais e bastante esparsos na internet 
(BORGES, 2010; ORENSTEIN, 2013; LODY, 2013; VEREDA DO SERTÃO, 2016; ASSIS, s/d), por meio dos quais 
sugere-se que esta receita surgiu na cozinha nordestina, nas casas mais pobres, roças e senzalas, onde os 
alimentos básicos da despensa eram o feijão, a rapadura e a farinha de mandioca. Como os utensílios 
domésticos eram escassos, explicam os autores, as pessoas precisavam engrossar o feijão de forma que 
pudessem comer com as mãos. Desse modo, pegava-se um pouco da massa, modelava-se com as mãos e 
levava-se à boca. Tendo-se em vista que o dado mais importante deste estudo é chamar a atenção para a 
importância do chamado “capitão de feijão” ou bolinho de mandioca e feijão na sociabilidade alimentar 
brasileira, acrescentamos com os estudos realizados até o momento novas percepções sobre o papel da 
mandioca na formação da cultura alimentar brasileira. Com estas percepções deixamos de ser guiados por 
modismos e modelos externos para valorizar as tradições da sociabilidade e hospitalidade alimentar que 
se formaram a partir da farinha de mandioca. Deste modo, resistimos às explicações simplórias, geralmente 
atribuídas pelo senso comum, de que o bolinho é um mero resultado de não existirem utensílios à mesa 
suficientes ou de que são o resultado de condições precárias associadas a esta preparação. Concluímos 
que, diferentemente, trata-se da sociabilidade alimentar afro-indígena que é assimilada popularmente e 
mais profundamente na cultura alimentar. Em razão de sua diferença dos hábitos já institucionalizados e 
associados às boas maneiras à mesa, cabe ressaltar o lugar da farinha no que tange à construção das 
práticas alimentares tradicionais e tendo em vista que tais práticas sustentam-se pela utilização da farinha 
de mandioca. Apesar do costume de se comer com as mãos já ter desaparecido na Europa, no período 
colonial, este continuou a vigorar, assim como diversos outros de origem indígena, como a utilização de 
cuias e o de carregar água em cabaças (SILVA, 2014, p.65). Comia-se, invariavelmente com as mãos, como 
relatou o príncipe de Wied-Neuwied, em 1815: 
 

Os portugueses também adotaram isso. Durante as refeições, colocavam do lado uma 
porção de farinha de mandioca seca, e iam-na jogando em punhados para a boca com tal 
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agilidade que não perdiam o mínimo grão. Esse costume ainda se observa entre os 
descendentes, bem como entre os lavradores portugueses. (WIED-NEUWIED, 1940, p. 68)  
 

Com os bolinhos de farinha de mandioca, grande parte da população brasileira, desde os tempos coloniais, 
usou as mãos e a farinha como meio de moldar e sustentar os seus alimentos. Poderíamos até dizer que a 
mandioca em sua versão de farinha de mesa é um suporte-alimento que, invisível aos olhares hegemônicos 
das práticas à mesa, é tão importante para a identidade e sociabilidades alimentares no Brasil quanto a 
invenção de talheres ou das cerâmicas e suas artes têm sido para tantas outras civilizações. 
 
Conclusões 
Sendo a mandioca um dos alimentos mais importantes para a população brasileira e notandose diversas 
vertentes no tipo de consumo no cenário nacional, esta pesquisa vem apurando o seu papel tanto na 
alimentação quanto na gastronomia do país. Trata-se de um item essencial para populações vulneráveis, 
mas também vem sendo utilizada cada vez mais na "alta gastronomia" e na indústria. Por isso, saber com 
clareza qual é o papel da mandioca no Brasil é fundamental para estabelecer discussões sobre variados 
assuntos de extrema importância nacional, como a fome, a agricultura de subsistência, a cultura, a 
gastronomia, a indústria e o agronegócio. Em tempos que observamos e discutimos cada vez mais a 
utilização das sementes geneticamente modificadas de milho e soja, commodities que sustentam boa parte 
da economia nacional atualmente e que vem perdendo seu caráter e sua representação cultural na 
população, é extremamente importante sabermos quais os significados e rumos da mandioca para a 
alimentação, cultura e economia do país. Assim, sem esgotar o tema, a pesquisa pretende apontar para o 
lugar da contribuição indígena na cultura alimentar brasileira com o uso da mandioca. Com os bolinhos de 
farinha de mandioca, grande parte da população brasileira, desde os tempos coloniais, usou as mãos e a 
farinha como meio de moldar e sustentar os seus alimentos. 
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Introdução 
O Brasil, em 2016, com uma produção de 22,4 milhões de toneladas, passou a ocupar a quarta posição no 
ranking dos maiores produtores mundiais de mandioca. No país, a cultura ocupa a quarta posição entre as 
mais produzidas, atrás, apenas, da cana-de-açúcar, soja e milho, respectivamente (FAO 2016). Neste 
mesmo ano alcançou um valor bruto da produção – VBP de 7,32 bilhões de reais, acumulando queda pelo 
terceiro ano consecutivo devido principalmente à redução da área plantada, observada na maioria dos 
Estados brasileiros (Guth & Bonato 2017). Para a determinação do desempenho da produção agrícola, 
diversos estudos têm utilizado o método shift-share, modelo econométrico também conhecido como 
“diferencial-estrutural” desenvolvido por Creamer, em 1943, que ao realizar adições e subtrações 
simultâneas de uma dada variável econômica, de uma determinada região, em um determinado período 
de tempo, irão representar as variações positivas ou negativas, determinando o seu grau de influência da 
variável em estudo (Padrão et al. 2012, Terra et al. 2017). O método é, pois, uma forma analítica de fácil 
acesso capaz de gerar informações que sejam relevantes para a organização de pesquisas sobre problemas 
regionais específicos, podendo ser utilizado para realizar previsões ou planejamentos estratégicos 
(Pospiesz et al. 2011). Assim, o objetivo deste artigo foi analisar a evolução do valor bruto da produção – 
VBP das lavouras de mandioca na Região Norte do Brasil utilizado o modelo "shift-share" considerando 
como variáveis explicativas o efeito área (EA), o efeito produtividade (ER) e o efeito preço (EP) no período 
1995/2015. 

 
Material e métodos 
Para este estudo foram empregados os dados da pesquisa de Produção Agrícola Municipal (PAM), obtidos 
junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através do Sistema IBGE de Recuperação 
Automática (SIDRA), os mesmos foram tabulados e analisados utilizado o software microsoft excel 2007 ®. 
Para a obtenção das fontes de crescimento do valor bruto de produção da cultura da mandioca no norte 
do Brasil entre 1995 e 2015 foi utilizado o método Shift Share descrito por Cuenca et al. (2017), de forma 
que o VBP (variável dependente) foi decomposto em mais três variáveis (variáveis explicativas): área 
colhida, em hectares (ha); rendimento médio (produtividade), em toneladas por hectare (t/ha); e preço 
médio em Real pago por tonelada (R$/t), a fim de quantificar a importância de cada um destes 
componentes sobre os acréscimos ou decréscimos no Valor Bruto da Produção – VBP entre os anos de 
1995 a 2015. 
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Resultado e Discussão 
A Figura 1 revela a evolução do VBP da cultura da mandioca na região norte do Brasil entre 1995 e 2015, 
nesta verifica-se um comportamento crescente, apesar das oscilações, no período analisado. Entre 1995 
até 2001, o VBP da região não superou a faixa dos R$ 5 milhões, 2002 e 2004 seus valores oscilaram na 
faixa dos R$ 6 milhões. Já entre 2005 e 2015 foram registrados valores superiores aos R$ 7 milhões sendo 
registrado em 2014 o maior valor da série, R$ 8.043.007,00. O conhecimento e a análise do valor bruto da 
produção de uma cultura agrícola torna possível entender o que acontece com a atividade e como esta 
contribui para a geração de empregos, de renda, dentre outros fatores que influenciam a atividade agrícola, 
auxiliando no planejamento e na geração de subsídios para políticas de fortalecimento da cultura no 
município, na região ou no país (Araújo & Arruda Junior 2013). 
 

 
Figura 1. Evolução do VBP da cultura da mandioca na região norte do Brasil entre 1995 e 2015. 

 
Com relação aos preços pagos aos produtores de mandioca, verificam-se ao longo do estudo diferentes 
períodos de oscilações (figura 2), um com um crescimento menos intenso entre 1995 e 2009 quando o 
preço não superou os R$ 200,00 por tonelada atingindo seu menor valor no ano de 1999 quando foi 
comercializada por R$ 88,16 a tonelada. E outro entre 2010 e 2015 os preços registraram uma elevação 
bastante expressiva, atingindo seu valor máximo em 2013 quando foi negociada a R$ 504,58 a tonelada, 
desde quando vem se verificando uma tendência de queda. 
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Figura 2. Evolução do preço, produtividade e área colhida da cultura da mandioca na região norte do 
Brasil entre 1995 e 2015. 
 
Quanto à produtividade (kg/ha) constata-se que apesar do crescimento no período analisado, não houve 
grande flutuação (figura 2), podendo-se dizer que na região a produtividade da mandioca encontra-se 
estagnada no patamar dos 1400 kg/hectare. A área colhida com mandioca na região norte do Brasil não 
apresentou oscilações importantes na maioria dos anos, mas é notória a tendência de queda nos dois 
últimos anos do período. Estas oscilações podem ser atribuídas, em parte, ao fato de que os produtores 
agrícolas tomam suas decisões baseadas na observação dos ganhos em anos anteriores para formular as 
expectativas para o futuro o que pode exercer alguma influência na área plantada. Além disso, podem 
ajustar a produção por meio da redução da colheita o que acarretaria na defasagem de um ano para o 
outro influenciando na oferta de mandioca no mercado e consequentemente no preço (Yamaguchi & 
Araújo 2006). 
Para verificar o que aconteceu, a cada ano, com o VBP da mandioca na região norte, foram analisados os 
resultados dos cálculos produzidos pelo método shift-share (Tabela 3), por meio dos efeitos de sua 
decomposição nos efeitos área colhida, produtividade e preço. Entre os anos de 1995 e 1998, houve uma 
retração do VBP resultado dos efeitos da área (26,8% e 14,9%) e do preço (2.4%) respectivamente. No 
período entre 1999 e 2013 o VBP apresentou variação positiva, podendose constatar que o efeito preço foi 
determinante para todos os anos, exceto para o ano de 1999 cujo efeito produtividade com crescimento 
anual de 9,5% foi o responsável pela variação positiva do VBP. Foi vista no ano de 2013 a maior taxa de 
crescimento do VBP (53,1%), seguida pela taxa do ano 2010 (51,6%) e 2007 (20,1%). Já entre 2014 e 2015 
o VBP voltou a apresentar resultado negativo consequência dos efeitos área (15,6%) e produtividade (5,3%) 
respectivamente. 
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Tabela 3. Taxas de crescimento geométricos anuais e feitos da área colhida, produtividade e preço sobre o 
crescimento do valor da produção da mandioca na região norte do Brasil entre 1995 e 2015, em percentual. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados do PAM/IBGE (2017). 
 
Conclusões 
No período analisado, de maneira geral, houve crescimento no valor bruto da produção (VBP) da cultura 
da mandioca da região norte do Brasil, embora tenham sido registrados períodos de declínio no período 
entre 1996- 1998 e 2014-2015. Na análise das TCG evidenciou um crescimento na área colhida (1,02%), na 
produtividade (0,80%) e no preço (1,82%), no entanto, segundo a análise shift-share foi a variável preço 
que promoveu o maior impacto no crescimento VBP da cultura ao longo do período analisado. 
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Introdução 
A mandiocultura ocupa espaço significativo na produção rural, na região Norte Fluminense, principalmente 
no Município de São Francisco de Itabapoana. Destaca-se quanto à sua importância econômica, mesmo 
que muitas vezes não seja perceptível, porém chega a ocupar lugar de destaque no valor da produção de 
culturas temporárias (ERBAS, 2003). A importância desta cultura para o Município de São Francisco de 
Itabapoana pode ser observada em relação ao valor da produção estimada e a quantidade de postos de 
trabalho fixos e rotativos. As lavouras de mandioca possuem trezentos produtores, que ocupam uma área 
de aproximadamente três mil (3.000) hectares, com uma produção de trinta e seis mil (36.000) toneladas 
de mandioca por ano, o que faz com que o Município de São Francisco de Itabapoana possua a maior área 
e a maior produção de mandioca do Estado do Rio de Janeiro (EMATERRIO, 2016). O Município de São 
Francisco de Itabapoana possui, ainda, cerca de trinta e cinco (35) fábricas de farinha e cerca de vinte (20) 
fábricas de tapiocas e bijus. Desta forma, toda a cadeia produtiva da mandioca envolve, diretamente, cerca 
de dois mil e duzentas (2.200) pessoas, do cultivo ao processamento da mandioca para a fabricação da 
farinha, tapioca, bijus, dentre outros subprodutos da mandioca (idem). A situação atual dos produtores de 
mandioca e fabricantes de farinha de mandioca no Município de São Francisco é explicada pelas condições 
de funcionamento desta cadeia produtiva. Em recente trabalho de fiscalização do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) e do Ministério Público do Trabalho (MPT), constataram diversas irregularidades nas 
lavouras de mandioca e nas fábricas de farinha, como: falta de registro em carteiras de trabalho, deficiência 
na segurança do trabalhador, péssimas condições sanitárias e ambientais, dentre outras. Diante desse 
quadro de dificuldade enfrentado pela cadeia produtiva da mandioca, os donos de fábricas de farinha 
procuraram a Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária do Rio de Janeiro, relataram que estavam com 
dificuldades para comercializar a produção, devido ao preço baixo do produto, além de enfrentar a 
concorrência da farinha que é fabricada em outros estados, pois com equipamentos obsoletos o custo de 
produção é alto, tornando a farinha produzida no município menos competitiva no mercado consumidor. 
Isso impedia a adequação solicitada pelo MPT e MTE. Dessa forma, os donos das fábricas de farinha 
reivindicaram financiamento para que possa ser investido em equipamentos para diminuir o custo de 
produção e uma abertura de mercado consumidor. 
 
Material e métodos 
Este trabalho constitui parte de uma proposta maior, que visa a desenvolver, de forma sustentável, a cadeia 
produtiva da mandioca, buscando uma caracterização dos seus atores sociais, identificando as condições 
de saúde e segurança no trabalhado, qualidade dos alimentos e do ambiente, gerando subsídio para 
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melhorias das condições sociais, econômicas e ambientais da população do Município de São Francisco de 
Itabapoana, em especial, os atores envolvidos na cadeia produtiva da mandioca.  
Para tanto, utilizou-se de entrevistas semiestrutura com os trabalhadores rurais, produtores de mandioca 
e os fabricantes de farinha e tapiocas e no levantamento de bibliografia sobre o processo de cultivo e 
processamento da mandioca na Região Norte Fluminense e também de outras regiões do Brasil, com o 
objetivo de fazer um diagnóstico da cadeia produtiva da mandioca no Município de São Francisco de 
Itabapoana.  
Com relação as normas referentes a proteção do meio ambiente, a qualidade dos alimentos, segurança no 
trabalhado e as condições de saúde no ambiente serão utilizados a CLT, Resoluções, Portarias e Instruções 
Normativas da ANVISA, IMETRO e CONAMA. Cotejando com a bibliografia referente ao cultivo de mandioca 
e com o processamento, tendo o objetivo de fazer um diagnóstico e assim contribuir com a solução dos 
problemas enfrentados com a cadeia produtiva da mandioca de são Francisco de Itabapoana 
 
Resultado e Discussão 
O Escritório local de Praça João Pessoa, no Município de São Francisco de Itabapoana iniciou um estudo de 
viabilidade de utilizar os recursos do Programa Rio Rural1 para a cadeia produtiva da mandioca, 
beneficiando, assim, não apenas os donos de farinha, mas principalmente, os produtores de mandioca e 
os trabalhadores rurais que trabalham nas lavouras de mandioca no Município de São Francisco de 
Itabapoana.  
Partindo da expertise do Programa Rio Rural, buscou-se adaptar a metodologia do Programa às 
necessidades da Cadeia Produtiva da Mandioca, visto que, as comunidades das microbacias hidrográficas, 
que vivem principalmente da atividade agropecuária, são as principais beneficiárias do Rio Rural. Os 
agricultores recebem apoio técnico e financeiro para a adoção de boas práticas e são estimulados pelo 
programa a se tornarem protagonistas do processo de desenvolvimento, desde o planejamento das ações 
até o monitoramento e avaliação de resultados.  
No caso da cadeia produtiva da mandioca em São Francisco, a maior parte das raízes é transformada em 
farinha de mesa comum, contudo, ainda pode-se obter a goma de tapioca, o polvilho doce e o azedo. Vários 
desses produtos são direcionados ao uso culinário, no qual a fécula é altamente utilizada, principalmente 
na fabricação de pães, bolos e biscoitos. Além deste aspecto, considera-se que a mandioca é utilizada 
integralmente, uma vez que a raiz e as partes aéreas ainda podem ser utilizadas como ingredientes para 
ração animal (CARDOSO, et al., 2001).  
De modo geral, a fabricação da farinha possui uma tecnologia considerada simples, contudo, exige 
cuidados no seu processamento. Dentre esses, pode-se citar a segurança do trabalhador, a seleção da 
matéria-prima e a higiene e controles adotados durante todo o processo de fabricação, sendo tais fatores 
fundamentais para garantir um produto de qualidade. Nesse contexto, para a fabricação da farinha de 
qualidade, o produtor precisa observar os procedimentos recomendados para o processamento dos 
alimentos: localização adequada da unidade de produção; utilização de medidas rigorosas de segurança e 
higiene dos trabalhadores na atividade; limpeza diária das instalações e equipamentos; matéria-prima de 
boa qualidade; tecnologia de processamento, embalagem e armazenagem adequada (FOLEGATTI et al., 
2005). 
 Com relação às medidas de segurança, o prédio deve possuir saídas suficientes para, em caso de 
emergência, permitir a retirada das pessoas segura e rapidamente. Conforme disposto na Norma 
Regulamentadora - NR-23 é necessária a instalação de equipamentos de combate ao fogo, adequados ao 
tipo de incêndio, e em quantidade que permita uma ação eficiente. Em hipótese alguma é permitido fazer 
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as refeições no próprio local de trabalho e os sanitários não podem desconsiderar as questões mínimas de 
higiene. O nível de iluminação no local de produção deve ser entre 300 e 500 luxes. Outro ponto importante 
refere-se à observação aos hábitos de higiene e boas práticas de manipulação de alimentos. 
Independentemente do tamanho e quantidade de pessoas no chão de fábrica, as principais características 
necessárias são: Lavar e desinfetar as mãos antes de qualquer atividade; usarem sempre uniformes limpos 
e na cor branca, incluindo bonés e tocas; Máscaras, luvas e botas e aventais. É interessante que as pessoas 
tenham treinamento para uso e conservação de equipamentos, redução de desperdícios e higiene pessoal 
e do local de trabalho. As dependências industriais e seu processo de produção devem cumprir as 
exigências das Boas Práticas de Fabricação (BPF). Todos os equipamentos devem ser de fácil limpeza, isto 
evita o acúmulo de resíduos que favorecem o desenvolvimento de microrganismos; as máquinas na área 
de produção devem ter um suporte que permita espaço aproximado de 20 cm entre o piso e a máquina, 
sem barreiras, para facilitar a limpeza que, como as demais superfícies, será feita por meio de aspiração 
(aspirador de pó). As BPF incluem desde a construção do prédio até os cuidados operacionais. Elas 
determinam que a área de fabricação deva ser considerada “área limpa”, e para tanto deve ter pisos e 
paredes lisas, laváveis, com ausência ou com poucas juntas para facilitar a limpeza diária e evitar que 
pequenas sujeiras que incrustem nas mesmas passem despercebidas ou se tornem de difícil remoção. A 
área limpa deve possuir forração no teto para evitar a queda de materiais estranhos no produto, bem como 
ser lisa para facilitar a limpeza e pintada de cores claras visando colaborar para uma boa iluminação. É 
recomendável o maior aproveitamento possível da luz natural e, nos casos de necessidade de uso de 
lâmpadas, estas não devem ser dispostas sobre as áreas das etapas do beneficiamento, porém, se for 
inevitável, que tenham proteção para o caso de quebra.  
Sobre a produção e a comercialização de farinha e fécula de mandioca, há algumas normas que devem ser 
cuidadosamente analisadas e seguidas pelos empresários. Dentre elas, vale destacar a Portaria nº 554, de 
30 de agosto de 1995: Essa norma é fundamental para as empresas dedicadas à produção da farinha de 
mandioca, uma vez que estabelece a classificação das variedades de farinha, de acordo com critérios como 
granulação, coloração, qualidade e tecnologia empregada; Instrução Normativa MAPA 52/2011, de 7 de 
novembro de 2011: Define o padrão oficial de classificação da farinha de mandioca, considerando seus 
requisitos de identidade e qualidade, a amostragem, o modo de apresentação e a marcação ou rotulagem, 
nos aspectos referentes à classificação do produto; Outro aspecto importante a considerar na cadeia 
produtiva da mandioca é a legislação ambiental, já que os resíduos líquidos da prensagem da raiz têm 
potencial poluidor. O resíduo líquido gerado durante o processo de produção da fécula deve ser 
cuidadosamente tratado, e nunca despejado em rios ou no solo. É necessário destacar que os tratamentos 
mais eficazes para esses resíduos exigem tecnologias mais complexas e, portanto, mais investimentos por 
parte dos produtores. Para aqueles que forem comercializar a farinha de mandioca, embaladas para 
consumo é necessário consultar a Portaria do Inmetro 153/2008, que determina: a padronização do 
conteúdo líquido dos produtos pré-medidos acondicionados. (IMETRO, 2014). 
 
Conclusões 
Pretendem através da parceria com o Programa Rio Rural adequar as fábricas de farinha existentes às 
legislações trabalhistas, sanitária, ambientais e também melhorar a qualidade e quantidade da mandioca. 
Cada grupo será composto por 12 beneficiários (um dono de fábrica e doze produtores de mandioca) em 
comum acordo estabeleceram uma parceria, onde o produtor investirá um determinado valor do recurso 
do Rio Rural na fábrica (R$ 5.000,00), em contrapartida o dono fabrica irá pagar um valor diferenciado pelo 
preço da mandioca até atingir o montante do capital investido conforme o projeto técnico de adequação 
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de cada fábrica. Espera-se como resultado final do trabalho uma maior integração entre dono de fábrica e 
os produtores de mandioca; uma melhor qualidade da farinha e maior valor agregado, uma melhoria da 
qualidade da lavoura de mandioca e um destino adequado dos efluentes gerado no processamento da 
mandioca, preservando os recursos hídricos e o solo. Neste sentido, é fundamental que as políticas públicas 
existentes, se adeque às novas exigências legais (trabalhistas, sanitárias, ambientais) para que possam dar 
conta das novas exigências do mercado e ao mesmo tempo, manter as formas artesanais e comunitárias. 
Desta forma o objetivo desse trabalho é contribuir na implementação das Políticas Públicas que possam 
valorizar culturalmente e economicamente a produção artesanal de base familiar de farinha de mandioca, 
e ao mesmo tempo, orientar, adequadamente os fabricantes de farinha, quanto as exigências normativas, 
devido à ausência de informações sobre as legislações que atenda a produção artesanal da agricultura 
familiar do ponto de vista estrutural e tributário, gerando um produto diferenciado que possa competir 
com os produtos das grandes fábricas que são altamente industrializadas. 
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Introdução 
A agrobiodiversidade têm sido amplamente estudada na literatura recente, havendo uma crescente 
preocupação com sua rápida redução global e com as suas consequências. Em comunidades tradicionais 
que dependem da agricultura para a sua subsistência, esta perda tem sido acentuada, trazendo graves 
consequências para a segurança e soberania alimentar destas comunidades (ALTIERI, 2012; SANTILLI, 2009; 
THRUPP, 2000). Assim sendo, é essencial que entendamos melhor os mecanismos que possibilitam o 
surgimento e a circulação da agrobiodiversidade nestas comunidades, e sua ligação com a dinâmica social 
e ecológica, para contribuir com a formulação de estratégias e programas de manutenção in situ da mesma. 
Em particular, para este estudo optou-se por focar na agrobiodiversidade da mandioca (Manihot esculenta 
Crantz.), dada a grande importância deste cultivo para comunidades locais no Brasil (ADAMS et al. 2006), 
e o grande número de estudos e dados já existentes (por ex., EMPERAIRE e PERONI, 2007; LIMA et al, 2012; 
KAWA et al, 2013). Por tratar-se de um estudo em andamento, serão aqui apresentadas a fundamentação 
teórica e a metodologia.  
A agrobiodiversidade é entendida aqui como um conceito que abarca múltiplos elementos, como a 
diversidade de espécies e variedades cultivadas, os organismos que atuam sobre as plantações (animais e 
microorganismos), a composição da paisagem e também as práticas culturais de plantio (FAO, 1999; 
JACKSON et al, 2007; SANTILLI, 2009). Ela é uma das bases do modo de produção em comunidades 
horticultoras tradicionais (SANTILLI, 2009; THRUPP, 2000) e elevados níveis de agrobiodiversidade são 
observados em inúmeros casos estudados (EMPERAIRE e PERONI, 2007; LIMA et al, 2012; KAWA et al, 
2013).  
Ela é um importante mecanismo para lidar com o risco, tornando a roça mais resiliente a eventos como 
pragas e doenças, ou adversidades climáticas (FOLKE, 2006; LIN, 2011). Ela também fornece serviços 
ecossistêmicos como polinização, fertilização, aprimoramento dos nutrientes, manejo de insetos e doenças 
e retenção de água (THRUPP, 2000; JACKSON et al, 2007). Ademais, a agrobiodiversidade se constitui como 
parte das práticas culturais e de reconhecimento identitário destas comunidades, que historicamente se 
constituíram e se organizaram segundo suas práticas agrícolas, sendo inclusive um traço do processo de 
domesticação agrícola por elas realizada (MARTINS, 2005).  
Desde a segunda metade do século XX, com o aumento da exposição das comunidades locais ao mercado, 
a expansão da revolução verde e das plantas geneticamente modificadas (OGM), e o incentivo financeiro 
para as práticas de agricultura intensiva, a agrobiodiversidade tem entrado em declínio, com comunidades 
deixando de plantar as variedades locais e passando a adotar poucas variedades comerciais (PAUTASSO et 
al, 2013; THOMAS et al, 2011; THRUPP, 2000). As consequências incluem queda na produção, que resulta 
no surgimento e agravamento de problemas relacionados à fome (THRUPP, 2000). Além da ameaça à 
segurança alimentar, a redução da agrobiodiversidade também prejudica a soberania alimentar destas 
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comunidades, ao tornar seus sistemas produtivos mais dependentes de fatores externos (ALTIERI, 2012). 
A mandioca é um cultivo nativo da América do Sul e um dos mais importantes para muitas sociedades 
tradicionais (ADAMS et al. 2006, ELIAS et al, 2004; RIVAL e MCKEY, 2008), sendo caracterizada por grande 
agrobiodiversidade associada, chegando à dezenas de variedades diferentes por comunidade (ELIAS et al, 
2004; EMPERAIRE e PERONI, 2007; KAWA et al, 2013; RIVAL e MCKEY, 2008). Ela é uma espécie propagada 
vegetativamente, porém seu manejo e morfologia fazem com que parte dos cultivares sofre reprodução 
sexuada, sem intervenção humana (LIMA et al, 2012; MARTINS, 2005; RIVAL e MCKEY, 2008), sendo o 
principal fator responsável pelo surgimento de variabilidade genética da mandioca (MARTINS, 2005, LIMA 
et al, 2012). Outra prática essencial para a existência da agrobiodiversidade são as redes de troca de 
sementes ou material reprodutivo (germoplasma), que possui um forte papel na circulação de variedades 
dentro e fora das comunidades, atuando de modo a difundir as variedades mais adaptadas e distribuir 
variedades geradas localmente (LIMA et al, 2012; PAUTASSO et al, 2013; THOMAS et al, 2011).  
Outra contribuição relevante para entender a agrobiodiversidade de mandioca é dada a partir do 
conhecimento das próprias comunidades, do etnoconhecimento. Dentro das comunidades existem 
múltiplos critérios adotados para a seleção de material genético (estacas), que possibilitam compreender 
o funcionamento do sistema agrícola tradicional (BRUSH, 2004; EMPERAIRE e PERONI, 2007). Existem 
diversos critérios para a seleção de sementes apontados na literatura, tanto aqueles que envolvem a 
otimização da produção, quanto critérios de ordem social e cultural. Na primeira categoria incluem-se, por 
exemplo, a escolha de plantas com maior rendimento, mais adaptáveis ao meio ou com maior quantidade 
de partes utilizáveis. Já na segunda incluem-se por exemplo critérios estéticos, religiosos ou simbólicos 
(BRUSH, 2004; EMPERAIRE e PERONI, 2007; VETETO e SKARBØ, 2009).  
Neste sentido, nos propomos a responder as seguintes perguntas: 1. Qual é a importância dos mecanismos 
biológicos (seleção natural, mutações, reprodução sexuada e assexuada) para a produção e reprodução da 
agrobiodiversidade de mandioca em sistemas agrícolas tradicionais? 2. Qual é a importância dos 
mecanismos sociais (relações de parentesco, amizade, etc.) para a produção, reprodução e circulação da 
agrobiodiversidade de mandioca em sistemas agrícolas tradicionais? 3. Qual é a importância dos 
mecanismos de escolhas individuais dos agricultores para a produção e reprodução da agrobiodiversidade 
de mandioca em sistemas agrícolas tradicionais? 
 
Material e métodos 
Para responder às perguntas acima, optou-se pela utilização de modelos baseados em agentes (MBA). Eles 
serão utilizados para gerar modelos matemáticos e simular a dinâmica de cultivo de mandioca em 
comunidades tradicionais. A importância da colaboração interdisciplinar para melhor entender os 
complexos problemas sócio-ecológicos é cada vez mais enfatizada (FOLKE, 2006), o que também ocorre 
nos debates sobre agrobiodiversidade, conforme sugerido por PAUTASSO et al (2013) e MALÉZIEUX (2009). 
O caráter inovador deste projeto reside na parametrização do modelo a partir de dados empíricos, em 
oposição aos estudos hipotéticos e experimentais (toy models), mais frequentes na literatura.  
Até recentemente, limitações tecnológicas impunham restrições ao uso de modelos computacionais 
avançados para a análise de sistemas sócio-ecológicos complexos. No entanto, novas ferramentas de 
análise já permitem explorar o comportamento destes sistemas através da condução de simulações. Estes 
modelos permitem a geração de regularidades comunitárias a partir de interações entre agentes locais 
(MACY e WILLE 2002), que interagem e trocam informações de uma forma descentralizada (BERGER 2001). 
As simulações com os agentes permitem compreender como uma agregação de comportamentos 
individuais leva ao surgimento de comportamentos e propriedades complexos numa escala mais ampla 
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(BERGER 2001, LIMA 2013).  
A modelagem baseada em agentes é caracterizada por sistemas com muitos agentes e com três elementos 
fundamentais: os próprios agentes, o ambiente, e as regras de interação (MACAL e NORTH, 2005; 
RAMALINGAM et al. 2008; SAYAMA, 2015). Para isto, são definidos agentes dotados de atributos e são 
estabelecidas regras de interação entre eles, dos agentes com o ambiente e de evolução do ambiente per 
se. O sistema é então simulado, observando-se os resultados macro (como a agrobiodiversidade) surgidos 
das interações no nível micro que foram previamente definidas. Ou seja, os comportamentos dos sistemas 
surgem bottom-up, o que transformou a MBA na principal ferramenta para a investigação de fenômenos 
emergentes (BONABEAU, 2002). A MBA é mais adequada quando as interações entre os agentes são não 
lineares, complexas e discretas; quando a espacialidade tem um papel importante no sistema; quando a 
população é heterogênea; quando a rede de interações é complexa; e quando os agentes exibem 
comportamentos complexos como aprendizagem e adaptação. Todas estes fatores estão presentes nos 
sistemas agrícolas tradicionais e serão incorporados ao modelo, que pretende fazer emergir a 
agrobiodiversidade (BONABEAU, 2002).  
Outra metodologia utilizada conjuntamente à MBA será a análise e dinâmica de redes sociais, que permite 
modelar como ocorrem as interações entre os agentes, trazendo mais realidade ao modo como ocorrem 
as interações (BONABEAU, 2002; MACAL e NORTH, 2005). A análise de redes sociais é utilizada para 
perguntas de cunho social e comportamental, através do estudo direto de como as relações sociais entre 
os indivíduos se apresentam (WASSERMAN e FAUST, 1994). Nestas análises serão calculadas métricas locais 
e globais que darão informações sobre a rede, por exemplo sobre quais agentes são mais centrais ou quão 
densa e clusterizada é a rede (NEWMAN 2010; WASSERMAN e FAUST, 1994). No caso deste trabalho, estas 
métricas trarão informações importantes para entender como as redes são formadas e como elas são 
afetadas por fatores externos.  
Por fim, após a elaboração do modelo, o mesmo será validado através da análise de sensibilidade, segundo 
Windrum et al. (2007). Nesta análise o modelo é contraposto, por calibração indireta, com fatos estilizados 
(representações simplificadas de relações e resultados empíricos), que são utilizados para comparar o 
modelo com alguns resultados esperados e restringir o valor de parâmetros. O modelo teórico também 
será aplicado a um caso empírico concreto para validação, utilizando dados coletados em comunidades 
Caiçaras da região da Jureia-Itatins (BAPTISTA, 2017). 
 
Conclusão 
Este trabalho, ainda em andamento, utilizará uma abordagem interdisciplinar e computacional para o 
estudo da agrobiodiversidade da mandioca em comunidades tradicionais, podendo contribuir com novos 
insights para o entendimento das práticas de manejo realizadas por estas comunidades. 
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Introdução 
A cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma das mais importantes da agricultura familiar do 
estado do Pará, assumindo papel de destaque na ocupação de mão-de-obra e geração de renda no meio 
rural, principalmente com a produção da farinha de mandioca (SANTOS; SANTANA, 2012). Em 2016, de 
acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram cultivados 291,872 mil 
hectares de mandioca, o que correspondeu a 26,4% da área ocupada com cultivos agrícolas no estado do 
Pará. No município de Cametá a farinha de mandioca tem grande influência na economia, pois o produto 
está presente na base da segurança alimentar dos habitantes. Porém em questão de comercialização o 
produto é pouco valorizado, sobretudo pela falta de uniformidade e padronização, dificultando a 
comercialização para outras regiões e estados do país (MODESTO JÚNIOR et al., 2009). Na comunidade 
quilombola de Porto Alegre no município de Cametá, assim como em diversas comunidades tradicionais 
do estado do Pará, os moradores têm como fonte de renda a produção de farinha de mandioca, por 
intermédio de práticas de cultivo que vêm sendo repassadas de várias gerações, em muitos casos com 
utilização de tecnologias adaptadas, e mecanismos de produção bem peculiares e próprios. Dessa forma 
conhecer a cadeia produtiva da mandioca nessa região é de fundamental importância para subsidiar e 
orientar o agricultor na toma de decisão de comercialização pelo melhor canal de vendas. Nessa 
perspectiva, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar os aspectos socioeconômicos dos 
sistemas de produção e comercialização de mandioca na comunidade quilombola de Porto Alegre 
município de Cametá, PA. 
 
Material e métodos 
O estudo foi realizado na comunidade quilombola de Porto Alegre, situada em um ramal a altura do 
quilômetro 40 da BR 422 as margens de um pequeno rio chamado Anuerá, no município de Cametá 
mesorregião do nordeste Paraense. A comunidade possui uma área de 25,97 km² e reúne cerca de 60 
famílias remanescentes de quilombo (PALMARES, 2017). Os levantamentos foram realizados durante os 
meses de novembro e dezembro de 2017, onde foram realizadas entrevistas semiestruturadas e aplicações 
de questionários abertos com 15 agricultores da comunidade para identificar o perfil socioeconômico, 
tamanho das áreas cultivadas, sistema de uso do solo, seleção de manivas, tratos culturais, processos de 
fabricação e comercialização da farinha de mandioca. Os dados foram analisados por meio de estatística 
descritiva para se obter percentual, média e desvio padrão de algumas variáveis. 
 
Resultados e Discussão 
Aspectos Socioeconômicos dos Agricultores 
A idade dos entrevistados variou de 21 a 66 anos o que proporciona uma amplitude de variação de 45 anos. 
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A média de pessoas por famílias é de 5 pessoas, sendo que boa parte dos entrevistados relataram que têm 
filhos que moram na zona urbana por conta dos estudos, pois a comunidade não possui escola de ensino 
médio. A média geral de idade dos entrevistados foi de 43,74 anos e o maior número de entrevistados 
encontram-se na faixa etária de 35 a 44 anos, mostrando que a produção da farinha envolve diversas faixas 
etárias (ver Tabela1) 
 
Tabela 1. Faixa etária e média de idade dos agricultores entrevistados na comunidade quilombola de Porto 
Alegre, 2017. 

 
 
Quanto a naturalidade, todos os entrevistados foram nascidos e criados na comunidade e tiveram contato 
com a produção de farinha de mandioca desde a infância. E quanto ao nível de escolaridade, 60% possui o 
ensino fundamental incompleto, 26% possui o ensino fundamental completo, mostrando-se visível um 
baixo nível educacional dos agricultores o que dificulta a adoção de tecnologias de entendimento mais 
complexo para o cultivo. No entanto membros familiares com faixa etária entre 5 e 17 anos de 78% dos 
entrevistados estão regularmente matriculados em uma instituição de ensino. As residências dos 
entrevistados são modestas, 74% das casas possuem paredes de madeira e 26% paredes de alvenaria, boa 
parte dos pisos são de concreto e uma pequena parte (17%) é de assoalho de madeira, e todas as 
coberturas são de telhas de barro. Além disso, todos possuem algum tipo de aparelho elétrico como 
geladeira, televisão, ventilador, máquina de lavar roupa, entre outros, 81% adquiridos pela renda do cultivo 
de mandioca. A comunidade possui energia elétrica fornecida por meio de linhão desde 2007 concedida 
pelo projeto “luz para todos”. A água consumida pelos moradores é obtida por intermédio de poços, com 
sistema de bombeamento para caixas d’água, e 46% dos poços são compartilhados por até quatro famílias, 
no entanto, os moradores utilizam o rio Anuerá para alguns afazeres domésticos e também para a etapa 
de amolecimento da mandioca para a produção de farinha d’água. A comunidade é desprovida de 
saneamento básico e o esgoto produzido pelas residências é despejado ao ar livre. Os banheiros de 68% 
dos agricultores é apenas um buraco no chão protegidos por casebre de madeira. A comunidade conta com 
uma unidade básica de saúde (UBS), disponibilizando assistência médica e remédio para os morados e 
vilarejos vizinhos. A principal fonte de renda dos entrevistados vêm da produção de farinha de mandioca 
sendo a média por família de 465 reais por mês advindo desse produto, porém 88% dos entrevistados 
complementam sua renda com auxílios do governo, como o programa bolsa família e 20% dos 
entrevistados recebe aposentadoria, principalmente os agricultores acima de 60 anos de idade. Os 
produtores não recebem assistência técnica para auxiliar no sistema de produção de mandioca, e todo o 
conhecimento do sistema de cultivo é repassando de geração em geração. 
 
Aspectos dos Sistemas de Produção de Mandioca 
A área total da comunidade é cerca de 2597 ha possuindo certificação pela FUNDAÇÃO CULTURAL 
PALMARES como área de remanescentes de quilombos, portanto o uso da terra é coletivo, no entanto as 
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famílias fazem acordos quanto a delimitação de espaço que cada família ou grupo de famílias vai utilizar, 
essa determinação é feita principalmente por herança do local em que gerações anteriores cultivavam. A 
área cultivada por ano pelos agricultores é pequena, onde 53,34 % dos agricultores cultivam em até 1ha, 
comum entre os agricultores da região do Baixo Tocantins que cultivam em média em até 1,2 ha (MODESTO 
JÚNIOR et al., 2011). Apenas 13,33% cultivam de 2,1 a 3 ha (ver gráfico abaixo). 
 
Gráfico 1. Distribuição da área cultivada com mandioca nas unidades de produção cobertas pela pesquisa 
na comunidade quilombola de Porto Alegre, 2017. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
As roças são implantadas em áreas de capoeira de 3 a 6 anos e o sistema de uso do solo é o tradicional de 
derruba e queima que consiste nas seguintes etapas: roçagem, derruba, queima e coivara. Estes processos 
são feitos manualmente sem uso de qualquer tipo de mecanização moderna ou corretivos e 8 5 2 15 0 5 
10 15 20 Até 1 ha De 1,1 até 2 ha De 2,1 até 3 ha Total N° de produtores entrevistados Gráfico 1: 
Distribuição da área cultivada com mandioca nas unidades de produção cobertas pela pesquisa na 
comunidade quilombola de Porto Alegre, 2017 Fonte: dados da pesquisa fertilizantes, o que impossibilita 
altas produtividades, atualmente produzindo em média apenas 9,2 toneladas/ha. Para a realização da 
abertura das roças os agricultores fazem mutirões ou “convidados”, processo de trabalho coletivo entre as 
famílias que também se estende ao plantio e algumas vezes para a realização de capinas que é o único 
trato cultural realizado no cultivo em média duas vezes por ano. O plantio das roças na comunidade é 
realizado em dois períodos do ano, o primeiro de dezembro a janeiro, quando inicia a estação das chuvas 
na região, e o segundo no mês de maio onde se realiza as chamadas “roças de verão” ou “todo tempo”, 
para garantir que se tenha produção o ano todo. A Tabela 2 exemplifica o calendário agrícola da produção 
de mandioca seguida pelos agricultores da comunidade e as relações de Gênero na divisão do trabalho. 
As manivas utilizadas no plantio são obtidas de roças anteriores ou doadas por vizinhos, essas cultivares 
são selecionadas de acordo com o conhecimento popular dos agricultores em função do desempenho 
obtido em cultivo anterior. 83 % dos entrevistados realizam o corte em bisel nas manivas o que não é 
recomendado para uma boa produtividade (ALVES et al. 2008). As principais variedades cultivadas pelos 
agricultores entrevistados e suas características serão exemplificados na Tabela 3. 
 
 
 
 
 
Tabela 2. Calendário da produção de farinha de mandioca e divisão do trabalho na comunidade quilombola 
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de Porto Alegre, Cametá, Pará, 2017. 

 
Fonte: dados da pesquisa 
 
Tabela 3. Principais variedades e características das cultivares utilizadas pelos agricultores da comunidade 
quilombola de Porto Alegre, Cametá,2017. 

 
Fonte: dados da pesquisa 
 
O plantio das roças não tem espaçamento definido das covas, boa parte das vezes essa distância é medida 
pelo comprimento da enxada, o ideal seria a utilização do espaçamento 1x1 indicado por ALVES et al. 
(2008). Já a colheita varia entre 10 e 12 meses após o plantio e é feita parceladamente de acordo com a 
necessidade econômica do agricultor. As raízes colhidas são levadas para as “casas de farinha” por meio 
de carroças transportadas por animais para a realização do beneficiamento do produto principal produzido 
pelos agricultores, a farinha. Estas casas são rústicas e integram de um (74%) a dois (26%) fornos de metal, 
masseiras, tipití para retirar o excesso de liquido (manipuera) da massa, e peneiras. Os processos são feitos 
manualmente e a principal tecnologia empregada no processamento é o uso de motores elétricos ou a 
gasolina que são acoplados a um “caititu” (cilindro de madeira contendo serras de aço que funcionam 
como ralos rotativos) para o processo de trituração da mandioca. De acordo com a Portaria n° 554, de 30 
de agosto de 1995 do MAPA (BRASIL, 1995), a farinha produzida na comunidade classifica-se como farinha 
de mandioca do grupo D’água, onde as raízes são fermentadas em água, lavadas, prensadas e torradas. 
Depois de torrada, a farinha é embalada em sacos de rafia ou em sacos plásticos para ser comercializada. 
Uma pequena parte do produto (31% em média) destina-se a subsistência das famílias, e outra maior 
quantidade (69 %) segue para ser comercializada na cidade de Cametá, o produto é transportado por meio 
de ônibus que realizam o trajeto da cidade até a comunidade todos os dias, cerca de 91% dos entrevistados 
vendem sua produção para intermediários nas paradas dos ônibus. A farinha é vendida por um sistema de 
medidas chamado de “frasco”. Um frasco equivale a cerca de 1,5 kg, porém os compradores recebem a 
farinha em pacotes de um “alqueiro” que equivale a 24 frascos, (36 kg) o valor de um alqueiro varia de 70 
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a 120 reais dependendo da qualidade do produto e demanda de mercado. Os atravessares por sua vez 
revendem a farinha para comerciantes, supermercados, feira livre, por um maior valor agregado. 
 
Conclusões 
A farinha de mandioca constitui um dos sustentáculos econômicos da comunidade quilombola de Porto 
Alegre, sendo a principal fonte de renda das famílias, onde o processo de produção se estabelece em 
pequenas áreas com um nível tecnológico rudimentar, fundamentando-se na fertilidade natural do solo e 
o uso de fermentas rústicas e mão de obra familiar, sem qualquer assistência técnica. Para melhoria da 
produção seria indicado a utilização de espaçamento 1x1 entre plantas, uso de corretivo e fertilizantes, 
adubação orgânica como esterco de animais, maior quantidade de capinas, manejo do solo com rotação 
de culturas e incentivos públicos em forma de financiamento para insumos. Além de meios de 
cooperativismo para melhorar processos de comercialização que até então é definido por intermediários 
que compram as farinhas nos pontos de ônibus na cidade de Cametá, impossibilitando um maior potencial 
de renda para os produtores. 
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Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é originária do Brasil, região amazônica, fronteiriça com a 
Venezuela e é um dos principais alimentos energéticos para milhões de pessoas no mundo (FREITAS et al., 
2011). Está entre as culturas alimentares mais importantes do mundo, segundo dados da Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO, 2013), principalmente na região tropical, pois sua 
raiz e demais subprodutos são consumidos por mais de 800 milhões de pessoas. O Brasil figura como um 
dos países que mais produz e consome mandioca. A região Nordeste do país se destaca como a maior 
produtora da raiz de mandioca em relação à área plantada, porém sua produção, em milhões de toneladas, 
perde para a região Norte (FILGUEIRAS; HOMMA, 2016).  
O principal produto elaborado com esta matéria-prima é a farinha de mesa. Um número expressivo de 
famílias do meio rural vive da sua produção e do processamento de outros produtos, constituindo 
atividades de baixo investimento e fácil comercialização (SANTOS, 1997). Filgueiras e Homma (2016) 
afirmam que o Pará é, atualmente, o maior produtor nacional dessa cultura, e a contribuição dos 
produtores de farinha paraense extrapola a dimensão estadual, uma vez que a farinha é exportada para 
outros estados da região Norte, como Amazonas e Amapá, e para a região Nordeste nas épocas críticas, 
tornando a mandioca importante produto da agricultura familiar.  
Comumente, a farinha de mandioca comercializada é produzida em pequenos estabelecimentos 
denominados de “Casas de Farinha”, que, em geral, possuem condições higiênico-sanitárias precárias, 
podendo se observar animais transitando na área de processamento e insetos, além de outros aspectos 
que comprometem a qualidade do produto e a segurança alimentar (CHISTÉ et al., 2006). No Pará, segundo 
Cardoso et al. (2001), existem dois tipos de unidade de processamento de farinha de mandioca: a casa de 
farinha tradicional, artesanal, na qual todas as fases do processamento são feitas manualmente, por meio 
de utensílios rústicos; e a casa de farinha de mandioca mecanizada, utilizada pelos grandes produtores que, 
normalmente, localizam-se próximo das cidades. Na casa de farinha tradicional, a trituração das raízes é 
feita em raladores manuais, denominados caititus. A prensagem da massa é realizada em prensas rústicas, 
confeccionadas de fibras de folhas de palmeiras (tipiti) ou de madeira. A torração da massa é feita 
manualmente, em fornos com chapa de ferro, usando lenha como combustível.  
Conforme Bezerra (2011), para que a farinha chegue à mesa do consumidor como um produto seguro, sem 
oferecer riscos à saúde humana, deve haver, por parte do farinheiro, a preocupação com a adoção das 
Boas Práticas de Fabricação – BPF. As BPF´s são regras a serem seguidas na área de produção de alimentos. 
Além de cumprir a legislação, obtém benefícios como uma melhor qualificação do produto e o aumento 
de tempo de validade do produto, que podem render ganhos monetários. Diante do exposto, esse trabalho 
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teve como objetivo verificar a existência de adoção das BPF’s nas casas de farinha artesanais na 
comunidade rural do Cajueiro Boa Esperança, Tracuateua, Nordeste paraense. 
 
Material e métodos 
O trabalho foi desenvolvido na comunidade rural do Cajueiro Boa Esperança, município de Tracuateua, 
Nordeste Paraense, Amazônia Oriental. A pesquisa foi realizada no mês de março de 2016, por meio de 
aplicação de questionário em 10 unidades de processamento da farinha de mandioca (casas de farinha), 
selecionadas aleatoriamente e em função do acesso e permissão dos proprietários. Para análise do perfil 
das casas de farinha, realizou-se estudo descritivo observacional, por meio da realização de entrevistas, 
observações diretas e aplicação de questionários junto aos produtores. O conteúdo dos questionários e 
das entrevistas continham perguntas relacionadas ao perfil socioeconômico das famílias dos produtores, 
às principais atividades desenvolvidas e ao acesso aos serviços de assistência técnica e extensão rural. A 
pesquisa realizada foi a do tipo exploratório-descritiva, mobilizando a modalidade estudo de caso (GIL, 
2010). 
 
Resultado e Discussão 
A partir da análise dos dados, constatou-se que os produtores familiares da comunidade do Cajueiro Boa 
Esperança realizam a produção de farinha de forma artesanal, utilizando mão de obra predominantemente 
familiar, cabendo aos homens as tarefas mais pesadas, como o preparo da área para plantio. A participação 
das mulheres é mais frequente nos períodos de plantio e colheita e em algumas etapas do beneficiamento 
da mandioca para a fabricação da farinha. Este fenômeno também foi observado por Schmitz et al. (2017) 
em estudo desenvolvido na comunidade Santa Ana, no município de Mãe do Rio, Pará, que identificou que 
a abertura de áreas para plantio da mandioca, a construção de casas de farinha com materiais locais 
(‘barracos’) e o plantio e as colheitas dos produtos da roça são realizados, predominantemente, por 
membros familiares, homens e mulheres, cuja estrutura central é formada pela família. O preparo das 
áreas de produção agrícola ocorre em dois períodos distintos: no início das chuvas, realizado no final do 
mês de dezembro ou início de janeiro; e no final dos meses de maio e junho, quando as chuvas diminuem 
de intensidade e frequência. A atividade agrícola que compõem o sistema de produção da comunidade é 
representada pelas roças, no tradicional sistema corte-e-queima. Registrou-se o plantio de diversas 
culturas, tais como: mandioca, banana, açaí e pupunha. Entretanto, é a mandioca a principal cultura 
plantada, usada para a fabricação da farinha, que é a principal fonte de renda das unidades familiares 
locais. A renda média familiar dos produtores entrevistados foi agregada em três classes distintas, 
conforme a Figura 1, em que a média da maioria das famílias está situada no intervalo de 1 a 3 salários 
mínimos, correspondendo a 60% do total de entrevistados. 
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Figura 1. Renda média dos agricultores, considerando todos os entrevistados. 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
 
Constatou-se ainda que todos os produtores entrevistados foram unânimes em afirmar que nunca 
obtiveram assistência técnica de nenhuma instituição. De acordo com os produtores, se tivessem 
assistência técnica conseguiriam melhorar a produtividade e teriam acesso a programas de crédito rural, 
visando melhorar as condições de produção. Não obstante a carência de orientação técnica, ainda assim a 
microrregião Bragantina se destaca dentre as maiores produções de mandioca no estado do Pará, com 
produção de 578.325 toneladas e área colhida de 36.550 ha (IBGE, 2014). Não se verificou a presença de 
instalações de casas de farinhas mecanizadas. Todavia algumas instalações possuem utensílios mecânicos 
e/ou elétricos, que, de acordo com os produtores, facilitam a produção. Cardoso et al. (2001) afirmam que 
melhorias introduzidas em algumas casas de farinhas, como os caititus (ralador), tracionados por motores 
movidos a óleo diesel, gasolina ou eletricidade, classificam a casa de farinha como semimecanizada. A 
literatura técnico-científica, em muitos casos, relata que um dos fatores que comprometem a 
competitividade de produtos oriundos da pequena propriedade familiar é o baixo nível tecnológico 
aplicado na produção. Entretanto, certas tecnologias disponíveis nem sempre agregam valor à produção. 
< 1 sal. mín. 1 a 3 sal. mín > 3 sal. Mín. No caso do processamento da farinha artesanal, o nível tecnológico 
geralmente é baixo, com a utilização de equipamentos rústicos, observando-se a ausência de cuidados com 
a higiene, o que compromete a qualidade sanitária do produto e afeta o seu valor comercial, além de 
apresentar um risco para a saúde dos consumidores. 
Conforme Bezerra (2011), as instalações de casas de farinhas devem obedecer as BPF’s. O autor expõem 
alguns pontos que os farinheiros artesanais devem adotar para estarem de acordo com essas práticas, tais 
como:  

 A localização da casa de farinha, evitando a instalação próxima a locais de criação de porcos e vacas, 
para evitar moscas e cheiros desagradáveis;  

 A estrutura da casa de farinha, com divisões da área limpa (torração) e área de recebimento da 
mandioca, a fim de diminuir riscos de contaminação cruzada do material vindo do campo. As casas devem 
possuir meias paredes de 1m, e depois completada com telado de arame até o teto, evitando a entrada de 
animais. O piso deve ser de cimento queimado, facilitando a limpeza;  

 As instalações sanitárias da casa de farinha, com uma distância mínima de 20 m do poço de água, 
evitando contaminação. Deve possuir pia para que o farinheiro possa lavar as suas mãos após o uso do 
sanitário;  

 O vestuário do farinheiro, priorizando roupas claras, com avental de plástico resistente, pois estão 
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lidando com água ou temperaturas altas. Também deve usar toucas e botas de borracha;  

 A qualidade da água utilizada na produção, sendo que a água retirada de poços deve ser clorada com 
hipoclorito de sódio;  

 O controle de pragas e animais, pois nenhum tipo de animal, inclusive cachorros, gatos e pássaros, deve 
permanecer dentro da casa de farinha, para evitar que deixem pelos, penas e outras contaminações que 
desqualificarão a farinha;  

 A limpeza e a higienização da casa de farinha, dos equipamentos e utensílios, devendo-se lavar e 
higienizar o piso da casa de farinha, todos os equipamentos e utensílios, por dentro e por fora, sempre no 
início e no final de cada expediente, para evitar focos de pragas e contaminação da farinha. É importante 
que todos os utensílios e equipamentos sejam de material inoxidável ou de plástico resistente. 
 Observou-se que nas casas de farinha da comunidade não existem nenhuma das ações relacionadas às 
BPF’s e que os produtores não detêm conhecimento sobre as mesmas. Os entrevistados, de forma 
unânime, relataram a ausência dos serviços de assistência técnica e de extensão rural no que diz respeito 
a informações sobre BPF’s no processamento da farinha de mesa. As políticas públicas, principalmente 
aquelas voltadas ao crédito rural, são pouco demandadas pelos farinheiros da comunidade, que se dizem 
incapazes de realizarem as mudanças necessárias nas instalações, de acordo com as BPF’s, devido à 
ausência de recursos financeiros. Filgueiras e Homma (2016) relatam sobre a ausência de políticas para a 
obtenção de casas de farinha comunitárias, mecanização parcial no processo de fabricação da farinha, 
tratores e implementos agrícolas, calcário e fertilizantes para aumentar a produtividade, melhoria da 
qualidade e, sobretudo, da infraestrutura social. Costa et al. (2016) acrescentam que a política de crédito 
rural no estado do Pará deve priorizar financiamentos que estimulem a adoção de tecnologias modernas, 
pois os efeitos positivos em ganho de produtividade tendem a contribuir na elevação de níveis de 
desenvolvimento local, os quais são revertidos em benefícios econômicos, sociais e ambientais para o 
conjunto da sociedade paraense. 
 
Conclusão 
As BPF’s são inexistentes nas casas de farinha da comunidade do Cajueiro Boa Esperança. As entidades que 
prestam serviços de extensão rural e assistência técnica não realizam ações que visem a conformidade e a 
consolidação das BPF’s nas casas de farinhas da comunidade. Existe uma carência geral de organização que 
oriente e facilite o planejamento da produção durante o processamento da farinha de mandioca em um 
ambiente mais saudável. Uma alternativa para melhorar esse quadro, seria a promoção de processos de 
ação coletiva e de associativismo na tentativa da obtenção do acesso às linhas de crédito, caminho a partir 
do qual se poderia estabelecer uma casa de farinha comunitária, atendendo às exigências das BPF’s. 
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Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) apresenta importância socioeconômica mundial, como principal 
fonte de carboidratos de baixo custo para milhões de pessoas, essencialmente nos países em 
desenvolvimento (ALMEIDA et al, 2011; VIEIRA et al. 2007).  
Em função da importância histórica, a mandioca é cultivada extensivamente em todos os estados 
brasileiros, em consequência das condições favoráveis ao seu crescimento, e também pela sua facilidade 
de cultivo, adaptabilidade a diversos tipos de solos e relativa resistência a períodos de estiagem (ALMEIDA; 
SANTOS, 2011).  
Segundo a Empresa brasileira de pesquisa agropecuária (EMBRAPA,2002) o Brasil é o maior produtor de 
mandioca do continente. A produção brasileira, apesar de ser bastante significativa, praticamente 
estagnou nos últimos anos, ora apresentando pequenos decréscimos, ora apresentando pequenos 
acréscimos. O Pará é o maior produtor brasileiro de mandioca, com 4,3 milhões de toneladas por ano, 
seguido pela Bahia (4,1), Paraná (2,4), Rio Grande do Sul (1,3) e Maranhão (1,2) (BEZERRA,2004).  
De acordo com a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (FAPESPA, 2015) a 
quantidade produzida de mandioca no Pará, nos últimos anos, tem se mantido praticamente estável, com 
crescimento médio de 0,4% ao ano, entre 2009 e 2013, o que pode ser explicado por fatores como o baixo 
nível 2 tecnológico do sistema de produção, a redução da mão de obra familiar face à opção dos jovens por 
atividades não agrícolas, e o deslocamento de produtores para outras culturas de maior rentabilidade.  
A vista da importância econômica da cultura da mandioca para o Estado do Pará, fez-se necessário uma 
análise do crescimento da produção em Área plantada por Hectare de Mandioca, São focalizadas as 
diferenças nos anos de 2015 e 2016, nos dez principais municípios produtores 

 
Material e métodos 
Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisa no estado do Pará, e em seus respectivos dez maiores 
Produtores de Mandioca. Os dados coletados foram dos últimos dois anos 2015 e 2016 correspondente as 
variáveis: área plantada em hectare. As amostras foram obtidas através do censo agropecuário disponível 
na base de dados SIDRA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e com essas informações 
foi realizada uma pesquisa de levantamentos de dados quantitativos. O editor de planilhas Microsoft® 
Excel® fora utilizado como ferramenta de estudos para o desenvolvimento dos gráficos. 
 
Resultado e Discussão 
No estado do Pará o cultivo da mandioca ocorre principalmente nos municípios de Acará, Santarém, 
Oriximiná, Óbidos, Juruti, Bragança, Alenquer, São Domingos do Capim, Itaituba e Castanhal. Em 2015, a 
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área total cultivada foi de 309.164 mil hectares, sendo 25.300 no município do Acará, seguido de Santarém 
(21.770) e Oriximiná (18.000), respectivamente. Os outros principais municípios responderam para mais 
da metade do total de área plantada em 2015 (Gráfico 1). No sentido de analisar de forma mais detalhada 
a comparação da evolução da cultura nos municípios do estado do Pará nos anos de 2015 e 2016, o gráfico 
2 mostra a área plantada no ano de 2016. Em termos de destaque é possível notar que o município de 
Santarém teve a maior área plantada em 2016, seguido do município de Acará, que em 2015 teve a maior 
área plantada, mas que no ano seguinte teve uma redução de 6.950 mil hectares. Observa-se também que 
em relação ao ano anterior os municípios de Santarém, Juruti, São Domingos do Capim e Castanhal 
mantiveram a área plantada. Contudo, a diminuição de área plantada da cultura também aconteceu, e 
ficou evidente nos municípios de Acará, Oriximiná, Óbidos, Bragança, Alenquer e Itaituba. 3 Gráfico 1: Área 
Plantada (ha) de Mandioca no Pará, em 2015. Fonte: IBGE. 
 
Gráfico 1. Área plantada (ha) de Mandioca no Pará, em 2015.  

 
Fonte: IBGE 
 
Gráfico 2. Área plantada (ha) de Mandioca no Pará, em 2016. 

 
Fonte: IBGE 
 
 
Conclusão 
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O presente trabalho avaliou o desempenho de área plantada da mandioca no Estado do Pará. A análise dos 
dados nos permite afirmar que os dez municípios observados tiveram bom desempenho agrícola da 
cultura. Ocorrendo uma extensão de área plantada no ano de 2015, e redução no ano de 2016. Esta 
redução pode se dever ao fato do clima chuvoso no início do ano de 2016 (CONAB, 2016) ocorrendo 
retração na produção 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). 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). A 
mandioca é uma das principais fontes alimentícias para populações de países tropicais e importante 
matéria-prima para a extração de amido (VALLE et al., 2004). Segundo Cardoso e Souza (2004), a maior 
quantidade de mandioca é direcionada à indústria para produção de farinha e outros derivados, enquanto 
o mercado de raiz para consumo humano in natura e animal é menor e regional. 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). Estudos que analisam relações de preços nos mercados de raiz 
e fécula de mandioca são raros. Melo Filho e Otsubo (1999) analisaram a estacionariedade e a tendência 
dos preços de mandioca no Estado do Mato Grosso do Sul, considerando dados de 1980 a 1998. Em termos 
de variação estacional, concluíram que os maiores preços ocorreram entre os meses de março e julho, 
seguido de um período de menores preços entre os meses de agosto e dezembro. Também observaram 
que no período do estudo os preços apresentaram um movimento descendente ao longo do tempo, 
associado, entre outros motivos, ao aumento da oferta do produto. O objetivo deste trabalho é mostrar o 
quanto que a mandioca cresceu nos últimos anos em sua distribuição. 
 
Material e métodos 
Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisa feita no estado do Pará e no Brasil. Foram coletados 
dados dos últimos cinco anos da quantidade produzida de Mandioca no estado do Pará e em nível Nacional 
Para o procedimento utilizou-se dados de Produção do IBGE, e com essas informações foi realizada uma 
pesquisa de levantamentos de dados quantitativos. Utilizou-se como ferramenta de estudos, um editor de 
planilhas (excel) para o desenvolvimento dos gráficos. Logo após foi observado se a produção de mandioca 
apresentou crescimento significativo no estado do Pará e também em relação a nível nacional. 
 
 
 
Resultados e Discussão 
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Gráfico 1. Quantidade produzida de Mandioca no Pará, de 2012 a 2016. 

 
Fonte: IBGE 
 
Gráfico 2. Quantidade produzida de Mandioca no Brasil, de 2012 a 2016. 

 
Fonte: IBGE 
 
Os dados obtidos mostram a produção de mandioca no estado do Pará e no Brasil nos últimos anos. De 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção brasileira de raiz de 
mandioca atingiu 23,71 milhões de toneladas no ano de 2016, com uma área colhida de 1,55 milhões de 
hectares. O Pará é o estado que apresenta a maior produção de raiz de mandioca do Brasil, sua safra está 
estimada em 4,87 milhões de toneladas em 2016, seguido por Paraná e Bahia, com 2,76 e 1,75 milhões de 
toneladas, respectivamente. Juntas, essas unidades da federação representam quase metade da produção 
nacional. Alguns estados registraram maiores diminuições de área plantada, dentre estes destacam-se 
Alagoas, Pará, Amapá e Amazonas, que reduziram-nas a metade, na comparação com o ano anterior. A 
redução ocorreu por conta da escassez de mão de obra e também pela perda de área para outras culturas 
de grãos, sobretudo por produtores cujas terras são arrendadas. 
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Conclusões 
A análise setorial aqui realizada revela a importância da mandiocultura no Brasil. A cadeia formada a partir 
desta raiz deverá enfrentar desafios relevantes, caso queira aproveitar todo o potencial que a natureza 
destes produtos oferece a seus usuários. O desenvolvimento tecnológico é uma das áreas que deve receber 
maior atenção por parte dos processadores, que possibilitem a obtenção de produtos de melhor qualidade. 
Oscilações abruptas e frequentes no custo da matéria-prima afetam o fortalecimento da cadeia, mas ela 
pode, como já comprovado nos maiores pólos produtores, ser responsável pelo desenvolvimento 
econômico de toda uma região. 
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Introdução 
Cadeia produtiva pode ser descrita como uma sucessão de atividades interligadas, onde existe a 
representação de etapas consecutivas, na qual os diversos insumos sofrem transformações, da extração 
até a constituição de um produto final disponibilizado no mercado (MODESTO JUNIOR et al., 2016). 
A mandioca (Manihot esculenta Cranz), planta nativa da América, em especial no Brasil, é uma raiz que 
possui alto teor energético que desempenha um importante papel na dieta alimentar das pessoas e 
animais, bem como insumos de produtos industrializados, alcançando diversos setores, como: têxtil, 
farmácia e calçados. Atualmente, adquire visibilidade no alto circuito da gastronomia, num processo de 
“descoberta de um paladar genuinamente brasileiro”. A produção de farinha geralmente é feita de forma 
artesanal e para subsistência, destacando a maior produção nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Em 
2015, o Pará se sobressaiu como o maior produtor de mandioca nacional, com uma produção de 4,69 
milhões de toneladas (IBGE, 2015), sendo a farinha o principal produto, e um dos principais itens da 
alimentação dos paraenses. O presente trabalho é voltado para esclarecer as possíveis dúvidas sobre o 
funcionamento e adequação do produtor na cadeia produtiva da mandioca, bem como identificar os 
subprodutos mais valorizados. 
 
Material e métodos 
Nos meses de fevereiro a abril de 2017, foram realizadas pesquisas nos sites da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a fim de 
analisar o real montante produtivo, em toneladas de mandioca nas sete cidades da Região Metropolitana 
de Belém (RMB). A plataforma de dados virtual do IBGE Cidades afirma que as informações sobre esta 
cultura são inexistentes nas cidades da RMB, ou seja, no ano de 2015 não houve produção de lavouras de 
mandioca contabilizadas. Além da busca virtual, foram realizadas visitas a Agencia de Defesa Agropecuária 
do Pará (ADEPARÁ) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (EMATER) a fim 
de se obter mais informações sobre a referida cadeia produtiva. Os técnicos entrevistados fizeram uma 
explanação geral sobre o funcionamento da cadeia produtiva da mandioca no âmbito RMB, e sobre a 
regulamentação das empresas artesanais e industriais registradas junto ao Estado. Também, foi realizada 
uma pesquisa de preços em quatro grandes redes de supermercados, que apresentam maior abrangência 
na comercialização dos produtos e subprodutos da mandioca na RMB. Os preços observados foram 
tabulados em planilha, organizados e apresentados na forma de gráfico. 
 
 
 



 

 

618

Resultados e Discussão 
Legislação 
Para comercializar mandioca e derivados em supermercados e outros estabelecimentos que procedam 
com nota fiscal, os estabelecimentos de produção devem se adequar às leis estabelecidas pelo Estado, por 
meio da Lei nº7.565, de 25 de outubro de 2011, que dispõe sobre o cadastrado, licenciamento e 
autorização junto a ADEPARÁ. 
Antes, é preciso discriminar o que seria um estabelecimento artesanal de um industrial. Todo sistema de 
produção que empregue características culturais, tradicionais ou regionais no modo de preparo e 
beneficiamento do produto é caracterizado como artesanal. Ainda, é aquele que adquire mais de 50% de 
sua matéria prima da produção local dos municípios paraenses. Para a mandioca e outros tubérculos, a 
produção artesanal não pode ultrapassar de 360 (trezentos e sessenta) toneladas por 
ano/estabelecimento. Já a produção industrial e cooperativas podem atuar na faixa de até 1.080 (um mil e 
oitenta) toneladas por ano/estabelecimento.  
Esta é a maior diferenciação entre artesanal e industrial. As disposições gerais caracterizam como ambiente 
adequado de depósito, elaboração e comercialização de produtos, aquele que obedece às condições 
mínimas de sanidade e higiene, segurança do trabalhador ao manusear o produto e a devida rotulagem e 
embalagem com selo de aprovação da ADEPARÁ. As punições para as infrações variam de advertências nas 
primeiras infrações, apreensão e/ou inutilização de material, até fechamento total ou parcial do local até 
que este se adeque a legislação vigente. As inspeções e fiscalizações são realizadas por agentes 
devidamente cadastrados e certificados pela ADEPARÁ e pelo Ministério da Agricultura, neste caso, um 
engenheiro agrônomo devidamente regularizado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA). Para se cadastrar na ADEPARÁ a fim de comercializar seus produtos em estabelecimentos com nota 
fiscal, o produtor, cooperativa ou pessoa jurídica, deve solicitar à mesma o registro e o serviço de inspeção. 
Posteriormente, é feito uma visita ao estabelecimento, para verificar se o mesmo atende as normas da 
vigilância sanitária. Após o aval do fiscal, a inscrição do produtor é enviada para a Secretaria do Estado da 
Fazenda (SEFA). 
Após a assinatura do termo de autorização, o estabelecimento entra em processo de integração comercial, 
com a inclusão do selo da ADEPARÁ na embalagem do produto, e um relatório mensal sobre as condições 
do local de produção deverá ser encaminhado a mesma para confirmar o código legislativo acordado. 
Atualmente na RMB, especificamente nos municípios de Belém, Santa Izabel e Castanhal, existem cinco 
empresas artesanais ativas, produzindo tucupi e maniva pré-cozida; e oito empresas industriais ativas, 
produzindo maniva pré-cozida, goma, tucupi, farinha e macaxeira. 
 
Órgãos de assistência técnica e pesquisa 
Os técnicos entrevistados indicaram que a RMB é um forte pólo consumidor de mandioca e seus derivados. 
Contudo, essa região não atende à demanda dos produtos com lavouras do tubérculo, ou seja, a produção 
de mandioca nessa região é pouco significativa comparando-se com a alta procura pelo consumidor. A 
demanda de mandioca, principalmente a farinha, é atendida por outras regiões do Pará, com destaque 
para a Mesorregião Nordeste Paraense, maior produtora da farinha do Estado, que abastece muitas 
cidades e centros de beneficiamento. A única produção significativa na RMB localiza- se nos municípios de 
Americano, Santa Izabel e Igarapé-Açú, na Colônia do Açu a 35 km de Belém, na Rodovia PA 155. Vale citar 
que a fécula, usada para fazer a tapioquinha, é oriunda em sua grande maioria do Paraná, que detém a 
maior produtividade de mandioca por hectare no Brasil, com 27 t./ha (IBGE, 2015). 
Quanto ao papel da EMBRAPA, a mesma trabalha com pesquisas e estudos sobre cultivares melhoradas, 
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técnica e equipamentos atualizados de produção, minicursos e palestras profissionalizantes em parcerias 
com prefeituras, comunidades e cooperativas. Já a EMATER-Pará, também desenvolve pesquisas, porém, 
é mais atuante no que tange a assistência técnica e extensão rural (visitação, diagnósticos, receituários, 
encaminhamento ao crédito rural, etc). 
Um exemplo forte da parceria entre comunidade e assistência técnica pode ser evidenciado na Colônia do 
Açu, com a difusão da variedade de mandioca Ouro Preto, sendo a que mais se adaptou ao microclima da 
RMB, especialmente no município de Castanhal (COQUEIRO, 2013), principalmente para a extração do 
tucupi. A variedade é resistente à podridão das raízes e aumentou em quase 70% a produtividade da 
Colônia, trazendo lucros e evitando o êxodo rural ou a migração para outras atividades. 
 
O papel da universidade na cadeia produtiva da mandioca 
A Universidade é o centro de informação e profissionalização de futuros profissionais das ciências agrárias. 
Além deste papel, a perpetuação de estudos e pesquisas para o aprimoramento das culturas agronômicas 
é de suma importância para a atualização de artigos, livros, manuais, teses, formando profissionais 
competentes e bem preparados para atender o mercado. 
 
Pesquisa de preços em supermercados 
De acordo com o Gráfico 1, observou-se que a maior variação de preço se deu no tucupi, visto que dois 
litros do mesmo podem variar quase em 100%, dependendo da localização. Um dos motivos de sua alta 
valorização é devido sua alta apreciação culinária, sendo usado em diversos pratos típicos da região. A 
macaxeira a vácuo ainda é pouco encontrada na forma industrializada, sendo mais comumente encontrada 
em feiras populares, in natura. A maniva mantêm seu preço estável por haver apenas duas marcas no ramo 
e ser um produto de fácil saída. As farinhas d’água e de tapioca recebem preços segundo seu teor de 
qualidade e forma de mostruário. Uma farinha mais torrada, de bom cheiro e sabor costuma ter uma mão 
de obra mais cuidadosa, além do diferencial na exposição (sacas, caixas, sacos plásticos, garrafas pets, à 
vácuo). 
 
Gráfico 1. Análise dos preçõs da mandioca e derivados em grandes redes de supermercados (R$). 

 
 
Segundo a Organização da Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), em 2011 a mandioca foi a 
10ª commodity alimentícia mais produzida no mundo, e nesse período o Brasil figurou como o segundo 
maior produtor da cultura, com mais de 24 bilhões de toneladas, superado apenas pela Nigéria que obteve 
produção de mais de 35 bilhões de toneladas. No Pará, boa parte da cultura de mandioca é direcionada 
para produção de farinha, sendo realizada por trabalho familiar e voltada para subsistência e para atender 
o consumo no próprio município (CADERNOS CEPEC, 2014). 
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Em 2011, a Secretaria de Agricultura do Estado do Pará (SAGRI) divulgou dados alarmantes sobre o porquê 
de o preço da farinha ter tido uma flutuação de preço enorme. O conjunto de motivos tange a estagnação 
tecnológica e genética da variedade plantada no Pará, acarretando baixo valor nutricional e apodrecimento 
prematuro das raízes. Além disso, a falta de incentivo real quanto aos custos e pesquisas sobre a área, falta 
de mão de obra devido ao êxodo rural ou a migração para outras atividades, pode ter influenciado na 
flutuação de preços. Segundo uma das visitas, foi explicado verbalmente por um técnico da embrapa, que 
na RMB detém pouca expressividade na produção de mandioca devido ao alto custo do m² da terra,  e que 
a produção expressiva são nas localidades do Nordeste paraense, como Bragança e Americano. 
O período de menor oferta da farinha ou entressafra foi definido entre os meses de fevereiro a junho 
(estação das chuvas), o que se reflete em baixo risco de variação dos preços. Ainda existe a questão do 
curto período de estoque (3 a 4 meses) que interfere no preço anual da farinha. Nos meses de julho a 
janeiro, a saca da farinha d’água pode chegar a 500 reais, em contradição aos preços da mesma saca entre 
fevereiro e junho, que poderá atingir até os 100 reais. 
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Conclusões 
O desenvolvimento do estudo possibilitou entender, em parte, como os Arranjos Produtivos Locais e 
Cadeias Produtivas funcionam num determinado produto, e suas interferências. 
As informações obtidas evidenciam a existência de legislação vigente para produção e comercialização da 
mandioca e seus subprodutos, bem como o caráter artesanal de sua produção, realizada em grande parte 
por trabalho familiar e voltada para subsistência e atendimento do consumo na região. 
Diante dos dados apresentados podemos concluir que os Arranjos Produtivos Locais e Cadeias Produtivas 
da Mandioca possuem infraestrutura para que a venda dos subprodutos tenha um saldo positivo, pois a 
cultura apresenta um bom aproveitamento da raiz as folhas, e com isso é considerado um produto 
importante na base alimentar. Devido o alto custo do m² da terra, ocorre a inviabilidade de cultivo 
expressivo na RMB, por isso o cultivo se concentra em outros locais do nordeste paraense. 
 
Referências 
COQUEIRO, Geraldo Rodrigues. Avaliação de variedades de mandioca no nordeste do Estado do Pará, 2013. 
Viii, 39 f. Tese (doutorado): Júlio de Mesquita Filho - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências 
Agronômicas de Botucatu, 2013. Disponível em:<http://hdl.handle.net/11449/100034>. Acesso: 03 de fev. 
de 2017; 
IBGE. Levantamento Sistemático da Produção Agrícola: Área plantada, área colhida e produção por
 ano da safra e produto, 2015. Disponível 
em:<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1618&z=t&o=26&i=P>. Acesso em: 03 de 
fev. 2017; 
MODESTO JUNIOR, M. de S.; ALVES, R. N. B. Cultura da mandioca: aspectos socioeconômicos, 
melhoramento genético, sistemas de cultivo, manejo de pragas e doenças e agroindústria. Brasília, DF: 
Capítulo 14 - Embrapa, 2016. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/- 
/publicacao/1056630/cultura-da-mandioca-aspectos-socioeconomicos-melhoramento-genetico- 
sistemas-de-cultivo-manejo-de-pragas-e-doencas-e-agroindustria>. Acesso: 20 de Março de 2017; 
NASSAR, N. M. A. Departamento de Genética e Morfologia, Universidade de Brasília, 2016. Mandioca: 



 

 

621

Opção contra a fome – Estudos e lições no Brasil e no Mundo. Revista Ciência Hoje, v. 39, nº 271, 2006. 
Disponível em: <http://www.geneconserve.pro.br/mandioca_cienciahj.pdf>, Acesso 
10 de Março de 2017; 
SILVA D. C. C. et al. O Arranjo Produtivo da Mandioca e Análise da Sazonalidade de Preços da Farinha no 
estado do Pará. Belém, PA: Cadernos CEPEC, 2014. V. 3, n. 5, página 6. Disponível em: 
<http://www.ppgeconomia.ufpa.br/pdf1/3Cad5.pdf>, Acesso: 04 de fev. de 2017. 
 
 
Palavras chave: arranjo produtivo local, Mandioca, Mercado. 
 



 

 

622

A INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS ECONÔMICOS SOBRE O VALOR CULTURAL 
ATRIBUÍDO À FARINHA DE MANDIOCA NA FEIRA DO VER-O-PESO, BELÉM, 

PARÁ, BRASIL 

Victor Miranda Leão, Flavia Cristina Lucas, Manoel Ribeiro de Moraes Junior. 

victor_mirandaleao@yahoo.com.br, copaldoc@yahoo.com.br, manoelmoraes@uepa.br 

Universidade do Estado do Pará (UEPA) / Departamente de Ciências Naturais 

 
 
Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) constitui a base alimentar de muitas populações campesinas como 
também, periurbanas e urbanas (FUKUDA et al., 2006). No Brasil já era cultivada por povos pré e pós-
colombianos cujas tradições foram substanciais para a transmissão de conhecimentos a respeito das 
plantas comestíveis para as sociedades mais contemporâneas, que incorporaram a cultura e o consumo 
diário da farinha. Na Amazônia, a população Belém do Pará, identificada popularmente como “Papa Xibé” 
(papa – comedor; xibé - farinha com água; povo comedor de farinha com água) agrega em sua alimentação 
diária elevado consumo de farinha, seja como refeição principal ou como acompanhamento de refeições 
(ALBUQUERQUE, 1996). Na capital belenense, a feira livre do Ver- o –Peso é considerada um dos principais 
centros de convergência e irradiação comercial da farinha de mandioca, representando um espaço de 
cultura e patrimônio alimentar. A despeito desse intenso fluxo, tem sido frequente a discussão que 
interpreta o valor da tradição com os interesses de venda e lucro a partir da biodiversidade e seus produtos. 
Em face a grande demanda local, regional e nacional, questiona-se o quanto o lucro pode sobrepor-se a 
cultura, e essa pressão imposta pela economia de mercado foi apontada nos trabalhos de BEZERRA (2014) 
e SOUZA; PIRAUX (2015) como um tipo de interferência que atinge diretamente a cadeia produtiva da 
farinha, desde sua produção até sua redistribuição, e pode fragilizar os saberes tradicionais associados a 
ela. No mercado do Ver- o –Peso, saber popular e comércio integram as relações sociais e econômicas que 
se estabelecem rotineiramente nos seus diversos setores de venda. Aos produtos comercializados nesse 
espaço são atribuídos a certificação de autenticidade tradicional por se tratar de um espaço que simboliza 
o que há de mais plural na cultura paraense (DANTAS; FERREIRA, 2013). O estudo dedica-se a investigar a 
influência da relação venda/lucro sobre valor cultural das tipologias de farinha de mandioca e suas 
variedades, bem como na manutenção dos saberes tradicionais a elas associados.  
 
Material e métodos 
Seleção da Área de estudo  
A presente pesquisa foi realizada na feira do Ver- o –Peso, que faz parte de um complexo que abrange as 
praças (do Pescador e do Relógio), mercado a céu aberto que abriga duas feiras (Ver- o -Peso e Açaí), as 
docas de embarcações e os mercados de carne e peixe. É conhecida por ser uma das maiores feiras livres 
da América Latina, na qual circulam milhares de pessoas semanalmente em busca de produtos regionais, 
sejam eles de origem vegetal ou animal, para fins medicinais, alimentícios etc. Trata-se também de um dos 
principais polos de redistribuição de farinhas vindas do interior do estado para outras cidades (CARDOSO 
et al., 2001).  
Autorizações e seleção dos interlocutores 
As atividades na feira iniciaram-se com visitas piloto (ALBUQUERQUE et al., 2010) que buscaram conhecer 
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o setor das farinhas e criar vínculos com os feirantes. Esse contato inicial foi também fundamental para 
apresentar os objetivos do estudo e solicitar autorização junto aos representantes do setor. A partir deste 
diálogo prévio, foi proposto um cronograma de trabalho que respeitasse o agendamento estabelecido por 
cada vendedor para não interferir na rotina de venda.  
Foram convidados a participar da pesquisa todos os vendedores do setor das farinhas do Ver- o –Peso, 
selecionados por amostragem probabilística (SHAUGHNESSY, 2012), e escolhidos aleatoriamente, 
buscando-se investigar todo o espaço amostral. 
Coleta e análise de dados  
Os dados foram coletados em visitas semanais, pelo período da manhã ou tarde, conforme exigência do 
feirante, onde aplicaram-se formulários semiestruturados (ALBUQUERQUE et al., 2010) contendo 21 
perguntas sobre perfil socioeconômico, variedades de farinhas e como são caracterizadas, comercialização, 
e origem e deslocamento do produto. Também foi aplicada a observação participante (ALBUQUERQUE et 
al., 2010), cujo método cria maior proximidade com os interlocutores, oportunizando extrapolar os limites 
dos formulários.  
Para a abordagem quantitativa calculou-se a importância relativa das variedades de farinha, por meio 
Índice de Valor de Importância (IVv) (BYG; BALSLEV, 2001), que mede à proporção que cada vendedor 
mencionou determinada variedade como a mais importante; e o Índice de Saliência Cultural, para 
mensurar a representatividade de um produto dentro de um domínio cultural específico. Esta última 
metodologia emprega também a técnica da Lista Livre (ALBUQUERQUE et al., 2010), no qual o interlocutor 
listou as farinhas que considerou como as mais importantes em ordem de citação e, como complemento 
para auxiliar a construção da Lista Livre, aplicou-se a Indução não específica (ALBUQUERQUE et al., 2010), 
que estimulou os vendedores a recordar acerca de alguma informação que não foi apresentada no 
questionário. Adotaram-se as abreviações Tip. = Tipologia e Var. = Variedade. 
 
Resultados e Discussão 
Foram entrevistados 13 vendedores responsáveis por 27 boxes, na faixa etária entre 33 e 73 anos. O 
vendedor mais antigo (D.F.B. 72 anos) está na feira há 50 anos, já teve seu próprio roçado, é um dos poucos 
que conhece e já participou de todo o processo de produção artesanal da farinha. A mais nova no setor 
(R.V.C. 38 anos) está há dois anos e herdou o box de sua mãe, bem como a tradição de venda, entretanto 
nunca teve vivência em um roçado.  
Os vendedores de farinha na feira são predominantemente do gênero masculino (64%) o que é bastante 
comum para esse setor devido às atividades braçais, como o carregamento de mercadorias e abertura e 
fechamento dos boxes (Chaves, 2011). Em 61,3% dos casos a farinha é comercializada pelo próprio 
proprietário do box e em 38,7% a venda é feita por familiares e amigos.  
Identificaram-se três tipologias de farinha (d’água, seca e tapioca), 12 variedades e três outros subprodutos 
da mandioca (crueira, carimã e goma), oriundos de 16 localidades do estado do Pará: Americano, Sta. Maria 
do Pará, Castanhal, Acará, Bragança, Moju, Bujaru, Sta. Izabel, São Sebastião, Genipauba, Irituia, São 
Domingos do Capim, Vigia, Colares, e região das ilhas.  
Da Tip. seca tem-se a variedade branca (cor natural), amarela (corada com açafrão) e misturada (formada 
pela branca e amarela). Das duas primeiras tipologias há as subvariedades fina, média e grossa, e a 
granulação da farinha é determinada pelo feirante por meio de peneiração, muitas vezes realizada na 
própria feira (Quadro 1).  
 
Quadro 1: Tipologias de farinha de mandioca encontradas na feira do Ver- o -Peso com as respectivas 
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variedades, características descritivas, e o índice de saliência cultural. 

 
  
O cálculo do Índice de Valor de Importância (IVv) apontou a Tip. d’água Var. comum como a mais 
importante para os vendedores alcançando o valor máximo 1 (um). Uma vez que todos os entrevistados a 
citaram como a mais importante, o índice para as demais tipologias e variedade teve valor igual a zero.  A 
Saliência Cultural apontou maior domínio cultural para as tipologias d’água Var. comum (1), seca Var. 
amarela fina (0,438), seca Var. branca fina (0,392) e tapioca Var. grossa (0,204) (Quadro 1). Os valores de 
Saliência Cultural iguais a zero não receberam citação. Quando a venda se destacaram as Tip. tapioca Var. 
grossa, Tip. d’água Var. comum, Tip. Seca Var. amarela fina e a goma, as demais obtiveram apenas três 
citações cada. 
Tanto o IVv, quanto a Saliência cultural para a Tip. d’água Var. comum alcançaram o valor máximo, o que 
para Germano et al. (2014) indicou que essa tipologia é a mais importante a todos os vendedores um vez 
que é detentora de maior domínio cultural. Apesar dos índices elevados, o aspecto econômico influencia 
diretamente na preferência dos feirantes por essa tipologia em virtude do lucro. Tratar-se de um produto 
cultural cuja a venda se mantem constante ao longo do ano por compor tradicionalmente a dieta da 
população local.  
Um exemplo de cultura alimentar para a farinha ocorreu com a indicação do município de Bragança, Pará, 
para a procedência da mesma. Por exemplo, a Tip. d’água Var. comum de Bragança, a expressão “farinha 
de Braganca” é automaticamente associada a um produto referência no que se refere a qualidade 
(torração, aparência e sabor), e tornou-se atrativo para o consumidor e feirante. 
A Tip. tapioca obteve valor de importância igual a zero e baixa Saliência Cultural, entretanto possui forte 
apelo de venda por atrair consumidores mais diversificados, como comerciantes do setor de alimentos e 
turistas. Mesmo que não seja tão vendida quanto à farinha d’água comum (que se caracteriza por ser uma 
necessidade de dieta diária do belenense) destaca-se por ser conhecida popularmente, o que a torna um 
produto com aceitação mais ampla por diferentes consumidores. Os repertórios tradicionais associados à 
cultura e patrimônio alimentar com a farinha de mandioca não foram tão presentes na voz dos feirantes. 
Na racionalização da cultura, os aspectos comerciais se sobrepõem ao saber fazer, ao ensinar o manejo das 
roças, a diferenciar as raízes, à memória de antepassados, e a valorização simbólica que está presente no 
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Ver- o -Peso. De acordo com Shanley e Rosa (2005), no que diz respeito a diferença entre os saberes 
tradicionais entre o campo e o meio urbano, trata-se de um cenário em que há uma tendência a tais 
repertórios ficarem restritos a memórias das comunidades agricultoras. 
 
Conclusão 
Na feira do Ver- o – Peso, a farinha de mandioca e suas variedades são produtos culturais que agregam 
expressivo valor econômico, principalmente no que diz respeito a Tip. d’água Var. comum que tem 
estabilidade de venda em decorrência da tradição de consumo por parte dos moradores de Belém. Mesmo 
que uma dada variedade possua índices de importância elevados, este número representa para feirante a 
vendabilidade/rentabilidade. Desse modo, é preocupante que os saberes ligados a um produto que se 
firma como integrador interpessoal de culturas se resuma a um coadjuvante em um espaço que expressa 
o que há de mais plural na cultura do povo paraense, o Ver- o –Peso. Para tanto é preciso que a farinha 
seja ressignificada com excelência de grande valor patrimonial. 
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Introdução 
A mandioca (Manihotes culenta Crantz) pertence à família Euphorbiaceae. É uma cultura adaptável a 
diversas condições de clima e solo, alternando seus períodos de crescimento vegetativos, realizando o 
armazenamento de reservas nas raízes, podendo chegar a períodos de quase dormência, decorrente das 
condições adversas que são expostas, como baixas temperaturas e falta de água. Destaca-se pela sua 
rusticidade podendo ser cultivada em regiões de grande diversidade ecológica, com produções 
satisfatórias, além de apresentar uma multiplicidade de usos, tanto para consumo humano, animal ou 
industrial (ALVES, 1990; CONAB, 2017). No Brasil a mandioca é cultivada em todas as regiões apresentado 
grande importância socioeconômica e cultural em comunidades tradicionais, como fonte de alimentação, 
tal como geradora de emprego, renda, contribuindo para o alcance da subsistência para pequenos 
produtores rurais. Vale ressaltar que a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos 
consumidos no País e dentre estes se destaca a produção de 85% de mandioca (OTSUBO et al, 2008; BRASIL, 
2015; DUARTE et al, 2016). Além disso, a mandioca está entre as culturas de maior produção no Brasil, com 
produção de 20,7 milhões de tonelada sem 2017, destacando-se o estado do Pará como maior produtor 
de raiz de mandioca, na qual foi estimada uma safra de 4,21 milhões de toneladas no ano de 2017, sendo 
responsável por 20% da mandioca que é consumida no país (BRASIL, 2016; CONAB, 2017). No que condiz 
a produção de mandioca no Pará, pode-se destacar a Microrregião Bragantina, formada por treze 
municípios: Augusto Correia, Bragança, Bonito, Igarapé-Açu, Capanema, Nova Timboteua, Peixe-Boi, 
Primavera, Quatipuru, Santa Maria do Pará, Santarém Novo, São Francisco do Pará e Tracuateua. Nessa 
região se tem a farinha como principal produto derivado da mandioca. Ressalta-se a importância, social, 
cultural e econômica que a produção de farinha apresenta na região e no estado principalmente para a 
agricultura familiar (NOGUEIRA, 2006; OLIVEIRA, 2015). Segundo Bezerra (2009) o retorno baixo a partir da 
produção de mandioca no estado são justificados pelas dificuldades que existem dentro da cadeia 
produtiva da cultura, como o capital físico, infraestrutura e até mesmo as políticas públicas que poderiam 
abranger as atividades desenvolvidas pelos produtores. Recentemente Modesto júnior e Alves (2016) 
realizou trabalho que demostrou a viabilidade no plantio de mandioca por agricultores familiares na 
Microrregião Bragantina com sistemas de baixo custo, denominado de parcagem, prática agroecológica, 
na qual o esterco e urina do gado funcionam como fertilizante para o solo, havendo preparo da área com 
tração animal após determinado período de tempo, deixando o terreno apto ao plantio de manivas. 
Tornando-se uma atividade de eficiência econômica para o cultivo de mandioca e produção de farinha.  
E sobre a cadeia de comercialização de farinha, Santos e Santana (2012) afirmam que, dentre os entraves 
na comercialização da farinha de mandioca, cita-se o transporte do produto pelos produtores que 
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moravam mais distante da cidade, que vendiam para os chamados intermediários, o que no final resultava 
em acréscimo de gastos de sua produção. Bezerra (2009) relata que os problemas de infraestrutura 
decorrentes no Pará, contribuem para a inclusão dos intermediários, comerciantes varejistas, feirantes, 
supermercados dentre outros, diante do processo de comercialização dos produtos oriundos da mandioca, 
resultando em maiores gastos na produção e em menor lucro para os produtores de mandioca. 
Considerando-se a produção de mandioca uma atividade social, cultural e econômico, objetivou-se na 
pesquisa identificar quais as dificuldades encontradas pelos agricultores familiares na comercialização de 
farinha e a obtenção da subsistência da agricultura familiar. 
 
Material e métodos 
Inicialmente foi desenvolvida uma revisão bibliográfica sobre o tema em questão e a partir da pesquisa foi 
formulado um questionário com perguntas abertas e fechadas visando pesquisa de cunho quanti-
qualitativo. O estudo foi desenvolvido na área rural de Tracuateua, na comunidade conhecida como 
Cajueirinho e no km 192 pertencente ao município de Bragança- Rodovia Bragança-Ajuruteua, ambas as 
localidades pertencentes à microrregião Bragantina. Foram entrevistados 30 produtores rurais que 
cultivam a cultura da mandioca, identificando-os nos seus aspectos socioeconômicos, os canais de venda 
de farinha, as dificuldades encontradas no momento da comercialização da produção e a contribuição da 
atividade para a subsistência familiar. E através dos dados obtidos, foi desenvolvida uma análise descritiva 
com os recursos de planilha do software Microsoft Excel versão 2010, calcularam-se as porcentagens dos 
fatores abordados. 
 
Resultados e Discussão 
Para 87% dos entrevistados, o trabalho na roça é a principal fonte geradora de renda, com atividade voltada 
principalmente para o plantio de mandioca, já que, alguns dos entrevistados disseram plantar feijão e 
milho, mesmo que raramente. Enquanto que 13% dos entrevistados responderam não retirar a renda 
familiar apenas da atividade na roça, pois recebem outro tipo de renda complementar (Figura1). 
 

 
Figura 1. Análise da perspectiva dos produtores rurais entrevistados considerando a roça como fonte de 
renda. 

 
Figura 2. Benefícios recebidos pelos produtores de farinha. 
 
E embora 87% responderam ter a atividade na roça como maior fonte de renda, desde 46% são 
aposentados 39% recebem bolsa família e 15% não recebem tipo de benefícios (Figura 2). 
Ademais, 100% dos entrevistados utilizam a farinha como alimento, assim como para a comercialização, 
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na qual, identificou-se que 47% dos produtores entrevistados comercializam com a feira local (feira-
Bragança) e com os chamados intermediários, esses que levam o produto para a feira de Bragança ou para 
Belém. Enquanto que 33% comercializam diretamente com a feira, pagando-se o frete no valor de R$ 5,00 
reais por cada saca de 60 Kg, essa com preço médio de R$ 166,00 e 15% dos produtores vendem seu 
produto apenas para os intermediários (Figura 3). Modesto Júnior e Alves (2013) também identificaram 
como principal canal de comercialização das unidades industriais avaliadas os intermediários, estes de 
grande importância para as unidades processadoras de Moju-Pará. 
 

 
Figura 3. Canais de comercialização de farinha dos pequenos produtores da microrregião Bragantina, PA. 

 
Com relação às dificuldades encontradas pelos produtores rurais na comercialização da farinha, pode-se 
verificar na figura 4, que a mão de obra é a mais representativa com 30%, pois o processo desde o preparo 
do terreno até a torrefação da farinha é bem trabalhoso, fazendo com que estes tenham que contratar 
mais pessoas para a realização da atividade acarretando em maiores gastos na produção. Resultado 
também identificado na pesquisa de Komarcheski e Denardin (2013) e Souza (2014). Diante desta 
problemática, 17% dos entrevistados apontaram o fator custo como sua principal dificuldade no processo 
produtivo.  
Assim como constatado por Komarcheski e Denardin (2013) o transporte é um dos problemas que 
interferem na venda da farinha até os centros de comercialização, 10% dos entrevistados apontaram a 
mesma dificuldade uma vez que, os mesmos não dispõem de veículo próprio e tendem pagar o frete de 
cada saca de 60 kg (R$ 5,00) para que seja feito o carregamento até a feira de Bragança. 
Outros 7% consideram a estrutura do local de trabalho (casas de farinha) como um fator que inviabiliza 
maior eficiência na comercialização, visto que, a maioria desenvolve atividade agrícola menos tecnificada, 
com trabalho mais artesanal, interferindo no rendimento, na escala de produção e aumento de custos. 
Esta realidade configura-se predominante nas regiões Norte e Nordeste (CEPEC/UFPA, 2014). 
Ademais, 13% dos produtores disseram ter como dificuldades tanto o transporte quanto a estrutura do 
local de trabalho e 3% citaram os fatores mão de obra e transporte. E 3% apontaram como dificuldades os 
fatores mão de obra e custos necessários para a produção de farinha. 
Os outros 17% entrevistados apontaram como dificuldades a falta de recursos financeiros para 
investimentos na produção, alguns disseram ter compradores fixos, que realizam a compra na própria 
residência do produtor, o que viabiliza o menor gasto por conta deste para com o transporte de seu 
produto até centro comercial e maior lucro na sua produção e outros falaram não apresentar dificuldades.  
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Figura 4. Análiseda identificação das dificuldades encontradas pelos produtores de farinha da microrregião 
Bragantina, PA. 
 
Conclusão 
A produção de farinha de mandioca ainda é a principal fonte geradora de emprego e renda para os 
produtores e seus familiares, mesmo que contemplados por algum benefício e encontrando dificuldades 
para o desenvolvimento da atividade. Dentre as dificuldades citadas a de maior representatividade é a mão 
de obra, em função do elevado custo para a contratação do serviço. 
O fato dos produtores não disporem de transporte próprio para a comercialização da farinha torna o 
intermediário o principal canal na comercialização da mesma. Ou seja, há um conjunto de fatores que vão 
da mão de obra, a infraestrutura e deslocamento que dificultam a melhor produção.  
Neste sentido, sugere-se uma maior articulação entre os produtores na inserção e/ou formação de 
associações, cooperativas, que melhoraria o acesso ao crédito, à infraestrutura facilitando a aquisição de 
capital para a produção, assim como a comercialização da farinha, o que tornaria a atividade mais 
compensatória. 
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Introdução 
Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação – FAO (2016), com 23,4 milhões de 
toneladas produzidas, em 2014 o Brasil foi o quarto maior produtor de mandioca, sendo o principal 
produtor da América Latina e Caribe. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – (IBGE, 
2016), em 2015 a mandioca foi cultivada em todos os estados brasileiros. Ainda assim, há diferenças 
significativas no que se refere a tecnologia empregada, uma vez que no Norte e Nordeste prevalece o 
cultivo em pequena escala, ao passo em que no Centro-Sul, é destaque a mandiocultura em larga escala, 
com amplo uso de tecnologia, o que é resultado da forte presença das indústrias de farinha, fécula e amidos 
modificados. Produtos agrícolas tem um padrão sazonal mais definido, o qual é influenciado por fatores 
climáticos, biológicos e pela própria fisiologia da planta, o que define os períodos de safra e entressafra. 
Diante disso, estudar a sazonalidade dos produtos agrícolas se faz importante, uma vez que há impactos 
diretos nos preços, bem como dos derivados ao longo de período de tempo. O objetivo deste trabalho é 
analisar a sazonalidade dos preços de mandioca e da fécula nas regiões extremo-oeste, centro-oeste e 
noroeste do estado do Paraná entre 2006 e 2015. A justificativa em ter estas regiões do Paraná como 
objeto de estudo é que o estado é foi em 2014 o segundo maior produtor nacional de mandioca, e o maior 
produtor de fécula, principal produto derivado da raiz. 
 
Material e métodos 
Para a análise, foram utilizados os preços médios mensais recebidos pelos produtores de raiz de mandioca, 
fécula de mandioca e farinha fina e grossa no estado do Paraná. Foram utilizados preços das regiões 
Extremo Oeste, Centro Oeste e Noroeste do estado do Paraná, de janeiro de 2006 a dezembro de 2015. Os 
dados foram coletados junto ao Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA/ESALQ/USP. 
Os preços foram corrigidos pelo IGP-DI divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, tendo como base o mês 
de dezembro de 2015. Para cálculo dos índices sazonais, utilizou-se a metodologia proposta por Hoffmann 
(2002), que passa pelo cálculo dos índices estacionais. Com base nas médias mensais deflacionadas, foram 
calculados os valores da média móvel centralizada de 12 meses. Com o objetivo de suavizar as variações 
das séries por um processo de sucessivas médias móveis, centradas em um período n, eliminam-se as 
variações aleatórias e os movimentos sistemáticos que apresentam duração de tamanho n. A média móvel 
centralizada de 12 meses para uma série de preços é calculada pela equação: 
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Para assinalar, para cada mês, um indicativo da dispersão dos índices estacionais, foram calculados os 
índices de irregularidade mensais. Os limites superiores e inferiores da dispersão são obtidos multiplicando 
e dividindo, respectivamente, o índice estacional pelo índice de irregularidade. Os índices de irregularidade 
são obtidos, por meio do cálculo do desvio-padrão dos valores dos índices sazonais em torno de sua média. 
O índice de irregularidade é obtido por: 
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Resultados e Discussão 
Entre os anos de 2006 e 2015 houve expressivas oscilações nos preços da mandioca e da fécula nas regiões 
consideradas neste estudo. Em termos reais (deflacionados pelo IGP-DI, base dezembro/2015), o preço 
médio da tonelada de raiz de mandioca posta fecularia aumentou de R$ 169,94 em janeiro de 2006 para 
R$ 212,61/t no extremo-oeste paranaense. Em mesmo período, a tonelada da fécula de mandioca passou 
de R$ 1.220,81/t para R$ 1.415,51/t.  
Tendo passado de R$ 169,31 por tonelada em 2006 para R$ 227,33/t em dezembro de 2015, também se 
notou este comportamento no preço médio da mandioca no centro-oeste do Paraná. O preço médio da 
fécula naquela região passou de R$ 1.170,51/t em janeiro de 2006 para R$ 1.510,18/t em dezembro de 
2015. No noroeste do Paraná em janeiro de 2006 o preço médio da tonelada da raiz de mandioca era de 
R$ 165,83 por tonelada, tendo passado para R$ 224,63 em dezembro de 2015. O valor médio da tonelada 
da fécula de mandioca na região aumentou de R$ 1.163,03/t em janeiro de 2006 para R$ 1.453,49 por 
tonelada em dezembro de 2015.  
Entre os dois períodos houve oscilações consideráveis nas cotações da mandioca e da fécula em todas as 
regiões consideradas neste estudo. Aqui vale destacar o mês de abril de 2006, quando os preços de ambos 
os produtos tiveram mínimas em cada uma das regiões por conta do excesso de oferta da mandioca e 
consequentemente a fécula. Em março de 2010, por conta de redução na oferta de mandioca nas regiões, 
os preços alcançaram máximas em cada uma das regiões. Posteriormente àquele período, os preços 
seguiram oscilando, até atingir patamares mínimos em maio de 2011. Em 2013, por conta da baixa 
produção no Nordeste em função da seca, agentes do mercado daquela região passaram a se abastecer no 
Centro-Sul, o que fez aumentar os preços de forma considerável, quando então os preços da raiz e fécula 
atingiram os patamares históricos máximo em dezembro de 2013.  
Por meio da variação estacional dos preços da mandioca e da fécula nas regiões do Paraná é possível 
verificar o padrão de comportamento destas oscilações de preços. A análise dos índices sazonais de preços 
entre janeiro de 2006 e dezembro de 2015 mostra que os mesmos atingem valores abaixo da média entre 
maio e julho, enquanto que os maiores preços ocorrem entre novembro e janeiro. Este quadro se explica 
devido à concentração da colheita neste período (safra). Além disso, considerando a fisiologia da mandioca, 
nestes meses de temperaturas mais amenas há concentração do teor de amido nas raízes, o que é 
determinante para a tomada de decisão de colheita por parte dos produtores. O contrário ocorre entre 
outubro e janeiro, quando as elevadas temperaturas conduzem a diminuição expressiva no teor de amido 
das raízes, o que proporciona menores ganhos aos agricultores.  
Para a fécula de mandioca o comportamento a sazonalidade é similar, uma vez que a matéria-prima 
(mandioca) tem considerável participação sobre os custos de produção. Além disso, parcela significativa 
da mandioca é adquirida no mercado spot, no qual os preços são determinados pelas condições de oferta 
e demanda, o que acaba também por influenciar nas cotações da fécula de mandioca. No noroeste do 
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Paraná o índice sazonal para os preços da raiz de mandioca atingiu o valor mínimo em no mês de junho, 
quando ficou em 87,62, enquanto que valor máximo ocorreu no mês de novembro, quando foi a 118,09. 
Para a fécula de mandioca na região, o limite mínimo ocorreu em junho, ficando em 92,07, enquanto que 
o máximo – de 115,78 – ocorreu em dezembro.  
Na região centro-oeste paranaense o índice sazonal mínimo para os preços da raiz de mandioca ocorreu 
em junho, quando ficou em 87,43. Já o máximo ocorreu em novembro, quando foi a 118,45. Importante 
salientar que os limites superior e inferior tiveram comportamentos similares. Para os preços da fécula de 
mandioca, o índice sazonal mínimo foi verificado também no mês de junho (92,11), enquanto que o 
máximo ocorreu em novembro, quando foi a 110,27, mantendo-se estável em dezembro.  
Diferente das regiões consideradas anteriormente, no extremo-oeste do Paraná o índice sazonal atinge o 
mínimo no mês de julho (87,71). A região também difere das demais no que se refere à máxima do índice 
sazonal que ocorre em dezembro (115,62). Para a fécula de mandioca, o patamar mínimo ocorre em julho 
(91,31), contudo, o máximo também se dá no mês de dezembro (111,70). Importante destacar que no 
estado do Paraná a colheita da mandioca ocorre ao longo de todo o ano, todavia, havendo concentração 
entre os meses de abril a julho, quando a raiz atinge os níveis mais elevados de rendimento de amido. A 
partir de agosto já ocorre diminuição em termos de oferta por conta das atividades de plantio. Os 
resultados mostram que o comportamento sazonal dos produtos é pautado pelo calendário agrícola de 
plantio e colheita, definindo assim períodos em que maior oferta dos produtos é acompanhada por níveis 
menores de preços.  
Os resultados mostram que a raiz apresenta maior amplitude do índice sazonal, em relação à fécula, em 
ambas as regiões analisadas, centro oeste, e extremo oeste do Paraná. O resultado apresentado nesse 
trabalho é mais um passo no sentido de melhor compreender o comportamento dos preços de raiz de 
mandioca e fécula no estado do Paraná. A agenda de novos trabalhos abordando os preços da mandioca e 
seus derivados ainda é necessária, em especial em um ambiente multivariado considerando a relação os 
preços de diferentes regiões. 
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Introdução  
A mandioca(Manihot esculenta) espécie pertencente à família Euphorbiaceae é um dos produtos de maior 
consumo no mundo, com alto valor energético, de fibras e mineiras, tal como ferro, cálcio, fósforo, sódio, 
potássio, além da quantidade considerável em amido. É uma cultura que se destaca entre outras devido a 
sua rusticidade e capacidade de adaptação a condições desfavoráveis tanto de clima, como de solo (MATOS 
et al, 2017; CONAB, 2017). Em 2017 foi produzido o total de 20,7 milhões de toneladas de raiz de mandioca 
no Brasil. A produção é realizada em todas as regiões do país, destacando-se o estado do Pará com área 
colhida de 295,137 mil hectares e produção de 4,2 milhões de toneladas, correspondendo a 20% da 
mandioca consumida no País (CONAB, 2017; IBGE, 2017). Trata-se de um produto consumido desde o 
tempo colonial, típico dos brasileiros, que pode ser consumido de diferentes maneiras o que dependerá da 
região. A farinha de mandioca é caracterizada como o seu principal derivado, utilizado na culinária nacional 
e regional. Ademais, o consumo desta é bem característico da região norte do país, como no Pará, na qual, 
parte da sociedade não dispensa a mesma como acompanhamento na sua alimentação, prática herdada 
da cultura indígena (TUNÂS et al, 2017; MATOS et al, 2017). Sobre isso, fala-se na importância cultural e 
socioeconômica que a produção de farinha apresenta nas regiões do estado principalmente aos 
agricultores familiares, tornando-se uma atividade primordial no alcance de sua subsistência (NOGUEIRA, 
2006; OLIVEIRA, 2015). E como relatado por Modesto Júnior e Alves (2013) em seu trabalho realizado em 
Moju município do Pará, parte da produção realizada pelos produtores familiares é destinado ao consumo 
próprio e outra parte para o abastecimento local, municípios vizinhos, assim como para a região 
metropolitana de Belém. Para parte dos produtores de farinha a comercialização é pouco dificultosa, desta 
forma devem buscar os mais eficientes mecanismos que poderão utilizar para que a farinha possa chegar 
até o mercado consumidor. A primeira etapa da distribuição de farinha às vezes é realizada pelo próprio 
produtor até os pontos de consumo, do contrário buscam por canais de comercialização, como os 
chamados atravessadores (CEPEC, 2014; EMBRAPA, 2003). Modesto Júnior e Alves (2013) identificaram 
como canais da comercialização da farinha de Moju, PA: Os atacadistas, os atravessadores, varejistas (lojas, 
supermercados e feiras livres). Sobre isso Souza (2016) relata a presença de atravessadores como 
intermediários para o escoamento da farinha até os centros de vendas com valor superior do adquirido do 
produtor. Diante o exposto, objetivou-se neste trabalho identificar a variação dos preços de venda da 
farinha de mandioca produzida por produtores rurais até o consumidor final. Apontando os supostos 
aumentos percentuais quando utiliza-se canais de comercialização para que o produto seja vendido. 
 
Material e métodos 
O trabalho decorreu em janeiro de 2018, iniciando-se com revisão bibliográfica sobre o assunto para maior 
conhecimento. Em seguida decorreu o levantamento dos valores de venda das sacas de farinha, por meio 
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de pesquisa com aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas, sendo fornecidas 
informações por 30 produtores de farinha da região Bragantina: Cajueirinho (Tracuateua) e Km 192- 
Rodovia Bragança-Ajuruteua (Bragança). Em seguida foi realizada a visita na feira do Ver-o-Peso e feira da 
25, ambas localizadas na área Metropolitana de Belém. Na qual, foram coletadas informações com 20 
vendedores de farinha, sendo 10 trabalhadores da feira do Ver-o-Peso e 10 da feira das 25. Nas perguntas 
realizadas, buscou-se diagnosticar o local de onde adquirem a farinha, o valor pago por saca, os 
fornecedores e se a compra é realizada direto do produtor ou do atravessador. 
A partir dos dados levantados foi elaborada uma planilha no software Microsoft Exel versão2010, para a 
realização da análise descritiva, assim como cálculos de médias aritméticas e porcentagens, para melhor 
comparação dos resultados obtidos. 
 
Resultados e discussão 
Identificou-se por meio dos feirantes entrevistados que a farinha consumida nas feiras é produzida nos 
municípios de Acará, Barcarena, Bujaru, Bragança, Santa Maria, São Miguel e Castanhal (tabela 1). Os 
feirantes do mercado ver-o-peso compram farinha em sacas de 60 Kg e 30 kg, diferente dos trabalhadores 
da feira da 25, que compra farinha apenas em sacas de 60 Kg. 
 
Tabela 1.Identificação dos municípios fornecedores de farinha para as feiras da região metropolitana de 
Belém.  

Locais da Produção da farinha consumida 

nas feiras 

 Feira  Feira da 

 Ver-o-peso  25 

   Bragança, Santa 

 Acará, Barcarena,  Maria, São Miguel e 

 Bujaru, Bragança  Castanhal 
    

 .  

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Também constatou-se que 90% dos entrevistados realizam a compra mediante ao atravessador e apenas 
10% compram diretamente do produtor. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ademais, na pesquisa desenvolvida nas comunidades Bragantinas, observou-se a variação de preço nas 
sacas de farinha vendidas pelos produtores, com preços que variam de R$110,00 até R$ 250,00 reais, 
tendo-se como média o valor de R$167,00 reais. 
Dos feirantes entrevistados que compram farinha em sacos de 30 Kg a média de preço é de 
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aproximadamente R$ 98,00 reais. E dos que adquirem farinha em sacas de 60 Kg, o valor médio 
corresponde aproximadamente a R$ 213,00 reais, considerando-se o fornecimento por todos os municípios 
citados acima (tabela 1). 
Quanto aos valores de venda do litro (L) ou Kg ao consumidor final o valor encontrado foi variado por 
feirante e por feira, sendo a média dos que vendem o litro no valor de R$ 4,50 reais e dos que vendem o 
Kg R$ 6,50 reais. 
E de acordo com as informações dos feirantes que compram a farinha da região Bragantina, pode-se 
calcular o valor médio de R$ 309,00 reais por cada saca de 60Kg. E o litro com custo de R$ 6,00 reais e Kg 
de R$ 7,50 reais. Os valores citados acima podem ser verificados na tabela 2. 
 
Tabela 2: Preços pagos por sacas de farinha e os valores vendidos ao consumidor da região Metropolitana 
de Belém. 

Farinha Produzida por municípios Paraenses 

Peso da saca de Média do preço por Média do preço por 

Média do preço por Kg 
Farinha saca Litro (L)  

Preço da saca de 30 
Kg R$ 98,00 

R$ 4,50 R$ 6,50 
  

Preço da saca de 60 
Kg R$ 213,00   
    

Farinha Fornecida pela região Bragantina 

 
Preço da saca de 60 
Kg  R$ 309,00 R$ 6,00 R$ 7,50 

      

 Fonte: Dados da pesquisa.    

 

Por meio dos dados coletados, pode-se concluir inicialmente que a saca de 60 Kg da farinha da região 
Bragantina apresenta valor superior a saca de 60 Kg da farinha processada em outros municípios. Como 
relatado pelos vendedores das feiras visitadas, isto é justificado pelo fato da “farinha de Bragança” ser 
considerada de melhor qualidade, também associam ao fato dos produtores da “farinha de Bragança”, sua 
maioria utilizar o processo manual, segundo eles isto também influência no “gosto” do produto. 
Comparando-se os dados coletados nas comunidades Bragantinas e nas feiras de Belém, analisou-se que 
no processo de distribuição da farinha para os centros comerciais existe um acréscimo nos preços. Tendo-
se como aumento percentual de 28% o valor da saca comprada pelos feirantes em Belém, do valor de 
venda por saca dos produtores da região Bragantina. E o aumento de 85% quando comparada o valor da 
saca vendida nesta região com o valor da “farinha de Bragança” fornecida para os feirantes do ver-o-peso 
e da feira da 25, tabela 3. 
Souza (2016) também constatou que a participação dos atravessadores como canais para a comercialização 
acentua o valor da mercadoria acima do qual foi vendido pelo produtor. Na qual o feirante e o consumidor 
acabam por pagar o valor mais elevado e que os atravessadores são os maiores contemplados com o lucro 
dentro dessa etapa da cadeia produtiva da mandioca. 
 

 
Tabela 3: Comparação percentual da variação dos preços durante a distribuição da farinha dos produtores 
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para os centros comerciais. 
Comparação do aumento percentual na comercialização de farinha 

Media da Saca (60 Kg) de Média da saca 
de Aumento 

Média da Saca de  

farinha vendida pelos 

farinha de 
Bragança Aumento farinha 

comprada percentual 
produtores da região comprada pelos 

percentual 
(%) pelos feirantes (%) 

Bragantina feirantes 
 

   
     

R$ 167,00 R$ 213,00 28% R$ 309,00 85% 
     

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Conclusão 
Pode-se concluir que a maioria dos feirantes entrevistados realiza a compra da farinha por intermédio dos 
atravessadores e que compram o produto de diferentes municípios do Pará. 
Ademais, por meio da comparação dos preços das sacas de farinha calculou-se considerável percentual na 
diferença do valor da farinha (saca de 60 kg) vendida pelos próprios produtores na região bragantina, da 
farinha que é vendida pelos atravessadores nas feiras. Este sendo apontado como maior beneficiado 
durante o processo de distribuição. 
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Introdução 
No Brasil existem 2.847 comunidades quilombolas distribuídas em 24 estados, no estado do Pará são 403 
comunidades (ANJOS, 2006). A população nacional quilombola é estimada em 1,7 milhões de habitantes. 
No estado do Pará o contingente é de 5.529 famílias quilombolas em territórios titulados (QUILOMBOLAS, 
2012). A atividade econômica nos quilombos teria sua origem, desde o inicio da escravidão no Brasil. 
Segundo a revista FADESP apud Maria Helena Machado (2016), os senhores tinham o hábito de conceder 
parcelas de terra e um ou dois dias por semana aos escravos para cultivar alimentos, para seu sustento. 
Apesar dos cativos possuírem vários conhecimentos agrícolas, a influencia dos Índiginas foi fundamental 
na sobrevivência dos mesmos pós-fuga. Era bastante comum a presença dos Índiginas nas comunidades 
remanescentes de quilombos. E foi com os Índiginas que os negros fugitivos aprenderam a cultivar 
alimentos e a fazer uso dos recursos naturais. Roosevelt et al (1996), afirma que uma das maiores heranças 
deixadas pelos indígenas, foi o cultivo da mandioca (Manihot esculeta Crantz). É interessante ressaltar que 
indígenas demonstravam que não conheciam a técnica do preparo de farinhas. Frikel (1959) cita que índios 
mundurukus produziam somente beiju, que segundo depoimento dos próprios índios, em tempos atrás, 
eram torrados em chapas de pedra. Com isso, pressupõe-se que o forno de preparo de farinhas feito de 
metal ou outro material é influência do homem civilizado (ALVES, 2001). O presente trabalho teve por 
objetivo avaliar a produtividade sócio-econômica da Comunidade Quilombola do Ramal do Piratuba no 
município de Abaetetuba – PA. 
 
Material e métodos 
A presente investigação foi desenvolvida na Comunidade Remanescente Quilombo do Ramal do Piratuba 
que está localizada no município de Abaetetuba, no Estado do Pará. O município de Abaetetuba segundo 
o IBGE (2010), pertence à mesorregião do nordeste paraense e a microrregião de Cametá. Faz divisa com 
os municípios de Igarapé-Miri, Mojú e Barcarena e possui aproximadamente 153.380 habitantes (IBGE, 
2017). Sua economia, está concentrada principalmente, nas atividades pesqueiras e no extrativismo, 
sobretudo do açaí e na agricultura. A historicidade de Abaetetuba está estreitamente ligada ao período da 
escravidão no Brasil e com a utilização da mão-de-obra escrava na Amazônia. De acordo com Salles (2005), 
em 1848 a população de escravos em Abaetetuba era de 1.286 pessoas. Situada aproximadamente 30 
minutos do centro de Abaetetuba, o acesso à comunidade do Ramal do Piratuba é feito por via terrestre. 
A comunidade possui 300 famílias, um total de 930 habitantes. Foi aplicado questionários para coleta de 
informações sobre quantidade de hectares semeada e produtividade por kg/há. Também foram feito 
perguntas sobre outras atividades envolvendo a produção de carvão, criação de aves nos quintais, 
produção de açaí e piscicultura. A unidade familiar foi considerada como informante da pesquisa, sendo 
entrevistado o membro designado pela família no primeiro contato estabelecido pelo entrevistador. 
Resultado e Discussão 
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Segundo os moradores da comunidade do Piratuba, dentre as culturas que movimentam a economia da 
comunidade, destaca-se a venda da mandioca. Também o açaí (Euterpe oleracea Mart), cupuaçu 
(Theobroma grandiflorum), entre outros, que são plantados, tendo em vista o consumo familiar. No 
Piratuba o sistema de produção identificado foi o tradicional que envolve o preparo manual da área e não 
emprega adubação química, esta função é desempenhada pelas cinzas disponibilizadas pós-queimada. Nos 
roçados se cultiva maxixe (Cucumis anguria), milho (Zea mays), abobora (Cucurbita spp) e principalmente 
a mandioca (Manihot esculenta Crantz). As principais atividades agropecuárias desenvolvidas no quilombo 
estão listadas na figura 1. A mandioca para a produção de farinha foi a mais representativa com 59%, 
seguido por plantio de fruticultura 25%, avicultura 11% e outros tais como produção de carvão 4% e 
piscicultura com 1%. 

 
Figura 1. Principais atividades desenvolvidas na comunidade do Ramal do Piratuba. 
 
Os subprodutos da mandioca, no entanto, têm venda garantida e ajuda no incremento da renda familiar. 
A comunidade não comercializa o produto in natura, sendo realizado o beneficiamento a partir do qual se 
obtêm a farinha d’água, que representa a base alimentar dos produtores. Os quilombolas comercializam o 
produto no mercado de Abaetetuba, e por meio desta comercialização, obtêm as maiores receitas, quando 
comparadas às outras atividades agrícolas sendo estas: açaí e o cupuaçu. No ano de 2016, foi produzido 
208.770 quilos de farinha, quase toda a produção, foi destinado à comercialização. Cada saco de 60 quilos 
do produto foram comercializados por R$ 150,00 que gerou uma receita de R$ 515.025,00. (Tabela1). 
 
Tabela 1. Atividades agroextrativistas que se destacam na dinâmica produtiva da comunidade e receitas 
obtidas no ano 2016. 

 
 
No ano de 2016, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou um total de 23.760 
hectares de terra, usadas com plantações agrícolas no município de Abaetetuba, desse total 19.500 
hectares possuí plantações de açaí e 2.050 hectares com plantio de mandioca. A produção total da farinha 
movimentou cerca de R$ 76.500.876,00 para a economia do município. No mesmo ano, a comunidade 
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estuda colheu 45 hectares de mandioca, a produção gerada foi de R$ 515.025,00 reais. Isso significa que a 
comunidade quilombola do Ramal do Piratuba possui 15% de contribuição da receita total, gerada pela 
produção de ferinha no município de Abaetetuba. As técnicas de cultivo em comunidades quilombolas são 
milenar, passadas de geração para geração. Mesmo com a transmissão de saberes os produtores da 
comunidade reconhecem a necessidade por serviços de assistência técnica. A presença de assistência 
técnica no quilombo do Ramal do Piratuba ocorreu através do programa Brasil sem Miséria (BMS), que foi 
lançado em 2011 pelo Governo Federal. O Plano Brasil Sem Miséria é voltado para as famílias que viviam 
com uma renda familiar inferior a R$ 70 mensais por pessoa. Em quatro anos, as ações do BSM retiraram 
22 milhões de pessoas da situação de extrema pobreza (MDA, 2013). No Município de Abaetetuba o 
programa Brasil sem Miséria é executado pela Cooperativa de Trabalho em Apoio ao Desenvolvimento 
Rural Sustentável (COODERSUS). Os assistentes técnicos da coodersus atenderam 1.500 famílias no ano de 
2017, distribuídas em 11 comunidades quilombolas, que foram Moju-Miri, Caeté, Arapapuzinho, 
Genipauba, Bacuri, Alto Itacuruça, Médio Itacuruça, Baixo Itacuruça, Piratuba, Laranjituba e África. Na 
Comunidade do Piratuba foram 216 famílias cadastradas no programa, no entanto somente 50 foram 
beneficiados. Cada família recebeu R$ 2.400,00 que poderiam ser aplicados em umas das três atividades: 
cultivos de mandioca, manejos de açaizais e avicultura. O auxilio foi dividido em duas parcelas, a primeira 
de R$ 1.000, 00 que serviu para dá iniciativa nos trabalhos e a segunda de R$ 1.400,00 para dá continuidade 
e finalidade nos projetos. De acordo com os assistentes técnicos, 46 famílias executaram o projeto para 
plantio de mandioca e 4 para criação de galinha caipira. Cada família plantou 1 hectare, que significa que 
a comunidade possui 46 hectares de mandioca para serem processadas no ano de 2018. A expectativa dos 
técnicos é que todas as famílias sejam beneficiados pelo programa Brasil sem Miséria, pois sabem que a 
quantia gerada pela comercialização da farinha representa a principal fonte de renda da comunidade. 
 
Conclusões 
Na comunidade a agricultura é de base familiar e predomina o sistema de produção tradicional, sendo as 
principais atividades a fruticultura e o plantio de mandioca. Nos quintais agroflorestais há uma variedade 
de produtos que servem para o autoconsumo. O preparo da área para cultivo se dá por meio do corte e 
queima, o fogo é usado como recurso para a limpeza das áreas para cultivo, o plantio sob a coivara, ou 
seja, sobre as cinzas das queimadas. A comunidade é representada politicamente pela Associação da 
Comunidade Remanescente de Quilombo do Ramal do Piratuba (ARQUITUBA). No entanto, verificou-se 
grande número de associados que participam apenas esporadicamente das reuniões o que dificulta os 
aspectos organizacionais a implantação de políticas públicas para a comunidade. 
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Introdução 
A mandioca é um arbusto que pertence à ordem das Malpighiales, família Euphorbiaceae do gênero 
manihot e espécie Manihot esculenta Crantz. Seu cultivo é voltado basicamente para atender a 
alimentação humana, animal e indústrias. É originária de regiões tropicais e subtropicais, possui fácil 
adaptação à condições desfavoráveis de clima e solo sobrevivendo muito bem em cultivo a pleno sol, por 
isso, esta cultura é considerada uma espécie muito eficiente, pois todas essas características evidenciam 
sua rusticidade. A importância social desta mandioca é observada, sobretudo em países tropicais de baixa 
renda, que incorporam-na em seus hábitos alimentares (SEBRAE, 2008). De acordo com dados da FAO, em 
2016 foram produzidas 277 milhões de toneladas de mandioca no mundo todo, sedo o continente africano 
o responsável pela maior quantidade produzida, expressa em um total 157 milhões de toneladas. No Brasil, 
a produção total foi de 21 milhões de toneladas da raiz no mesmo ano. O destino dessa produção serve 
tanto para a industrialização, comércio e alimentação subsistente. Porém, o que se observa são diferenças 
quanto ao modelo de produção adotado em algumas regiões, fato este que acaba influenciado na cadeia 
produtiva de cada região. No caso do Norte e Nordeste, líderes no ranking de produção, o cultivo é mais 
desenvolvido por pequenos agricultores familiares que produzem mandioca em baixas quantidades para 
manter o próprio sustento. Já na região Sudeste, a produção é voltada para atender a demanda industrial 
de fécula e farinha por exemplo. Além disso, há uma forte presença de indústrias modernas e incentivos 
aos produtores, que por sua vez conseguem obter os maiores níveis de produtividade do País (GROXKO, 
2016). Diante disto, o objetivo deste trabalho foi analisar de modo geral a produção de mandioca no Brasil, 
destacando as principais peculiaridades de cada região produtora. Para isto, a pesquisa teve como base o 
acesso ao banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, bem como a revisão 
bibliográfica de materiais contendo análises econômicas da mandiocultura no País. 
 
Análise da Produção 
No mundo, a mandioca é uma cultura largamente plantada, devido sua rusticidade e pouca exigência. 
Segundo a FAO o maior produtor mundial é a Nigéria com 19% da produção em 2015, seguidos de outros 
países, o Brasil já foi o maior produtor, mas hoje perdeu essa colocação devido a grande expansão da 
produção para países onde se encontram empresas exclusivamente ligadas a cadeia produtiva da mandioca 
e detentores de alta tecnologia. No nosso país, a mandioca possui a característica de ser produto de 
subsistência e matéria-prima agroindustrial, gerando renda e emprego principalmente entre os pequenos 
produtores, por isso a cultura está inserida em todas as regiões do país. Segundo o IBGE 2018, a produção 
em 2016 foi de 21 milhões de toneladas, com uma queda de 8,5% em relação ao total produzido em 2015 
(23 milhões de toneladas). Até 2008, onde a produção nacional foi de 26 milhões de toneladas a produção 
Brasileia era crescente, porem, a partir de 2009 já houve uma queda de 9% (24.4 milhões de toneladas) 
desde então até 2016 a produção vem variando. Apesar dessa variação, a produção media ainda é de 25 
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milhões de toneladas todos os anos. A queda de produção em 2016 que obteve uma das menores 
produções da ultima década chegando somente a 21.082.867 toneladas, pode estar fortemente ligada ao 
forte período de seca que vem acometendo o Nordeste, o que causa consequências como o aumento de 
preços do produto. Isso reflete diretamente nos preços nos estados do Norte e Nordeste, porque diante 
de uma situação dessas, é necessário grandes transferências de farinha, fécula e até de raízes de mandioca 
para abastecer o consumo e algumas indústrias nordestinas. 
 

 
Figura 1. Evolução da área colhida, quantidade produzida e produtividade de mandioca no Brasil,1996-
2016. 
Fonte: Elaborado a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE (2018). 
 
Concentração espacial da produção de mandioca no Brasil 
Quando se fala na produção nas grandes regiões brasileiras, na Figura 2 percebe-se a predominância do 
Nordeste, Norte e Sul. Segundo dados do IBGE a produção em 2016 dessas regiões foi de 7.371 milhões, 
4.806 milhões e 5.367 milhões de toneladas, respectivamente, sendo que a produção brasileira foi de 
21.082 milhões de toneladas, logo, as regiões representaram 83% de toda produção nacional. A produção 
elevada do Norte e Nordeste deve-se pela ampla utilização da mandioca para a alimentação, sendo 
consumida até in natura tradicionalmente, o que é de grande importância para a indústria na mandioca 
nestas regiões é a farinha. O interesse das regiões Centro-Sul na produção de mandioca é exclusivamente 
para fins industriais, mais especificamente para produção da fécula e da farinha. 
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Figura 2. Evolução da produção de mandioca nas grandes regiões do Brasil, 1996-2016. 
Fonte: Elaborado a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE (2018). 
 
No Brasil, a produção de mandioca está bem distribuída entre os estados, porem, há uma concentração 
dessa produção em algumas regiões, os estados que mais se destacam são: Pará, Paraná e Bahia. Das 21 
milhões de toneladas produzidas em 2016 (Tabela 1), o Estado do Pará foi responsável por 20%, somando 
a produção do Paraná que foi de 18% e Bahia com 9% representou 48% de toda produção nacional. O 
Paraná se mantem com a média de sua produção que é de 3,8 milhões de toneladas, devido às oscilações 
do mercado nacional e reptícios de 2016 quando estados do Nordeste possuem problemas climáticos 
pesados e consequentemente uma quebra em sua produção. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Centro-Oeste 793.1 984.2 1.113 
1.173 1.216 1.296 1.412 1.115 1.314 1.393 1.478 1.511 1.613 1.353 1.390 1.288 1.303 1.244 1.433 1.518 
1.255 Sul 4.041 4.911 5.108 5.433 5.767 5.585 5.314 4.209 4.793 5.027 5.749 5.370 5.248 5.488 5.829 5.988 
5.589 5.477 5.583 5.891 5.367 Sudeste 1.593 1.913 1.895 1.996 2.123 2.308 2.080 2.076 2.437 2.586 2.491 
2.358 2.341 2.236 2.410 2.554 2.710 2.491 2.524 2.318 2.282 Nordeste 6.318 6.819 6.340 6.353 8.011 
7.544 8.266 7.963 8.821 9.645 9.614 9.742 9.837 8.178 8.055 7.919 6.019 4.803 5.668 5.543 4.806 Norte 
4.997 5.266 5.045 5.907 5.924 5.844 6.074 6.596 6.559 7.219 7.305 7.559 7.662 7.147 7.281 7.596 7.421 
7.467 8.043 7.787 7.371 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 O Pará 
mantem uma boa participação ao longo dos anos, devido à produção de mandioca ser muito forte no 
estado e os sistemas produtivos, apesar da grande diversidade, apresentam três unidades básicas: a 
unidade doméstica, a unidade familiar e a unidade empresarial, caracterizadas na mão-de-obra, o nível 
tecnológico, a participação no mercado e o grau de intensidade do uso de capital na exploração 
(CHICHERCHIO 2013). Apesar da grande maioria da produção do estado ser considerada familiar, já é 
possível perceber nos munícipios com maior representatividade, que são Portel, Acará e Santarém (IBGE, 
2018) grandes avanços em tecnologias e unidades empresariais que tem como característica marcante a 
contratação de mão-de-obra de terceiros. No Paraná, a conjuntura do mercado é composta por um grande 
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número de indústrias de médio e grande porte, que são especializadas sobretudo na produção de fécula, 
que vão ser responsáveis por cerca de 70% a 75% do volume produzido no país. De acordo com o 
levantamento feito pela CEPEA em 2015, o Paraná possui 42 fecularias ativas, sendo 25 unidades 
localizadas no noroeste paranaense, 10 no extremo oeste e 7 no centro oeste. Dessa forma, o amplo 
investimento por parte dos órgãos públicos é o principal fator contribuinte para situação atual deste 
segmento no estado (GROXKO, 2016). Muitos trabalhos e dados do IBGE abordam a importância do estado 
da Bahia, tanto na produção quanto na área plantada, bem como o estado do Paraná, que possui um 
grande potencial na mandiocultura, devido sua posição nos rankings de produção da tuberosa. De acordo 
com dados de 2008 do IBGE, citado por (FELIPE 2010) a Bahia era o estado detentor da maior área cultivada, 
com 392 mil hectares (19,5% do total do Brasil). O Paraná também já se destacava com área plantada de 
141,3 mil hectares (7% do total nacional), enquanto que o Pará representava cerca de 15,3% no total de 
área cultivada no Brasil, com 308 mil hectares. 
 
Tabela 1. Distribuição brasileira da área colhida e da produção de mandioca, 2016. 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2018). 
 
Conclusões 
Através desta análise sobre o panorama do mercado nacional de mandioca, ficou clara a importância desta 
cultura no desenvolvimento econômico do Brasil a nível mundial, nacional e, sobretudo regional. Porém, 
ainda precisam ser superadas algumas dificuldades nesse segmento produtivo, principalmente no que diz 
respeito às regiões Norte e Nordeste, onde os incentivos ao uso de tecnologias mais sofisticadas ainda não 
é uma realidade comum. Espera-se que com a atenção e as medidas devidas, haja uma maior 
competitividade no mercado e as flutuações de preço sejam reduzidas. 
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Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura importante da agricultura familiar paraense, 
assumindo importante papel de destaque na ocupação de mão-de-obra e geração de renda no meio rural. 
O cultivo da mandioca tem como produto principal a farinha, a produção e comercialização movimentam 
uma importante cadeia produtiva da agricultura familiar que envolve o trabalho de toda a família (SANTOS; 
SANTANA, 2012). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção 
brasileira de mandioca atingiu 21,08 milhões de toneladas no ano de 2016, sendo o estado do Pará o quarto 
maior na produção de mandioca do Brasil, com uma área cultivada de 291.872 mil hectares e produção de 
4,26 milhões de toneladas em 2016, sendo responsável por 20% da mandioca que é consumida no país, 
onde 90% cultivadas por agricultores familiares em pequenas propriedades rurais. O município de 
Tracuateua e Bragança localizam-se na mesorregião do Nordeste Paraense e microrregião Bragantina, tem 
sua economia com base predominantemente na agricultura familiar. São remanescentes da mais antiga 
área de colonização do estado do Pará, em que o setor agropecuário foi responsável por 21,87 % do 
Produto Interno Bruto (PIB) do município em 2008 (IBGE, 2008). As atividades no meio rural e as divisões 
das mesmas para o sexo masculino e feminino, de modo em que o homem é ensinado e encaminhado a 
desenvolver o trabalho considerado “mais pesado”, aquele que requer maiores esforços físicos, como 
atividades tradicionais desencadeadas no solo e a alimentação de animais e que contribuem para o 
sustento da família. Enquanto que as mulheres, de modo geral, fariam parte do trabalho dito como mais 
“leve”, como as atividades domésticas e os cuidados com os filhos e maridos (MELO, 2002). 
Porém, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), apontam que mulheres que 
realizavam atividades agrícolas compunham 20,1% da população feminina economicamente ativa e que 
20% dessa estavam classificadas como mulheres não renumeradas enquanto que para os homens a 
porcentagem era de 0.09%. (MELO, 2002). Mas segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) o PNAD em 2014 aponta que o rendimento quanto ao trabalho das mulheres quando comparado 
com o rendimento dos homens passou de 73,5% no ano de 2013 para 74,5% em 2014. Além disso, o IBGE 
indica que, a contribuição das mulheres na renda familiar é de 42,4% no campo, sendo maior do que na 
cidade que é de 40,7%. Diante disso, este estudo tem como objetivo analisar o perfil socioeconômico e 
divisão do trabalho de homens e mulheres nas atividades do cultivo da mandioca, produção de farinha, no 
município de microrregião Bragantina, no Pará. 
 
Material e métodos 
O presente estudo foi realizado no Município de Tracuateua, na comunidade do Cajueirinho, e nas 
redondezas do km 192 pertencente ao município de Bragança, ambas localizada na mesorregião do 
Nordeste Paraense e microrregião Bragantina. A escolha da região Bragantina deveu-se ao fato de a mesma 
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desempenhar um papel importante para o abastecimento de Belém, por ser uma região com forte 
predominância de pequenos agricultores' ligados à produção de mandioca. O procedimento metodológico 
consistiu em pesquisa em uma pesquisa de campo, através da aplicação de 30 questionários, com 
conversas informais e acompanhamento, com a finalidade de obter informações em relação ao perfil 
socioeconômico e divisão do trabalho de homens e mulheres nas atividades do cultivo da mandioca e 
produção de farinha. Na análise dos dados, utilizou-se a estatística descritiva, a fim de analisar os aspectos 
sociais e econômicos. Os dados coletados foram compilados em planilha do Microsoft Office Excel 2013 e 
representados por meio de tabelas e gráficos os quais serviram de base para análise e interpretações. 
 
Resultados e discussão 
Perfil socioeconômico dos produtores 
Dos entrevistados 76,7% são do sexo masculino e 23,3% mulheres. Com relação a naturalidade dos 
produtores entrevistados do município de Bragança e de 60% e os 40% são do município de Tracuateua, 
onde em média esses produtores residem na mesma comunidade há mais 25 anos. A idade variou entre 
de 23 a 70 anos, com o maior percentual estar situado entre 28 a 37 anos e 28 a 62 anos com 26,7 % ambos 
(Tabela 1). Quando comparados ao estudo realizado no município de Portel constatou que a idade dos 
produtores entrevistados variou entre 20 e 66 anos com a média geral foi de 42,65 anos (SANTOS; 
SANTANA, 2012). 
 

Tabela 1. Faixa etária dos produtores entrevistadas (n = 30).   
Faixa etária (anos) Frequência Percentual (%) 

   

Menos de 27 anos 1 3,3 

De 28 a 37 anos 8 26,7 

De 38 a 47 anos 5 16,7 

De 48 a 57 anos 8 26,7 

De 58 a 62 anos 3 10 

Mais de 65 anos 5 16,7  
Fonte: dados da pesquisa. 

 
Quanto ao estado civil, 10% das entrevistadas declararam possuir união estável, 60% eram casados, 16,7% 
afirmaram ser solteiros, 6,7% disseram ser divorciadas/separadas e 6,7% eram viúvas, semelhantes dos 
resultados encontrados por Sales et al. (2009) onde 75% eram casados e 8,3% solteiros. Ressalta-se que a 
constituição de famílias é fator importante para o trabalho e gestão das áreas produtivas pelos membros 
das famílias. Em relação à composição familiar, constatou-se que 5,71% das famílias eram constituídas de 
dois membros, 14,28% por três membros, 11,42% por quarto membros, 31,43% por cinco membros e os 
restantes 37,14 % com mais de cinco. 
O nível educacional dos agricultores é baixo, pois 26,7% não são alfabetizados e apenas assinam o nome, 
seguidos por 46,7% possuem ensino fundamental incompleto, 6,7% possuem ensino fundamental 
completo, 6,7% com ensino médio incompleto e 10% com ensino médio completo. 
Quando verificados a quanto tempo de trabalha na roça, onde variou entre 02 a mais de 45 anos, o maior 
percentual estar situado entre 36 a 45 anos com 33,3% (Tabela 2). 
Tabela 2. Tempo de Trabalho entrevistadas (n = 30).  

Tempo de Trabalho (anos) Frequência Percentual (%) 
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Menos de 20 anos 6 20 

De 21 a 35 anos 9 30 

De 36 a 45 anos 10 33,3 

Mais de 45 anos 5 16,7  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A principal fonte de renda das famílias entrevistadas vem da produção de farinha de mandioca, onde por 
sua vez a aposentadoria também compõe a renda de 46 % das famílias, e os beneficiários da bolsa família 
são de 39% e os que não recebem nenhum tipo de benefício e de 15% (Figura1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Beneficio dos entrevistados (n = 30). 
 

Divisão do trabalho e relações de gênero na produção de farinha de mandioca 
Com relação à divisão do trabalho entre homens e mulheres nas atividades do cultivo da mandioca 
(produção de farinha). Os resultados mostram que existem diferenças de gênero quanto à divisão de 
trabalho, com 66,7 % dos entrevistados relataram que o trabalho da roça pode ser desenvolvido por ambos 
os sexos, mas as mulheres somente “ajuda” em alguns serviços considerados mais leves. A presença do 
gênero feminino está caracterizada pelas mulheres adultas, casadas e com filhos, mediante a necessidade 
de “ajudar” o marido (o termo ajudar é dito pelas mulheres, na qual não se incluem em todo processo de 
produção da farinha de mandioca) com a renda familiar. 
As operações iniciais de preparo de área (derruba e queima) e as operações de plantio (preparo de manivas, 
abertura de covas e plantio) são serviços quase que exclusivamente masculinos. O mesmo resultado é 
observado nas operações de capina, colheita, torrefação, ensacamento e vendas da farinha. As operações 
como o descascamento podem ser classificadas como tarefas conjuntas, visto que o percentual de 
participação da mulher quer seja em conjunto com o marido. 
Mas devem-se relatar as ações que as mulheres rurais desenvolvem, como as funções domésticas, além de 
auxiliarem o seu marido nas atividades na roça, contribuindo desta maneira para com a renda da família. 
Pois segundo Sales (2007), por não desenvolver todas as etapas do roçado, e por ser uma atividade liderada 
pelo homem adulto, essa prática é classificada como “ajuda”, já que é desencadeada geralmente apenas 
em tempos de plantio e colheita, sendo interpretada de tal maneira não apenas pelos órgãos e instituições 
publicas, mas também pelos próprios componentes da família. Desta maneira, a “ajuda” não contribui para 
fins econômicos destinados à família, sendo esses resultados apenas do trabalho do homem. (MELO, 2002). 
Apesar de as mulheres desenvolverem múltiplas tarefas, o trabalho feminino é invisibilizado e considerado 
de menor relevância, por seus companheiros ou pelas próprias. É necessário que as mesmas sejam 
reconhecidas como trabalhadoras, produtoras, que não seja apenas atribuída às mesmas o título de “dona 
de casa” que ajuda o marido no roçado da família, contribuindo desta maneira para maior igualdade de 
gênero no meio rural. Desta maneira as conquistas das mulheres em relação à sua inserção no mercado de 
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trabalho trouxeram novas questões e reflexões sobre a produção do espaço. Contudo, o trabalho da 
mulher ainda é marcado pela invisibilidade e pela falta de reconhecimento na categoria (FIGUEIREDO, 
2014). 
 
Conclusões 
O cultivo da mandioca na comunidade é de base familiar e predomina o sistema de produção tradicional, 
sendo uma atividade em termos da geração de renda agrícola, sendo assim tornando uma alternativa de 
sustento, por falta de formação profissional devido o nível de escolaridade ser baixo. Os recursos 
provenientes da unidade de produção não são suficientes para suprir as necessidades das famílias. Assim, 
os benefícios sociais e aposentadorias assumem papel importante na sustentação dessas famílias. A 
atividade é desenvolvida por homens e mulheres (adultas, casadas e com filhos), como uma forma de 
“ajudar” ao marido. Diante isso, a necessidade de maior atuação do poder público na geração de ações a 
fim de manter desenvolvimento dessa atividade e a geração de emprego, renda e melhoria da qualidade 
de vida da população, visando potencializar o desenvolvimento local. Outros aspectos que merecem 
atenção referem-se à necessidade de maior apoio por parte de instituições, visto que foi constatado um 
baixo acesso a estes serviços entre os agricultores entrevistados. 
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Introdução 
A mandioca, Manihot esculenta Crantz, é um arbusto pertencente à ordem Malpighiales, e juntamente 
com a espécie Manihot cf. pseudoglasiovii Pax & k. Hoffm são as únicas da família Euphorbiaceae 
destinadas a fins alimentares. Produz raiz tuberosa de cores: branca, amarela ou rósea, que possui reserva 
de amido com alto valor energético e baixo teor de proteína, enquanto as folhas chegam a ter 18% de 
proteína (CAMARGO FILHO; ALVES, 2014). A parte mais importante da planta é a raiz. Rica em fécula, 
utilizadas na alimentação humana e animal ou como matéria prima para diversas indústrias. É uma planta 
originária da América do Sul, sendo o Brasil quarto maior produtor mundial. (EMBRAPA, 2014) Além de 
importância alimentar, a mandioca tem importância na geração de emprego e renda. A fase de produção 
primária e no processamento de farinha e fécula é gerada um milhão de empregos diretos. A atividade 
mandioqueira proporciona receita bruta anual equivalente a 2,5 bilhões de dólares, além de contribuição 
tributária de 150 milhões de dólares (GOMES, et al., 2013). No estado do Pará, a mandioca é uma planta 
de valor cultural, agrícola e social muito importante. É cultivada principalmente por agricultores familiares 
para a produção de farinha, tucupi, fécula e maniva. Está muito ligada à agricultura tradicional, com 
técnicas rudimentares e vista pela sociedade como sinônimo de atraso e de pequena produção. Porém, 
cresce no estado a modernização da produção, com uso de maquinários, sendo produzida em grande 
escala, com utilização de irrigação e cultivares mais adaptadas ao clima, como BRS Poti e BRS Mari, além 
de espécies tolerantes a doenças como a podridão mole das raízes, causadas pelos patógenos 
Phytophthora e Pythium. A farinha é um componente essencial da alimentação do paraense. É o maior 
consumo per capita do Brasil, com cerca de 35 kg / ano, além de ser um dos principais produtos agrícolas 
do estado (SEAB, 2016). O objetivo desse trabalho foi analisar a área colhida e produção de mandioca dos 
municípios maiores produtores da região Norte do Brasil para verificar o potencial produtivo destes 
municípios. 
 
Material e métodos 
Amostragem. Neste trabalho, utilizou-se análise de dados de área colhida, produção e participação da 
cultura da mandioca nos principais municípios produtores da região Norte e do estado do Pará no período 
de 2007 a 2016, publicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018). A partir das 
informações obtidas, os dados foram processados com auxílio da planilha do software Microsoft Office 
Excel 2016, em forma de tabelas e gráficos de projeção. 

 
Resultados e Discussão 
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Apesar das condições edafoclimáticas favoráveis, o sistema de produção na região norte brasileira é 
marcado por adoção de práticas rústicas de plantio, visto que se observa grande parte dos agricultores 
familiares utilizando na cadeia produtiva da mandioca, o cultivo vinculado ao sistema de derruba, queima 
e coivara. Na região Norte, o cultivo é feito pela agricultura familiar, com produção voltada principalmente 
para o consumo próprio. As famílias produtoras utilizam pouca ou nenhuma tecnologia no seu processo de 
produção, o que impacta negativamente as estimativas de abastecimento forçando-se ampliar as 
fronteiras de cultivo (SILVA et al., 2014). O processo de produção regional ainda é pouco tecnificado 
quando comparado às regiões Sul e Sudeste do país, essas voltadas para o abastecimento industrial. 
Também ao contrário dessas regiões, o cultivo na Região Norte é caracterizado pela dificuldade de acesso 
aos mercados consumidores e pela falta de apoio do setor público, principalmente voltado a 
disponibilidade de auxílio técnico ou financeiro. Ainda assim, a região destaca-se como maior produtora 
nacional, como mostra a figura 1. Tal fato está relacionado à demanda por subprodutos voltados para a 
culinária, tendo 34,96% de participação na safra de 2016, isso se deve principalmente a produção do Estado 
do Pará, maior produtor do ano de 2016 com 20,27% de participação na safra brasileira (IBGE, 2018). 

 

 
Figura 1. Produção Brasileira de mandioca por região. 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2018 
 
A mandiocultura paraense destaca-se pela sua importância socioeconômica, gerando renda e empregos 
no meio rural e nos centros consumidores, onde os produtos são comercializados (CARDOSO et al., 2001). 
O cenário do Estado é o mesmo do restante da região: cultivada essencialmente pela agricultura familiar e 
sem grande incremento tecnológico. A mandioca tem grande importância âmbito regional, devido à 
utilização de seus subprodutos, principalmente para a culinária. A farinha advinda das raízes de mandioca 
é conhecida como farinha de mesa ou farinha de tapioca, estas são produzidas por pequenos produtores 
da região em locais com pouca tecnologia denominada “casa de farinha”.  
Além da farinha, as raízes de mandioca são trituradas para a obtenção do tucupi, que possui elevado valor 
comercial e cultural devido ao preparo de pratos típicos paraenses como o pato no tucupi e a maniçoba. 
Também é amplamente utilizado no preparo de vários pratos ao molho, como leitão, peixe, camarão e 
caranguejo. É também usado no preparo do tradicional tacacá, molho com pimentade-cheiro ou 
malagueta, e no arroz paraense (MODESTO JÚNIOR e ALVES, 2014).  
A fécula também é um subproduto de grande expressão no mercado regional. Além da questão cultural do 
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consumo, grande parte da população vem adquirindo hábitos alimentares saudáveis, o que impulsiona sua 
comercialização. A fécula, que na região é conhecida como goma (amido), consiste na matéria prima para 
a fabricação da tapioquinha, alimento bastante consumido e apreciado na região (MODESTO JÚNIOR e 
ALVES, 2014). No processo de circulação e escoamento da farinha de mandioca, destacam-se o atacadista, 
o varejista, o caminhoneiro e o taberneiro. Eles que aglutinam essas produções pulverizadas e assumem 
parte dos riscos da comercialização da qual os grandes comerciantes se eximem (CARDOSO, et al, 2001). 
Observa-se que produção se manteve estável no período citado na tabela 1, isso se deve ao fato de que a 
variedade de mandioca cultivada se encontra em uma fase degenerativa em termos genéticos, pelo tempo 
de plantio, influenciando diretamente na produtividade (SILVA et al, 2014). A produção de mandioca no 
município de Portel é a que mais se destaca, tanto em nível estadual como nacional, sendo detentor da 
maior parte da produção do Estado (IBGE, 2018).  
O mercado local, referente à cidade de Belém, diz respeito, principalmente à comercialização da farinha 
de mandioca, mas também do tucupi, maniva e os demais subprodutos, visto que a produção concentra-
se principalmente nos municípios do interior do Estado, especialmente em Moju, São Miguel do Guamá, 
São Francisco do Pará e São Domingos do Capim. Sendo assim, o mercado da Região Metropolitana de 
Belém, se resume a comercialização em feiras e pontos comerciais. A chegada da farinha até Belém ocorre 
através do “caminhão da feira”, veículo fretado pelos intermediários que são o principal canal utilizado 
pelos produtores de farinha. Esses automóveis tem função de transportar o produto dos municípios até os 
locais de venda em Belém. A figura do intermediário vem desaparecendo destes espaços, tal fato segundo 
os revendedores é que este personagem ficava com a maioria dos lucros (ALCÂNTARA et al, 2010). Quanto 
menos agentes houver no processo de distribuição, menor será o custo final da mandioca ou de seu 
subproduto. O pequeno produtor, por falta de estrutura para facilitar o escoamento da produção, se vê 
refém dos intermediários, pagando um preço baixo e vendendo por um preço maior.  
Os dez municípios que apresentaram maior produção de mandioca (em Toneladas) em 2016 na região 
Norte, estão expostos na Tabela 1, sendo nove destes maiores fazem parte do estado do Pará. O município 
de maior produção em 2016 foi Portel-PA, com 282.000 toneladas, representando 3,83% da produção da 
região norte. O segundo município foi Acará-PA, com 277.000 toneladas, representando 3,76% da 
produção região norte, perdendo o posto nesse ano de 2016 de primeiro produtor, visto que até 2015 esse 
município apresentava maior produção de mandioca (em Toneladas) da região Norte. Apenas um dos 
municípios dos maiores produtores não faz parte do Pará, sendo Porto Velho-RO, indicando a que a 
mandioca principalmente no estado do Pará tem importância socioeconômica como  
geradora de renda para famílias rurais no estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1. Produção e participação na produção regional de mandioca nos principais municípios produtores 
da região Norte do Brasil, no ano de 2016. 
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Tabela 2. Área colgida em hectares nos principais municípios produtores da região Norte do Brasil, no ano 
de 2016. 

 
 

A tabela 2 mostra a área colhida no ano de 2016 nos principais municípios produtores parenses, com 
destaque para o município de Sabtarém e Acará. A quantidade produzida de mandioca no Pará, nos últimos 
anos, tem se mantido praticamente estável, com crescimento médio de 0,4% ao ano, o que pode ser 
explicado por fatores como o baixo nível tecnológico do sistema de produção e a redução da mão de obra 
familiar (FAPESPA,2015). 
 
Conclusão 
O Pará continua sendo o maior produtor do país, com destaque para os municípios de Portel, Acará e 
Santarém, porém com a maior parte da produção sendo voltada para o consumo interno, principalmente 
com a farinha e comidas típicas. O baixo nível tecnológico do sistema de produção proporcionou uma 
estabilização da quantidade produzida, entretanto, com a demanda crescente pela cultura, essa realidade 
tende a mudar. Além disso, cultivares estão sendo criadas para aumentar a produtividade e se adaptar ao 
clima de determinadas regiões do estado, assim, mais técnicas vem sendo criadas para tornar a cultura 
ainda mais forte economicamente no estado. 
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Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) pertence à família Euphorbiaceae e suas raízes tuberosas, ricas em 
amido, destacando como uma planta de múltiplos usos, sendo utilizadas na alimentação humana e animal, 
e como matéria-prima para a indústria (Albuquerque et al, 2009). É uma cultura importante da agricultura 
familiar paraense, assumindo importante papel de destaque na ocupação de mão-de-obra e geração de 
renda no meio rural (SANTOS; SANTANA, 2012). A importância econômica da cultura da mandioca decorre 
do interesse em suas raízes, ricas em amido, utilizadas na alimentação humana e animal, e de seu uso na 
fabricação de diversos produtos alimentícios e de uso industrial, como por exemplo: farinhas de variados 
tipos, fécula (ou polvilho doce), polvilho azedo, amidos modificados, massa puba, tapioca, beiju, além das 
raízes minimamente processadas e congeladas (FOGAÇA et al, 2009). A mandioca tem grande número de 
usos correntes e potenciais, classificados segundo o tipo de raiz, em duas grandes categorias: mandioca de 
mesa e mandioca para a indústria. Além dos produtos que têm as raízes como matéria-prima básica, há 
produtos gerados a partir da parte aérea (constituída de folhas e hastes) que são usados na alimentação 
animal e humana. Na alimentação animal as folhas e as hastes são usadas na preparação de silagens e 
fenos ou mesmo frescas. Podem também ser pelletizadas, puras ou misturadas com outros alimentos. Na 
alimentação humana as folhas, depois de desidratadas, são usadas na forma de farinha (multimistura) ou, 
diretamente, na preparação de alimentos típicos das regiões norte e nordeste do Brasil. As hastes são 
também fonte de material de plantio (manivas) para as novas lavouras (CONAB, 2018). A mandioca 
indústrial tem uma grande variedade de usos, dos quais as farinhas (e as farofas) e a fécula são os mais 
importantes. A farinha tem essencialmente uso alimentar, com elevada especificidade regional que em 
muitos casos torna o produto cativo a mercados locais. A fécula e seus produtos derivados têm sido 
utilizados em produtos amiláceos para a alimentação humana ou como insumos em diversos ramos 
industriais tais como: alimentos embutidos, embalagens, colas, mineração, ind. têxtil e farmacêutica, entre 
outros. Tradicionalmente, considerando o fluxo de produto, as cadeias são compostas basicamente por 
quatro segmentos, ou seja: sistema produtivo, processamento, distribuição e consumo. Além disso, há a 
indústria de insumos e bens de capital e os ambientes organizacional e institucional que completam todo 
o agronegócio (CONAB, 2018). A cultura da mandioca esta entre as culturas de maior produção no Brasil, 
atingiu 21 milhões de toneladas no ano de 2016, sendo o estado do Pará o quarto maior na produção de 
mandioca do Brasil, com uma área cultivada de 291 mil hectares e produção de 4,2 milhões de toneladas 
em 2016, sendo responsável por 20% da mandioca que é consumida no país (IBGE, 2018). 
O município de Tracuateua e Bragança localizam-se na mesorregião do Nordeste Paraense e microrregião 
Bragantina, tem sua economia com base predominantemente na agricultura familiar. São remanescentes 
da mais antiga área de colonização do estado do Pará, em que o setor agropecuário foi responsável por 
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21,87 % do Produto Interno Bruto (PIB) do município em 2008 (IBGE, 2008). 
O objetivo deste trabalho foi analisar quantos produtos derivados da mandioca são produzidos pelos 
produtores rurais e diagnosticando os descartes dos seus resíduos, no município da microrregião 
Bragantina. 
 
Material e métodos 
O presente estudo ocorreu no Município de Tracuateua, especificamente na comunidade do Cajueirinho, 
e nas redondezas do km 192 pertencente ao município de Bragança, ambas localizada na mesorregião do 
Nordeste Paraense e microrregião Bragantina. A escolha da região Bragantina deveu-se ao fato de a mesma 
desempenhar um papel importante para o abastecimento de Belém, por ser uma região com forte 
predominância de pequenos agricultores' ligados à produção de mandioca. 
Para a coleta de dados, a metodologia foi baseada em uma pesquisa de campo, através da aplicação de 30 
questionários, com conversas informais e acompanhamento, com a finalidade de obter informações em 
relação quais são os subprodutos derivados da mandioca produzidos pelos produtores rurais e 
diagnosticando os descartes dos seus resíduos. Na análise dos dados, utilizou-se a estatística descritiva, a 
fim de analisar os aspectos sociais e econômicos. Os dados coletados foram compilados em planilha do 
Microsoft Office Excel 2013 e representados por meio de tabelas e gráficos os quais serviram de base para 
análise e interpretações. 
 
Resultados e discussão 
Os resultados mostram que a principal fonte de renda das famílias entrevistadas de 87% vem da produção 
de farinha de mandioca, enquanto que 13% não retirar a renda mensal familiar apenas da roça, pois 
recebem outro tipo de renda complementar (Figura1). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 1: Produtores rurais 
considerando a roça como fonte de renda. 
 
Com relação aos produtos derivados da mandioca os entrevistados relataram produzem a farinha de 
mandioca tanto para o consumo e a comercialização. Enquanto os outros produtos derivados da mandioca 
como: tucupi, tapioca, goma, beiju, carimã, são produzidos para o consumo ou quando tem encomenda. 
Podendo destacar que 96,7% produzem o tucupi para o consumo, sendo que destes só 16% comercializam, 
mesmo com a goma 86,7% produzem , mas 13, 3% comercializam (Tabela 1). 
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Tabela 1 . Produtos derivados da mandica n = 30)   
Produtos derivados da mandioca Consumo (%) Comercialização (%) 

Farinha 100 100 

Tapioca 26,7 0 

Goma 86,7 13,3 

Tucupi 96.7 16 

Beiju 30 0 

Carimã 20 0  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

E importante salientar que os agricultores familiares relataram que não produzem os produtos derivados 
da mandioca, devido à grande mão de obra e não ter mercado consumidor na região, pois o produto que 
se vende mais na região bragantina e a farinha. Faz necessário o agricultor aumentar a produção, não só 
de farinha, mas de outros produtos derivados da mandioca, e assim ira expandir a venda de seus produtos 
e consequentemente o aumento da renda. Segundo a Embrapa (2018), os agricultores familiares da Vitória 
da Conquista do estado da Bahia ocorreram um aumento de 50% da renda quando passaram a produzir e 
vender os derivados da mandioca. 
Quanto ao descartes dos seus resíduos da produção 85% dos produtores descartam sem ter o 
conhecimento do que fazer com o resíduo, e onde descartar de forma adequada, dos 15% dos 
entrevistados sabe que pode utilizar os resíduos da casca como adubo e ração animal, mas não fazem isso, 
e assim descartando igual aos ademais entrevistados, que geralmente é jogando ao meio ambiente, 
próximo da casa de farrinha. 
Mas devem-se relatar que o processamento da mandioca resulta em uma variedade de resíduos sólidos, 
como as cascas, descartes e bagaços, ou resíduos líquidos, como a manipueira e a água da lavagem da raiz. 
Em relação a isso, existem alternativas como a utilização destes subprodutos na alimentação animal, 
adubação, biofertilizantes e etc., vêm sendo utilizadas com o objetivo de minimizar o impacto ambiental 
(Meneghetti; Domingues , 2012). 
 
Conclusões 
É notável que existam vários produtos e resíduos que podem ser utilizados através da produção da 
mandioca. O cultivo da mandioca e predominante da agricultura familiar, sendo a produção da farinha de 
mandioca como sua principal fonte de renda e subsistência de suas famílias. Dentre as maiores dificuldades 
encontradas pelos produtores de produzir os produtos derivados da mandioca, está à grande mão de obra 
e não ter mercado consumidor na região. 
Além disso, os descartes dos resíduos os produtores despejam em lugares inadequados, por não terem 
conhecimento com o descarte. Diante isso, a necessidade de maior atuação do poder público e instituições 
interferir promovendo o desenvolvimento dos estudos na utilização e aproveitamento dos resíduos, e os 
incentivando para a produção dos produtos derivados de mandioca aos produtores rurais. 
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Introdução 

A mandioca (Manihotesculenta) é uma planta arbustiva, perene e pertencente à família das 

Euforbiáceas. Rica em fécula, a raiz é a parte mais importante dessa cultura, pois é muito utilizada na 

alimentação humana e animal e como matéria-prima para vários segmentos da indústria. Sua origem 

se deu provavelmente no Brasil, sendo o produto disseminado por outros continentes, por 

portugueses e espanhóis, no período colonial. O Brasil liderou a produção da raiz até 1991, quando foi 

ultrapassado pela Nigéria (CONAB, 2015). Constitui-se em uma das culturas mais exploradas na 

agricultura mundial, com utilização como tuberosa superada apenas pela batata-inglesa (SOUZA; 

OTSUBO, 2002), sendo uma planta conhecida pela sua rusticidade e pelo papel social que 

desempenha, especialmente entre a população de baixa renda. É cultivada em mais de 80 países, 

especialmente em áreas de baixo nível tecnológico (EMBRAPA, 2016). Com uma área de 270,28 

milhões de hectares plantados no mundo, a cultura da mandioca desempenha um papel de elevada 

importância social, uma vez que contribui para a alimentação de muitas pessoas nos países em 

desenvolvimento, notadamente nas áreas pobres das regiões Norte e Nordeste do Brasil, além de ser 

uma cultura geradora de emprego e renda (FAO, 2014). O Brasil ocupa a segunda posição na produção 

mundial de mandioca, sendo que o estado do Pará possui a maior área plantada e produção nacional, 

além de ser a maior produção agrícola do estado (IBGE, 2018). Neste trabalho, apresenta-se uma 

análise da produção de mandioca no mundo, Brasil e no estado do Pará. 

 
Material e métodos 
Os dados foram levantados junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao 
período de 2006 a 2016 e na Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). As variáveis 
analisadas foram área colhida, quantidade produzida, produtividade e valor bruto da produção de 
mandioca. 
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Resultado e Discussão 
Breve panorama internacional da produção de mandioca 
 Os principais continentes envolvidos na produção de mandioca são África (54,3%), Ásia (35,5%), Américas 
(12,1%) e Oceania (0,1%). Em 2014, a produção mundial de raiz de mandioca correspondeu a 270,28 
milhões de toneladas. O continente africano, cuja produção ultrapassa 54% do total mundial, tem na 
Nigéria seu líder absoluto, com 37% da produção do continente e 20% da produção mundial. O principal 
destino da produção africana é o consumo humano e a industrialização do produto praticamente não 
evoluiu, estando restrita apenas às pequenas fábricas de farinha (SEAB-PR, 2015). Na Ásia, a produção de 
mandioca também tem forte presença, concentrando-se principalmente na Tailândia e Indonésia, os quais 
em conjunto representam 20% do volume produzido na Ásia (FAO, 2014). Porém, ao contrário dos países 
Africanos, Tailândia e Indonésia contam com um considerável parque industrial para o processamento da 
mandioca (SEAB-PR, 2015). Com relação à América do Sul, o Brasil ocupa a quarta posição com um total de 
8,7% da produção mundial, sendo assim o maior produtor do continente. 
 
2.Panorama nacional da produção de mandioca  
2.1.Produção Segundo o IBGE (2018), em 2016 a produção brasileira de mandioca alcançou uma área 
plantada de 1,4 milhão de hectares, com uma produção de 21,08 milhões de toneladas, rendimento médio 
de aproximadamente 15 mil kg/ha e um valor bruto da produção da ordem de 10,32 milhões de reais. A 
Tabela 1 mostra a evolução dessas variáveis ao longo dos últimos dez anos. Com base nas taxas de 
crescimento anual para o período de 2006 a 2016 (Tabela 1), percebe-se que a quantidade produzida 
decresceu 2,23% a.a, enquanto que a produtividade cresceu 0,74% a.a. Isso indica certa melhora no nível 
tecnológico obtido no período analisado. O maior destaque, no entanto, foi para o valor bruto da produção 
que cresceu a taxa de 8,78% a.a., puxado pelo preço do produto. 
 
Tabela 1. Quantidade produzida, área colhida, redimento médio e valor da produção da mandioca no Brasil, 
2006 a 2016. 

 

 
 

2.2.Produção por regiões 
Em 2016, a produção de mandioca está presente em todos os estados brasileiros, entretanto a sua 
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concentração em relação à área colhida é maior na região Nordeste com 0,52 milhão/ha, seguida pela 
região Norte, com 0,46 milhão/ha. Quando se fala em quantidade produzida, a região Norte fica a frente 
com de 7,37 milhão de toneladas. O rendimento médio da produção de mandioca mostra algo 
completamente diferente entre as duas últimas variáveis, pois o Sul lidera com 23.251 kg/ha, ficando o 
Centro-Oeste em segundo com 18,515 kg/ha, a região Nordeste, que apresentou maior área colhida ocupa 
a última posição com 9.236 Kg/ha. Sobre o valor da produção, a região Norte mais uma vez fica em primeiro 
lugar com um total de 3,76 milhões de reais, seguido da região Sul (Tabela 2). 
 
Tabela 2. Quantidade produzida, área colhida, redimento médio e valor da produção das regiões 
brasileiras, 2016. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores com dados do IBGE (2018). 
 
A produção nordestina destina-se basicamente ao consumo humano, sendo a maior parte transformada 
em farinha, gomas, bijus, tapiocas, entre outros. Seus principais produtores são a Bahia e Maranhão. O 
estado da Bahia tem a segunda maior área colhida, com uma média de 201 mil ha e o terceiro estado 
brasileiro em relação à quantidade produzida, média de 873 mil toneladas. A região Norte é uma 
importante região produtora e consumidora. O estado do Pará lidera a produção brasileira da mandioca, 
contando com tradicionais “casas de farinha”, que são pequenas fábricas artesanais, em todos os 
municípios paraenses e, junto com a região Nordeste, têm um grande consumo per capita da mandioca e 
seus derivados. O Pará é o estado brasileiro com a maior área colhida e produção nacional. A região 
Sudeste, apesar de contar com menos de 10% da produção nacional de raiz, possui o maior centro de 
comercialização do País, na cidade de São Paulo, que por sua vez, em relação à quantidade produzida é o 
líder brasileiro com média 4,5 milhões de toneladas. Por sua vez, o estado de Minas Gerais, na Região do 
Triângulo Mineiro, concentra várias fábricas de polvilho azedo que é destinado ao consumo humano, em 
especial na fabricação de pão de queijo e de bolachas. Já a Região Sul, além de importante produtora de 
raiz, conta com o maior número de indústrias, principalmente as de fécula, consideradas em sua maioria 
de médio e grande porte. O Estado do Paraná é o principal produtor da região, respondendo por 70% da 
produção agrícola da Região Sul (GROXKO, 2010). 
 
3.Produção no estado do Pará 
 De acordo com o IBGE (2018), a área cultivada no estado do Pará, em 2016, atingiu 291.740 mil ha, gerando 
uma produção de 4,26 milhões de toneladas, com valor de produção em torno de R$ 1,93 milhão. A 
quantidade produzida de mandioca no Pará, nos últimos anos vem caindo, com um decréscimo de 815.413 
mil toneladas, entre 2006 e 2016, o que pode ser explicado por fatores como o baixo nível tecnológico do 
sistema de produção, a redução da mão de obra familiar, problema com pragas e doenças e o 
deslocamento de produtores para outras culturas de maior rentabilidade. De acordo com a Tabela 3, 
percebe-se que a mandioca apresentou crescimento, somente, no valor da produção (13,62% a.a), no 
período de 2006 a 2016. Essa queda no crescimento, nas outras variáveis, se da principalmente pela 
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desorganização no setor produtivo paraense, além da falta de modernização na produção. 
 
Table 3. área colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da produção da mandioca no 
estado do Pará, 2006 a 2016. 

 
 
A cultura da mandioca é popular em todos os municípios paraenses. Em 2016, os dez principais produtores 
foram Portel (6,62%), Acará (6,50%), Santarém (5,62%), Oriximiná (4,22%), São Domingos do Capim 
(3,75%), Óbidos (3,38%), Viseu (3,27%), Moju (3,00%), Castanhal (2,81%) e Alenquer (2,71%), juntos 
respondem por 41,88% dos mais de quatro milhões de toneladas produzidas no Pará (IBGE, 2018). 
 
Conclusões 
Verificou-se por meio deste estudo que a produção mandioca, nos últimos 10 anos, encontra-se em 
redução, em termo nacional (-2,23% a.a) e estadual (-1,08% a.a), porém, foi possível observar que o valor 
da produção cresceu (8,78% a.a) no Brasil e (13,62% a.a) no Pará. Em relação ao panorama internacional, 
o Brasil é o maior produtor da América Latina. No Brasil a região Nordeste apresenta maior área colhida, 
porém em quantidade produzida à região Norte é a que mais se destaca. No Pará, os municípios de maior 
representatividade na produção são Portel, Acará, Santarém, Oriximiná, São Domingos do Capim, Óbidos, 
Viseu, Moju, Castanhal e Alenquer. A cultura da mandioca é de suma importância para a economia 
paraense, principalmente pelo aspecto da segurança alimentar e ocupação de mão de obra no campo, 
entretanto alguns fatores como falta de apoio à agregação de valor, baixo estímulo à elevação do nível 
tecnológico, entre outros, podem está afetando a expansão econômica da cultura no estado. 
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Introdução 
Segundo dados da FAO (2014), o Brasil destaca-se como o 4º maior produtor mundial de mandioca, 
chegando a produzir 23,24 milhões de toneladas. Além disso, o país também é caracterizado como um 
grande consumidor desta cultura e seus subprodutos, que são aproveitados até mesmo na indústria têxtil 
e na produção de álcool. Por outro lado, apesar deste amplo aproveitamento da cultura, observa-se, 
sobretudo na região norte e nordeste, que a produção de mandioca é desenvolvida basicamente para 
atender a produção de farinha, fato este que está atrelado ao grande mercado consumidor no estado do 
Pará. Contudo, tem-se percebido uma grande flutuação de preços pagos nesse setor, sobretudo 
considerando a produção de farinha, que vem apresentando comportamento de elevação dos preços 
(SILVA, D. C. C. et al 2014). Assim, este trabalho teve como objetivo de analisar as flutuações de preço no 
mercado da mandioca nos principais estados brasileiros em 2017, caracterizando tais flutuações sob os 
principais subprodutos comercializados: raiz (in natura), farinha e fécula de mandioca. Para isto, foram 
feitas consultas ao banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e da Companhia 
Nacional de Abastecimento - CONAB. 
Comportamento de Preços 
1. Produção 
 Segundo levantamentos do IBGE do ano de 2016, a produção nacional de mandioca atingiu o valor de 21 
milhões de toneladas em uma área de 1,4 milhões de hectares de área colhida e com rendimento médio 
de 14,99 toneladas por hectares, em relação ao ano de 2015 houve uma queda de 9% na quantidade 
produzida, devido a diminuição da área plantada e segundo Rodrigo Gomes de Souza, analista da CONAB, 
a recuperação de preços após alguns anos de baixa oferta de produto também é um favor que pode 
influenciar. Na tabela 1 podemos observar a área colhida, quantidade produzida e a produtividade 
brasileira, além dos valores produzidos pelos estados que apresentaram maior representação na produção 
nacional. Entre os estados brasileiros três destaca-se pela alta produção de mandioca, são eles: Pará (4.263 
milhões de toneladas), Paraná (3.888 milhões de toneladas) e o estado da Bahia (1.956 milhões de 
toneladas), essas unidades da federação juntas representam 48% de toda produção do Brasil. Apesar da 
liderança desses três estados, a mandioca por ser tratar de uma cultura muito rustica, possui uma boa 
distribuição no mapa brasileiro e os outros estados possuem grande importância nos levantamentos de 
produção brasileiros. 
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Tabela 1. Principais estados brasileiro em área colhida e produção e sua representatividade na produção 
nacional de mandioca, 2016. 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2018). 
 
2. Comercialização  

2.1 Raiz de mandioca  
Começamos por dezembro de 2016 porque ainda não temos dados de dezembro de 2017 disponíveis, mas 
para o fechamento do ano, uns poucos produtores donos de farinheiras e fecularias tiveram que armazenar 
raiz em estoque para vencer a baixa oferta de raiz nesse ultimo trimestre de 2016, situação já prevista pela 
CONAB. Essa baixa de oferta gerou consequências nas cotações de todos os estados, que fecharam com 
nédias de preços elevados. Janeiro, após as comemorações de fim de ano, retoma o interesse das empresas 
com preços de matéria prima elevados suficiente para fecha o mês com preços valorosos em alguns 
estados, como no Mato Grosso do Sul, e dos estados analisados no gráfico abaixo o melhor valor médio no 
mês foi o da Bahia, fechando em R$584,19. No mês seguinte, fevereiro, houve um aumento nas ofertas, 
mas os preços continuaram em alta devido às demandas pelos derivados O estado que registou maior 
valorização foi o Pará, no valor de R$ 509,35/t, mostrando aumento em relação a janeiro. Março, com o 
início da colheita e maior oferta do produto, os estados da Bahia e Paraná tiveram redução nos preços e o 
Pará continuou com preço crescente, já nos meses de abril e maio, com maior oferta de raiz, o estado do 
Paraná fechou os dois meses com redução na valorização, com média mensal de R$ 528,34 por tonelada e 
R$ 493,76 por tonelada, respectivamente. Nos meses de Junho, julho e agosto os maiores problemas foram 
o baixo volume de raiz de segundo ciclo e os problemas com chuva acabou atrapalhando a colheita nos 
diversos estados fazendo com que os preços médios se elevassem em todas as regiões, o estado do Paraná 
conseguiu elevar seus preços nesses meses. 
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Os meses seguintes foram marcados por menores ofertas de raiz de mandioca com altas de preços e 
dificuldade em repasses para as indústrias As coisas só foram melhorar a partir da segunda quinzena de 
novembro onde o clina ficou mais estável e as indústrias foram supridas com o produto e dos maiores 
produtores da tuberosa quem garantiu maior preço médio foi o estado do Paraná, com R$699, 21 por 
tonelada, um aumento de 78% comparado ao mês de outubro.  
 
2.2 Farinha de mandioca  
A farinha de mandioca, com o contínuo aumento de preços observados nos últimos meses houve uma 
redução na demanda, que passou a ser substituída por outros produtos em alguns locais. O preço da farinha 
subiu no mês de janeiro, com elevação de 9,32% no estado do Paraná, fechando no valor de R$ 121,49 pela 
saca de 50 kg. Já no mês de fevereiro, os compradores nordestinos reduziram as aquisições do produto, 
com queda das cotações, voltando a normalizar na última semana do mês. No mês seguinte, março, o 
mercado da farinha esteve mais movimentado em todo o país. Porem, não houve aumento dos preços. Os 
preços pagos pela farinha de mandioca reduziram no mês de abril, o maior preço médio foi no estado da 
Bahia com 199,29 pela saca de 50 kg, geralmente o mercado nordestino adquire a maior parte da farinha 
produzida na região Centro-Sul, e isso continuou acontecendo no mês de maio.  
No período das festas juninas, as indústrias direcionaram suas vendas ao mercado local. Esperava a 
recuperação da demanda do Nordeste no mês de julho, nas com a presença de chuva continua a baixa 
liquidez tanto em julho quanto em agosto. No Paraná, a saca de 50 kg FOB farinheira chegou a uma média 
% inferior ao registrado no mês de julho. Na segunda semana de setembro as negociações voltaram a ser 
realizadas, com aumento nas cotações da farinha de mandioca. Esse impulsionamento das cotações 
aconteceu também em outubro, a valorização se deu em torno de 13% no Paraná, sendo cotada a um valor 
médio de R$ 120,89. A baixa liquidez seguiu em todo o mês de novembro, com preços altos e o Nordeste 
priorizando aquisições locais, como consequência algumas farinheiras tiveram que reduzir suas atividades. 
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Fonte: Elaborado a partir de dados da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB (2018). 
 
2.3 Fécula de mandioca 
Em dezembro houve antecipação do recesso de fim de ano pelas fecularias, devido à falta de matériaprima 
e com isso o mês de janeiro foi de aumento nas cotações nos principais estados produtores como mostrado 
na figura 3 com o estado do Paraná. A produção de fécula no inicio de 2017 foi apenas 54,3 mil toneladas, 
segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), e consumidores passaram a 
substituir o amido de mandioca por outros com preços menores. Com a elevação da produção no mês de 
março as cotações começaram a cair no decorrer dos meses seguinte, abril e maio no estado do Paraná. A 
partir de junho os preços da fécula começaram a subir no Paraná, de um preço médio de R$2.502 por 
tonelada nesse mês para 3.427 por tonelada no mês de novembro, um salto de 27% durante esses meses 
Por consequência de processamentos inferiores aos meses anteriores, baixa liquidez do mercado de fécula 
que foi melhorar apenas no nesse de novembro e as oscilações ocorridas ao longo do ano levaram a 
valorização nas cotações da fécula no Paraná. 
 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB (2018). 
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Conclusões 
Através de todas as análises feitas, observou-se que as negociações ocorridas no mercado na verdade são 
reflexos da busca pela adequação do preço do produto à sua oferta e procura, para que haja equilíbrio. As 
adversidades climáticas e a menor disponibilidade de maniva na região Nordeste certamente contribuirão 
para a menor produção da raiz nesta safra. No caso da mandiocultura, concluímos que fatores como a 
oferta e demanda de raiz; condições climáticas; volume de negociações; estoques nas indústrias e no 
mercado atacadista influenciam diretamente na dinâmica de preços na comercialização e que esta cadeia 
produtiva precisa passar por ajustes visando uma melhor interação oferta e demanda, para que seja 
consolidado o seu desempenho diante do mercado. 
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Introdução 
A Amazônia é conhecida por sua variedade de ambientes e espécies naturais, fauna e flora guardam 
informações de interesse internacional para fins de pesquisa, as pessoas que convivem nesse território 
acrescentam com suas culturas trazendo criatividade e heterogeneidade para o discurso globalizado de um 
espaço geográfico que intriga pela beleza, riqueza, pobreza e mistério. Diante dos Estados da Amazônia 
Legal, o Estado do Pará se destaca pela quantidade de paisagens e movimentos demográficos diferenciados 
que dão aos cento e quarenta e quatro municípios aspectos culturais de destaque, cada atividade 
econômica como a mineração, a pecuária, a agricultura familiar, a pesca; imprimem vocações e formas de 
interação social diferenciadas. O município de Bragança, que está localizado no nordeste do Estado e 
próximo ao Oceano Atlântico é uma referência na pesca, tem outras práticas socioeconômicas que 
merecem atenção, o cultivo da mandioca é uma delas, que se caracteriza pela diversidade de técnicas e 
conhecimento no que se refere aos cuidados com o preparo da farinha de mandioca, como técnica em 
turismo da Prefeitura de Bragança e fazendo parte de um Grupo de Trabalho que busca a Certificação – 
Indicação Geográfica – para este produto alimentar, percebi em várias visitas as comunidades, aspectos 
propícios a pesquisa científica, tanto na área social como na questão econômica os dados são deficientes 
para demonstrar com maior exatidão o que representa essa “cultura” para a cidade. Para o MAPA – 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2014, p. 33), “Qual o significado de uma 
Indicação Geográfica (IG)? Essa noção de IG surgiu de forma gradativa, quando produtores e consumidores 
passaram a perceber os sabores ou qualidades peculiares de alguns produtos que provinham de 
determinados locais. Ou seja, qualidades – nem melhores nem piores, mas típicas, diferenciadas – jamais 
encontradas em produtos equivalentes feitos em outro local. Assim, começou-se a denominar os produtos 
– que apresentavam essa notoriedade – com o nome geográfico de sua procedência. Dessa maneira o 
conceito de Indicação Geográfica mostra-se importante, pois destaca as particularidades de diferentes 
produtos de diferentes regiões, valorizando, então esses territórios. Cria um fator diferenciador para o 
produto e território, que apresentam originalidade e características próprias. Assim, as indicações 
geográficas não diferenciam somente os produtos ou serviços, mas os territórios”. 
 
Material e métodos 
Este trabalho ressalta a importância do campo como encontro com o outro, descreve uma pesquisa de 
campo como experiência onde toda vez que chegamos perto do objeto podemos perceber os elementos 
do cotidiano que transmitem a realidade da vida vivida como fonte de sobrevivência em primeiro plano 
mas também como função de guardiã da cultura e tradição que fazem do homem um expectador da 
natureza e um educador de tarefas, apresentando aspectos de caráter social que caracterizam o território. 
No primeiro contato a estranheza e a timidez imperam até que as partes levam suas apresentações ao 
detalhe e podem aos poucos abrir os caminhos para uma caminhada de entrega e descrições, meses se 
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passam e as visitas vão se acentuando levantando questões e buscando respostas para a pesquisa. A prática 
do campo foi construída com foco no “olhar”, “ouvir” e “escrever” como propõe os estudos da teoria 
antropológica, apesar de não ser considerada uma etnografia, este trabalho utilizou técnicas da pesquisa 
etnográfica com diário de campo, câmera filmadora e/ ou fotográfica e muito exercício da escuta buscando 
sempre uma observação participante e com possibilidade de interação e com o entrevistado. Clifford 
Geertz (1989) analisa, “na antropologia social, o que os praticantes fazem é etnografia. Praticar etnografia 
é estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, 
manter um diário, e assim por diante”. A contribuição do autor está na avaliação da teoria e dos “métodos” 
de trabalho de campo, como reflexão sobre os ensaios entre um levantamento etnográfico e sua relação 
com os estudos culturais. Para a construção deste trabalho, foram usadas fontes documentais históricas 
acessadas via internet, bem como livros e a contribuição para os estudos etnográficos foi pensada a partir 
da análise dessas fontes. O método da história oral contribuiu para a coleta de informações. 
 
Bragança e a Indicação Geográfica: reflexões 
A herança histórica e as matrizes colonizadoras da cidade de Bragança são descritas na tentativa de 
demonstrar que a mandiocultura tem raízes culturais distintas que se complementam, além de levantar 
algumas questões sobre a contribuição que a Estrada de Ferro de Bragança trouxe para a economia local e 
o aumento da notoriedade da farinha de mandioca. Em 2013, fui chamada a participar de um grupo de 
trabalho interinstitucional (representantes da Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de 
Agricultura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Adepará, Emater, Sebrae, dentre outras) para tratar 
da Indicação Geográfica da Farinha de Mandioca de Bragança, me debrucei na pesquisa para tentar 
entender do que se tratava e entendi em linhas gerais que trata-se de uma certificação que vincula a 
produção de determinado produto ao local de sua origem ou produção, a exemplo do Vinho do Porto 
produzido em Portugal e que tem esse registro pois é produzido em condições especiais , onde o saber 
local é privilegiado pois além do tempo de produção, existe matéria prima específica e condições de clima 
e armazenamento que atribuem qualidade ao produto originário daquele território. No Brasil o órgão 
responsável pela certificação é o INPI – Instituto Nacional de Patrimônio Intelectual, que mediante a um 
vasto dossiê que o solicitante encaminha para o órgão nomeia a Indicação Geográfica do produto ou 
serviço mencionado. Para ao MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2014, 
p. 45),  

a proteção de uma IG pode imprimir inúmeras vantagens para o produto, para o consumidor e para 
a economia da região e do país. O primeiro efeito que se espera de uma IG é uma agregação de valor 
ao produto ou um aumento de renda ao produtor. Destacam-se os benefícios econômicos (acesso a 
novos mercados internos e exportação, os benefícios sociais e culturais (inserção de produtores ou 
regiões desfavorecidas), benefícios ambientais (preservação da biodiversidade e dos recursos 
genéticos locais e a preservação do meio ambiente). A escolha de comprar um produto de origem 
não é apenas uma prática comercial ou uma questão de gosto, é também uma “reivindicação 
identitária”. Trata-se de consumir o que está mais próximo de si, com a sensação de resistir à 
globalização, de não perder os seus valores. 
 

Dessa forma houve a necessidade de adentrar em uma investigação sobre a Farinha de Bragança, algumas 
percepções foram notadas logo nos primeiros encontros do grupo de trabalho: falta de estudos e análises 
sobre a produção da mandioca no município, as avaliações encontradas dão conta de dados estatísticos 
sobre o quanto se produz, mas quando há a necessidade de avaliar outros aspectos como por exemplo, 
qual a relação daquela produção com a comunidade? O ato de fazer farinha é uma atividade coletiva ou 
solitária? Quem produz sabe o valor que tem? O que é valor? O valor para quem? Quais as diferentes 
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maneiras de fazer a farinha? As mulheres estão envolvidas na produção ou trata-se de uma atividade 
masculina? Existe alguma relação de poder estabelecida? Quem produz vende? Tem um atravessador? O 
mercado, atribui qualidade a farinha por que? O mais curioso para mim foi perceber que existem inúmeras 
formas de fazer em cada quintal que visitei tinha uma “sabedoria”, o saber local transmitido pelo pai ou 
parente próximo deixou conhecimentos que merecem descrição e reconhecimento pois são aspectos da 
história e identidade do bragantino que consome a farinha diariamente mas em sua grande maioria a 
população se quer já visitou uma Casa do Forno, ou sabe como se dá o processo de produção. A qualidade 
é atribuída a crocância dos grãos que são torrados em forno de cobre ou de ferro, para além dessa 
observação não se levanta a necessidade de adequações sanitárias de produção ou a mitigação dos 
impactos que a atividade venha a causar ao meio ambiente, como a queima de lenha ou o a preparação da 
terra com o uso de agrotóxico. Por que a farinha de Bragança é considerada a melhor do “planeta”? Quem 
disse que é? Quem produz? Como vivem? Existe um destaque para uma comunidade ou outra? Em todas 
as visitas de campo que fiz por conta desse projeto percebi que não há uma política pública para 
atendimento do setor, cada comunidade dentro de suas representatividades Associações, Cooperativas e 
Sindicatos estabelecem suas redes com o mercado nas feiras regionais e como o mercado nacional e 
vendem conforme seus acordos. A venda de farinha da feira da 25 em Belém (PA), não há padronização 
nem garantia de origem. De acordo com conversa com os feirantes o produto vem de vários municípios 
para ser comercializado na Feira, local de referência para o mercado da capital, lá o vendedor encontra 
melhor preço por atribuir a procedência a Bragança, pois já há no imaginário popular a informação de que 
a farinha produzida em Bragança é a de melhor qualidade. Para a produção usam enorme variedade de 
espécies de maniva (nome dado a planta que produz a batata da mandioca), a forma de preparar a terra 
também tem variação entre a queima, a mecanização ou o sistema mais agroecológico da organização das 
leiras (a terra é misturada com esterco do gado e sem agrotóxico e arrumada em diversas fileiras de terras 
onde são plantadas as mudas de maniva). Em algumas comunidades a casa do forno está integrada a 
famílias que se revezam na fabricação da farinha, em outros casos a casa do forno pertence a uma única 
residência. As casas do forno em sua maioria, são espaços localizados nos fundos das casas, que tem uma 
aparência de depósitos, onde se colocam instrumentos de trabalho com a terra, selas de animais, varal de 
roupas, é comum a presença de animais circulando as proximidades gatos, cachorros e aves. Aproveito 
para levantar uma nova hipótese diante da construção dessa pesquisa e a as entrevistas e leituras que fiz 
me levam a crer que a maior notoriedade do produto pode ter sido a partir dos tempos da Estrada de Ferro 
de Bragança, 1897 e 1965 onde a região era grande produtora de farinha e tinha o escoamento até a 
capital. Nesse período é importante salientar que Bragança tinha seu território maior e o que hoje são os 
municípios de Augusto Correa e Tracuateua, eram do território de Bragança. Algumas das principais 
vantagens da IG: 1) Gera satisfação ao produtor, que vê seus produtos comercializados no mercado com a 
IG, valorizando o território e o conhecimento local; 2) Facilita a presença de produtos típicos no mercado, 
que sentirão menos a concorrência com outros produtores de preço e qualidade inferiores; 3) Permite ao 
consumidor identificar perfeitamente o produto, pois cria uma confiança do consumidor que, sob a 
etiqueta da IG, espera encontrar um produto de qualidade e com características determinadas. No papel 
de planejadora da atividade turística tenho que ter uma visão macro, pensando em fenômenos pouco 
elucidados por vários motivos como falta de acesso, minha preocupação em elaborar políticas públicas 
mais agregadoras propondo oportunidades de geração de renda para comunidades pouco assistidas que 
são provedoras de um saber fazer relevante para a construção histórica da cidade. A partir dessa visão 
desperta a hipótese de que será que o turismo pode ser uma maneira de incrementar a produção local sem 
alterar a forma tradicional de produzir farinha? A implantação de projetos turísticos associados pode ser 
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uma opção para reforçar a identidade bragantina? Em que medida a farinha se constitui não apenas em 
um produto econômico mais um elemento de identidade da região passível de ser patrimonializado? Sabe-
se que a partir da patrimonialização outras atividades econômicas serão incentivadas, como é o caso do 
turismo. Ressalto que esse trabalho tem uma importância política, pois deverá servir de base para os 
estudos preliminares que darão subsídio para a conquista da Indicação Geográfica da Farinha de Bragança. 
 
Conclusão 
Um produto tão presente na vida do bragantino, a Farinha de Bragança, não é apenas mais um produto do 
cardápio regional. No caso da Farinha de Bragança, existem nuances que talvez ainda não tenham sido 
questionadas até aqui, evocando questões subjetivas que ligam identidades, sejam individuais ou coletivas, 
através de um produto levando pessoas a conviverem e trocarem experiências, agricultor – atravessador, 
consumidor - vendedor, turista – comunidade, pesquisador - pesquisado, para cada uma dessas relações é 
possível que se abram novas análises tentando esclarecer qual a relevância para cada uma delas. Diante 
de informações não cotidianas, como a Certificação da Farinha de Bragança como um modelo de 
salvaguarda do saber fazer de um produto, nos deparamos com a riqueza de um produto que poderia ser 
entendido apenas como artigo de subsistência de um grande número de pessoas, e passamos a olhar para 
várias questões, uma delas é a falta de políticas públicas que incentivem a capacidade de organização das 
comunidades para gerirem seus projetos. Algumas práticas de processo de produção da farinha que 
precisam ser adaptadas às novas realidades ambientais em que o município vive, será que ainda se deve 
colocar mandioca para amolecer nas águas dos igarapés? Será que a quantidade de madeira que se usa 
como lenha para as casas de forno, é suficiente para mais 5 anos de produção? Qual a capacidade de 
inclusão de novas tecnologias aos sistemas de plantio da maniva e fabricação da farinha? Quais as 
mudanças que o mercado trouxe para o produto: embalagens, preço, exposição na mídia? A farinha de 
Bragança certificada como indicação geográfica fará com que outros bragantinos procurem sua própria 
história, saber de onde vem e quem fez significa encontrar parte da árvore genealógica de muitos que 
sentem o amor pela cidade mas não sabem onde esta enterrado. Aqui o enterro não como fim mas como 
começo, onde nasce a história de uma planta que visita todos os bragantinos, todos os dias e participa das 
celebrações mais ilustres da gastronomia internacional como ferramenta de divulgação do lugar de origem 
e referência de orgulho para os que cultivam. Sobre o futuro o que se espera é que as comunidades possam 
estar preparadas para as exigências do mercado, no que se refere a capacidade de produção, qualidade no 
processo de fabricação, agora mais importante é a preservação dos conhecimentos tradicionais para que 
se tenha parâmetros históricos e a conservação da notoriedade da farinha produzida em Bragança e nos 
municípios circunvizinhos. 
 
Bibliografia 
ALBERTI, Verena. Ouvir contar: textos em história oral. Rio de Janeiro: FGV, 2004. 
ALVES FILHO, Armando et al. Pontos de História da Amazônia / Armando Alves Filho, José Alves de 
Souza Júnior, José Maia Bezerra Neto. – 3.ed.rev.ampl. – Belém: Paka-Tatu, 2001. 
BARBOSA, Andréa . antropologia e imagem / Andréa Barbosa e Edgar Teodoro da Cunha . Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar. Ed , 2006 
BARTHOLO, Roberto. Turismo de Base Comunitária: diversidade de olhares e experiências brasileiras. 
Organizadores: Roberto Barthollo, Davis Gruber Sansolo e Ivan Brursztyn. Editora: Letra e Imagem. 
Disponível em: < 
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/TU



 

 

678

RIS 
MO_DE_BASE_COMUNITxRIA.pdf>. Acesso em: 20 de outubro de 2016. 
BRAGANÇA detém a fama de ter a melhor farinha. Diário OnLine, Notícias. Belém, 30 jun. 2013. 
Disponível em: <http://www.diarioonline.com.br/noticia-249288-.html>. Acesso em: 17 jan. 2016. 
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Curso de propriedade intelectual e 
Inovação no agronegócio: módulo II – indicação geográfica. 4. ed. Florianópolis: MAPA; FUNJAB, 2014. 
CAMPOS, Ipojucan Dias. Teias de histórias: família, comércio e relações de poder (Bragança entre 
Império e República. Belém: Açaí, 2014. 
COSTA, Flavia Roberta. Turismo e patrimônio cultural: interpretação e qualificação. São Paulo: Senac 
SP, 2009. (Edições SESC SP). 
FERNANDES, José Guilherme do Santos. 400 anos ou A invenção da tradição bragantina. In: SILVA 
JUNIOR, Fernando Alves da; FERNANDES, José Guilherme dos Santos (Orgs.). Interculturalidade e 
saberes: os diversos na contemporaneidade da Amazônia. Belém, PA: Paka-Tatu, 2015. 
FUNDAÇÃO HILÁRIO FERREIRA. Inventário Cultural de Bragança. Bragança, [S.n.], 2010. 
GÂNDAVO, Pero de Magalhães de. Tratado da terra do Brasil, 1576. In: SILVA, Leonardo Dantas da 
(Org.). História da Província Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil. 12. ed. conjunta, Recife: 
Fundaj; Massangana, 1995. 
GEERTZ, Clifford. Descrição densa, por uma teoria interpretativa da cultura. In: ______. A interpretação 
das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e 
Guaracira Lopes Louro. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Nova tradução de Beatriz Sidou. Centauro Editora 2004. 
LE GOFF, Jacques. História e Memória. Tradução de Bernardo Leitão. 5. ed. Campinas: UNICAMP, 
1994, 2003. 
LAGROU, Pieter. Sobre a atualidade da história do tempo presente. In: PORTO JR., Gilson (Org.). 
História do tempo presente. Bauru, SP: EDUSC, 2007. (Coleção história). 
LOUREIRO, Violeta Refkalefsky. Amazônia: estado, homem, natureza. 2 ed. – Belém: Cejup 2004. 
(Coleção Amazoniana, 1) 
MEIRELLES FILHO, João Carlos. Livro de Ouro da Amazônia. 5. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006. 
NOGUEIRA, Maria Dina; WALDECK, Guacira. Mandioca: saberes e sabores da terra. Rio de Janeiro: 
IPHAN; CNFCP, 2006. 
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, escrever. In: ______. O trabalho 
do antropólogo. São Paulo: Unesp, 2006. 
PETTER, Margarida Maria Taddoni; OLIVEIRA, Márcia Santos Duarte de. Levantamento 
etnolinguítico, de comunidades afro-brasileiras de Minas Gerais e Pará. 2010. Disponível em 
<www.fflch.usp.br/indl/Extra/Projeto_Iphan/USP.html>. Acesso em: 07 jan. 2016.(não paginado). 
RAMOS, Jorge. Canção do Amor Puro a Bragança. In: ______. Toda a Poesia de Jorge Ramos. 
CIDADE: EDITORA, ANO. Maio. 1952 
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: evolução e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995. 
RICCEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução: Alain François (et.al). Campinas, 
SP. UNICAMP, 2007. 
SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. Paulo: Hucitec, 1988. 
SILVA, Bolivar Bordallo da. Bragantina: poesias. 1970. (Motivos Folclóricos). Inédito. 



 

 

679

VAN VERTHEM, Lúcia Hussak, KATZ, Esther. “A farinha especial”: fabricação e percepção de um 
produto da agricultura famíliar no vale do Rio Juruá, Acre. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciênc. Hum. 
Belém, Pa, v. 7, n. 2, maio/ago. 2012. Disponível em: <>. Acesso em: 15 jan. 2016. 
ZAOUAL, H. Do turismo de massa ao turismo situado: quais as transições?. Caderno Virtual de Turismo, 
v. 8, n. 2. Disponível em: <www.ivt-rj.net/caderno>. Acesso em: 20 jan. 2016. 
 
 
Palavras chave: Identidade, Patrimônio, Turismo. 
  



 

 

680

ANALISE DA PRODUÇÃO E CONCENTRAÇÃO ESPACIAL DA CULTURA DA 
MANDIOCA NO ESTADO DO PARÁ 

Tiago Amaral. 

tiagoamaral__@outlook.com 

Universidade Federal Rural da Amazônia 

 
 
Introdução 
Segundo a Conab (2015), a mandioca é um dos alimentos mais consumidos no mundo, principalmente em 
regiões tropicais, onde o seu cultivo é bastante intenso. Essa cultura se destaca por ser uma espécie rústica 
e de fácil adaptação à condições desfavoráveis de clima e solo. Além disso, é possível obter da raiz uma 
série de subprodutos que atendem ao consumo humano, animal e industrial. De acordo com dados da 
Food and Agriculture Organization – FAO (2014), o Brasil destaca-se como o 4º maior produtor mundial 
dessa cultura, chegando a produzir 23,24 milhões de toneladas. A região norte é considerada como grande 
produtora e consumidora dos produtos da mandioca. Seu principal produtor é o estado do Pará, que têm 
permanecido ao longo dos anos no 1º lugar do ranking da produção nacional de mandioca, atingindo em 
2016 uma produção de 4.263.013 toneladas, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Nesta região, sobretudo no estado do Pará, cerca de 94% da produção provém da agricultura 
familiar (Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, 2016). Diante disso, o objetivo deste trabalho foi 
fazer uma análise da produção de mandioca no estado do Pará ao longo dos anos, ressaltando a 
concentração espacial deste produto no Estado. A pesquisa foi feita com base na consulta ao banco de 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a fim de extrair informações atualizadas e 
pertinentes ao assunto em questão. 
 
Análise da Produção 
No estado do Pará a produção de mandioca é muito forte e o sistema produtivo, apesar da grande 
diversidade, apresenta três unidades básicas: a unidade doméstica, a unidade familiar e a unidade 
empresarial, caracterizadas na mão-de-obra, o nível tecnológico, a participação no mercado e o grau de 
intensidade do uso de capital na exploração (CHICHERCHIO 2013). O uso da mão-de-obra familiar, em 
pequenas propriedades, o não uso de tecnologias modernas, configura o que conhecemos como unidade 
domestica. Bem diferente da unidade domestica é a unidade familiar que já possui como característica o 
uso de algumas tecnologias mais modernas e tem uma boa participação no mercado e dispõe de capital de 
exploração em nível um pouco mais elevado. A contratação de mão-de-obra de terceiros é a característica 
marcante da unidade empresarial, o nível tecnológico e de participação no mercado, assim como o grau 
de intensidade do uso de capital de exploração é semelhante às unidades do tipo familiar. Porém 
(CHICHERCHIO, 2013) cita em seu levantamento que de acordo com BARROS et al. (2002), 68% da raiz 
processada pela indústria provém de produtores com menos de 12 hectares; outros 20% são fornecidos 
por produtores que cultivam entre 12 e 70 hectares; e apenas 12% vem de lavouras de mais de 70 ha. A 
evolução da área colhida, como podemos observar no gráfico abaixo, apresenta poucas mudanças de um 
ano para o outro, com a menor área de 262.480 hectares no ano de 1998 e a maior área com 344.323 
hectares no ano de 2014, com uma diferença de 100 hectares entre elas, isso pode ser explicado pelo 
desinteresse dos produtores em aumentar sua área de plantio. Já quando falamos de quantidade 
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produzida, durantes os 20 anos analisados, podemos observar muitas variações nos valores, 3.814.917 
toneladas em 1996 foi o menor valor observado e por outro lado em 2007 a produção foi de 5.216.955 
toneladas, no gráfico podemos ver que a quantidade produzida não configura crescimento ao passar dos 
anos, pelo contrario, a partir de 2007 houve um decréscimo dessa produção no estado, segundo o 
levantamento da CONAB da safra de 2013/14 o Pará representou 19% da produção brasileira que teve uma 
produção de 23.588.185 toneladas, ficando bem distante do estado que está a frente da produção que é o 
Amazonas com 31% de representatividade. Já no ano de 2016 onde a produção total do Brasil segundo o 
IBGE foi de 21.082.867 toneladas e a participação do Pará nessa produção foi de 4.263.013, cerca de 20 %. 
 

 
Figura 1. Evolução da área colhida, quantidade produzida e produtividade de mandioca no estado do Pará, 
1996-2016. 
Fonte: IBGE (2018). 
 
CONCENTRAÇÃO ESPACIAL DA PRODUÇÃO DE MANDIOCA 
No ano de 2014 o Pará produziu 4.914 milhões de toneladas de mandioca, no ano seguinte, 2015, sua 
produção foi 4.695 milhões e em 2016 caiu mais um pouco para 4.263 milhões segundo dados do IBGE, 
mesmo com essas quedas existem municípios que conseguem obter grande participação na produção total. 
Na tabela 1, foi elaborado um ranking com dados do IBGE da produção agrícola municipal, contendo os 
municípios que mais produziram no ano de 2016. 
Dos 143 municípios do estado, temos 20 que mais se destacam na produção da mandioca. Dentre eles é 
possível destacar os municípios de Portel, Acará e Santarém, com as quantidades produzidas de 282, 277 
e 239 mil toneladas, respetivamente. Só esses três municípios juntos possuem uma participação de 18,74% 
o que parece muito quando pensamos no fato da cultura estar bastante distribuída no nosso estado. O 
município com maior produção possui um grande potencial para a cultura já que nos 9.400 hectares 
colhidos foi possível obter um rendimento médio de 30 toneladas por hectare. 
 
 
 
Tabela 1. Distribuição estadula da área colhida e da produção de mandioca, 2016. 
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Fonte: IBGE (2018). 
 
O município com maior produção em 2016 (Figura 2) possui sistema de produção tradicional, porem suas 
unidades de produção correspondem a uma média de 91,90 hectares (SANTOS et al 2012) e isso pode ser 
um grande diferencial no seu sistema. Segundo Santos et al 2012, em Portel, existem dois períodos de 
plantio das roças de mandioca. O primeiro é desenvolvido entre os meses de dezembro e janeiro e o 
segundo período é o da chamada “roça de verão”, em que o plantio ocorre no mês de agosto. 
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Figura 2. Evolução da produção de mandioca no município de Portel, estado do Pará,2016. 
Fonte: IBGE (2018). 
 
Conclusão 
Tem-se observado que a mandiocultura no estado do Pará possui total relevância para a economia em 
escala estadual e regional ao longo dos anos. Por outro lado, observamos que a produtividade e a 
quantidade produzida no Pará têm passado por oscilações nos últimos anos. Levando em consideração que 
a quase totalidade da produção provém da agricultura familiar, sabemos que os custos de produção da 
mandioca são bastante elevados. Com isso, concluímos que a produção desta cultura no estado ainda 
precisa passar por mudanças significativas, contando com investimentos, sobretudo em políticas públicas, 
de forma a garantir a estes pequenos produtores um auxílio técnico mais eficaz, que ofereça os subsídios 
necessários a implementação de tecnologias e insumos mais eficazes, que garantam uma produção mais 
eficiente. 
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Introdução 
A mandioca é uma das espécies agrícola mais importante do Acre em termos culturais, sociais e econômico. 
No Acre é consumida cozida ou na forma de farinha, tucupi e goma pela população local sendo o excedente 
da farinha comercializada para toda a região norte e para outros estados do Brasil. A mandioca é a segunda 
espécie agrícola anual mais plantada no estado, ocupando uma área estimada de 39.621 ha ano de 2016. 
A produtividade de raiz de mandioca no Acre é de 29,1 t/ha superando a média da produtividade brasileira 
que é de 15,6 toneladas de raiz por hectare (IBGE, 2016). A escassez de mão de obra no campo no Acre 
como em toda a Amazônia vem elevando o custo de produção de mandioca obrigando agricultores e 
processadores de raiz a mecanizar o plantio, colheita, transporte e o beneficiamento da mandioca com 
intuito de reduzir os custos, promover melhorias no rendimento, elevação na escala de produção. A 
iniciativa privada vem se dinamizando a cada ano nas fases de produção de raiz, beneficiamento e comércio 
de farinha, goma e derivados da mandioca no Acre. Recentemente, observa-se o surgimento de grupos de 
agricultores se organizando no campo e no processamento da mandioca num processo produtivo que se 
assemelha ao modo de integração adotado em outros arranjos produtivos denominado sistema de 
integração. Neste caso o empresário que é proprietário da casa de farinha, custeia o plantio, garante a 
aquisição da matéria prima (raiz) ao preço de R $1,00/planta, processa e comercializa a farinha. O agricultor 
fica responsável pelos tratos culturais. Estas iniciativas contam com o apoio governamental na cessão de 
máquinas e implementos agrícolas para o uso no campo e no processamento das raízes nas casas de farinha 
e goma de forma mais tecnificada/mecanizada. Este processo vem contribuindo expressivamente para 
ganhos de produtividade em relação aos sistemas tradicionais ainda vigentes no estado. Neste novo 
cenário, destaca-se o crescente uso de lavadores, descascadores mecânicos de raiz e fornos 
eletromecânicos. Desta forma observa-se um início de ´lavourização´ da cultura mandioca devido ao 
crescente uso da mecanização nas fases de preparo do solo, plantio, controle de ervas daninhas com o 
emprego de herbicidas e colheita mecânica. O mesmo fenômeno atinge a fase de processamento da 
mandioca com emprego crescente de equipamentos mais eficientes no processo produtivo. Neste 
contexto este trabalho teve como objetivo realizar um estudo da avaliação econômico-financeira da 
produção mecanizada de raiz e de farinha de mandioca no município de Xapuri localizado na Regional Alto 
Acre. 
 
Material e métodos 
O trabalho foi realizado junto a agricultores familiares da Regional do Alto Acre pertencentes ao Polo 
Agroflorestal de Xapuri que está localizado na BR 317, km 125. Neste local foram instaladas duas unidades 
de processamento de raízes de mandioca semi-mecanizada visando beneficiar a produção de mandioca 
dos agricultores. Os dados de campo referentes à safra de 2016/2017 foram obtidos junto aos agricultores 
familiares situados próximos ao polo. Os dados da unidade agroindustrial foram obtidos junto ao 
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proprietário da casa de farinha mecanizada. 
Em relação à produção de raiz são adotadas práticas e manejos culturais com a utilização de máquinas e 
implementos agrícolas na condução da cultura. A aplicação de herbicida reduziu a quantidade de limpeza 
de três para uma ao longo do ciclo de formação e condução da lavoura. Neste trabalho foi considerado que 
para cada limpeza é necessária a contratação de oito diárias remuneradas ao preço de R$ 
60,00/homem/dia. Os principais insumos utilizados foram o calcário na dosagem de 1,5 t/ha e aplicação 
de herbicida pré-emergente na dosagem de 2,5 l/ha. 
O espaçamento adotado no plantio em sulco foi de 0,80 cm entre plantas e 1,20 cm entre linhas. A cultivar 
BRS Ribeirinha recomendada pela Embrapa para a produção de farinha foi usada no plantio mecanizado. 
Não foram realizadas operações de limpa/destoca e praticas de conservação do solo, pois se tratava de 
áreas já abertas há mais de 10 anos. Não foram realizadas operação de adubação, irrigação e controle de 
pragas e doenças. O valor da infraestrutura, máquinas e equipamentos envolvidos foi estimado em R$ 
328.720,00 e estão demonstrados na Tabela 1. Parte do maquinário de campo e da casa de farinha utilizada 
pelo proprietário foi cedida em regime de comodato pela Secretaria Extensão Agroflorestal e Produção 
Familiar do Acre (Seaprof) para uso dos agricultores e do empresário. No entanto para efeito desta 
pesquisa os valores dos equipamentos foram compatibilizados simulando um empreendimento totalmente 
particular. Na obtenção dos coeficientes técnicos de produção foi considerado o fator de recuperação do 
capital (FRC) segundo Guiducci, (2012). Este método utiliza dados relacionados aos custos como valor de 
aquisição e residual, bem como a sua vida útil e a taxa de juros referencial. Neste caso a taxa utilizada 
estabelecida foi de 5,5% ao ano seguindo indicativo do Pronaf (2018). 
A capacidade instalada da agroindústria está dimensionada para transformar 624 t/ano em 260 dias de 
produção, volume este que demanda a quantidade de raiz equivalente à produção de 18 ha, considerando 
que a produtividade média aferida na região foi de 35 t/ha, acima da média acreana estimada para o Acre 
de 29,2 t/ha (IBGE, 2016). A taxa de conversão de raiz em farinha foi aferida em 3;1, ou seja, são necessários 
3 kg de raiz para produzir 1 kg de farinha de mandioca neste sistema. 
O calendário semanal de produção da farinha que envolve atividades laborais de sete colaboradores 
atuando nas fases de recepção e lavagem da raiz, raspagem, prensagem, torragem, empacotamento e 
comercialização da produção está demonstrado na Tabela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1: Valores das máquinas e equipamentos utilizados na produção de raiz e farinha de mandioca em 
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sistemas mecanizados em Xapuri. 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
Tabela 2: Calendário semanal de atividades desenvolvidas na produção de farinha de mandioca em Xapuri. 
 

Atividade Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
       

Colheita e transporte da raiz 2 2 2 2 2  
       

Raspagem 3 3 3 3 3  
       

Prensagem 1 1 1 1 1  
       

Torra  1 1 1 1 1 
       

Empacotamento 1 1 1 1 1 1 
       

Venda da produção  1  1   
       

Total 7 9 8 9 8 2   
Fonte: Dados da pesquisa 

 
A farinha e a goma produzidas é comercializada pelo próprio empresário que distribui os produtos em 
pontos comerciais nos municípios de Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil e até mesmo para a 
cidade boliviana Cobija. Quando há excesso de produção a comercialização é feita também para os 
municípios de Capixaba e Rio Branco em atendimento às demandas esporádicas. 
Os indicadores econômicos utilizados nesta pesquisa junto à unidade agroindustrial foram: resultado 

Descrição quantidade Total 

Trator de pneu com carreta acoplada kit 1 150.000,00 

Casa de farinha 1 40.000,00 

Lavador de mandioca 1 650,00 

Descascador de mandioca 1 1.549.04 

Ralador e triturador automático 1 7.500,00 

Prensa hidráulica 1 9.000,00 

Forno mecanizado para torragem farinha 1 8.500,00 

Freezer 2 2.400,00 

Bebedouro 1 700,00 

Carro de mão 1 200,00 

Caixa plástica 1000 lt 2 760,00 

 
Caixa plástica 750 lt 1 320,00 

Caixa plástica 500 lt 4 800,00 

Faca para descascar mandioca 7 140,00 

Fogão + botijao com gás 1 500,00 

Veículo comercialização utilitário 1 30.000,00 

Empacotadeira 1 50.000,00 

TOTAL  328.700,00 
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operacional líquido em reais, relação benefício-custo (b/c), ponto de equilíbrio (%), ponto de equilíbrio 
(kg), custo unitário de produção (R$/kg), tempo de retorno do investimento (Payback), taxa interna de 
retorno (TIR) e valor presente líquido (VPL) seguindo metodologia descrita por Guiducci et al., (2012). 
 
Resultados e discussão  
O impacto financeiro direto na redução do custo de produção com o uso de herbicidas neste caso foi de 
R$ 3.655,00/ha. A utilização de uma única variedade de mandioca proporcionou o rendimento em 
produtividade de 35 t./ha. Este patamar de produtividade contribuiu para o estabelecimento de um custo 
final de produção unitário ao comprador de R$ 0,10/kg de raiz. 
Os resultados dos indicadores econômico-financeiros em percentagem avaliados nesta pesquisa como: 
insumos e materiais, custo do capital variável, custos operacionais de fabricação da farinha, recursos 
dispensados com a comercialização e impostos estão demonstrados na Tabela 3 e representados nas Figura 
1 e 2. 
 
Tabela 3: Descrição de custos variáveis e fixos dispensados na produção mecanizada de raízes e farinha de 
mandioca em Xapuri, Acre. (Em Reais) Ano-base: 2017. 

Descrição R$ 
 Participação no  Participação no 
 

custo em % 
 

custo total em %     
      

Custos variáveis      
      

Insumos e materiais 115.803,43 33,52 27,90 
      

Capital variável 2.785,20 0,81 0,67 
     

      

Fabricação de farinha e de goma 157.560,00 45,61 37,97 
     

      

Comercialização 22.720,00 6,58 5,47 
      

Impostos sobre a comercialização 46.592,00 13,49 11,23 
      

Total R$ 345.460,63 100,00 83,24 
      

Custos fixos      
      

Benfeitorias 20.233,18 29,09 4,88 
      

Materiais e equipamentos 27.450,73 39,47 6,61 
      

Custo do capital fixo 2.629,22 3,78 0,63 
      

Conservação dos bens 19.066,08 27,41 4,59 
      

Conservação dos equipamentos 169,56 0,24 0,04 
      

Total R$ 69.548,77 100,00 16,76 
   

Custo total (variável e fixo) R$ 415.009,40 100,00   
Fonte: Dados da pesquisa 

 



 

 

689

 
Figura 1: Indicadores econômico-financeiros dos custos variáveis como: insumos e materiais, custo do 
capital variável, custos operacionais de fabricação da farinha, recursos dispensados com a comercialização 
e impostos (ICMS) das atividades de produção de raiz e beneficiamento para fabricação de farinha e goma 
em Xapuri, AC. Dados em percentagem. 
 
Os resultados dos indicadores econômico-financeiros em percentagem avaliados nesta pesquisa como: 
benfeitorias materiais e equipamentos, custo do capital fixo, conservação dos bens, conservação dos 
equipamentos estão demonstrados na Figura 2. 
 

 
Figura 2: Indicadores econômico-financeiros dos custos fixos como; benfeitorias materiais e equipamentos, 
custo do capital fixo, conservação dos bens e dos equipamentos referentes às atividades de produção de 
raiz e beneficiamento visando produção de farinha em Xapuri, AC. Dados em percentagem. 
 
O ponto de equilíbrio foi estabelecido em 25%, índice correspondente a uma produção de 153.648 kg de 
um total de 416.000 kg de farinha produzida e comercializada por ano. O custo unitário de produção 
(R$/kg) foi de 2,36. O valor presente líquido (VPL) de R$ 6.643.180,93 (10 anos) (Tabela 4). 
 
 
Tabela 4: Resultados econômico-financeiros da produção agroindustrial de farinha de mandioca em Xapuri. 
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Resultado operacional líquido anual R$ 646.758,77 
  

Relação Beneficio-Custo 1,35 
  

Ponto de Equilíbrio (em %) 25 % 
  

Ponto de Equilíbrio (em kg de farinha) 153.648 kg de um total de 416.000 kg/ano 
  

Custo Unitário de Produção (em kg) R$ 2,36 
  

Custo Unitário de Produção (em saco 50 kg) R$ 118,19 
  

Valor Presente Líquido (VPL) R$ 6.643.180,93 (10 anos)   
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Tais índices produtivos deve-se a diversos fatores: Na produção da raiz, estão relacionados ao espaçamento 
regular proporcionado pelo plantio mecânico gerado, maior controle do mato um com uso de herbicidas 
ou mesmo a redução do número de capinas pelo stand mais homogêneo, colheita mecânica reduzindo o 
número de raízes partidas/quebradas e deixando poucas raízes no campo. 
Em relação à produção de farinha, estão relacionados ao uso de descascadores, lavadores automáticos de 
raiz, prensa hidráulica e ao forno mecânico automático movido a energia elétrica, que contribuíram para 
alavancaram a produção de farinha elevando a capacidade de produção. 
 
Conclusões 
A mecanização das atividades de campo e beneficiamento das raízes para o processamento da farinha da mandioca 
em Xapuri promoveu maior oferta de matéria prima e de farinha em menor custo. O agricultor familiar foi 
beneficiado pela redução do custo da mão de obra e do esforço humano dispensado nas diversas operações de 
campo proporcionando oferta de tempo de dedicação para outras atividades na propriedade. 
A atividade de fabricação de farinha foi mais eficiente, pois a mecanização da casa de farinha proporcionou maior 
rendimento operacional com redução de mão de obra e tempo entre a chegada da matéria prima e a obtenção do 
produto final. 
Outro fator foi a melhoria natural das boas práticas de fabricação pela redução das contaminações potenciais 
geradas pelo manuseio no sistema não mecanizado. A atividade de fabricação de farinha foi rentável para o 
proprietário e para os agricultores integrados na cadeia. O sistema garantiu a venda da produção de raiz, facilitou o 
escoamento da produção e gerou antecipação de receita pelo agricultor. O sistema de produção mecanizado de raiz, 
goma e de farinha de mandioca apresentou remuneração positiva em todos os fatores envolvidos na produção, 
gerou excedente econômico liquido anual de R$ 199.390,60 na industrialização e na comercialização da produção, 
remunerando mensalmente o proprietário da agroindústria em R$ 16.615,88. 
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Introdução 
O cultivo da mandioca tem sua origem da cultura indígena, tanto que, o seu consumo no Pará é mais 
diversificado que nas demais regiões do Brasil, pois envolve, farinha de tapioca, fécula e o principal produto 
consumido na região é a farinha de mesa. (Bezerra, 2014) O consumo de farinha de mandioca na região 
nordeste paraense é uma atividade comum, assim como em grande parte do estado do Pará e alguns 
aspectos sobre o produto são de caráter decisório para a compra e consumo do mesmo. Souza et al. (2013) 
afirma em um Inquérito Nacional de Alimentação 2008-2009 que a farinha de mandioca apareceu entre os 
alimentos mais prevalentes para as regiões Norte (6º posição, 45,3%) e Nordeste (13º posição, 18,2%), o 
que confirmam os perfis diferenciados de disponibilidade de alimentos que caracterizam as cinco grandes 
regiões do País. Objetivou-se com este estudo caracterizar os aspectos considerados mais importantes para 
o consumo de farinha de mandioca comercializada em Capanema-PA, a partir de questionários aplicados 
na região comercial do município com a população capanemense. 
 
Material e métodos 
A pesquisa foi realizada no município de Capanema – PA, fazendo uso de aplicação de questionários com 
perguntas de múltipla escolha para a obtenção dos dados, durante os meses de dezembro de 2017 a janeiro 
de 2018, os quais tiveram por objetivo saber a opinião das pessoas a respeito dos aspectos mais relevantes 
para o consumo de farinha de mandioca. As entrevistas foram realizadas aleatoriamente em mercado 
público, supermercados e feiras livres com a participação de um total de 400 pessoas das diversas faixas 
etárias. O método utilizado foi o de Entrevista Estruturada, que se caracteriza pela apresentação ao 
entrevistado questões planejadas com a finalidade de obter respostas apropriadas que preencham os 
objetivos da pesquisa. Os aspectos avaliados em relação ao consumo de farinha de mandioca foram: o 
sabor; coloração do produto; preço; informações na embalagem; embalagens de qualidade; origem 
conhecida. Realizada a aplicação dos questionários, os dados foram tabulados em planilha eletrônica 
(Microsoft Excel®), na qual montou-se uma matriz com as questões e respostas de cada entrevistado, 
permitindo assim a descrição de todas as categorias estudadas e o detalhamento de todas as variáveis 
respostas obtidas. A análise das variáveis qualitativas foi efetuada por distribuição de frequência. 
 
Resultados e Discussão 
Dos 400 entrevistados, todos consomem farinha de mandioca regularmente. A figura 1 representa os 
aspectos importantes para o consumo do produto. Os dados apresentados na figura mostram, que as 
informações na embalagem e origem conhecida são os aspectos menos importantes para o consumo da 
farinha, ambos com aspecto de representatividade na pesquisa de 0,5% cada. Tal fato é explicado por 
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fatores históricos da população paraense. Lobato et al. (2015) afirma que a população paraense de modo 
geral, compra a farinha de mandioca em feiras livres, na qual o produto é comercializado em sacos de 
polietileno, sem identificação, seja a origem, valor nutricional e até mesmo prazo de validade. 

 
Figura 1. Aspectos mais importantes para o consumo de farinha de mandioca por moradores de Cpanema-
PA. 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
 
O preço é o segundo aspecto mais importante para o consumo de farinha de mandioca. Aspecto que para 
98 dos 400 entrevistados é o fator determinante para o consumo ou não do produto. E é de maneira 
expressiva que para 253 pessoas, que corresponde a 63,25% dos entrevistados, o aspecto mais importante 
para o consumo da farinha está relacionado ao sabor do produto. Constatou-se que nas feiras dos 
municípios de Mocajuba e Tailândia, onde as características sensoriais, com destaque para a cor, sabor, 
torração e granulometria são os principais responsáveis pela escolha no momento da compra, sendo a 
principal exigência quanto ao sabor é que não seja azeda (SOUZA & PIRAUX, 2015). 
 
Conclusão 
Todos os aspectos presentes nos questionários tiveram representatividade, porém para os consumidores 
de farinha de mandioca em Capanema –PA o mais importante está relacionado ao sabor do produto, 
seguido do preço e coloração. 
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Introdução 
Contrato de produção agrícola, conhecido como contrato de integração vertical, é o acordo de vontades 
entre o produtor rural e a agroindústria/distribuidor e tem a forma híbrida como estrutura de governança 
(SILVA, 2005; JANNARELLI, 2012; JIA, BIJMAN, 2012). Nas relações complexas entre os agentes nos sistemas 
de produção, a escolha pela estrutura de governança híbrida resulta no menor custo de transação, 
dependendo das características da transação e quando comparado com outros modos de governança 
(WILLIAMSON, 1999; MÉNARD, 2004). Esta escolha é adotada para promover a melhor coordenação e 
reduzir os custos envolvidos. A estrutura de governança híbrida consiste em contrato de longo-termo que 
oferece transação de salvaguardas específicas e preserva a autonomia dos agentes econômicos (JOSKOW, 
1985). No contrato de produção agrícola, os participantes da cadeia de produção são interdependentes 
para coordenar todo o sistema de produção e legalmente independentes (BENINCASA, 1992; ALBISINNI, 
2003; JIA, BIJMAN, 2013). No contrato de produção agrícola, o contratante orienta o produtor rural na sua 
produção e pode prover insumos, serviços, financiamento, assistência técnica e, ou, controle de todo 
processo de produção. Em contrapartida, o produtor rural fornece a produção de acordo com os requisitos 
determinados pelo contratante. As partes envolvidas na transação desenvolvem salvaguardas para se 
protegerem de comportamentos oportunistas. Diferente do simples contrato de compra e venda, que tem 
a “obrigação de dar”, o contrato de produção agrícola é caracterizado pela presença das várias “obrigações 
de fazer” e o seu tipo legal poder ser confundido (CONFORTINI, ZIMATORE, 1983; CASADEI, 1984; 
WATANABE et al., 2017). O contrato de produção agrícola tem vários benefícios potenciais e os riscos 
associados. Por exemplo, apoia e desenvolve o setor da produção, contribui para a formação de capital, 
transferência de tecnologia, o aumento da produção agrícola e os rendimentos, o desenvolvimento 
econômico e social e a sustentabilidade ambiental. Consumidores finais, bem como todos os participantes 
da cadeia de suprimentos podem retirar benefícios substanciais a partir de fontes variadas e estáveis de 
abastecimento, de sistemas de processamento e de mercado eficientes. Por outro lado, a agricultura por 
contrato pode envolver uma série de riscos que, excluindo os riscos enfrentados por todas as outras formas 
de produção agrícola, em grande parte, decorrem do desequilíbrio típico no poder de negociação das 
partes. Este trabalho tem como objetivo discutir o contrato de produção agrícola na produção de mandioca 
no Recôncavo da Bahia, ao considerar a estrutura de governança híbrida ser um mecanismo de 
coordenação da produção e reduzir os custos de transação. A hipótese deste trabalho é que a escolha da 
estrutura de governança híbrida promove coordenação da produção de mandioca e benefícios para o 
produtor de mandioca no Recôncavo da Bahia 
 
Material e métodos 
A abordagem da pesquisa é qualitativa. A pesquisa qualitativa tem o ambiente como fonte direta dos 
dados, o que necessita do trabalho de campo, pois considera que há um vínculo indissociável entre o 
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mundo objeto e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números e não requer o uso de 
métodos e técnicas estatísticas (PRODANOV e FREITAS, 2013). A coleta de dados secundários por meio de 
pesquisas em sites específicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). Para os dados primários, serão coletados 
por meio de questionário semi-estruturados aplicados aos principais agentes econômicos da cadeia 
produtiva da mandioca no Recôncavo da Bahia, como associação de produtores de mandioca e empresa 
transformadora do produto (fecularia). A pesquisa terá base em estudo de caso para atender os objetivos 
da pesquisa. O objetivo do estudo de caso é expandir e generalizar teorias (YIN, 1989). 
 
Referencial Teórico 
A investigação acerca do suporte teórico da Economia dos Custos de Transação e da Nova Economia 
Institucional. Os custos de transação são considerados como os custos de planejamento, de adaptação e 
de monitoramento dos arranjos organizacionais. A estrutura de governança faz parte do ambiente 
institucional, que é formado por instituições formais (leis, normas governamentais etc) e instituições 
informais (normas de conduta, cultura, tradição etc). As instituições induzem formas alternativas de 
organização de modo que considere a oferta de maiores garantias com o menor custo (NORTH, 1990). 
Quanto ao ambiente institucional, além dos aspectos culturais e histórico do Recôncavo da Bahia, 
considera-se o regulamento legal do contrato executado na agricultura contratual, Lei 13288/2016 (BRASIL, 
2016). A importância de um regulamento legal para a agricultura contratual pode ser considerada para 
diminuir a incerteza jurídica e as partes possam redigir com melhor clareza as cláusulas do contrato e, 
consequentemente, reduz os custos de transação. 
 
Resultados e Discussão 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma eudicotiledônea anual da família Euphorbiaceae, de origem 
americana, que expandiu-se para os continentes Africano e Asiático, sendo a única espécie cultivada dentro 
do gênero Manihot (FUKUDA et al., 2006). Uma das principais características da cultura da mandioca é a 
sua rusticidade, o que confere a esta planta maior adaptação a diferentes condições edafoclimáticas, 
podendo ser cultivada nas diversas regiões brasileiras. Embora haja a existência do cultivo da mandioca em 
todo o território nacional, a cultura possui maior importância nas regiões Norte e Nordeste, as quais 
respondem por 57,66% da produtividade nacional, desempenhando um papel social muito importante, 
pois é uma das fontes mais econômicas de carboidrato para a alimentação humana e animal (SOUZA, 2006; 
LENIS et al. 2006; JARAMILLO et al. 2005; FERREIRA et al., 2011; CARDOSO et al., 2014; IBGE, 2017). Além 
de ser um dos principais produtos de subsistência da população brasileira, a mandioca, pode ser utilizada 
como matéria prima para a indústria de processamento de fécula e farinha, produção de álcool e amido e, 
como fonte de forragem proteica e energética (CAVALCANTI e ARAÚJO, 2000; ARAÚJO et al., 2004; HALSEY 
et al., 2008). O Brasil é o quarto maior produtor mundial da cultura, com produção estimada em 23,2 
milhões de toneladas em 2014, ficando atrás, apenas da Indonésia (23,4 milhões de t), Tailândia (30 
milhões de t) e Nigéria (52, 4 milhões de t), que é o maior produtor mundial (FAO, 2017). A mandioca é 
cultivada em todos os estados brasileiros, posicionando-se entre os dez primeiros produtos agrícolas 
cultivados no país, em termos de área plantada/colhida. No cenário nacional, a produção de raízes de 
mandioca, em 2016, foi de aproximadamente 21 milhões de toneladas, com produtividade média de 14,9 
t ha-1 e área colhida de aproximadamente 1,4 milhões de hectares. A região Norte apresentou a maior 
produção com 7,3 milhões de toneladas, seguida das regiões Sul (5,3 milhões de t), Nordeste (4,8 milhões 
de t), Sudeste (2,28 milhões de t) e Centro-Oeste (1,25 milhões de t) (IBGE, 2017). Dentre os estados 
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brasileiros ganham destaque pela participação significativa na produção, o Pará (4,2 milhões de t), o Paraná 
(3,8 milhões de t) e a Bahia (1,9 milhões de t). Na região Nordeste, a Bahia se destaca como maior produtor 
(1,95 milhões de toneladas), no qual esta atividade é intensa na maioria das regiões do estado. O 
Recôncavo Baiano apresentou em 2016 uma produção aproximada de 240 mil toneladas, com uma área 
colhida de 16,4 mil hectares e produtividade de 14,57 kg ha-1 , movimentando cifras aproximadas a R$ 90 
milhões com a sua comercialização (IBGE, 2017). A estrutura de governança via mercado spot pode 
prevalecer. Entretanto, por meio da produção contratual proporcionará aos compradores maior garantia 
da aquisição da mandioca e melhor assistência ao produtor de mandioca. Ao considerar a interdependência 
das partes envolvidas, verifica-se a estrutura de governança híbrida. 
 
Conclusão 
A estrutura de governança híbrida proporciona melhor coordenação da produção de mandioca no 
Recôncavo da Bahia. A lei 13288/2016 promove a participação das partes envolvidas, por meio dos seus 
representantes, e a diminuição da incerteza jurídica. Entretanto, na prática, pode ser difícil sua 
implementação pelas deficiências de organização dos produtores rurais em ações coletivas no Recôncavo 
da Bahia. 
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Introdução 
Uma das maiores heranças das civilizações indígenas é a mandioca (Manihot esculenta Crantz), seu cultivo 
foi iniciado a muitos anos, aproximadamente 3.500 anos atrás, possivelmente teve sua domesticação 
realizada por índios tupis na Bacia Amazônica. A mandioca, atualmente é a quarta cultura de produção de 
alimentos mais importante em escala global, segundo dados emitidos pela Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação, principalmente nas regiões tropicais, é mais de 800 milhões de pessoas 
que consomem o produto in natura ou seus subprodutos (SOUZA et al., 2017). A cultura da mandioca 
(Manihot esculenta Crantz) é cultivada em diversas regiões do mundo, encontrando fatores 
edafoclimáticos favoráveis e disponibilidade de áreas para o cultivo para que se obtivesse uma alta 
produção. A região norte do Brasil dispõe de ampla difusão do cultivo desta cultura na agricultura familiar, 
geralmente a produção é voltada ao alto consumo, alimentação animal e venda de excedentes como via 
de geração e complemento de renda. A tecnificação na produção da mandioca é pouca ou nenhuma, 
quanto a sua utilização, impactando negativamente as estimativas de produção, implicando na ampliação 
das fronteiras de cultivos, pois, pela necessidade de pousio são induzidos a se lançarem em novas aberturas 
de áreas. Com isso as taxas de desflorestamento são elevadas junto aos novos focos de queimada, 
ocasionada pelo manejo inadequado corte-queima, implicando para o desgaste do solo que vai inferir nas 
taxas de produção e produtividade nos próximos cultivos (DELUIZ et al., 2017). Este trabalho tem por 
objetivo analisar a variação de variáveis respostas da mandiocultura nos períodos de 2002 a 2016 na região 
norte do Brasil. Fazer uso de modelagem matemática para explicar variáveis respostas da cultura da 
mandioca é extremamente importante, pois permite uma visualização real de valores pertencentes à 
cadeia produtiva da mandioca, que está amplamente ligada ao consumo da população brasileira. 
 
Material e métodos 
Para a realização do trabalho foram utilizados dados de séries temporais das variáveis: área colhida, 
produção e produtividade da cultura da mandioca, disponibilizados no banco de dados de Produção 
Agrícola Municipal (PAM) do sistema do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o intuito 
de analisar a variação verdadeira da taxa média de variáveis respostas da mandiocultura na região norte, 
no período de 2002 a 2016. Utilizou-se a fórmula da taxa média (lim∆x→0 ∆x= f(∆x+x0)-f(x0)∆x) para fazer 
a modelagem matemática dos dados e analisar as taxas mínimas e máximas resultantes, possibilitando 
inferir acerca das variações de maneira mais adequada, onde as reais taxas de divergências são 
representadas. 
 
Resultados e Discussão 



 

 

700

Alguns anos agrícolas podem definir as situações da produção, diferenciando-se quando são tratados de 
maneira individual. Portanto, os dados brutos disponíveis no sistema do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) nos mostram uma queda bastante abrupta na maioria das variáveis respostas analisadas 
neste trabalho, devendo-se realizar uma análise individual de cada município contribuinte para os 
resultados da região norte. Entretanto, Souza et al., (2017) ressalta a importância de remoção de 
tendências, para análises minuciosas de dados individuais, por município, que possuem falhas e ausências, 
implicando para quedas abruptas ou não condizente com a realidade. 

 
Figura 1. Dados brutos do IBGE:área colhida entre os anos de 2002 a 2016. 
 
Antes de discorrer acerca das variáveis, é necessário entender que muitos fatores podem também podem 
propiciar grandes quedas, da maioria das variáveis, como o observado na Figura 1. Deve-se ressaltar uma 
das grandes situações-problema são as condições temporais que interferem diretamente na produção, 
quer seja aumentando ou diminuindo, pois implicam no desenvolvimento das plantas e na disponibilidade 
de água no solo, para as mesmas, visto que a mandiocultura é amplamente realizada por agricultores 
familiares que são desprovidos de irrigação, em sua maioria, fazendo uso apenas de condições naturais 
para o sistema produtivo (FULANO et al., 2018) Assim como, a quantidade exacerbada de pluviosidade 
acarretaria em condições favoráveis para o aumento da população de insetos ao ponto de atingir níveis de 
danos econômicos na cultura e, doenças, como a podridão mole ou seca causada por fungos encontrariam 
em ambientes mais úmidos, consequentemente com temperaturas mais baixas, condições para sua 
proliferação (SOUSA et al., 2017). A ausência ou diminuição de políticas públicas relacionadas à esta cultura 
também podem explicar a presente queda em 2013, pois os financiamentos agrários vêm sendo cada vez 
mais seletivos. 

 
Figura 2. Quantidade produzida entre os anos de 2002 a 2016. 
 
Na figura 2, os anos de 2005 à 2006 observa-se uma estabilidade, o ano antecedente de 2004 foi o ano de 
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maior índice de desmatamento na Amazônia, por isso a estabilidade neste período é um reflexo de ações 
e políticas públicas que diminuem o avanço do agronegócio sobre a floresta, interferindo em agricultores 
de larga escala, uso intensivo e extensivo, como em pequenos produtores e produtores familiares (MELLO 
e ARTAXO, 2017). Mas entre os anos de 2008 à 2011 têm-se uma oscilação significativa, esta também deve-
se ao reavanço da agricultura na abertura de novas áreas para produção. O uso intensivo de práticas 
arcaicas e indevidas, podem inferir na abertura de novas áreas, principalmente pela agricultura famíliar, 
pois esta não dispõe, em sua maioria, de tecnologias que possibilitem o uso consciente do solo. Com isso, 
a prática de corte e queima ainda é muito influente na agricultura familiar (DELUIZ e NOVICK, 2017). 
 

 
Figura 3. Dados brutos do IBGE da produtividade (kgha-1) no período de 2002 a 2016. 
 
A queda abrupta na Figura 3, em 2010 ocorreu o fenômeno de El Niño que é caracterizado pelo 
aquecimento anômalo das águas superficiais do oceano Pacífico Tropical central, afetando o clima global e 
regional através de anomalias da circulação atmosférica. Este foi classificado como um evento muito forte 
em 2015/2016, atingindo de maneira negativa na produção agrícola do país, principalmente na cultura da 
mandioca (PEREIRA et al., 2017). Observamos uma curva nos períodos correspondentes aos anos em que 
tiveram os três grandes eventos de seca (2005, 2010, 2015) na Amazônia onde se situa a região Norte. 
Portanto, as plantas de Manihot esculenta Crantz não obtiveram bom desenvolvimento fisiológico, 
ocasionando na baixa ou nula produtividade. O desempenho da produtividade do setor agrícola possui alta 
dependência das condições ambientais adequadas, por isso, faz-se necessário uma avaliação antecedente 
à implantação do sistema produtivo quanto às condições climáticas ou temporais (DELUIZ et al., 2017) 
 

 
Figura 4. Taxa média da quantidade produzida nos períodos de 2002 a 2016. 
Segundo Pereira et al (2017) as diminuições na precipitação pluviométrica em 2010 podem ser resultados 
das águas aquecidas no oceano Pacífico, ocasionando o fenômeno El Niño. A frequência de El niño e La 
niña tem produzido maior efeito sobre a precipitação na Amazônia, ocasionando também consequências 
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mais duradouras e intensas nos últimos 30 anos quando comparados nos últimos 100 anos. Na figura 4 a 
taxa média tem pequenas oscilações entre os anos de 2005 a 2008, sendo que em 2008 esta obtêm uma 
pequena queda, que pode estar ligada ao ano agrícola equivalente. 
 

 
Figura 5. Taxa média da produtividade no período de 2002 a 2016. 
 
Observando a Figura 5, é notório que existem muitas oscilações entre os anos agrícolas, podendo-se 
destacar quedas significativas em 2004, 2009 e 2013, e 2005, 2010 e 2015 são anos que tiveram situações-
problema muito influentes na agricultura, que inferem diretamente na produtividade das plantas, inclusive 
na cultura da mandioca. Após grandes quedas, surge regularidade na produção ou aumentos, nunca 
passando por quedas consecutivas. 
 
Conclusão 
Ao observar os dados brutos do IBGE não se têm uma visão real das oscilações que tiveram de ano para 
ano, a modelagem matemática da taxa média, proporciona uma visão mais aprimorada, permitindo-nos 
discorrer acima de possíveis fatores que implicaram para estas oscilações nas variáveis respostas da 
mandiocultura. 
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Introdução 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura de grande importante a nível mundial devido a sua 
boa adaptabilidade a diversos ambientes, tendo características que favorecem o seu desenvolvimento e 
produção, como rusticidade e baixa exigência de fertilidade do solo (Alves, 2002). A raiz de mandioca 
(Manihot esculenta Crantz) é cultivada nas mais diversas regiões do Brasil e sua produção tem sido dirigida 
tanto para consumo direto como para indústria de transformação. Devido a sua importância econômica e 
valor social agregado a cultura da mandioca para o Estado do Pará, conferiu-se a importância à certificação 
de qualidade de produtos. Segundo a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, Certificação, é 
definida – como um conjunto de atividades desenvolvidas por um organismo independente da relação 
comercial, com o objetivo de atestar publicamente, por escrito, que determinado produto, processo ou 
serviço está em conformidade com os requisitos especificados. Montenegro (1994) entende que a 
certificação é uma ferramenta a serviço da comercialização. Nesse sentido destaca a importância que a 
transparência do sistema de certificação deve apresentar para efetivamente garantir a qualidade a que se 
propõe. Neste âmbito de padronizar produtos artesanais, inclui-se a mandioca que dispõe sobre a 
habilitação sanitária do estabelecimento agroindustrial rural tipo Agricultura Familiar no Estado e dá outras 
providências.  

‘’Considerando a Lei Estadual nº 7.565, de 25 de outubro de 2011, que dispõe 
sobre normas para licenciamento de estabelecimentos processadores, 
registro e comercialização de produtos artesanais comestíveis de origem 
animal e vegetal no Estado do Pará’’.  

 
No qual atua com o registro e certificação dos produtos artesanais paraenses é um dos principais focos de 
atuação da política agropecuária estadual, principalmente por envolver, em sua maioria, pequenos 
agricultores, como os unidos em cooperativas, que com o registro passam a acessar novos mercados, 
ampliando sua renda e fortalecendo a economia local como um todo (ADEPARÁ, 2017). O objetivo deste 
trabalho é apresentar as principais diretrizes de atuação do órgão responsável diante o produtor, 
procurando identificar os diversos segmentos componentes do setor de certificação. 
 
Material e métodos 
De forma sintética, o estudo foi desenvolvido de acordo com o seguinte processo metodológico: 
predominância de pesquisas documentais (ou seja, via dados secundários), coletados junto a fontes 
públicas, de caráter nacional, regional ou local, sempre obtidas de maneira ética e legal. 
 
Resultados e discussão  
Para que um produto agropecuário seja classificado e certificado como artesanal, ele precisa atender à 
legislação específica que rege o assunto, que estabelece uma série de critérios necessários, como um limite 
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de produção, características próprias que devem ser seguidas, diferenciando-o dos industriais, entre outros 
aspectos (ADEPARÁ, 2017). DECRETO Nº 480, DE 12 DE JULHO DE 2012 do Art. 4º Designa-se por atividade 
artesanal de produtos comestíveis a atividade econômica em escala não industrial, inclusive às de 
reconhecido valor cultural e social, de raiz tradicional ou étnica ou contemporânea na confecção tradicional 
de bens alimentares. Ao adquirir a certificação é interessante tanto ao fabricante, quanto ao consumidor 
e ao governo. As vantagens que o fabricante tem em manter a certificação é permitir e evidenciar qualidade 
do produto, e podendo assim agregar valor. Para o consumidor facilita a decisão de compra, pois é um 
critério de escolha, uma vez que ao está nos padrões da qualidade estabelecidos por normas. E quanto ao 
governo, serve como mecanismo regulador da circulação de determinados produtos que afetam a saúde e 
segurança do consumidor e o meio ambiente. Além de responsabilidade civil, a oferta de alimentos 
seguros, é também uma responsabilidade social, uma vez que a certificação está associada a práticas éticas 
e transparentes em relação à comunidade, aos trabalhadores e às suas famílias, aos fornecedores e aos 
clientes, contando também com seus deveres em ordem publica para se manter nos padrões (Instituto 
Ethos, 2003). E resguardado pelo artigo 6º do Capítulo III do Código de Defesa do Consumidor – CDC, o 
consumidor tem direito à aquisição de alimentos seguros e garantidos (Brasil, 1990). Ter a certificação 
concede ao produtor um produto mais competitivo no mercado e com maior valor agregado. 
 
Conclusão 
Esta diferenciação pode gerar agregação de valor ao produto certificado no sentido de desenvolver a cadeia 
produtiva e de promover a qualidade e a sustentabilidade do produto no que se refere aos padrões de 
conformidade. 
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Introdução  
A espécie Manihot esculenta Crantz é cultivada historicamente no Brasil sendo amplamente empregada na 
alimentação humana, seja em forma de farinha, derivados do amido, cozidas, fritas ou mesmo em receitas 
tradicionais. Com base na forma de consumo e no teor de ácido cianídrico das raízes, a produção de 
mandioca é classificada frequentemente em dois cenários: a produção de mandioca de mesa conhecida 
também por macaxeira que é comercializada in natura, e a produção de mandioca para indústria (MEZETTE, 
et al, 2009). A macaxeira caracteriza-se por apresentar teor de HCN, na polpa crua das raízes tuberosas, 
inferior a 100 mg kg-1, pequena quantidade de fibras, com sabor e cor apreciados pelos consumidores, raízes 
uniformes tanto no comprimento como no diâmetro, de fácil cozimento, boa durabilidade pós-colheita e 
facilidade de descascamento, sendo, portanto, consumida via úmida, sem exigir processamento industrial 
(MEZETTE, et al, 2009; ZUIN, et al, 2009). Oliveira (2017) ressalta que a propagação vegetativa, através do 
corte de partes do caule, prevalece para a cultura em questão, sendo a circulação de manivas responsável 
por uma interação social entre localidades geograficamente distantes, facilitada por sua capacidade de 
adaptação às distintas condições edafoclimáticas. Sagrilo et al (2002), constatou que quando colhida no 
vigésimo primeiro mês, há um incremento na produção de raízes de 92,5% de mandioca quando comparada 
com a produção de raízes ao décimo segundo mês. Esse acréscimo na produtividade faz com que, muitos 
produtores optem por manter a cultura em campo por mais tempo. Levando em consideração que grande 
parte dos produtores utilizam as hastes produzidas em seus cultivos para o replantio, e que a recomendação 
para confecção de manivas-semente é de que sejam retiradas de plantas entre 10 e 14 meses (BEZERRA, 
2012), o presente trabalho objetivou avaliar o desenvolvimento de nove diferentes clones em um 
experimento montado a partir de manivas-semente obtidas de plantas com 22 meses de idade. 
 
Material e métodos 
O presente trabalho consiste na avaliação do desenvolvimento e produtividade de nove (09) clones 
pertencentes a uma coleção de germoplasma local com vinte e cinco (25) materiais, fornecidos por 
produtores rurais, a partir do uso de manivas-semente confeccionadas de plantas com cerca de dois anos de 
permanência em campo. A coleção fornecedora de material propagativo se tratava de um experimento 
implantado em junho de 2014 na comunidade de Tabocal. A coleta de hastes utilizadas no presente trabalho 
se deu em março de 2016, quando as mesmas foram destacadas da planta em quantidade considerada 
suficiente por análise visual para obtenção de um número mínimo de trinta manivas-sementes. Em seguida, 



 

 

708

foram agrupadas, identificadas e encaminhadas para o viveiro experimental da Universidade Federal do 
Oeste do Pará – UFOPA, no Campus Tapajós, onde permaneceram em posição horizontal até o sétimo dia 
quando foram confeccionadas, com auxílio de um terçado, manivas-sementes medindo 20 cm. Dos 25 
genótipos, somente 09 resistiram à conservação de hastes em campo, fornecendo material considerado 
suficiente para a implantação do experimento. São eles: Raimundinha, Vermelhinha, Camila, Roxa do Curudi, 
Olhino, Tabocal, MT Terra nova, Pão e Máximo. O experimento, foi implantado ainda em março de 2016 em 
propriedade de produtor familiar na comunidade Boa Esperança, Santarém, Pará num delineamento em 
blocos casualizados, com três repetições. As parcelas foram compostas por parcelas contendo dez plantas 
dispostas em duas linhas de cinco metros. O espaçamento utilizado foi de 1m de distância entre plantas e 
entre linhas. Foram avaliados velocidade de emergência, nas quatro semanas após o plantio, para o cálculo 
do Índice de Velocidade de Emergência de acordo com a seguinte fórmula: 
 
IVE= N1/D1 +N2/D2 + .... + Nn/Dn 
Onde: 
IVE = índice de velocidade de emergência; 
N = números de plântulas verificadas no dia da contagem; 
D = números de dias após o plantio em que foi realizada a contagem. 
 
Além disso, no momento da colheita foram avaliados: número de brotos por planta, altura e diâmetro 
utilizando régua graduada de madeira e paquímetro digital, peso fresco de raízes por planta em campo 
utilizando balança de mão com limite de 25 kg, e número de raízes por planta. Foram selecionadas três raízes 
representativas por parcela, identificadas e encaminhadas para laboratório, foram avaliados também: 
comprimento de raízes utilizando régua com limite de 0,60m, diâmetro de raízes utilizando paquímetro 
digital, massa fresca e massa seca de raízes após secagem em estufa a 80ºC por 48 horas. Os dados foram 
submetidos à análise de variância com as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade 
analisados no software estatístico SISVAR® 5.6. 
 
Resultados e discussão  
Entre os materiais genéticos submetidos à conservação de hastes em campo, os clones Camila e Máximo 
tiveram os maiores IVE e menor mortalidade apresentando estande final (EF) de 83,33%, e o clone Tabocal 
com apenas 3,33% das plantas, sendo a diferença entre as médias dos clones considerada significativa pelo 
teste de Tukey à 5% de probabilidade (Tabela 01). Quanto ao número de brotos por planta (NB), houve 
também diferença significativa entre as médias dos clones, destacando-se os clones Olhino e Máximo com 
médias acima de 2 brotos por planta. A altura de plantas (AP), altura da primeira ramificação (AR) e diâmetro 
de hastes (DH) não apresentaram significância estatística na comparação de médias. Porém, observa-se que 
somente o clone Roxa do Curudi apresentou médias superiores a 2 metros de altura entre as plantas. Rós et 
al. (2011), afirma que a característica altura de plantas deve ser considerada para a escolha de cultivares 
para emprego em plantios consorciados com outras culturas, para o manejo de plantas indesejadas no 
plantio e também para a determinação do correto espaçamento a ser adotado no plantio, e que a ramificação 
das hastes exerce influência direta na mecanização da cultura. 
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Tabela 1. Características de desenvolvimento da parte aérea de nove diferentes clone de macaxeira 
propagados a partir de hastes de dois ciclos em campo em Santarém, Pará. 

 
 
Na avaliação realizada a partir da colheita das raízes, observou-se diferenças significativa para as 
características massa fresca de raízes por planta (MFRP), produtividade (PROD) e diâmetro de raízes (DR) 
(Tabela 2). O clone Máximo apresentou maior MFRP entre os demais, com média de 6, 0 Kg de raízes por 
planta, equivalendo a uma produtividade de raízes de 60 t/ha. Os clones Raimundinha, Olhino, Roxa do 
Curudi, Camila, Pão e MT Terra nova, apresentaram médias de produtividade entre 22 t/ha e 45 t/ha sendo 
superiores aos clones Vermelhinha e Tabocal. A produtividade nacional Para a característica DR, o clone Roxa 
do Curudi apresentou o maior diâmetro com 67,55 mm, já o tabocal apenas alcançou 30,44% (20,56 mm) do 
diâmetro. (Tabela 02). Os demais clones não diferiram estatisticamente entre sí. A Tabela 02 ainda nos 
mostra que mesmo não havendo diferença estatística entre os clones para as características número de 
raízes por planta (NRP), massa seca de raízes (MSR) e comprimento de raízes (CR), o clone Máximo expressou 
maior número de raízes por plantas (7,5 un) e maior porcentagem de massa seca de raízes (64%). O clone 
Camila por sua vez, apresentou raízes com comprimento superior aos demais clones (33,5 cm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2. Características radiculares e de produção em nove diferentes clones de macaxeira propagados a 
partir de hastes de dois cilcos em campo em Santarém, Pará. 
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Analisando as tabelas 01 e 02, é notável a inferioridade do clone Tabocal, em relação aos demais clones, sob 
todas as características estudadas, o que pode ter sido desencadeado pelas más condições das manivas-
semente, uma vez que o material genético apresentou estande final de plantas muito abaixo dos demais 
clones.  
 
Conclusões  
O clone Máximo expressou maior produtividade e bons resultados para todas as características avaliadas, 
mostrando-se ser adaptado às condições edafoclimáticas da região, podendo ser recomendado como 
material genético viável para fornecimento de manivas-semente mesmo após as hastes apresentarem 
aproximadamente dois anos em campo. A maioria dos clones tiveram produtividades superiores à média 
nacional e local, constatando potencial produtivo de manivas-semente oriundas de plantas de dois anos. 
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Introdução  
O novo panorama nutricional brasileiro, associado a algumas políticas nacionais, vem contribuindo para a 
diminuição na prevalência da desnutrição infantil, ao mesmo tempo em que vem favorecendo o crescimento 
do excesso de peso e da obesidade, especialmente entre adolescentes (IBGE, 2006). Esse processo tem sido 
particularmente intenso e complexo no País devido às profundas diferenças entre classes sociais e contextos 
regionais socioeconômicos (MURRIETA et al. 2008). Na Amazônia, este quadro é ainda mais precário, já que 
o segmento populacional menos estudado é exatamente o mais expressivo, os caboclos ou ribeirinhos. Das 
espécies cultivadas, a mandioca (Manihot esculenta Crantz) é o recurso vegetal mais importante, 
constituindo a principal fonte de energia na dieta dessas populações (ADAMS, 2002). O cultivo da mandioca 
se faz presente no âmbito das pequenas unidades de produção familiar, variando de intensidade de acordo 
com as peculiaridades culturais locais (FERNANDES, 2015). A mandioca é apenas um exemplo mais extremo 
de culturas agrícolas históricas intimamente conectadas à produção doméstica e de subsistência, que tem 
tido seu capital sociocultural e ecológico transformado e homogeneizado pela modernização da agricultura 
no Brasil (SILVA & MURIETA, 2014). É, de fato, bem extensa a relação das formas pelas quais a mandioca é 
utilizada na região, face a grande contribuição dada pelo elemento indígena dentro do setor culinário. Essa 
riqueza em formas de aproveitamento, no entanto, quase nenhum significado tem trazido em termos 
econômicos, já que, apenas a farinha de mesa e o tucupi - este em escala bem menor – têm sido até agora 
industrializados e, assim mesmo, em glebas familiares, raramente utilizando-se de tecnologias modernas. 
Na atualidade, nenhuma empresa na Amazônia explora, em escala industrial, esta cultura sob qualquer 
modalidade. Este aspecto é decorrente, naturalmente, do rendimento econômico pouco expressivo 
apresentado pela mandioca, se comparado ao de outras culturas. Contudo, pode sofrer contestação, desde 
que se atente para o fato, já mencionado, da inexistência de uma indústria de grande porte que teste as 
possibilidades da mandioca sob o ponto de vista econômico em escala maior. A forma preponderante de 
utilização da mandioca na Amazônia é como farinha de mesa, a qual constitui a base da alimentação da 
população, sendo o principal produto final, envolvendo mais de 90% da produção regional da cultura. No 
país, a maior parte das raízes é transformada em farinha de mesa comum, contudo, ainda podese obter a 
farinha d´água, a goma de tapioca, o polvilho doce e o azedo, a mandioca congelada, a minimamente 
processada e o chips de mandioca (SILVA, 2014). Estima-se que a cultura da mandioca gere em torno de 200 
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mil empregos por ano, equiparando a cada três hectares ocupem duas pessoas durante o ano, sendo a 
mandioca uma das maiores cadeias de oferta de emprego no Estado do Pará (CEPEA, 2012). O objetivo deste 
trabalho, foi fazer o levantamento da cadeia produtiva da cultura da mandioca na comunidade Barro 
Vermelho em Capitão Poço – PA 
 
Material e métodos  
O presente estudo foi realizado no município de Capitão Poço – PA em fevereiro de 2017, especificamente 
na comunidade Barro Vermelho, onde a mesma está localizada no nordeste paraense na microrregião do 
Guamá, a uma latitude 01º44'47"sul e a uma longitude 47º03'34" oeste, estando a uma altitude de 73 
metros. De acordo com o (IBGE, 2014) sua população é estimada em 52.616 habitantes e com área da 
unidade territorial (Km2 ) de 2. 899,533, sua economia advém basicamente do setor agrícola, sendo 
considerado o maior produtor de laranja do Estado do Pará. Este estudo teve por método a pesquisa 
exploratória e descritiva utilizando as abordagens qualitativa e quantitativa, sendo utilizado questionários 
com questões objetivas e subjetivas para os sujeitos do estudo. Diante disso, esta pesquisa teve enfoque 
direto com os pequenos agricultores que trabalham com a cultura da mandioca, pois nesse caso, esse 
diagnóstico foi possível por meio de roteiro semiestruturados de perguntas, com foco no conhecimento do 
nível do manejo e modo de condução dos cultivos e ocorrência de pragas e doenças e de qual a estimativa 
da produção, quantidade de raízes e rendimento de farinha e perguntas extras visando aprofundar mais 
sobre o aspecto social e forma de produzir esta cultura. Além do mais, o roteiro foi complementado por 
perguntas livres e conversas informais em que se buscou obter o máximo de informações. O levantamento 
foi constituído por entrevistas guiadas por 32 perguntas-chave. A seleção dos participantes foi realizada 
através de uma conversação com os integrantes da associação local para escolha dos agricultores que 
cultivam mandioca, residentes na área rural na localidade Barro Vermelho. O tamanho da amostra foi 
definido considerando-se o nível de organização da associação dessa localidade, ou seja, se estão em 
funcionamento de acordo com informações de órgãos/entidades ligadas a agricultura e pecuária, o que 
surgiu uma estimativa razoável para o levantamento de 50 famílias pertencentes a comunidade. De modo 
que foram selecionadas aleatoriamente uma parcela significativa, representando 10 % das famílias que 
cultivam a mandiocultura da comunidade Barro Vermelho, a serem aplicados os questionários, depois de 
feito o levantamento dos dados, os mesmos foram submetidos à sistematização de das informações. 
Ademais, o objetivo desse questionário foi conhecer como os agricultores trabalham com a questão da 
cadeia da produção da mandioca, ou seja, entender se a forma de trabalho realmente faz com que os 
mesmos tenham a máxima produtividade e quais as suas limitações nesse processo, isso e claro quando se 
pensa na promoção do desenvolvimento sustentável. 
 
Resultados e discussão  
Desde a juventude os agricultores da comunidade Barro Vermelho cultivam mandioca, prática esta que tem 
vínculos familiares e foi passada de geração para geração. O cultivo da mandioca tem importância 
fundamental para este corpo social pois possibilita garantir renda para a alimentação e sobrevivência das 
famílias. Manter a plantação e produção ao longo de todo ano também possibilitará um ganho extra, pois 
após o processamento o excedente também é comercializado. A variedade Olho Roxo vem sendo a maniva 
mais cultivada pela maioria dos agricultores locais, que afirmaram ser a única que ultimamente está 
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apresentando as características ideais para o comercio, sua boa durabilidade e resistência no solo, 
principalmente devido as podridões ocasionadas por bactérias ou manejo inadequado no cultivo ditam a 
preferência da comunidade. Nesse mesmo preparo os agricultores não realizam a aplicação de calcário por 
questões financeiras, falta de acompanhamento técnico e analise de solo, além disso, praticamente 100 % 
concluíram que não é interessante a utilização devido obterem o que consideram uma ótima produtividade. 
Entre os meses de outubro a janeiro se iniciam os preparos para a área de plantio, sendo o sistema de corte 
e queima o mais utilizado, exceto nas áreas desmatadas em que apenas a gradagem é realizada. Nesse 
mesmo preparo os agricultores não realizam a aplicação de calcário por questões financeiras, falta de 
acompanhamento técnico e analise de solo, além disso, predominasse a opinião local de que não é 
interessante a utilização devido obterem o que consideram uma ótima produtividade. Os agricultores 
entrevistados relataram que usam várias combinações de espaçamento de conhecimento empírico, estes 
espaçamentos variam de 1,0x 1,0 m; 1,2 x 1,2m; 1,5 x 0,4m e 1,2 x 0,4m. Para cada intervalo outras espécies 
também são aproveitadas no cultivo – milho, abóbora e feijão são algumas das utilizadas –, Essas culturas 
intercalares de fato permitem ter mais de uma produção por área e assim, no ato do manejo, adubação e 
ação de limpeza (que consiste em tirar a ervas competidoras) faz com que se tenha um maior 
aproveitamento da área. No manejo os agricultores responderam que existem quatro praticas fundamentais 
para o sucesso na lavoura: capina, roçagem, aplicação de herbicida e adubação. Os entrevistados não usam 
adubação devido a um experimento instalado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(EMATER) que não obteve efeito significativo, porém 40 % acreditam que a planta cresce mais rápido. 
Pensando no controle das ervas competidoras, 40 % dos entrevistados utilizam o Glifosato (herbicida de 
contato), mas usam sem critérios de segurança nenhuma para sua própria saúde, ou seja, não utilizam os 
equipamentos de proteção individual que entendem ser obrigatório, mas em contrapartida se percebeu que 
100 % destinam corretamente as embalagens desses produtos para o descarte. No aspecto da safra da 
mandioca todos os agricultores relataram iniciar após um ano do plantio. Porém, alguns afirmaram antecipar 
a colheita quando identificam se percebe a incidências de pragas.  
No caso, do processamento da mandioca, nota-se que desta é produzida a farinha de mandioca, goma ou 
amido de mandioca e tucupi, (com exceção de um agricultor que produz apenas a farinha). Nessa etapa, os 
mesmos realizam o reaproveitamento da casca da mandioca como adubo para outras culturas e/ou para 
alimentação animal. Em geral, os agricultores relataram usar aproximadamente 200 kg de mandioca para 
produzir um saco de 60 kg de farinha. Contudo, não souberam responder sobre a conversão referente a 
goma.  
O processamento da mandioca para produção de farinha ocorre da seguinte forma: Puba durante 3 dias, 
sendo que antes ela foi raspada e lavada, descanso do produto no tanque e após estes dias a água é retirada 
e a massa colocada na prensa para em seguida ser torrada no forno. No espectro de comercialização os 
entrevistados relataram que vendem a saca de 60 kg no mercado local da cidade de Capitão Poço e 
atualmente o preço está a R$ 200,00 por saca. A menor parte dos produtores locais disseram realmente 
estar satisfeito com a quantidade que produzem, pois, os mesmos concordaram que se aumentar a produção 
implicará diretamente no aumento de mão de obra, havendo a necessidade de contratação de trabalhadores 
externos, aumentando assim os seus custos de produção e inviabilizando o seu lucro. De forma geral, 
percebe-se que todos os agricultores inclusos naquele meio expressaram o anseio por mais assistência 
técnica que possa dar suporte dentro de todos os aspectos técnicos agronômicos. Com ênfase no preparo e 
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analise de solo, transporte da produção e anseio por conhecimento de todos os nichos de mercado em que 
podem escoar suas produções. Até porque muitos já tiveram acesso as linhas de crédito do governo, mas 
devido a essa falha na assistência e/ou épocas de colheitas em que o preço estava baixo, tiveram prejuízos 
e não souberam como contornar a situação 
 
Conclusão  
Dada a importância da mandioca como cultura alimentar de subsistência, fator de geração de renda, 
utilização como insumo para outras culturas e tendo como experiência o diagnóstico dos agricultores 
entrevistados. Podemos concluir que se fazem necessários estudos, políticas públicas e assistência técnica 
capazes de garantir aos agricultores fatores de produção e produtividade dentro dos níveis desejados 
buscando sempre a verticalização da produção. Além disso, levando em consideração as particularidades 
políticas, culturais e socioeconômicas do meio social que se pretende trabalhar, dentro dos preceitos de 
bem-estar social. 
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Introdução  
A mandioca apresenta evidências de cultivos pelos povos nativos da Bacia Amazônica, sedo uma das maiores 
heranças deixadas por civilizações indígenas. O consumo de mandioca aumenta anualmente, chegando a 
mais 800 milhões de consumidores do produto e de seus subprodutos. A região norte detém boa parte da 
produção de mandioca, na qual, o estado do Pará é atualmente o maior produtor nacional dessa cultura, 
competindo com o Paraná, a Bahia, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, entre os maiores 
produtores (FUKUDA, 1991; MATSUURA et al., 2003; MODESTO JÚNIOR e ALVES, 2016). Apesar de ser um 
produto utilizado no cotidiano alimentar do amazônida, principalmente nas populações de baixa renda, a 
cultura ainda necessita de maior aporte tecnológico e fornecimento de materiais mais produtivos e 
resistentes a pragas e doenças. Respostas térmicas em plantas submetidas ou não a determinados estresses 
podem auxiliar na identificação sobre condições hídricas, mecanismos estomáticos, perda de calor latente 
por transpiração, entre outros, auxiliando no diagnóstico quanto à tolerância em função da espécie, do 
ambiente, da intensidade, da duração e da hora do dia (Nogueira et al., 2001). Objetivou-se com este 
trabalho avaliar perfis termográficos em materiais de mandioca com sintomatologias em cultivos no 
município de Belterra para subsidiar diagnósticos técnico-científicos em campanhas de campo no Oeste do 
Estado do Pará. 
 
Material e métodos  
Foram obtidos dados a campo de material lenhoso, parte aérea e raízes de mandioca (macaxeiras) 
utilizando-se imagens termográficas. Contou-se com o apoio do produtor rural durante a etapa de coleta 
dos materiais analisados. A coordenada geográfica da propriedade rural é 02°56’42.0’’S e 51°55’40.8’’W, nas 
proximidades da rodovia BR 163, no município de Belterra, PA. Essa localidade esta sob influência da 
tipologia climática Am3, conforme classificação de Köppen adaptado por Martornao et al. (1993), em que a 
precipitação pluvial anual varia entre 2000 a 2500 mm com chuvas inferiores a 60 mm no mês menos 
pluvioso. A temperatura máxima do ar varia entre 30,5 a 32°C e as mínimas ocorrem na faixa entre 21 a 
22,5°C (VARELA-ORTEGA et al.2014). Identificaram-se plantas sintomáticas e assintomáticas, por 
observações em coloração das folhas, de tecidos condutores após corte transversal e longitudinal do caule, 
presença ou ausência de sintomas em raízes, como manchas negras e amareladas (típicas de podridão seca 
ou mole, antracnose e, outras enfermidades). As imagens termográficas no infravermelho foram obtidas 
com uma câmera científica. Os termogramas foram analisados utilizando-se um programa computacional 
(Flir Tools 2.1®-E40), coletando-se amostras térmicas dos diferentes alvos 
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Resultados e discussão  
Na Figura 1 A é possível observar a parte interna do tubérculo de mandioca, evidenciando sintomatologia 
capaz de comprometer a colheita e comercialização do produto no mercado local e regional. Ao analisar os 
alvos termográficos (Figura 1B) identificou-se que a temperatura nas áreas com sintomatologia 
apresentaram valores inferiores aos valores térmicos nas áreas assintomáticas. Em materiais 
sintomatológicos no caule (Figura 2 A), verificou-se que a região interna apresentava temperaturas inferiores 
a 4°C quando comparado aos valores da parte externa do material que estava assintomático (Figura 2 B), 
indicando que lesões comprometem o fluxo térmico nos tecidos da planta, desencadeando quedas na 
produção da mandioca. Em se tratando de folhas sintomatológicas (cloróticas), decorrentes de fatores que 
vão desde a insuficiência de nutrientes que comprometem as moléculas de clorofila até a presença de 
patógenos que reduzem a atividade fotossintética da planta, causando danos e perdas na produção da 
cultura (Figura 3A e Figura 3B). 
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Observando-se os perfis termográficos em materiais sintomáticos e assintomáticos (Figura 4) notou-se que 
as menores temperaturas (próximos a 30°C) ocorreram em raízes com enfermidades. Folhas, caules e dosséis 
assintomáticos apresentaram valores entre 28,9°C a 32°C. Vale ressaltar esses fatores podem ser atribuídos 
a fungos decorrentes de agentes etiológicos da podridão mole (Phytophthora e Pythium) ou de espécies de 
Fusarium, Scytalidium, Lasiodiplodia e Diplodia causadores da podridão-seca (Fukuda, 1991; Masola Junior 
et al., 2005; Machado et al., 2014). 
 

 
Figura 4. Perfis termográficos indicando temperaturas máximas, mínimas e médias e Amplitude térmica (°) 
nos alvos analisados em Belterra, Oeste do Pará.  
 
Conclusões  
As menores temperaturas imageadas por termografia infravermelho auxiliam na diagnose de patógenos 
durante as campanhas de campo em folhas, caules, raízes e até mesmo nos dosséis obtidos em cultivos com 
sintomatologias. Materiais assintomáticos apresentam temperaturas superiores quando imageados 
termograficamente em campanhas de campo auxiliando na detecção antecipada sobre o potencial 
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produtivo em cultivos de mandioca. 
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Introdução  
A mandioca (Manihot esculenta Crantz.), desempenha papel importante na dieta de diversas comunidades. 
Está entre as principais espécies cultivadas nas roças em comunidades tradicionais, com destinação para a 
agricultura familiar e de subsistência (DUARTE, 2016). Das espécies cultivadas, a mandioca é o recurso 
vegetal mais importante, constituindo a principal fonte de energia na dieta dessas populações (ADAMS, 
2002). De modo que esta atividade proporciona uma receita representativa na economia do país, segundo 
Cruz (2011). A mandiocultura paraense destaca-se pela sua importância socioeconômica, gerando renda e 
empregos no meio rural e nos centros consumidores, onde os produtos são comercializados. A mandioca é 
cultivada essencialmente pela agricultura familiar, atividade principal, geradora de trabalho no meio rural, 
contribuindo para a fixação do homem no campo, reduzindo assim o êxodo rural. Apesar das condições 
edafoclimáticas favoráveis, o sistema de produção na região norte Brasil é marcado por adoção de práticas 
rústicas de plantio, visto que se observa grande parte dos produtores utilizando na cadeia produtiva da 
mandioca, o cultivo vinculado ao sistema de derruba, queima e coivara (ALVES et al., 2008) e adoção de 
ferramentas estritamente manuais, que ratifica uma completa ausência da mecanização na lavoura, práticas 
essas que impactam de forma direta e negativamente as margens de produção (MAZOYER & ROUDART, 
2010). Por outro lado, forçam os produtores a buscarem novas áreas de cultivos, expandindo a fronteira 
agrícola na região (BUAINAIN et al., 2007). Dentre as modalidades de cultivo da mandioca, o policultivo - 
mistura de mandioca com diversas espécies, principalmente feijão e milho - é a predominante entre as 
demais, sendo as regiões Norte e Nordeste as de maior utilização desta técnica de cultivo, bem como as 
maiores produtoras da mandioca (IBGE, 2011). Diante disso, este trabalho teve como objetivo fazer uma 
avaliação a respeito do cultivo da mandioca, através de aplicação de um Diagnóstico Rural Participativo 
(DRP), no Assentamento Carlos Lamarca, zona rural de Capitão Poço, PA. 
 
Matérias e métodos  
Este estudo foi realizado no Assentamento Carlos Lamarca, pertencente ao município de Capitão Poço-Pa, 
no dia 05 de fevereiro de 2017 no qual foi aplicado um DRP (Diagnóstico Rápido Participativo) nas 40 famílias 
associadas no assentamento, como estimativa razoável fez-se o levantamento de 12,5 % das famílias desse 
total, que fazem o cultivo de mandioca. Por se tratar de área de assentamento, todas as famílias estão 
cultivando na propriedade no mesmo período, porém todas já trabalhavam com a cultura antes mesmo de 
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ser assentada. Este estudo teve por método a pesquisa exploratória e descritiva utilizando as abordagens 
qualitativa e quantitativa, sendo utilizado questionários com questões objetivas e subjetivas para os sujeitos 
do estudo. Na entrevista utilizou-se um formulário semi-estruturado, com perguntas abertas e fechadas. As 
entrevistas foram realizadas no local de cultivo, anotando-se às características do sistema de produção 
(cultivo, manejo do solo, mão de obra, produtividade, custos e dificuldades encontradas na atividade), tipos 
de variedades (conhecimento tradicional) e uso (farinha venda e/ou consumo). Essa avaliação representa 
uma pequena amostra da atual situação do cultivo da mandioca no município, no entanto evidencia a 
realidade de cultivo nas propriedades familiares da região. 
 
Resultados e discussão  
Para cultivar a mandioca, todas as famílias entrevistadas utilizam no preparo inicial do solo a tradicional 
derruba e queima, que ainda se configura como a mais rápida e eficaz, considerando que esses agricultores 
não têm acesso a nenhum tipo de mecanização que os auxiliem no preparo da área. Esse tipo de preparo 
pode ser considerado eficaz porque eles não fazem nenhum tipo de adubação, nem mesmo calagem e tão 
pouco fazem análise de solo para orientá-los nesse processo. Dessa forma, as cinzas da matéria orgânica 
queimada são uma das poucas fontes nutricionais para o desenvolvimento da cultura.  
Para o plantio que começa no início do período chuvoso, assim como para todas as outras etapas, são 
utilizadas ferramentas manuais como enxada e terçado. Com a enxada são abertas covas de 
aproximadamente 25 cm por 5 cm profundidade, dimensões suficientes para comportar as manivas e 
possibilitar sua brotação. As manivas, cortadas com terçado, tem comprimento que varia de 15 cm a 20 cm, 
porém todos os entrevistados deixam pelo menos 4 gemas, que segundo eles é suficiente para “pegar”. São 
plantadas com espaçamentos de 1 m x 0,8 m, 1 m x 1 m, 0,8 m x 0,6 m. Esse espaçamento é função do 
consócio com outras espécies como milho por exemplo.  
Por ser realizado manualmente esse processo resulta em um menor custo de implantação, uma vez que a 
mão de obra é toda da família que ainda conta com a ajuda de outras famílias da comunidade. As manivas 
são oriundas de cultivos anteriores e representam custo zero na obtenção. As utilizadas são popularmente 
conhecidas como: pacuí amarela, que é a de maior produção de farinha d’água, porém é a que tem o ciclo 
mais longo, é de porte baixo; pacajá, que é de ciclo rápido porte alto e sem ramificações; sem frescura, que 
é uma variedade desconhecida e batizada com esse nome por suas características rusticas, ciclo curto e 
produção satisfatória além de resistir à algumas doenças fungicas, como a podridão radicular que é a que 
ataca a maioria dos cultivos na comunidade. O uso apenas dessas variedades por essas famílias pode ser 
explicado pelo simples fato desse material genético ser compartilhado entre esses agricultores.  
Os tratos culturais são os mais simples possível, sendo realizados de 2 a 3 capinas por ciclo. O material 
vegetal capinado é colocado próximo ao pé da planta contribuindo com sua nutrição, já que não são 
realizadas adubações. Desses, apenas um agricultor utiliza herbicida para o controle de plantas 
competidoras. Assim como a falta de adubação, há também a falta de controle fitossanitário, pois não se 
utiliza nem um método no controle de doenças e as famílias tiveram sua produção comprometida por uma 
doença fungica chamada podridão das raízes (Phytophthora sp.). A colheita é realizada cerca de um ano após 
o plantio dependendo da variedade e a produção é, em sua maioria, destinada a subsistência das famílias. 
No entanto, o excedente é comercializado na forma de farinha d’água, farinha de tapioca e goma. Das 5 
famílias 3 já comercializaram sua produção toda em raiz, sem nenhum beneficiamento.  
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A farinha é comercializada em sacas de 60 kg, onde custam cerca de R$ 240,00, porém comercializam em 
pequenas quantidades de aproximadamente 60 kg apenas para a obtenção de bens para a subsistência. 
Quando a raiz é comercializada, o comprador paga R$ 400,00/ton e é responsável pela colheita e transporte 
da produção. As famílias plantam em média 03 tarefas por ano (3025 m2 =1tarefa). Cada tarefa chega a 
render até 7 ton de raízes o que dar, segundo eles, cerca de 25 sacas de farinha por tarefa. No entanto, esses 
valores podem estar superestimados, pois os próprios produtores relatam que não fazem o controle exato 
dessas quantidades. Quando questionados sobre as principais dificuldades para produzir a mandioca, foram 
rápidos em responder que a falta de assistência técnica praticamente os exclui das inovações que facilitam 
o manejo e proporcionam altas produtividades. Relatam com tristeza no olhar como as doenças estão 
acabando com a plantação de todos da comunidade sem que eles possam fazer algo, restando apenas assistir 
as doenças evoluírem ano após ano. 
 
Conclusão 
1- A variedade pacajá amarela é a que proporciona maior rendimento de farinha; 2- A variedade sem frescura 
é a mais resistente a doenças fúngicas; 3- A falta de assistência técnica é o principal empecilho para o cultivo 
racional de mandioca. 
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Introducción y antecedentes  
La mandioca, es otro de los grandes aportes americanos a la alimentación de la humanidad (Mattos & Souza, 
2005). En Argentina la producción de mandioca, Manihot esculenta Crantz, en el año 2010, habría alcanzado 
las 180 mil toneladas. (De Bernardis, 2010) cultivándose en la región Noreste (NEA) donde unos 16.000 
pequeños y medianos productores se dedican a este cultivo, sea para la venta como para autoconsumo 
(Cenoz, et al., 2010) y, si bien el número de productores se ha incrementado progresivamente el cultivo 
demanda una cantidad apreciable de mano de obra, especialmente en las labores de siembra y cosecha para 
lo cual, resta aún mejorar la incorporación de tecnología apropiada (Pletch, 2011). Tanto en Argentina, 
cuanto en otras regiones productoras de sud américa, la mecanización de este cultivo es una de las 
principales necesidades de la agricultura familiar si se tiene en cuenta su proyección en los mercados 
regionales y nacionales. No hay una oferta tecnológica amplia de maquinaria; por tanto, es necesario generar 
alternativas para mecanizar el cultivo. En varios lugares de Sudamérica se han desarrollado diversos tipos de 
plantadoras, la mayoría de ellas plantan las estacas en forma horizontal dentro del surco presentando dos 
problemas, por un lado, una baja capacidad operativa y por otro, una necesidad de mayor mano de obra 
especializada (Hidalgo, et al., 2012). Otra alternativa de plantación mecanizada de estacas de mandioca es 
en forma vertical, consiste en colocar esquejes de 18-20 cm de longitud dentro del surco en forma vertical y 
enterrado solamente un 50%. Las ventajas de este sistema son poder detectar y remplazar los esquejes 
anticipadamente permitiendo que las plantas tengan un crecimiento más homogéneo lo cual incide en los 
rendimientos y rentabilidad, además al desarrollarse más rápidamente las yemas posibilitan que las plantas 
cubran la superficie combatiendo con las malezas por espacio y agua disminuyendo las dosis de 
agroquímicos a utilizar con la consiguiente ventaja económica y menor impacto ambiental. Este sistema es 
recientemente utilizado y en Argentina no existen plantadoras de esquejes de mandioca en forma vertical 
(Burgos, comunicación personal)1 Considerando que la mecanización de las labores permitirían incrementar 
la superficie producida y satisfacer no solo la demanda de autoconsumo sino también la necesidad industrial, 
el objetivo del siguiente trabajo fue desarrollar una plantadora de estacas de mandioca en forma vertical 
con tolvas pulmones que le permiten tener una capacidad operativa de 1 ha h -1. 
 
Materiales y métodos  
Prototipo: La plantadora consta de un chasis donde van montado el resto de elementos constitutivos. Cuenta 
con 6 tolvas, 3 en funcionamiento y 3 de repostaje que se desplazan sobre una rielera lo cual permite hacer 
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un cambio rápido y sencillo. Este sistema, patentado por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), 
permite asegurar una capacidad operativa efectiva de 1 ha h-1. La tolva tiene el ancho justo para que entren 
estacas de mandioca de 18 cm. En cada tolva entran aproximadamente 300 kg de estacas. (Figura 1 a, b y c) 
 

 
Figura 1. a) Esquema de la plantadora de estaca en forma vertical. b) Disposición del tren plantador. c) 
Esquema de la tolva. 
 
El mecanismo dosificador consta de cuatro discos acanalados regulables para ajustar la cavidad al diámetro 
de las estacas. Extrae la estaca de la tolva mediante un movimiento giratorio depositándola en una transición 
de rectángulo a círculo que hace que la rama se vuelva en posición vertical por acción de la gravedad. El 
sistema plantador es la principal innovación que presenta la máquina, 1 Ing. Agr. (Ms Sc) Ángela Burgos. 
Profesora Adjunta, cátedra de Cultivos III (Cultivos Industriales). Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad 
Nacional del Nordeste. Corrientes, Argentina. a) b) c) también patentada por la Universidad Nacional del 
Nordeste (UNNE) Es una solución sencilla para la siembra vertical. La estaca se deposita en el tubo circular 
en donde es sostenida por una membrana de caucho, el mecanismo biela manivela se mueve en sincronismo 
con toda la maquina mediante transmisión de cadena. (Figura 2 a, b, c y d). 
 

 
Figura 2. a) Mecanismo dosificador. b) Transición retangular-circular. c) Detalle del mecanisno plantador. d) 
Detalle del tubo de bajada, sistema d emanivela y membrana. 
 
El abre surco está constituido por dos discos de 46 cm de diámetro dispuestos en forma de “V”. La máquina 
tiene la posibilidad de variar su altura mediante los cilindros hidráulicos que posee el brazo basculante 
permitiendo tanto plantar en camellones como en suelo llano, además de la facilidad de transportarla. Otra 
característica destacable es que puede ser utilizado tanto, en sistema de siembra directa (sin remoción del 
suelo), cuanto en siembra convencional (suelo previamente labrado). Análisis económico: Se realizó un 
análisis económico de los costos de operación del prototipo en estudio con una plantadora de similar 
cantidad de surcos (máquina A). Para los costos de operación se tuvieron en cuenta variables como precio 
de combustibles y de productos fitosanitarios. La estrategia de cálculo fue expresar dichos costos siempre 
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sobre una hectárea unitaria. Se tomaron los datos de salarios básicos de personal rural de la Federación 
Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas y los costos por hectárea del laboreo de suelo y aplicación 
de fitosanitarios. Consideraciones: Autonomía del prototipo: 12 Hectáreas por día (Teórico). Cantidad de 
operarios del prototipo: 2 (Tractorista y un peón). Autonomía de la Maquina A: 6 Hectáreas por día. Cantidad 
de operarios de la Maquina A: 4 (1 Tractorista y 3 peones). Tractorista: Salario Básico (Jornal de 10 hs/día) 
$452,29. Peón General: Salario Básico (Jornal de 10 has/día $405,44. Gas Oil: 15,83 $/lt. Fertilizante (Urea): 
380 U$S/tn. Herbicida: 6,60 U$S/lt (tomando un dólar de $17,00 y valores al 18/12/2017) Es importante 
destacar la frecuencia de aplicación de herbicida en ambos tipos de plantación (horizontal y vertical). En la 
plantación horizontal se requieren de cinco a siete aplicaciones a lo largo de la campaña debido a la fuerte 
amenaza de malezas, no es así en la plantación vertical, ya que esta requiere entre dos y tres aplicaciones 
durante la campaña. 
 
Resultados y discusión  
Los resultados del análisis económico indican que el costo por hectárea de la plantación automatizada (sin 
necesidad de peones), haciendo uso del prototipo de plantadora vertical, es menor a la plantación 
convencional usando la Maquina A (necesita un peón por surco) (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Análisis de costos operativos. 

 
 
Conclusiones 
Es importante destacar que existe una demanda insatisfecha y en consecuencia, es necesario incrementar 
la producción para lograr una oferta acorde a las necesidades del mercado. Se considera que mecanizando 
la producción se lograra aumentar la superficie producida. Uno de los eslabones de la cadena productiva es 
la plantación, si se dispone de una máquina que no dependa de la mano del hombre para poder realizar esta 
tarea y que a la vez sea accesible para los productores, será un aporte importante para afianzar la producción 
de mandioca. De esta manera, al contar con una máquina plantadora de estacas en posición vertical 
producida en Argentina habrá una mejor competencia tanto, con las máquinas importadas, cuanto con las 
de fabricación nacional lo que permitiría explorar nuevos potenciales que hoy, por falta de materia prima, 
no se realiza. La validación de la performance de este prototipo es una materia pendiente la cual se llevará 
acabo al finalizar su construcción. 
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Introdução  
As informações sobre a interação humana com a flora amazônica são importantes para o mapeamento de 
regiões-chave para a conservação biológica, especialmente no que diz respeito às espécies estratégicas para 
a segurança alimentar. As práticas culturais realizadas pelos povos amazônicos levaram à construção de um 
dos maiores acervos de plantas úteis no planeta, resultando na domesticação de espécies que extrapolaram 
seu valor cultural e econômico para outros países, como é o caso da mandioca (Manihot esculenta Crantz, 
Euphorbiaceae). A produção dessa planta na Amazônia é sustentada principalmente por um patrimônio 
genético resguardado em sistemas tradicionais de produção, baseados em etnovariedades, que são os tipos 
locais de mandioca cultivados e reproduzidos tradicionalmente por meio de práticas que podem variar de 
acordo com a diversidade sociocultural de cada região (KERR; CLEMENT, 1980; CHERNELA, 1986; 
EMPERAIRE; PERONI, 2007; HECKLER; ZENT, 2008; FRASER, 2010; ROBERT et al., 2012). O presente estudo 
teve como objetivo levantar a riqueza de etnovariedades de mandioca cultivadas pelos comunitários da 
Gleba Nova Olinda I, estado do Pará, Brasil e demonstrar a importância das comunidades agroextrativistas 
para a conservação do patrimônio agrobiológico local. 
 
Material e métodos  
A área do estudo corresponde à Gleba Nova Olinda I, localizada nos municípios de Santarém e Juruti, região 
oeste do estado do Pará (Figura 1). O território tem cerca de 173 mil hectares, abrangendo 14 comunidades 
ribeirinhas e indígenas. A população é formada por 1.304 pessoas, a maioria nascida ali e quando não, são 
advindos de outras comunidades rurais de Santarém e de municípios vizinhos. As florestas, roçados e os 
quintais são as principais áreas de uso e obtenção de recursos naturais, principalmente para a realização da 
agricultura, caça, pesca, extrativismo e pequenas criações. Os recursos utilizados pelos comunitários estão 
sujeitos à variação temporal quanto à disponibilidade no decorrer do ano, o que é comum em atividades 
agroextrativistas. Os dados referentes à agrobiodiversidade e ao etnoconhecimento da mandioca foram 
obtidos durante o trabalho de campo e as oficinas realizadas junto aos comunitários do Projeto 
Fortalecimento da Economia Agroflorestal e Extrativista das Comunidades na Gleba Nova Olinda I – Pará. 
Durante as atividades, com participaram 15 mulheres e 31 homens, entrevistados individualmente ou em 
casais. Foram anotados os nomes das etnovariedades e os atributos utilizados por cada informante para 
diferenciá-las, a origem das mandiocas e histórias de vida. A realização de entrevistas, conversas informais 
e visitas a alguns roçados permitiu a obtenção dos dados sobre as etnovariedades de mandioca cultivadas 
por moradores das comunidades Cachoeira do Maró, Fé em Deus, Mariazinha, Novo Lugar, Prainha, 
Repartimento, São José do Progresso e Vista Alegre, todas localizadas no rio Maró. Foram inseridos dados 
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relacionados à comunidade Mentai, localizada fora dos limites da Gleba, mas citada como colônia agrícola 
em passado recente e como distribuidora de mandioca. A riqueza de etnovariedades foi analisada por meio 
da curva de rarefação, que consiste em calcular o número esperado de etnovariedades em cada amostra 
para um tamanho de amostra padrão (PERONI et al., 2008). Para a aplicação na etnobotânica, considera-se 
o número de citações em cada entrevista que compõe a amostra (HANAZAKI et al., 2000). A curva de 
rarefação foi gerada por meio do programa Estimate Swin 8.20. 
 
Resultados e discussão 
A área total cultivada pelos moradores da gleba foi de aproximadamente 522,5 ha, dos quais 63% são 
destinados às roças de M. esculenta. Neste locais, os arranjos de plantio são variáveis, mas foram 
identificados três tipos principais: o plantio ‘atrapalhado’, o qual permite a diversificação de outras espécies 
preferidas dieta local, como banana (Musa sp.), jerimum (Cucurbita sp.), milho (Zea mays L.), feijão 
(Phaseolus vulgaris L.), arroz (Oryza sativa L.), batata (Ipomoea batatas (L.) Lam.) e cana-de-açúcar 
(Saccharum officinarum L.); o plantio ‘de carreira’, que favorece a produção mais elevada por unidade de 
área e a obtenção de excedente para a comercialização da farinha; e o plantio “atrapalhado” da mandioca 
em meio a outras plantas em “carreira”. Os comunitários relataram pelo menos 52 etnovariedades de 
mandioca e detalharam as principais referências ecológicas, morfológicas e organolépticas (cores de diversas 
estruturas vegetais) que particularizam cada tipo de mandioca, o que frequentemente é utilizado para a sua 
nomeação local (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Curva de rarefação para as etnovariedades reconhecidas na Gleba Nova Olinda I, estado do Pará, 
Brasil. 
 
A diversidade identificada é resultado de um longo processo de construção mantido em redes de trocas que 
extrapolam o território local, permitindo a ampliação dos tipos de mandioca, geralmente com usos 
diferentes. Por exemplo, as mandiocas Inajazinho, Coraci, Sardinha, Arrouba, Seis-meses e Jaraqui são 
especialmente mencionadas como ótimas fornecedoras de goma, sendo que a Coraci também é boa para 
extração do tucupi. As indicadas para a produção de farinha são principalmente Coraci, Sardinha, Jaraqui e 
Achada, por apresentarem tubérculos rendosos e de coloração amarela. Socialmente, a obtenção dos 
propágulos, ‘manivas’, ocorreu tanto entre familiares como entre amigos, de forma intra e intercomunitária, 
podendo abranger locais de outros estados, caso do município de Parintins, Amazonas 
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Conclusão  
O presente estudo de caso exemplifica o papel crucial das populações amazônicas nas políticas de segurança 
alimentar e para a conservação agrobiológica, uma vez que evidenciou a expressividade da cultura da 
mandioca em sistemas tradicionais de produção, baseados predominantemente por etnovariedades. Esse 
patrimônio local inclui plantas com diferentes característica e atributos produtivos e foi construído por meio 
de diferentes práticas, incluindo a circulação de plantas por meio de rede de trocas, cultivo e reprodução 
em roças. 
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Introdução  
A mandioca é uma cultura tradicional da culinária dos brasileiros e para alimentação direta é cultivada em 
pequena escala em todo território nacional enquanto para a produção de amido (fécula) e farinha o cultivo 
ocorre em áreas mais extensas e com a presença de indústrias processadoras no Paraná, Mato Grosso do 
Sul, Santa Catarina, São Paulo e Bahia, principalmente. A implantação das lavouras de mandioca para a 
produção de raízes normalmente ocorre por estacas, chamadas popularmente de manivas, as quais são 
fragmentos de caules também conhecidos por ramas (ALVES, 2006). Por tradição mais do que centenária, o 
plantador brasileiro de mandioca não tem nenhuma tendência para empregar manivas mais longas que 10 
a 12 cm, ou com poucas gemas, talvez porque, na realidade, esse material, sob condições favoráveis, além 
de brotar e produzir raízes de maneira conveniente e satisfatória para os casos particulares de cada 
agricultor, facilita a colheita manual (LORENZI, 2003). O comprimento de manivas está diretamente 
relacionado com a quantidade de substancias de reservas necessárias para uma boa brotação da maniva e 
vigor da planta. Manivas pequenas (menores que 10 cm), tem pouca probabilidade de brotação em campo, 
principalmente quando a umidade do solo é baixa. Por outro lado, manivas muito grandes (maiores que 30 
cm) tem maior capacidade de enraizamento e brotação, porém de difícil manuseio e maiores possibilidades 
de estarem afetadas por pragas e/ou patógenos. Em geral, o tamanho da maniva deve variar de 15 a 20 cm, 
bem como o número de gemas também deve ser superior a sete gemas em uma maniva de 20 cm, o que 
assegura ainda mais o estabelecimento de uma nova planta nas condições de campo (MATTOS, et al, 2006). 
No plantio mecanizado, as plantadoras disponíveis no mercado cortam as mudas basicamente em 
comprimentos de 13 ou 17 cm (TAKAHASHI & GONÇALO, 2005). Considerando ainda a colheita mecanizada, 
onde as observações dos desenvolvedores dos protótipos de colhedoras indicam que o uso de manivas 
menores no plantio facilita o despinicamento (remoção das raízes da cepa) mecânico das raízes, realizou o 
presente trabalho com o objetivo de avaliar o efeito de 3 comprimentos de manivas sobre o 
desenvolvimento e a produtividade de mandioca. 
 
Material e métodos  
O experimento foi realizado em um propriedade rural localizada no distrito de Porto Mendes, Marechal 
Cândido Rondon. O solo da área experimental é caracterizado como Latossolo Vermelho eutroférrico (LVe) 
de textura muito argilosa. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, em arranjo 
fatorial 5 X 3, sendo o primeiro fator composto pelas cultivares de mandioca Santa Helena (Fécula Branca), 
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Baianinha, Embrapa BRS CS 01, Embrapa Clone 864 e Embrapa Clone 6057 e, o segundo fator composto 
pelos comprimentos de corte das manivas 7, 13 e 18 cm), sendo empregadas quatro repetições por 
tratamento, totalizando 60 parcelas. Cada parcela possuía em torno de 130 m², com aproximadamente 36 
m de comprimento x 3,6 m de largura (4 linhas de plantio). Antes do início do experimento a área foi 
cultivada com milho safrinha e após a colheita deste realizou-se o preparo reduzido com um subsolador no 
mês de agosto de 2016.  
O experimento foi implantado entre os dias 12 e 14 de setembro de 2016 utilizando ramas que foram 
selecionadas para eliminar as pontas ressecadas ou mesmo as ramas inteiras que não apresentavam boa 
qualidade. O plantio foi realizado com uma plantadora Planti Center, modelo Bazuca 2, originalmente 
equipada com mecanismo de corte das manivas do tipo navalha construído para o corte em comprimento 
de 18 cm (3 navalhas). Posteriormente, foram substituídos os mecanismos de corte do tipo navalha para o 
plantio das parcelas com comprimento de manivas de 13 cm (4 navalhas) e 7 cm (8 navalhas). Em todos os 
comprimentos de manivas ajustou a distância entre manivas no sulco para em torno de 63 a 65 cm a partir 
da relações de transmissão do acionamento do sistema de corte das manivas. Realizou-se adubação de base 
com superfosfato simples na dose de 150 kg ha-1 e a profundidade de plantio das manivas foi de 
aproximadamente 8 cm. Após o plantio, retirou-se 2 manivas das duas linhas centrais de cada parcela do 
sulco para as avaliações de comprimento de manivas, diâmetro da maniva e da medula e contagem do 
número de gemas. Aos 85 dias após o plantio avaliou-se a altura de todas as plantas das duas linhas centrais 
de cada parcela com um trena. No momento da colheita, realizada entre os dias 10 e 12 de agosto de 2017 
(aproximadamente 11 meses após o plantio), avaliou-se a população de plantas contabilizando todas as 
plantas da parcela bem como o número de caules por planta. A colheita de toda a parcela foi realizada com 
uma colhedora autopropelida de mandioca (protótipo) com capacidade de colher 4 linhas simultaneamente, 
desenvolvida pela Triumaq Equipamentos de Marechal Cândido Rondon - PR.  
Após a colheita, eventuais perdas de raízes foram recolhidas e somadas a colheita da máquina para calcular 
a produtividade final por hectare. Para a determinação de amido, foi utilizado o método da balança 
hidrostática (CEREDA, VILPOUX & TAKAHASHI 2003) com amostras de 5 kg de raízes de cada parcela Os dados 
obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey à 5% de 
probabilidade. 
 
Resultados e discussão   
Para os parâmetros avaliados para a caracterização das manivas plantadas nos tratamentos em estudo e a 
altura das plantas aos 85 dias após o plantio não houve interação entre os fatores cultivas e comprimentos 
de manivas. Pode-se verificar que os comprimentos de maniva ficaram próximos aos esperados e que o 
diâmetro das manivas da cultivar Embrapa Clone 6057 foi maior que das cultivares Baianinha, Embrapa BRS 
CS 01 e Embrapa Clone 864 (Tabela 1). O diâmetro da medula foi semelhante nas cultivares e comprimentos 
de manivas. Já o número de gemas foi maior na Santa Helena e menor nas cultivas Baianinha e BRS CS 01. 
Em relação ao desenvolvimento, nota-se um expressiva diferença da altura de plantas aos 85 dias após o 
plantio nas cultivares, onde a Embrapa Clone 864 e a BRS CS 01 foram superiores as demais e, no 
comprimento das manivas, obteve-se maior altura conforme aumentou o comprimento das mesmas. Além 
dessas informações, observou-se maiores danos as manivas da cultivar Embrapa Clone 6057 no 
comprimento de manivas de 7 cm, possivelmente em função do diâmetro das mesmas bem como pela 
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característica da rama que era mais quebradiça do que as outras cultivares. 
 
Tabela 1. Valores médios de caracterização das manivas plantas nas cultivares com os tamanhos de manivas 
e altura de planta aos 85 dias após o plantio. Marechal C. Rondon, 2018. 

 
 

Para o número de caules por planta e a população de plantas por hectare, a interação entre os fatores 
cultivares e comprimentos de manivas foi significativa (Tabela 2). Verifica-se que nas cultivares Baianinha e 
Embrapa Clone 864 o comprimento de manivas de 18 cm apresentou maior número de caules por planta. Já 
em relação as cultivares, no comprimento de 13 e 18 cm a Embrapa Clone 864 apresentou o maior valor 
enquanto no comprimento de 7 cm não houve diferença. A população de plantas foi menor no comprimento 
de manivas de 7 cm em todas as cultivares, enquanto os comprimentos de 13 e 18 foram semelhantes. Já 
comparando as cultivares nos comprimentos de manivas, no comprimento de 7 cm a BRS CS 01 e a Embrapa 
Clone 864 foram muito superiores as demais cultivares. Essa tendência se manteve nos comprimentos de 13 
e 18 cm, embora com menores diferenças. 
 
Tabela 2. Valores médios de números de caules por planta e população de plantas no desdobramento da 
interação entre os fatores cultivares e comprimentos de manivas no momento da colheita. Marechal C. 
Rondon, 2018. 

 
 
Na produtividade de raízes e massa de amido também houve interação entre os fatores cultivares e 
comprimentos de manivas (Tabela 3). Nos comprimentos de maniva, pode-se verficar que nas cultivares 
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Embrapa BRS CS 01 e Embrapa Clone 864 os comprimento de manivas não afetaram estatisticamente 
produtividade. Já nas cultivares Santa Helena, Baianinha e Embrapa Clone 6057 o comprimento de 7 cm 
apresentou menor produtividade. Embora nessas cultivares os comprimentos de 13 e 18 cm não 
diferenciaram estatisticamente, que ocorre um expressivo aumento de produvidade nas mesmas quando se 
utilizou manivas de 18 cm. Em relação ao amido, verifica-se que as cultivas Santa Helena, Baianinha, 
Embrapa BRS CS 01 e Embrapa Clone 6057 apresentaram as maiores massas de amido no comprimento de 
18 cm das manivas enquanto na Embrapa Clone 864 não ocorreu diferença. Nos tamanhos de maniva de 13 
e 18 cm, a cultivar Embrapa BRS CS 01 apresentou o maior valor em relação as demais cultivares. Já no 
comprimento de 7 cm, além da BRS CS 01 a Embrapa Clone 864 também foi superior as cultivas Santa Helena 
e Baianinha. 
 
Tabela 3. Valores médios de produtividade de raízes e massa de amido (balança hidrostática, amostra de 5 
kg) no desdobramento da interação entre os fatores cultivares e comprimentos de manivas no momento da 
colheita. Marechal C. Rodon, 2018. 

 
 
Conclusões  
O comprimento de maniva de 7 cm não se mostrou viável para a implantação da cultura da mandioca, 
embora algumas cultivares apresentaram um bom desempenho com a utilização desse comprimento. O 
comprimento de manivas de 18 cm proporcionou maior desenvolvimento das plantas aos 85 dias após o 
plantio e maior produtividade de raízes em 4 das 5 cultivares estudas. Para garantir maior sucesso na 
implantação da lavoura e produtividade, deve-se considerar o comprimento correto das manivas para cada 
cultivar. 
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Introdução  
A produtividade da cultura da mandioca em sistemas de preparo reduzido, chamados conservacionistas, é 
igual ou superior aos sistemas de preparo convencional. O estudo propõe comprovar que esses sistemas de 
preparo, minimizam os impactos sobre os atributos físicos do solo; reduz custos operacionais, permitindo 
que produtores agrícolas com menor poder aquisitivo possam adotar essas formas de manejo; e trás 
benefícios característicos da conservação do solo como: aumento da fertilidade e melhoria das 
características físicas. E de maneira geral, o preparo do solo na produção de mandioca visa melhorar as 
condições físicas do solo para brotação das manivas e crescimento das raízes, mediante aumento da aeração, 
da infiltração de água e da redução da resistência do solo à penetração das raízes (FERREIRA FILHO et al. 
2013). A UFRB está localizada no Recôncavo da Bahia, região dos Tabuleiros Costeiros caracterizada por solos 
coesos e com limitações para uso agrícola. A falta de informação dos produtores quanto às questões de uso, 
manejo, conservação e recuperação dos solos inerentes às atividades de exploração agropecuária e 
adequadas às características regionais resultam em baixas produções, erosão, perda de solo e 
consequentemente degradação dos ambientes de produção. Portanto, se faz necessário um trabalho de 
sensibilização junto aos futuros profissionais das áreas de ciências agrárias, biológicas e ambientais, 
representantes da sociedade e profissionais da área, sobre a necessidade de preservar efetivamente o único 
bem que o produtor possui o “solo”. É preciso perenizar este recurso por meio da aplicação e da adoção de 
tecnologias e metodologias mais eficientes no que diz respeito à conservação e consequentemente ao 
incremento da produtividade. 
 
Material e métodos  
O experimento foi conduzido em uma área experimental da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 
em Cruz das Almas, entre os meses de agosto de 2016 à agosto de 2017 utilizando-se as cultivares de 
mandioca Poti Branca e Mulatinha. O plantio foi realizado com uma plantadora adubadora de duas linhas 
no esquema de fileiras duplas, com arranjo de 0,6 m x 0,6 m x 2,0 m sob palhada de Urocloa, após a 
dessecação da área. A adubação de plantio e cobertura foi realizada de acordo com os resultados da análise 
de solo. Os tratamentos de preparo do solo foram cinco instalados em faixa com seis repetições, totalizando 
30 parcelas. Os tratamentos foram: 1. Faixa com mobilização do solo com arado + grade aradora + grade 
niveladora; 2. Faixa com mobilização do solo com grade aradora + grade niveladora; 3. Faixa com mobilização 
do solo com escarificacão; 4. Faixa testemunha sem preparo do solo e sem manejo dos resíduos vegetais 
(utilizado para comparar os efeitos nos parâmetros físicos do solo, local onde não foi implantada a cultura 
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da mandioca); 5. Faixa com mobilização do solo com subsolador. Para comparar o efeito dos sistemas de 
preparo do solo sobre a produtividade da cultura, a mandioca foi implantada nos quatros tratamentos de 
mobilização do solo utilizandose seis repetições, totalizando 12 parcelas. 
Foram utilizadas duas variedades de mandioca em cada tratamento - Mulatinha e Poti Branca. As faixas dos 
tratamentos foram de 500 m2 com dimensões de 10,0 m de largura por 50,0 m de comprimento. A mandioca 
foi plantada após a realização dos tratamentos com preparo do solo e sua condução quanto ao manejo da 
nutrição mineral, controle de plantas daninhas, pragas e doenças foram de acordo com a recomendação 
agronômica. O plantio foi realizado com manivas adequadas, na segunda quinzena de agosto de 2016 
utilizando-se uma plantadora de mandioca da marca Planti Center. No ponto de colheita, foram avaliadas as 
seguintes variáveis: a) Fatores de resistência física do solo; b) Produtividade, em t ha-1 , expresso pela 
multiplicação da população pela massa de raízes. A amostragem foi realizada alocando-se uma malha de 60 
pontos e os dados obtidos foram analisados através da estatística descritiva. 
 
Resultados e discussão  
Com os resultados observa-se a influência da forma de preparo do solo, com mobilização ou não, nos 
parâmetros físicos do solo, assim como a produtividade da cultura mandioca. Verifica-se que o CV para o 
Aração é muito maior do que para as demais operações. Através do CV de cada forma de preparo, observa-
se seu aumento proporcionalmente a maior mobilização do solo. Os preparos com melhores médias foram 
respectivamente subsolagem e escarificação. Os resultados desse projeto servirão para validação de 
sistemas de manejo com menor impacto sobre as áreas de exploração agrícola e como forma de incentivar 
a adoção de técnicas de conservação dos solos entre os pequenos produtores, com vistas as suas 
características econômicas e sociais. 
 
Tabela 1. Resultados das avaliações de atributos de fisica do solo – Resistência do solo a penetração em MPa. 

 
 
 
 
 
 
Table 2. Resultados da análise para o teste entre as variedades. 
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Conclusão  
Os tratamentos de formas de preparo de solo não apresentaram diferença na resistência do solo a 
penetração e, portanto não houve interferência no desenvolvimento da cultura de mandioca. A Variedade 
Poti Branca apresentou maior produtividade independente da forma de preparo de solo. Independente da 
forma de preparo as variedades Poti Branca e Mulatinha apresentaram produtividades superiores quando 
comparado com os dados oficiais para estado da Bahia. Os resultados de produtividade compravam que 
formas de manejo mecanizado conservacionista com menor mobilização do solo, como escarificação e 
subsolagem, podem ser adotadas na cultura da mandioca. 
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Introdução  
Originária da América do Sul, a mandioca (Manihot esculenta Crantz) constitui um dos principais alimentos 
energéticos para mais de 700 milhões de pessoas, principalmente nos países em desenvolvimento. Mais de 
100 países produzem mandioca, sendo que o Brasil participa com 10% da produção mundial (é o terceiro 
maior produtor do mundo) (FAO, 2014). Esta cultura é de fácil adaptação e é cultivada em todos os estados 
brasileiros, situando-se entre os oito primeiros produtos agrícolas do país, em termos de área cultivada, e o 
sexto em valor de produção.  
A mandioca é uma cultura de fácil adaptação, porém segundo pesquisas ela produz melhor em regiões de 
clima mais quente. A maior concentração ocorre nos estados do nordeste, cuja Região representa 
aproximadamente 25% da produção Nacional. Assim como nos países africanos, no Nordeste e no norte do 
Brasil a mandioca também representa o principal produto da cesta básica para um enorme contingente 
populacional (SEAB, DERAL, 2014) A cultura da mandioca possui um alto potencial econômico. A alimentação 
humana e a animal é a principal finalidade. As raízes são utilizadas tanto como matéria prima para produção 
de diversos produtos na indústria como o amido, farinhas, raspas, álcool e também na alimentação humana 
em bolos, biscoitos, pães tortas roscas, cremes, pudins. A parte aérea da mandioca pode ser usada na 
alimentação animal na forma “in natura”, em misturas com outros alimentos, silagem, feno, etc. (CONAB, 
2013/2014).  
O processo de colheita da mandioca (ManihotesculentaCrantz) é uma etapa de suma importância, pois 
representa o momento da avaliação da safra quanto aos aspectos produtivos e qualitativos. A fase de 
colheita é uma das mais onerosas do sistema de produção da mandioca, com cerca de quase metade do 
custo de produção. Quanto aos métodos de colheita da mandioca tem se o manual, mecanizado e semi-
mecanizado. O manual tem sido o mais utilizado em função da predominância de pequenas áreas de plantio. 
Normalmente se realiza uma poda da parte aérea da planta para facilitar o arranquio das raízes ou fazse o 
arranquio direto da planta sem a poda. Nessas condições normalmente se faz o uso de enxada ou enxadão 
para facilitar o trabalho e evitar quebrar as raízes. No semi-mecanizado, se realiza a poda, manualmente ou 
com roçadeiras mecanizadas da parte aérea das plantas e são utilizados “afofadores” que rompem o solo e 
facilitam o arranquio manual das raízes, entretanto, esses equipamentos quebram muito as raízes. No 
mecanizado, existem máquinas que fazem a poda da parte aérea e arrancam as raízes, sendo pouco 
utilizadas por estarem ainda em testes e ajustes (FIALHO; VIEIRA, 2011). Para que a colheita seja eficiente é 
necessário que as perdas ocorridas em qualquer etapa do processo sejam mínimas possíveis. Caso a colheita 
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não seja feita de forma correta ocorrerão perdas neste processo resultando em prejuízos para o produtor 
pois o mesmo investiu muitos recursos para aquisição de insumos, na conservação, manejo e preparo do 
solo, no controle de pragas, plantas daninhas e doenças. Porém para a cultura da mandioca ainda não se 
conhece ou existe em literatura, estudos que quantificaram as perdas relacionadas ao processo da colheita. 
Em vista disso, propôs-se neste trabalho desenvolver uma metodologia para avaliar as perdas na colheita da 
mandioca semimecanizada de mandioca. 
 
Material e métodos  
A metodologia desenvolvida para quantificar as perdas totais relacionadas ao processo de colheita da 
mandioca dividiu as perdas em cinco tipos de perdas ou locais de ocorrência das perdas: Perdas visíveis (PV) 
as quais ocorrem sobre a superfície do solo; perdas invisíveis (PI) as quais ocorrem abaixo da superfície do 
solo, ou seja, raízes inteiras ou partes que ficaram no solo após o arranquio; perdas na cepa (PCE) as quais 
ocorrem na cepa no momento do despinicamento; perdas no carregamento (PCA) as quais ocorrem no 
momento de carregamento das “leiras” (linha de montes de raízes) no caminhão e, perdas totais (PTO), que 
é a somatória de todas as perdas avaliadas.  
Para avaliação da metodologia utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso com arranjo em 
parcelas subdivididas, tendo-se nas parcelas principais duas propriedades rurais (A e B), localizadas no 
interior do município de Marechal Cândido Rondon-PR e, nas subparcelas os 5 tipos ou locais de ocorrência 
de perdas de raízes avaliadas (PV, PI, PCE, PCA e PTO), com 5 repetições. O solo das propriedades é 
classificado como Latossolo Vermelho eutroférrico e a mandioca da variedade Baianinha encontrava-se com 
dois ciclos (aproximadamente 24 meses). O tipo de colheita foi o semi-mecanizada com auxílio de 
equipamento afofador de mandioca acoplado ao engate de 3 pontos do trator para rompimento do solo a 
fim de facilitar o arranquio. Para determinação das perdas cada subparcela era composta por uma área de 
36 m2 (equivalente a quatro linhas com 10m de comprimento). Nesta área recolheram-se todas as perdas 
encontradas na superfície do solo as quais foram acondicionadas em sacos plásticos que posteriormente 
foram pesados. Na mesma área determinou-se as perdas invisíveis, sendo o solo revolvido com auxílio de 
enxadões até onde a haste do afofador atuava em profundidade ou fosse possível encontrar pedaços de 
raízes, localizando assim as raízes abaixo da superfície do solo. Para as perdas na cepa selecionou-se 65 cepas 
na área amostral (equivalente a população de plantas de mandioca na área de amostragem das propriedades 
rurais avaliadas) e com auxílio de facões retirou-se os restos de raízes contidas nas mesmas. Como o método 
de trabalho dos arrancadores de mandioca era de fazer duas linhas montes (leiras) de raízes após o 
despinicamento, para as perdas no carregamento foram recolhidas as perdas contidas na distância 
equivalente a 6 montes de raízes divididos em duas linhas, o que representava aproximadamente de 20 m. 
Assim, a área para as perdas de carregamento era composta por 12 linhas de mandioca com comprimento 
de acordo com a distância dos montes. Para cada propriedade foram realizadas cinco avaliações para cada 
tipo de perda. Para estimar as perdas por hectare, a partir da massa das raízes calculou-se as perdas em 
quilos por hectare. 
 
Resultados e discussão  
Na análise de variância o fator produtor não foi significativo enquanto o fator tipo de perda e a interação 
entre os fatores foi significativa estatisticamente (Tabela 1). Os dados demonstram que as perdas invisíveis 
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são as mais importantes na colheita semi-mecanizada de mandioca nas duas propriedades rurais avaliadas. 
As outras perdas avaliadas apresentaram valores 19,55% do total no produtor A e 40,23% no produtor B, e 
indicam que há uma diferença expressiva da qualidade do serviço manual realizado durante a colheita nos 
produtores avaliados, pois um cuidado maior no despinicamente, recolhimento e carregamento minimizam 
muito esses tipos de perdas. Já as perdas invisíveis encontradas, que representam a maior parte, devem-se 
em parte ao trabalho do afofador que pode cortar raízes mais profundas ao meio ou ao tráfego do trator 
durante o afofamento que pode quebrar as raízes da linha lateral afofada anteriormente, pois com o 
equipamento utilizado (de 2 linhas) o trator trafega sobre parte da entre linha já afofada na passada anterior. 
Nesses casos, no momento de arrancar as plantas manualmente e amontoá-las para despinicamento é 
possível detectar esses problemas e encontras essas raízes ou partes com o uso de um enxadão. No entanto, 
essa prática torna o serviço mais lento e reduz os ganhos financeiros da mão de obra que geralmente é 
remunerada por produtividade (toneladas colhidas). A medotologia desenvolvidade em empregada nessa 
avaliação se mostrou eficiente para avaliar as perdas de mandioca durante a colheita semi-mecanizada. Em 
colheitas totalmente mecanizadas possivelmente há necessidade de incluir mais tipos de perdas com o 
objetivo de identificar os pontos que apresentam a maior porcentagem de perdas. 
 
Tabela 1. Valores médios (kg ha-1) dos tipos de perda em função dos produtores. 

 
 
Para uma lavoura de mandioca com dois ciclos com produtividade na faixa de 35000 a 50000 kg/ha , as 
perdas encontradas representaram cerca de 17,5% e 12,2% da produtividade total. 
 
Conclusões  
A metodologia desenvolvida para avaliar as perdas na colheita semi-mecanizada de mandioca se mostrou 
eficiente para caracterizar e quantificar os tipos de perdas; As principais perdas são as invisíveis, embora 
existe diferença entre as propriedades, as quais representaram 59,8% numa propriedade 80,5% na outra do 
total de perdas; As perdas totais somaram 6728,02 kg ha-1 em uma propriedade e 5515,08 kg ha-1 na outra 
propriedade. 
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