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Sinopse: 

Estudou-se a adaptabilidade e estabilidade de sete etnovariedades de 

mandioca nos municípios de Lábrea e Manaus, AM. Análise da interação 

genótipo x ambiente. Aspectos como números de raízes comerciais, massa 

total das raízes comerciais e coloração das raízes foram avaliados. 
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Resumo 

 

Existem várias etnovariedades de mandioca brava que são consumidos, principalmente 

na forma de farinha, no estado do Amazonas. Uma estratégia de melhoramento destas 

etnovariedades é testá-las em locais amazônicos diferentes do seu local de origem. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar a adaptabilidade e estabilidade de sete variedades de mandioca. As 

variedades foram oriundas de Lábrea (Cobiçada, Minerva e Flecha-amarela) e Manaus (Maná, 

Trairinha, Nanica e Jurará). O delineamento experimental em cada local foi de blocos ao 

acaso, com sete tratamentos e quatro repetições, com oito plantas por parcela. Foram 

avaliados: massa total, matéria seca, número e coloração da polpa das raízes comerciais, 

espessura da entrecasca, massa da parte aérea, diâmetro da haste e altura da planta. As 

análises GxE revelaram que apenas há interação para diâmetro, número e produtividade de 

raízes comerciais, e altura de planta. E as análises de adaptabilidade e estabilidade da 

produtividade mostraram que a variedade Jurará é instável, porém, é a mais adaptada a ambos 

locais. Em Lábrea e Manaus obteve, respectivamente: 43,7 e 26,5 t ha
-1

 de raízes; 39,8 e 43,7 t 

ha
-1 

de massa aérea; 10,8 e 4,8 raízes por planta e 331,7 e 316,6 cm de altura de planta. 

Portanto, a variedade Jurará deveria ser testada em outros locais da Amazônia. 

 

Palavras-Chave: Recursos genéticos; Interação genótipo x ambiente; etnovariedades de 

mandioca. 

 

 



 
 

Abstract 
 

In Amazonas state (Brazil) there are a lot of manioc landraces which are mainly 

consumed as flour. For improve this species, the best and easiest strategy is to test them in 

different Amazonian locations. This work aimed to evaluate the adaptability and stability of 

seven bitter manioc landraces. From Lábrea were chosen Cobiçada, Minerva and Flecha-

amarela, and from Manaus Mana, Trairinha, Nanica and Jurará. In each local was adopted 

randomized block design, with seven treatments and four replications, with eight plants per 

plot. The evaluated characteristics were: plant height, stem diameter; root  number, pulp color, 

yield and dry matter; and aerial mass. The GxE analyses revealed there to be interaction only 

for root diameter, number and yield, and plant height. And the adaptability and stability 

analyses of root yield showed Jurará landrace was unstable, yet it was the most adapted to 

both locations. In Lábrea and Manaus Jurará yield, respectively: 43.7 and 26.5 t ha
-1

 of roots; 

39.8 and 43.7 t ha
-1

 of aerial mass; 10.8 and 4.8 roots per plant and 331.7 and 316.6 cm of 

plant height. Therefore, the Jurará should be tested in elsewhere of Amazon. 
 

Keywords: Genetic resources; Genotype x environment interaction; manioc landraces. 
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1. Introdução 

 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma planta perene, arbustiva, pertencente 

à família Euphorbiaceae, reunindo cerca de 1.200 espécies (Fukuda e Iglesias, 2003). É 

originária da América do Sul, mais precisamente no Brasil, nas áreas localizadas ao sul da 

Amazônia nos estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso. As raízes de cores variadas contêm 

significativa quantidade de amido (Olsen e Schaal, 2001). As folhas concentram teores de até 

18% de proteínas e razoáveis conteúdos de vitamina B1, fósforo e ferro, as raízes são fonte de 

carboidratos, apresentando elevados teores energéticos, que servem de alimento básico para 

mais de 700 milhões de pessoas em pelo menos 105 países (Fukuda e Iglesias, 2003). 

A produção mundial de mandioca em 2014 foi de 268,3 milhões de toneladas de 

raízes, tendo a África com a região com maior expressão produtiva, 145,6 milhões de 

toneladas, seguido da Ásia, 89,8 milhões de toneladas, América do Sul 30,6 milhões de 

toneladas, sendo que somente o Brasil produziu 23 milhões de toneladas (FAO, 2014), 

contribuindo assim com apenas 8,62% da produção mundial. Esta média é considerada baixa 

quando comparada aos 30% de participação no cenário agrícola mundial na década de 1970. 

Nos últimos 10 anos a produção brasileira estagnou-se na faixa de 20 a 25 milhões de 

toneladas de raízes ao ano (Groxko, 2016). A previsão para 2017, e de uma safra de 

20.746.710 toneladas de raízes, redução de 12% em relação ao ano anterior, da mesma forma 

a área plantada foi reduzida em 8,8% totalizando uma área de 1.411.013 hectare (ha) 

(LSPA/Agosto, 2017). 

A mandioca é cultivada em todas as regiões brasileiras. Na região Centro-Sul, 

predomina o processo industrializado e mecanizado. Nas regiões Norte e Nordeste, a 

produção é mais artesanal. Entretanto, a produção nacional é mais significativa em nos 

Estados do Pará, com 24,% da produção, seguidos do Paraná, Bahia, Maranhão, Rio Grande 

do Sul e São Paulo (IBGE, 2017). 

Na Amazônia brasileira, a mandioca é cultivada em pequena escala, contrastando 

com os sistemas agrícolas de larga escala, na forma de monocultura. Mas, o material genético 

cultivado nesta região apresenta ampla variabilidade em características agronômicas 

importantes (Carvalho, 2005). O que é uma vantagem para fazer melhoramento genético desta 

espécie. No entanto, são poucos estudos confiáveis de introdução ou de interação genótipo x 

ambiente que possam servir como base para sugestão desta espécie aos produtores locais, bem 

como, às populações tradicionais da região Amazônica. 

O estado do Amazonas contribuiu com apenas 8% da produção nacional em 2016 

(IBGE, 2017), no entanto, destaca-se pelo expressivo número de etnovariedades existente no 
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ecossistema de terra firme da região. Em Lábrea, estas etnovariedades correspondem a 80% 

da produção total do município, cultivadas em solos de terra firme sem calagem e adubação. 

Nessa condição a produção em 2012, atingiu 30.052 toneladas de raízes, com produtividade 

de 11 t ha-1, um pouco acima da média estadual: 10,23 t ha-1 (Dias et al., 2012). Portanto, 

introduzir algumas dessas variedades em outros locais de baixa tecnologia ou com solos 

pobres poderiam melhorar a produtividade e qualidade da mandioca. De forma similar em 

Manaus, por ser a capital existem mais cultivares de terra firme, provavelmente, introduzidas 

de vários locais da Amazônia. Destas, algumas são mais aceitas pelos agricultores, as quais 

após serem introduzidas em outros locais, podem melhorar o desempenho agronômico. 

Por isso, estudos de interação genótipo x ambiente (G x E) auxiliariam na seleção e 

recomendação de variedades para diferentes locais. Realizar este trabalho na Amazônia 

brasileira com etnovariedades de mandioca da região amazônica poderia aumentar de forma 

rápida a quantidade e qualidade da mandioca produzida nesta região. 

Neste trabalho, foram introduzidas algumas etnovariedades do município de Lábrea 

em Manaus e vice-versa, para o cultivo em terra firme, sem correção do solo e nenhuma 

adubação, no entanto os solos apresentavam histórico de atividades agrícola, usando-se 

análises de interação genótipo x ambiente (G x E) com metodologias para estimar a 

adaptabilidade e estabilidade das variedades testadas.  

Dessa forma este trabalho contribuirá para o incremento da produtividade da 

mandioca em Manaus e Lábrea, com expectativas amplas de oferecer oportunidade de 

selecionar algumas cultivares com elevada estabilidade que poderiam ser testadas em outros 

locais da Amazônia. 
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2. Revisão de Literatura 

2.1 Taxonômia e origem 

A Manihot esculenta Crantz tem vários nomes no Brasil tais como aipi, aipim, 

castelinha, uaipi, macaxeira, mandioca-doce, mandioca-mansa, maniva, maniveira, pão-de-

pobre, mandioca-brava e mandioca-amarga. A palavra mandioca é de origem tupi: manioc -

junção do nome de Mani e da palavra oca, que significa “casa de Mani”(Normanha, 1982). O 

gênero Manihot apresenta mais de 100 espécies descritas, a maioria nativa do Brasil (Ledo et 

al., 2014). Nesta espécie encontram-se dois grupos de mandiocas: as mansas (doces ou de 

mesa) e as bravas (amargas ou venenosas), reunindo centenas de variedades. A única maneira 

de separar os dois grupos é pela sua toxicidade (Alves, 2006). 

A mandioca pertence à classe das Dicotiledôneas, subclasse Archiclamydeae, ordem 

Euphorbiales, família Euphorbiaceae e ao gênero Manihot e à espécie Manihot esculenta 

Crantz. É uma espécie alógama, altamente heterozigótica, monóica com 2n = 36 

cromossomos (Fukuda, 1999). 

O Brasil é considerado o centro de origem e diversificação da espécie cultivada 

(Gulick et al., 1983; Allem, 1994), e já foram catalogados cerca de 4132 acessos (Costa e 

Silva, 1992; Cordeiro et al., 1995), sendo mantidos em coleções de trabalho e bancos ativos 

de germoplasma por todo o país (Fukuda e Alves, 1987). 

Quatro principais centros de diversidade da espécie são reconhecidos no Brasil: a) O 

Planalto Central (altitude superior 1000 m) que tem maior número de espécies (72,5%); b) O 

Nordeste (10%); c) Sudeste (10%) e; d) Amazônia (7,5%) como o centro de maior diversidade 

da mandioca e seu ancestral (Carvalho, 2006). 

 

2.2 Características morfológicas 

As características morfológicas desta espécie são muito variadas. O tamanho e formato 

das raízes variam entre cilíndricas, cônicas e globosas. Estas por sua vez podem apresentar 

polpa creme, branco, amarelo e rosa (Fukuda e Carvalho, 2006).  

O caule é do tipo subarbustivo, quebradiço e dotado de nós salientes com gemas nas 

suas axilas (Conceição, 1987). As ramificações (figura 1 A) podem ser dos tipos dico, trico ou 

tetracotômicas (Fukuda e Carvalho, 2006). A altura é variável e diretamente relacionada à 

ramificação da planta. A cor do caule varia de acordo com a idade e o genótipo. Nas plantas 

jovens são verdes, vermelhas claras e pardas, mudam a sua cor a medida que a planta 

amadurece (Carvalho e Fukuda, 2006). 
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As folhas são do tipo simples, caducifólias, inseridas no caule, com formas 

espiraladas, espatulados, lanceolados, oblongos, ovadas e reniforme lobada e longamente 

peciolada; a sua cor verde, varia de tonalidade (Figura 1 B) do verde-claro ao verde escuro e 

vermelho ao roxo. As flores se dispõem em inflorescências cimosas (figura 1 C) do tipo 

panícula ou racemo, com 5-15 cm de comprimento, apresentando brácteas basais curtas e 

agudas, com coloração variável a depender do genótipo (Carvalho e Fukuda, 2006). As flores 

masculinas são em média 50 e são menores que as femininas, situadas nas extremidades de 

ramificação; e as femininas são em média seis e são maiores que as masculinas, situadas na 

base (Ceballos et al., 2004).  

O fruto (figura 1 D) tem aproximadamente 1,5 cm de diâmetro, é esquizocarpáceo 

com formação de cocas e a presença do carpóforo (Barroso et al., 2007). É uma cápsula 

contendo de 1 a 3 sementes carunculadas, e com comprimento médio de 5 a 10 mm de largura 

(León, 1987). O processo de maturação dos frutos leva cerca de cinco meses. Apresenta 

deiscência loculícida e septícida, abrindo-se por seis valvas quando completamente maduro. 

Alguns frutos podem apresentar asas bem desenvolvidas e sinuosas (Fukuda e Carvalho, 

2006). 

 

 
Figura 1. A – Caule subarbustivo com ramificação dicotômica; B – Folha lanceolada com 

sete lóbulos; C – Inflorescência cimosa do tipo racemo; D – Fruto esquizocarpáceo. 
Fonte: Autor (2016). 
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2.3 Importância socioeconômica 

A mandioca é cultivada em mais de 100 países e é considerada fonte energética para 

mais de 700 milhões de pessoas, em regiões tropicais como o Brasil, África e Índia. A 

mandioca está situada entre os oito primeiros produtos agrícolas do país, tanto em área 

cultivada, quanto em valor de produção (Lôbo et al., 2013). 

A mandioca está diretamente relacionada ao desenvolvimento histórico, econômico e 

social do Brasil. Quer seja para subsistência ou para fins industriais, a mandioca foi 

considerada pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, como a 

mais brasileira de todas as culturas econômicas (FAO, 2014). 

Sob o ponto de vista econômico, social e alimentar, o cultivo da mandioca impacta 

diretamente, na geração de emprego e renda de forma positiva, e na melhoria da qualidade de 

vida dos grandes, médios e pequenos produtores, principalmente em função da baixa 

complexidade de investimento e processo produtivo, onde o uso de agrotóxicos e fertilizantes 

é insignificante. Por outro lado, a matéria-prima oriunda da mandioca, apresenta todas as 

características competitivas que a torna uma verdadeira alternativa em relação ao milho e 

arroz, no processo de formulação de produtos biodegradáveis, substituindo assim, os 

derivados do petróleo, como o plástico e o etanol (Valle e Lorenzi, 2014). 

De acordo com Silva (2015), o cultivo da mandioca no Estado amazonense é 

dependente de populações que não dispõem dos novos sistemas tecnológicos de produção. O 

autor ainda descreve que, cada produtor, de um universo de 150 produtores, da comunidade 

do Andirobão,  no município de Careiro Castanho - AM,  cultivavam em média uma área de 

1,5 ha, com produtividade de 8,88 t/ha
-1

, além disso, a pesquisa mostrou também que a cultura 

predomina em 71% das unidades familiares, destacando assim o potencial da mandioca para o 

desenvolvimento rural. 

Erazo (2017), em pesquisa realizada na comunidade do Janauacá, no município de 

Careiro da Várzea – AM, identificou uma agricultura itinerante, que em sua maioria era 

dedicada à cultura da mandioca, onde as unidades de produção eram compostas basicamente 

por familiares em todos as etapas de produção. 

A área plantada de mandioca no estado do Amazonas é maior na mesorregião central 

ao longo dos anos (figura 2), com 48.218 ha em 2015, seguida das mesorregiões Sul, 

Sudoeste e norte, sendo 14.349 ha, 7.482 há e 2.382 ha, respectivamente. A área colhida 

segue as tendências de área plantada em relação as mesorregiões (figura 3) (IBGE, 2017). 

A figura 2 apresenta a área colhida (ha) de mandioca no Estado do Amazonas entre os 

anos de 2006 a 2015. A área colhida na mesorregião centro amazonense, com exceção dos 
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anos 2010, 2013 e 2015, foi sempre superior a 50 mil ha, cerca 63,5% do total da área 

destinado a colheita da cultura, deixando assim, a nítida abrangência da cultura da mandioca 

na mesorregião central do estado. 

 
Figura 2. Área colhida da cultura da mandioca nas mesorregiões do Amazonas no período de 

2006 a 2015. 
Fonte: IBGE, 2017. 

 

O rendimento médio de raízes de mandioca no ano de 2015 praticamente não 

diferiram entre si (figura 3) quando analisado as quatro mesorregiões do Amazonas, com 

exceção do norte amazonense que apresentou produtividadde inferior a 10 t ha
-1

. As demais 

mesorregiões apresentaram produtividade média próximo de 11,5 t ha
-1

.  

 
Figura 3. Rendimento médio da cultura da mandioca nas mesorregiões do Amazonas no 

período de 2006 a 2015. 
Fonte: IBGE, 2017. 
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A produção amazonense de mandioca (figura 4) está concentrado na mesorregião 

central do Estado, ou seja, na região metropolitana de Manaus, com 454.716 toneladas em 

2015, sendo que o sul amazonense também teve um contribuição significativa de 135.651 

toneladas de raízes de mandioca, posteriormente o sudoeste do Amazonas com 76.525 

toneladas e  29.188 toneladas para a norte do Estado. 

 

 
Figura 4. Valor obtido da comercialização da cultura da mandioca nas mesorregiões do 

Amazonas no período de 2006 a 2015. 
Fonte: IBGE, 2017. 
 

 

2.4 Exigências edafoclimáticas 

A mandioca adapta-se nas mais adversas situações edafoclimáticas, no entanto seu 

cultivo está concentrado em regiões tropicais e subtropicais (Maia e Bahia, 2010). A faixa 

mais adequada de precipitação pluviométrica é entre 1000 a 1500 mm/ano, bem distribuídos, 

sendo que, se o solo apresentar boa drenagem, seu cultivo pode obter sucesso com índices 

pluviométricos de até 4.000 mm ano
-1

 (Fukuda et al.,2002). Seu cultivo preferencialmente 

acontece entre as latitudes norte e sul de 30 graus (Fukuda et al., 2002) e, altitudes de 600-800 

m, mas pode tolerar até 2300 metros (Fialho et al., 2013).  

A temperatura adequada é entre 20-27 ºC, e temperaturas abaixo de 15 ºC retardam a 

brotação das manivas, levando a prejudicar ou até mesmo paralisar o desenvolvimento 

vegetativo da planta (Fukuda et al., 2002). O fotoperíodo ideal é 12 horas/dia. Dias com 

períodos de luz mais longos favorecem o crescimento de parte aérea e reduzem o 

desenvolvimento das raízes de reserva, enquanto que fotoperíodos curtos promovem o 

crescimento das raízes de reserva e reduzem o desenvolvimento dos ramos (Lorenzi, 1995). 
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O solo para mandioca deve apresentar textura arenosa ou semelhante e solos 

profundos e friáveis. Se o solo for muito argiloso, correrá o risco de apodrecimento das raízes 

(Mattos, 2006). 

 

2.5 Recursos genéticos 

Os recursos genéticos proporcionam desenvolver variedades de mandioca que 

combinem estabilidade e alto rendimento, bem como, boa qualidade produtividade de acordo 

com as práticas de cultivo adotadas em cada região, é uma das metas do melhoramento 

genético (Fukuda, 2003). 

A grande variabilidade genética da mandioca é um dos fatores que implicam em sua 

importância na manutenção em bancos de germoplasma, para a conservação, recuperação ou 

regeneração de acessos, e também para utilização em programas de melhoramento (Nick et 

al., 2010). 

O principal Banco de Germoplasma (BAG) de Manihot é mantido no Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), em Cali, Colômbia, tanto a campo como in 

vitro, cerca de 75% da diversidade genética da mandioca é representado pelo BAG CIAT, 

além de aproximadamente 300 acessos de espécies selvagens do gênero Manihot 

(Reifschneider, et al., 2014). 

O Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA), presente em mais de 35 

países africano mantém 2.544 acessos de mandioca de 28 países no seu banco de campo.  

Essa coleção internacional de mandioca mantida no BAG do Centro de Recursos Genéticos 

do IITA tem grande representatividade na coleção da África Ocidental com um bom número 

de adesões da Nigéria, que é considerada a maior produtora mundial e centro secundário de 

diversidade da cultura (Bhattacharjee, 2012). 

O Instituto Agronômico de Campinas (IAC) desde 1935 coleta este recurso genético e 

faz seu melhoramento. A Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária – Embrapa, através 

da Embrapa Mandioca e Fruticultura na cidade de Cruz das Almas-BA, possui uma coleção 

de espécies silvestres de Manihot com cerca de 439 acessos de umas 30 espécies. Sendo que 

353 estão em campo e 86 in vitro (Ledo et al., 2014). 

Na região do semiárido nordestino foi implantado um Banco de germoplasma (BAG) 

de mandioca em 1995, na Estação Experimental de Bebedouro, Petrolina-PE. Inicialmente era 

constituído por 64 acessos. Dez anos após sua implantação, o BAG possuía 553 acessos já 

caracterizados. As coletas foram feitas em regiões cujas altitudes variaram de 0 a 854 m 

acima do nível do mar, latitudes variando de 01° 27' 21'' S até 29° 35' 12” S e as longitudes de 
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35° 13' 58'' W até 51° 22' 32'' W. Nas condições ambientais, onde estava implantado o BAG, 

algumas cultivares se destacaram em rendimento de raiz e adaptação a ambientes áridos: A 

„Olho Roxo‟ (BGM 287), „Prato Cheio‟ (BGM 0032), „Passarinha‟ (BGM 267) e „Rio 

Branco‟ (BGM 329). A Olho Roxo atingiu 183 t de raízes ha
-1

, considerada alta para as 

condições do semiárido (Silva et al., 2006). 

Estima-se que são mantidos no mundo 8500 acessos de mandioca, sendo que a maioria 

(7500) está na América do Sul. Análises filogenéticas do gênero Manihot, realizadas por Shall 

et al. (1994), baseados em marcadores moleculares, indicaram que a mandioca originou-se na 

América do Sul. A diversidade genética é bastante estreita nos Continentes Africanos e 

Asiáticos, uma vez que o germoplasma disponível é de origem latino-americana e de suas 

recombinações locais (Fukuda, 1996). 

 

2.6 Melhoramento de mandioca no Brasil 

Os primeiros trabalhos de melhoramento da mandioca foram conduzido pelo 

pesquisador Léo Zehntner no ano de 1919, consistia na produção de clones, obtidos através de 

sementes com polinização aberta, o que posteriormente, já na década de 1940 o Instituto 

Agronômico de Campinas – IAC, adotou essa mesma técnica (Normanha, 1971). O autor 

ainda descreve que na mesma década o IAC iniciou os cruzamentos controlados, com o 

intuito de obter em algumas cultivares as características comerciais desejadas, resultando em 

um grande número de mandioca mansa. 

Nos anos de 1930, a variedade mais difundida era a „Vassourinha‟. Foram dos 

trabalhos IAC que surgiu a cultivar „Branca‟ (1940), a qual provocou uma transformação 

profunda no parque agroindustrial mandioqueiro paulista. Pois esta cultivar aumentou a 

produtividade, qualidade e estabilidade da produção, atingindo seu apogeu com mais de 100 

mil dos 120 mil hectares plantados no final da década de 1960 (Fukuda e Otsubo, 2003).  

O Instituto Agronômico do Norte –IPEAN, iniciou em 1946 as pesquisas com 

mandioca na Amazônia, 20 anos depois, com sua extinção, as pesquisas foram atributas para o 

Centro de Pesquisas Agropecuárias do Trópico Úmido – CPATU, órgão da Embrapa 

Amazônia Oriental. (Albuquerque e Cardoso, 1980).  

O melhoramento também permitiu caracterizar melhor a toxidez da mandioca e 

ajudando a recomendar variedades de mesa ou para farinha. Se o teor de cianureto é superior a 

100 mg kg
-1

 de polpa fresca e a raiz apresenta sabor amargo, é considerada tóxica para os 

humano, havendo a necessidade de ser processada (Fukuda, 1999).  

De acordo com Peixoto et al. (2005), o programa de melhoramento da cultura da 

mandioca na Embrapa Cerrados, procura avaliar o potencial da cultura como fonte de 
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licopeno, nas raízes de coloração vermelha e/ou rosada e nas raízes de coloração amarela, 

carotenoides, principalmente o beta-caroteno, precursor da vitamina A. 

 

2.7 Interação Genótipo x Ambiente (G x E) 

Os métodos de melhoramento bastante utilizados para recomendar novas variedades, 

são os estudos de interação (G x E) e de adaptabilidade e estabilidade. Porque a produtividade 

agrícola está relacionada a fatores edafoclimáticos, práticas culturais, controle de pragas e 

doenças, dentre outras variáveis. Portanto, o ambiente influencia o desenvolvimento 

concomitantemente a sua constituição genética (Borém e Miranda, 2009). A variação 

fenotípica da produtividade de um genótipo em diferentes ambientes é consequência da 

interação genótipo x ambiente (G x E) (Dennis e Turpin, 1990). 

O conhecimento do fenômeno da interação G x E auxilia no planejamento do 

melhoramento genético e na recomendação das cultivares e pode ser de dois tipos: i) de 

natureza simples, quando não ocorre alteração da classificação dos genótipos analisados, 

dentro de um conjunto de ambientes.  ii) complexa, quando a correlação entre o desempenho 

dos genótipos ao longo dos ambientes em estudo é baixa, o que faz com que a classificação 

dos genótipos seja alterada em virtude das diferentes respostas às variações ambientais 

(Robertson, 1959).  

As principais causas da interação G x E, estão relacionadas com fatores previsíveis e 

imprevisíveis: entre os previsíveis incluem-se o fotoperíodo, tipo e fertilidade do solo, 

toxicidade por alumínio, época de semeadura e práticas agrícolas; e entre os imprevisíveis, a 

distribuição pluviométrica, umidade relativa do ar, temperatura atmosférica e do solo, 

patógenos e insetos (Borém e Miranda, 2009). 

Portanto, no processo de avaliação da interação, três situações podem ser encontradas: 

ausência de interação, interação simples e interação complexa (Figura 06). Ausência de 

interação G x E significa que os ambientes promovem similar alteração nas variedades 

testadas. Para detectar interação é necessário que os genótipos sejam testados em ambientes 

contrastantes (Allard e Bradshaw 1964). 
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Figura 5. Comportamento hipotético das variedades G1 e G2, nos ambientes A1 e A2, em 

três situações distintas. 
Fonte: Allard e Bradshaw (1964) 
 

 

Testes de produtividade requerem elevado investimento nos programas de 

melhoramento. Para a otimização dessa avaliação, deve-se estimar os valores do erro 

experimental (
2

e), variância da interação genótipo x local x ano (
2

GLA), variância da 

interação genótipo x local (
2

GL) e variância da interação genótipo x ano (
2

GA). Isto é 

conseguido, fazendo experimentos em mais de uma localidade, por dois ou mais anos, 

utilizando delineamentos experimentais com três ou mais repetições. O número de repetições, 

de localidades e de anos é definido pela importância das interações acima mencionadas. A 

detecção de diferenças significativas entre genótipos aumenta com a redução da variância da 

média dos genótipos e, consequentemente, da diferença mínima significativa (DMS) dos 

testes de médias como Duncan ou Tukey. 

Se a interação G x E for de pequena importância, pode-se escolher poucos ou um 

local. Por outro lado, se a interação for significativa indica que se deve testar os genótipos por 

um ou dois anos (Borém e Miranda, 2009). 

O ambiente ideal para avaliar genótipos deve ser aquele que melhor representa as 

condições reais da região alvo, o que muitas vezes não pode ser seguido, visto que os locais 

experimentais são usualmente estações experimentais fixos. 

Todas as características quantitativas numa população de genótipo exibem distribuição 

normal contínua. Isto é devido ao controle poligênico dessas características, as quais são 

altamente influenciadas pelo ambiente. Quanto maior a influência do ambiente, o fenótipo não 

é um bom indicador do genótipo. Por isto, o melhoramento de caracteres quantitativos precisa 

ser realizado em locais que permitam distinguir a variação genética. 
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2.8 Adaptabilidade e Estabilidade 

Os estudos da interação G x E não indicam que genótipos devem ser selecionados. Isto 

apenas é possível a partir de estudos de adaptabilidade e estabilidade. Quando uma cultivar 

apresenta potencialidade e a capacidade de aproveitar bem as mudanças ambientais de um 

local, se diz que tem adaptabilidade. Por outro lado, quando uma cultivar mantém elevada 

produtividade em diferentes ambientes, tem estabilidade. Desse modo, estas análises 

complementares permitem indicar cultivares com segurança (Borém e Miranda, 2009). Estes 

fenômenos dependem da constituição genética, do número de genótipos a ser avaliados e do 

grau de heterozigose (Lin e Binns, 1988). 

A homeostase ou (estabilidade biológica), é a capacidade de um genótipo manter 

constante determinados aspectos de sua fisiologia a despeito, das forças instáveis do 

ambiente. Segundo Becker (1981) esta estabilidade poderia ser estática ou dinâmica. A 

primeira refere-se ao desempenho estável em diferentes ambientes, e a segunda ao 

desempenho estável em um local determinado, esta última se passou a chamar de 

adaptabilidade. 

 

2.9 Métodos de estudo da interação Genótipo x Ambiente – G x E 

Atualmente existem diversos métodos que são utilizados para estimar os parâmetros 

de adaptabilidade e estabilidade e caracterizar o desempenho relativo da interação G x E. 

(Cruz et al., 1989), no entanto, métodos gráficos estão sendo mais utilizados pela facilidade 

de interpretação. 

Apesar da capacidade da mandioca produzir em diferentes solos, pode ocorrer 

variação genotípica sob as diferentes condições ambientais. Este fenômeno é definido como 

interação Genótipo x Ambiente - G x E, fenômeno este bastante utilizado pelos programas de 

melhoramento Genético (Kundy et al., 2014). Akinyele e Osekita (2011), realizaram estudos 

recentes sobre genótipo usando a interação G x E com alguma culturas de interesse 

econômico, onde foi possível corroborar os trabalhos de Sakin et al. (2011), Ngeve et al. 

(2005) e Kilic et al. (2009) onde estes afirmaram que tanto o genótipo como o ambiente, 

determinam a fenótipo de um indivíduo. Os efeitos desses dois fatores, no entanto, nem 

sempre são aditivos devido à Interação entre eles. A grande variação de G x E, geralmente 

prejudica a precisão da estimativa de rendimento e reduz a relação entre valores genotípicos e 

fenotípicos.  
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Uma avaliação detalhada da interação G x E, a magnitude e a significância da 

interação são fatores importantes para garantir uma maior precisão no lançamento de um 

genótipo de alto rendimento e estabilidade (Cruz et al., 2004). 

2.9.1 Método da decomposição da interação Genótipo x Ambiente - G x E 

A partir da análise da variância é testada a interação G x E, se esta for significativa se 

poderá fazer a decomposição da interação genótipo dentro do ambiente, a partir do seguinte 

modelo aditivo linear. 

Yijk  =   +  gi  +lk+  bj(k)  +ge(ik) +  eijk 

Sendo: 

Yijk  = é a observação referente ao genótipo i no bloco j dentro do ambiente k; 

 = é o efeito fixo da média geral do ensaio; 

gi  = é o efeito aleatório do genótipo i, sendo i = 1, 2,..., n; 

bj(k)  = é o efeito aleatório da repetição j dentro do ambiente k, sendo j = 1,.. m; k=1,...,p; 

ge(ik) = é o efeito da interação do genótipo i com  ambiente k, sendo i=1,2..,n; k=1,..., p; 

eijk = é o efeito aleatório do erro experimental da parcela que recebeu o genótipo i no bloco j 

dentro do ambiente k, assumindo-se que os erros são independentes e normalmente 

distribuídos com média zero e variância 
2 

(Steel, 1997). 

Para selecionar o genótipo mais estável o genótipo não deve ser significativo pelo teste 

de F e ter média elevada. Já para selecionar o genótipo mais adaptado a um local basta 

conferir que a média seja elevada naquele ambiente (Steel, 1997). 

 

 

2.10 Estudos de interação genótipo x ambiente (G x E) com mandioca 

Kundy et al. (2014) analisando o desempenho de estabilidade de doze genótipos de 

mandioca em três ambientes distintos aponta os genótipos “Kiroba” (21,72 t ha
-1

) e NDL 

2006/487 (19,5 t ha
-1

) foram relativamente estáveis em todos os ambientes. O genótipo “NDL 

2006/850” foi adaptável em situações favoráveis, enquanto os genótipos “NDL 2006/104” e 

“NDL 2006/283” apresentaram adaptabilidade em ambientes pobres para rendimento de raiz. 

Chipeta et al. (2017) analisando a adaptabilidade e estabilidade de genótipos de 

mandioca em diferentes épocas de colheita (6, 9 e 12 após o plantio) através da interação (G x 

E), identificou cinco genótipos (“Mulola”, “Phoso”, “Maunjili”, “Beatrice” e 

“Desconhecido”) que exibiram consistentes desempenho de estabilidade e adaptabilidade nos 

três períodos de colheita. 
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Com o intuito de determinar a época ideal de colheita para maximizar a produção de 

amido Mtunguja et al. (2016) avaliou seis genótipos de mandioca e a interação (G x E) desses 

genótipos sobre o teor de cianeto, amido e rendimento de raízes de variedades de mandioca 

preferidas pelos produtores da zona leste da Tanzânia. A variedade “Kiroba” apresentou-se 

superior em termos de rendimento de amido. “Kilusungu” registrou o maior teor de cianeto e 

rendimento médio de amido, portanto, adequado para uso na produção de amido. 

“Nyamkagile” e “Kibandameno” tiveram o teor de cianeto mais baixo em todos os ambientes. 

Existem ainda, alguns trabalhos de interação genótipo x ambiente em mandioca, como 

o de Azevedo e Souza (2000) que avaliaram o comportamento produtivo de genótipos de 

mandioca em três microrregiões do Estado do Piauí, nos anos agrícolas de 1995/1996, 

1996/1997 e 1997/1998.  Os genótipos „Manipeba Branca‟ e „Vermelhinha‟ apresentaram-se 

mais estáveis e com maiores percentagens de amido nos três anos em três locais distintos. Por 

outro lado, com relação as demais características avaliadas, constatou-se que, no ano agrícola 

de 1995/1996, os genótipos „Aipim Bahia‟, „Pindaré‟ e „Branquinha‟ foram os mais 

promissores em relação ao rendimento de raízes. Em 1996/1997 e 1997/1998, o clone 

8707105 apresentou maiores rendimentos de raízes frescas e de matéria seca de raízes. O 

genótipo Maracanã apresentou os maiores rendimentos de parte aérea em 1995/1996 e 

1996/1997, o genótipo „Maracanã‟; em 1997/1998, o genótipo „Aipim Bahia‟ superou os 

demais nessa característica. Os genótipos testados apresentaram comportamentos diferentes, 

variando com o ano e local, exceto a percentagem de amido. 

Vieira et al. (2013) avaliaram em 12 genótipos de mandioca a produtividade de raízes  

e o tempo para cocção das raízes  nas safras agrícolas 1999/2000 e 2000/2001 em seis locais 

do Distrito Federal concluiu-se que genótipo „BGMC 982‟ (também conhecido como IAPAR 

19 ou Pioneira), destacou-se como o mais estável com 53,12 t ha
-1

 e cocção de 14-19 min. 

Passos et al. (2014), selecionaram 14 genótipos de mandioca oriundos do programa de 

melhoramento da Embrapa, onde foram avaliados adaptabilidade e estabilidade, dentre outras 

características agronômicas. Os genótipos influenciaram todos os atributos avaliados. Os 

genótipos „BRS Kiriris‟ e „1721‟ destacaram-se pelos maiores valores de amido, rendimentos 

de farinha e produtividade de raiz. A cultivar „BRS Kiriris‟ se destacou como mais estável em 

todos os atributos agronômicos avaliados, exceto no rendimento de massa da parte aérea. O 

acesso „960707‟ produziu o menor número de raízes tuberosas por planta (2,2), além da 

menor produtividade e índice de colheita. 
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2.11 Coloração das raízes de mandioca 

O espectro eletromagnético sensível ao olho humano situa-se na faixa de comprimento 

de onda (λ) entre 390nm a 750nm. A sensação de uma pessoa ao visualizar determinado 

objeto é dada a partir da energia da luz correspondente ao espectro visível quando esta atinge 

a retina do olho (Ribeiro et al., 2007). 

Os vegetais apresentam quatro principais grupos de pigmentos naturais: clorofilas, 

carotenoides, flavonoides e betalaínas. As clorofilas são verdes; os carotenoides, amarelos, 

laranja ou vermelhos; as antocianinas são azuis ou vermelhas; as betalaínas vermelhas ou 

amarelas (Kidmose et al., 2002). 

Ao avaliar um determinado objeto, levando-se em consideração sua cor, surge a 

necessidade de utilizar técnicas que facilitem o julgamento visual subjetivo. A ciência da 

medição da cor, também conhecida como colorimetria, vem sendo frequentemente utilizada 

pelas indústrias para expressar a cor mediante padrões internacionais (Wendt, 2006). 

Os métodos variam desde os mais simples aos mais tecnológicos que envolvem 

instrumentos como o espectrômetro e colorímetros (MacDougall, 2002). O uso de 

instrumentos para medir a cor possibilita determinar aspecto subjetivo da avaliação visual 

(Martinazzo, 2006). 

Como medida de padronização da medição de cor, em 1931 a CIE (Commission 

Internationale de L’Eclairage) definiu as seguintes métodos e especificações: uso de fontes 

de luz-padrão (CIE), condições precisas para observação ou medição da cor, uso de unidades 

matemáticas e definição do observador-padrão (Jiménez e Gutiérrez, 2001). A CIE recomenda 

de desde 1976 que se faça uso de um sistema baseado em três componentes: luminosidade ou 

claridade, a tonalidade ou matiz e a saturação ou cromaticidade, conhecido popularmente 

como a escala de cor CIE L*a*b* ou CIELab (figura 6) (Hirschler, 2002). 

 
Figura 6. Representação do sólido colorido para o espaço de cor CIELab. 
Fonte: Gaya e Ferraz (2006). 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a adaptabilidade e estabilidade das variedades de mandioca em solo de terra 

firme nos municípios de Lábrea e Manaus, no Estado do Amazonas. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Averiguar o desempenho agronômico de variedades de mandioca em solo de terra 

firme nos municípios de Lábrea e Manaus. 

Estimar a adaptabilidade e estabilidade de variedades de mandioca nas condições de 

Lábrea e Manaus. 

 

 

 

4. Material e Métodos 

 

4.1 Caracterização das áreas experimentais  

Os experimentos foram conduzidos simultaneamente, nos municípios amazonenses de 

Lábrea e de Manaus. Em Lábrea, na comunidade Caphiã, localizada no km 04, da estrada do 

Tauaruhã, a 07° 14‟ 83,5” de latitude Sul, e 64° 44‟ 70” de longitude Oeste, com altitude de 

76 m acima do nível do mar. Em Manaus, na Estação Experimental de Hortaliças Dr. Alejo 

von der Pahlen, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, localizada no Km 

14 da Rodovia AM 010, em Manaus, AM 02º 59‟ 00” de latitude Sul e 60º 01' 00”  de 

longitude Oeste, com altitude de 62 m acima do nível do mar (Scarazatti, 2016).  

Em Lábrea, o solo é do tipo Latossolo vermelho-amarelo distrófico (Dias et al., 2012). 

O clima é classificado no esquema de Köppen como Am, (clima tropical monçônico). No mês 

mais frio a temperatura média é sempre superior a 18ºC, além de índices elevados de 

precipitação na estação seca. É uma transição entre o tipo climático Af e Aw, apresentando 

uma estação seca de pequena duração que é compensada pelos totais elevados de precipitação 

(Alvares, 2014). 

Em Manaus, O solo é do tipo Argissolo vermelho-amarelo álico. O clima é 

caracterizado como Af no esquema de Köppen, (tropical úmido ou superúmido) com 

temperatura média do mês mais quente superior a 18ºC. No mês mais seco, o índice de 

precipitação pluviométrica é superior a 60 mm, nos meses de março a agosto esse índice 
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aumenta, ultrapassando o total de 1.500 mm anuais. Temperatura média anual é de 24 a 25ºC 

(Scarazatti, 2016). 

 

4.2 Material genético  

Foram utilizadas sete etnovariedades de mandioca brava, sendo três procedentes do 

município de Lábrea: Flecha-amarela, Cobiçada e Minerva; e quatro da região metropolitana 

de Manaus: Mana, Jurará, Nanica e Trairinha. As manivas-sementes foram colhidas em roças 

de agricultores familiares, utilizando-se como material propagativo o terço médio das hastes 

de plantas sadias, com 10 a 14 meses de idade, com o comprimento de 20 cm, contendo cinco 

a sete gemas e diâmetro aproximado de 2 cm, procurando-se uniformizar ao máximo o 

material utilizado, seguindo a recomendação de Mattos (2006). 

 

4.3 Preparo do Solo e plantio 

No município de Lábrea, a área de condução do experimento apresentava-se em 

pousio por cerca de 24 meses, anteriormente, havia sido trabalhada para a implantação de um 

açaizal, onde houve correção do solo e gradagem. Em Manaus, a área pertencente a Estação 

Experimental de Hortaliças do INPA, apresenta uma intensa atividade agrícola no seu 

histórico, o que explicaria os valores de pH (potencial de Hidrogênio) próximos da 

neutralidade (tabela 2). Foram coletadas amostras dos solos de ambos locais para análise 

química. Os resultados analíticos são mostrados nas tabelas 1 e 2. No fim do mês de outubro 

de 2015, o preparo do solo das duas áreas experimentais receberam limpezas e duas 

gradagens. Na segunda quinzena do mês de novembro do corrido ano foi realizado os 

plantios, com um intervalo de sete dias de uma área para outra. As manivas-sementes, foram 

plantadas manualmente na posição horizontal em covas de 10 cm de profundidade, e 

distanciados 1 metro entre si e 1 metro na linha de plantio. Rodeando cada bloco colocou-se 

uma bordadura com uma fileira de plantas de mandioca. Capinas e controles fitossanitários 

foram realizados, sempre que houvesse necessidade.  

Tabela 1. Características químicas do solo nas camadas de 0-20 cm e 20-40 cm de 

profundidade da área experimental de Lábrea-AM. Manaus, 2016. 
Profund. pH K

+ Ca
2+ Mg

2+ Al
3+ P Fe Zn Mn 

Cm H2O cmolc dm
-3 Mg dm

-3 

0-20 4,37 0,06 0,13 0,14 5,59 1,73 389,90 0,80 3,80 

20-40 4,41 0,05 0,12 0,13 5,77 1,31 144,20 2,10 3,50 
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Tabela 2. Características químicas do solo nas camadas de 0-20 cm e 20-40 cm de 

profundidade da área experimental de Manaus-AM. Manaus, 2016. 
Profund. pH K

+ Ca
2+ Mg

2+ Al
3+ P Fe Zn Mn 

Cm H2O cmolc dm
-3 mg dm

-3 

0-20 6,64 0,03 0,36 0,07 0,45 14,26 123,70 314,00 9,30 

20-40 6,52 0,02 0,29 0,06 0,45 10,63 144,20 156,00 5,90 

 

4.4 Colheita e características avaliadas  

As colheitas de ambos locais foram realizadas, manualmente, arrancando as plantas, 

aos 12 meses após a emergência das plantas e as seguintes características foram avaliadas: 

número de raízes comerciais, diâmetro da haste, espessura da entrecasca das raízes, massa da 

parte aérea, massa total das raízes comerciais, matéria secadas raízes, altura da planta e 

coloração da polpa das raízes. 

As características quantitativas nominais avaliadas obedeceram aos parâmetros 

estabelecidos pela Classificação dos Descritores Morfológicos descritos por Fukuda e 

Guevara (1998), sendo: Altura de planta (AP) medida a partir do nível do solo até a 

extremidade mais alta da planta, massa das raízes (MR) expressa em t ha
-1

, de todas as plantas 

da área útil da parcela, Diâmetro da haste (DH) obtido pela média de duas medidas, sendo a 

primeira a mais ou menos 10 cm da base do solo e segunda à altura do peito ou logo abaixo da 

primeira ramificação da planta. Peso da parte aérea (PPA), em t ha
-1

 a partir do corte realizado 

para colheita, a cerca de 20 cm do solo. A colheita foi realizada manualmente das oito plantas 

em cada parcela. Após esta operação, as plantas tiveram as raízes tuberosas destacadas e 

classificadas no campo. Foram consideradas como comercializáveis as raízes tuberosas sem 

defeitos e/ou deformações e com diâmetro igual ou maior que 30 mm (Figura 7). O número de 

raízes (NR) por planta foi obtido pela média do número de raízes das oito plantas e o peso 

médio das raízes foi calculado mediante a relação entre o peso total e o número total de raízes 

de cada parcela. 
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Figura 7. A – medida do diâmetro da haste a 10 cm do solo; B – Medida do diâmetro da haste 

logo abaixo da primeira ramificação; C – Raízes com deformações e diâmetro inferior a 30 

mm; B – Raízes de interesse comercial. 
Fonte: Autor (2016). 

 

Quanto a característica coloração da polpa das raízes, utilizou-se o método da 

colorimetria, seguindo os parâmetros estabelecidos pela CIE (Commission Internationale de 

L’Eclairage) usando-se a escala de cor CIEL*a*b* ou CIELab. Utilizando-se o colorímetro 

Minolta CR-410 (figura 6-A), seguindo a metodologia definida pelo fabricante, obteve-se a 

média da coloração da polpa das raízes, onde foram realizadas três leituras extraídas da região 

central e das extremidades longitudinais de três raízes por parcela. Os parâmetros de cor 

indicam a luminosidade (L*) tendo uma escala que varia de 0 -100, onde o zero representa o 

preto absoluto e o cem uma perfeita reflexão difusa, ou o branco absoluto. Os valores de a* 

tem como referência o valor de 60 unidades de cor, onde (+a* direção para o vermelho, -a* 

direção para o verde, +b* direção para o amarelo e –b* direção para o azul) (Figura 6-B). O 

Croma (C) expressa a saturação ou intensidade da cor, responsável pela indicação de quanto a 

cor difere do cinza, C = 0 = cinzento, valores maiores indica maior pureza ou intensidade da 

cor. Enquanto o ângulo de matiz (hueº) indica a tonalidade propriamente dita (0º Vermelho) 

(90º amarelo) (180º verde) (270º azul) (Gaya e Ferraz, 2006). 
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Figura 8. A – Colorímetro Minolta CR-410; B – Espaço de cor CIELab. 

Fonte: A – Autor (2016); B – Gaya e Ferraz  (2006). 
 

Os parâmetros quantitativos foram obtidos observando-se a maior frequência, desde 

que representasse de forma mais homogênea as parcelas avaliadas, de modo que, para 

comprimento das raízes, diâmetro das raízes, relação comprimento x diâmetro das raízes 

foram avaliadas 08 raízes de cada parcela e das mesmas suas respectivas médias. 

A matéria seca das raízes foi analisada a partir de amostras que foram retirados os 

córtex, lavadas e cortadas em forma de chips, em seguida foi selecionado 0,5 quilogramas de 

cada amostra, e mantidas em estufa de circulação forçada de ar por 72 horas a temperatura de 

65 ºC (figura 8). Após esse período as amostras foram pesadas e com os valores obteve-se o 

percentual de matéria seca (%) pela fórmula (massa seca/massa fresca*100). 

 
Figura 9. A – Raízes de mandioca em forma de chips sem o córtex; B – Raízes 

acondicionadas em estufa por 72 horas a 65 ºC; C – Pesagem para obtenção de massa fresca 

das raízes; D – Massa seca das raízes. 
Fonte: Autor (2016). 
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Com os dados referentes à produção de massa da parte aérea, raízes e maniva-mãe, foi 

calculado o índice de colheita (%) [massa de raízes tuberosas por planta / massa total por 

planta *100] (Kawano, 1982). 

 

4.5 Análises estatísticas 

Adotou-se o delineamento experimental de blocos completos ao acaso, com sete 

tratamentos (etnovariedades de mandioca brava) e quatro repetições, com parcelas de oito 

plantas no espaçamento de 1 x 1 m. 

Foram realizadas análises de variância individuais dos dados obtidos em cada local e 

em seguida a análise conjunta, quando o coeficiente do Quadrado Médio do Resíduo máximo 

dividido pelo Quadrado Médio do Resíduo mínimo foi menor que sete 

“QMResmax/QMResmin <7” de acordo com o critério de Pimentel Gomes (Gomes, 1985). 

A análise de estabilidade e adaptabilidade foi realizada pelo método da decomposição 

da interação de genótipos dentro do ambiente. Sendo mais estável o genótipo que não 

apresentava significância pelo teste de F e com média elevada. Considerou-se o genótipo mais 

adaptado aquele mais significativo pelo teste F com maior média em cada local. 

O software utilizado para analisar os dados estatísticos foi o "Statistical Analysis 

System” (Sistema de Análises Estatísticas) – SAS versão 9.0, procedimento de Modelo Linear 

Geral (GLM). O GLM permite ajustar os modelos lineares gerais pelo método dos quadrados. 

A hipótese de normalidade dos dados foi testada pelo teste Duncan a 5 % de probabilidade de 

erro. 
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5. Resultados e Discussão 

 

5.1 Comprimento das raízes mandioca  

Ao analisar o comportamento dos genótipos por meio da análise conjunta, vemos que 

o comprimento das raízes de mandioca foi influenciado significativamente pelo fator genético 

e local nos dois ambientes testados (Tabela 3). O efeito do ambiente não foi significativo, 

indicando que Manaus e Lábrea não influenciam o comprimento das raízes. A interação G x E 

não foi significativa, revelando que o local não altera o comprimento das raízes desses 

genótipos. Entretanto, foi detectada na decomposição de genótipos dentro de cada ambiente, 

que o ambiente afetou significativamente, apenas à variedade Minerva, onde em Manaus 

apresentou crescimento de 33,25 cm e em Lábrea, 25,60 cm (tabela 4), no entanto, para 

definição de adaptabilidade a variedade jurará obteve destaque com média de 33,15 cm em 

Lábrea e 32,50 cm em Manaus, quanto à estabilidade, a variedade cobiçada foi a mais estável 

com 29,05 cm e 29,60 cm em Lábrea e Manaus, respectivamente.  

 

5.2 Diâmetro das raízes de mandioca 

O caráter diâmetro da raiz também sofreu influência genética e de local. Houve efeito 

significativo dos genótipos em relação ao diâmetro de raízes dentro de cada local. A interação 

G x E foi significativa, revelando que o local altera o diâmetro dos genótipos (Tabela 3). Os 

diâmetros das raízes diferiram entre os genótipos testados, já que a decomposição destes 

genótipos mostrou que a variedade Flecha-Amarela cresceu 5,43 cm em Lábrea e 7,04 cm em 

Manaus (Tabela 4). 

O crescimento em diâmetro das raízes é influenciado pela alta taxa de fotossíntese 

líquida, que acontece logo após o estabelecimento da parte aérea da planta, por volta dos 150 

dias após o plantio (Figueiredo, 2014). O autor ainda afirma que o diâmetro das raízes e a 

massa fresca determinam a produção final de raízes, uma vez que Cock (1979) estabeleceu 

que o número e o comprimento de raízes, não são prioritariamente componentes limitantes à 

produtividade da mandioca, já que estes podem ser compensados pelo crescimento em 

diâmetro. Assim sendo, temos que a variedade trairinha foi a mais estável nos ambientes 

testados (tabela 4) com médias de 5,34 cm em Lábrea e 5,59 cm em Manaus, entretanto, a 

variedade nanica apresentou em sua menor média, índice superior da variedade trairinha o que 

a tornaria sugestiva para o parâmetro estabilidade, levando-se me consideração que a nanica 

também foi a mais adaptada, 6,35 cm em Lábrea e 7,65 em Manaus. 
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Tabela 3. Análise de variância conjunta de comprimento de raízes (CR), diâmetro de raízes (DR), ralação comprimento x diâmetro (RCD), diâmetro da haste (DH), espessura da entrecasca 

(EEC), número de raízes comerciais (NRC), massa de raízes comerciais (MR), massa da maniva-mãe (MMM), massa da parte aérea (MPA), massa total da planta (MTP), matéria seca das raízes 

(MS), altura total da planta (ATP), luminosidade (L*), intensidade de cor vermelho/verde (a*), intensidade de cor amarelo/azul (b*), cromaticidade (C), ângulo de matiz (hueº) e decomposição da 

interação G x E das sete etnovariedades de mandioca brava em Lábrea e Manaus, 2016. 

---------------------------------------------------------------------------- QM ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fonte de 

Variação GL CR 
(cm2) 

DR 
(cm2) 

RCD 

(cm2) 
DH 

(cm2) 
 EEC 

(mm2) 
NRC 
(unid) 

MR 
(kg/pl) 2 

MMM  
(kg/pl) 2 

    MPA 
  (kg/pl) 2 

MTP 
(kg/pl) 2 

MS 
(%) 

ATP 240  
dias (cm2) L* a* b* C hueº 

Ambiente (E) 1 
59,04 ns 0,63ns 0,55ns 0,85** 0,12ns 254,83** 10,90** 0,11ns 0,99ns 15,65* 10,55ns 3182,15* 660,96** 1,22ns 162,92** 163,08** 7,42ns 

Bloco (B) 6 93,87** 1,85* 0,88ns 0,30** 0,47ns 4,40** 1,64* 0,65** 4,68** 15,23** 14,91ns 5258,69** 27,92ns 0,44ns 4,78ns 4,85ns 5,12ns 

Genótipo (G) 6 110,45** 2,22** 3,61** 0,42** 0,27ns 10,24** 2,18** 0,45* 6,10** 18,01** 100,82** 10089,89** 93,56* 4,74** 9,54ns 9,22ns 74,07** 

G x E  36 28,61ns 1,76* 1,31ns 0,04ns 0,24ns 5,58** 1,87* 0,22ns 1,42ns 6,22ns 21,88ns 1528,02* 32,99ns 0,74ns 3,49ns 3,53ns 9,38ns 

E/Cobiçada 1 0,60ns 1,38ns 1,49ns 0,07ns 0,01ns 57,24** 7,17** 0,01ns 0,27ns 9,48ns 5,99ns 4,81ns 367,34** 0,25ns 47,77** 47,93** 1,50ns 

E/ Flecha 1 55,12ns 5,18** 0,44ns 0,28ns 0,57ns 3,60ns 1,42ns 0,01ns 1,56ns 6,51ns 80,97* 2843,48* 84,09ns 0,23ns 35,03** 34,86* 4,48ns 

E/Minerva 1 117,04* 0,05ns 3,51* 0,02ns 0,01ns 16,02** 0,08ns 0,54ns 0,20ns 0,78ns 0,05ns 1441,17ns 53,54ns 1,17ns 16,32ns 16,16ns 24,19* 

E/Mana 1 10,35ns 0,39ns 0,70ns 0,22ns 0,52ns 63,90** 4,19* 0,22ns 2,02ns 15,50* 0,35ns 4549,44** 93,16ns 0,25ns 21,91* 22,37* 0,09ns 

E/Trairinha 1 28,12ns 0,12ns 2,02ns 0,18ns 0,01ns 41,31** 2,55ns 0,13ns 4,48* 16,62* 19,67ns 1696,11ns 10,95ns 1,66ns 13,17ns 12,78ns 20,87ns 

E/Nanica 1 18,60ns 3,41* 0,07ns 0,00ns 0,01ns 34,69** 0,76ns 0,01ns 0,65ns 2,73 ns 0,37ns 1364,47ns 20,61ns 0,04ns 3,58ns 3,63ns 0,11ns 

E/Jurará 1 0,84ns 0,63ns 0,15ns 0,32* 0,44ns 71,52** 5,95** 0,54ns 0,30ns 1,34ns 34,42ns 450,80ns 196,65* 2,04ns 42,53** 42,90** 12,42ns 

(G)/Lábrea 6 62,62* 1,35ns 1,60* 0,14* 0,37ns 13,80** 3,22** 0,13* 4,55** 15,09** 49,19* 6046,56** 103,12ns 2,81** 11,29ns 11,07ns 35,04** 

(G)/Manaus 6 76,44 ns 2,63** 3,32** 0,32* 0,14ns 2,01ns 0,83ns 0,54ns 2,97ns 9,13ns 73,51** 5571,35** 17,83ns 2,68** 1,34ns 1,28ns 48,43** 

Erro  23,75 0,62 0,56 0,07 0,49 1,07 0,64 0,15 0,94 1,30 13,35 523,11 34,54 0,46 4,65 4,72 5,64 

Total 55                              

Média Geral  28,85 6,20 4,71 2,53 2,07 5,72 2,58 0,66 3,05 3,70 30,01 266,55 39,54 -0,43 15,34 15,38 91,56 
Média Lábrea  27,82 6,09 4,61 2,41 2,03 7,85 3,02 0,61 3,18 6,81 30,45 274,09 42,97 -0,59 17,08 17,12 91,94 
Média Manaus  29,88 3,30 4,81 2,65 2,12 3,58 2,13 0,70 2,92 5,76 29,58 259,01 36,24 -0,28 13,67 13,70 91,19 
C V %  16,89 12,69 15,92 10,47 33,69 18,13 31,09 59,85 31,79 30,74 12,18 8,58 14,86 -0,43 14,05 14,13 2,59 
QM maior > 
/ QME 

menor<  

1,90 1,05 1,54 2,50 1,42 1,15 4,56 30,00 2,29 2,61 1,48 7,80 2,76 1,19 2,86 2,87 1,48 

*, ** - significativo a 5% e 1% de probabilidade pelo teste de Duncan, respectivamente.
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Tabela 4. Médias das variáveis quantitativas nominais avaliadas nas sete variedades de 

mandioca brava (Manihot esculenta Crantz) nos municípios de Lábrea e Manaus, AM. 

2016. 
 Etnovariedades 

Município Cobiçada 
Flecha-

amarela Minerva Mana Trairinha Nanica Jurará 
 

------------------------ Comprimento de raízes (cm) ---------------------- 
Lábrea 29,05 AB

1 27,35 ABC 25,60 BC 31,37 AB 27,20 ABC 21,05 C 33,15 A 
Manaus 29,60 AB 32,60 AB 33,25 A 33,65 A 23,45 C 24,10 BC 32,50 AB 
 ------------------------- Diâmetro de raízes (cm) -------------------------- 
Lábrea 6,15 ABC 5,43 BC 5,85 ABC 6,64 AB 5,34 C 6,35 ABC 6,86 A 
Manaus 5,32 C 7,04 AB 6,01 BC 6,20 BC 5,59 C 7,65 A 6,29 BC 
 ---------------------- Relação comprimento/Diâmetro (cm) ------------------- 
Lábrea 4,71 A 5,03 A 4,36 A 4,76 A 5,24 A 3,32 B 4,85 A 
Manaus 5,57 AB 4,56 AB 5,68 A 5,35 AB 4,23 BC 3,13 C 5,13 AB 
 ------------------------- Diâmetro da haste (cm) -------------------------- 
Lábrea 2,11 C 2,29 BC 2,52 AB 2,51 AB 2,50 AB 2,27 BC 2,66 A 
Manaus 2,30 B 2,66 AB 2,62 AB 2,84 A 2,81 AB 2,20 B 3,06 A 
 --------------------- Espessura da entrecasca (cm) ------------------------ 
Lábrea 1,99 A 1,54 A 2,20 A 2,53 A 2,03 A 1,87 A 2,02 A 
Manaus 2,04 A 2,07 A 2,22 A 2,02 A 2,09 A 1,91 A 2,48 A 
 --------------------- Número de raízes comerciais (unid) ------------------------- 
Lábrea 8,92 B 5,06 D 6,74 C 8,66 B 8,13 BC 6,69 C 10,76 A 
Manaus 3,57 AB 3,72 AB 3,91 AB 3,00 B 3,59 AB 2,52 B   4,78 A 
 ------------------------- Massa de raízes (t ha

-1
) ---------------------------- 

Lábrea 36,20 B 17,00 D 27,90 C 35,70 B 27,30 C 23,40 CD 43,70 A 
Manaus 17,31 A 25,46 A 25,80 A 21,24 A 15,99 A 17,19 A 26,45 A 

                        --------------------- Massa da Maniva-mãe (t ha
-1

) ------------------------- 
Lábrea 5,94 B 3,73 C 5,78 B 8,11 A 7,04 AB 4,17 C 8,22 A 
Manaus 6,81 A 4,51 A 10,97 A 4,80 A 4,46 A 4,35 A 13,43 A 
 -------------------- Massa da parte aérea (t ha

-1
) ------------------------- 

Lábrea 26,28 CD 17,32 D 29,81 BC 42,23 A 45,06 A 22,31 CD 39,82 AB 
Manaus 22,58 B 26,16 AB 32,94 AB 32,19 AB 30,08 16,60 B 43,68 A 
 ----------------------------- Massa total (t ha

-1
) ----------------------------- 

Lábrea 68,47 B 38,09 D 63,45 BC 86,06 A 79,37 AB 49,84 CD 91,74 A 
Manaus 46,70 AB 56,13 AB 69,72 AB 58,22 AB 50,54 AB 38,15 B 83,56 A 
 ------------------------- Índice de colheita (%) ----------------------------- 
Lábrea 47,03 44,63 43,97 41,48 34,39 46,95 47,63 
Manaus 26,98 45,36 37,16 36,48 31,64 45,06 31,65 
 ------------------- Matéria seca das raízes (%) --------------------------- 
Lábrea 36,43 A 30,68 AB 29,36 B 26,50 B 32,00 AB 26,33 B 31,82 AB 
Manaus 34,70 A 24,32 B 29,52 B 26,75 B 28,86 B 26,93 B 35,97 A 
 ---------------------- Altura total da planta (cm) ------------------------------- 
Lábrea 245,08 D 247,46 D 264,85 C 307,56 B 297,46 B 224,58 E 331,66 A 
Manaus 246,63 B 285,17 AB 238,01 BC 259,86 B 268,34 B 198,44 C 316,64 A 
1Médias seguidas pelas mesmas letras na linha não diferem entre si pelo teste de Duncan (P<0,05)  
 

 

5.3 Relação comprimento x diâmetro da raíz (RCD) 

O efeito local  e ambiente não foi significativo em ambos os ambientes, bem 

como não houve a interação G x E, por outo lado o genótipo foi afetado 

significativamente ao nível de 1% de probalidade de erro (tabela 3). A decomposição do 

genótipo dentro do local mostrou que a variedade Minerva apresentou variação de 4,36 
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cm em Lábrea e 5,68 cm em Manaus (Tabela 4). Alves (2006) definiu que o 

crescimento das raízes ocorre inicialmente pelo comprimento e em seguida em 

diâmetro, processo esse que facilita a penetração das raízes no solo. Segundo Vieira et 

al., (2009), a relação comprimento x diâmetro é de pouco interesse agronômico, uma 

vez que diferem de acordo com o genótipo e as condições do solo. Mulualem e Ayenew 

(2012) demonstraram que o diâmetro da raiz é uma herança genotípica e que alguns 

cuidados devem ser tomadas no processo de seleção, pois as raízes maiores tendem a 

apresentar baixo conteúdo de matéria seca. Quanto a adaptabilidade e estabilidade das 

variedade testadas, temos a nanica como mais estável e a cobiçada como a mais 

adaptada, sendo que os valores médios da variedade cobiçada tanto em Lábrea, 4,71 cm, 

como em  Manaus, 5,57 cm (tabela 4), são superiores aos valores da na nanica. Assim 

sendo, para o parâmetro analisado, a sugestão seria a utilização da variedade cobiçada.  

 

5.4 Diâmetro médio da haste da mandioca (DH) 

Para o parâmetro em questão, não houve interação (G x E), no entanto, esse 

parâmetro apresentou interação altamente significativa no local, no bloco e genótipo. 

Apesar disso, a decomposição de genótipos dentro dos ambientes revelou que apenas a 

variedade jurará apresentou alteração significativa no diâmetro devido à influência do 

ambiente (Tabela 3). Juntamente com a seleção e preparo do material de plantio, o 

diâmetro da haste é um fator de grande importância para o adequado estabelecimento da 

cultura (Mattos, 2006), este fator está ligado ao grau de maturidade da planta, onde o 

ideal, segundo Conceição (1987) é que o diâmetro da haste seja igual ou maior que 50% 

de sua medula. Apesar de a variedade nanica ter apresentado melhor estabilidade 2,27 

cm em Lábrea e 2,20 cm em Manaus, a variedade jurará foi a mais adaptada, 

apresentando ainda, valores médios superiores a variedade nanica, ou seja, 2,66 cm em 

Lábrea e 3,06 cm em Manaus, conforme tabela 4. Estes valores são superiores ao 

encontrado por Soares et al. (2017) ao avaliar componentes agronômicos qualitativos e 

caracterizar morfologicamente variedades de mandioca em função da época de colheita 

(2,08 cm). 

 

5.5 Espessura da entrecasca das raízes de mandioca (EEC) 

Essa característica não foi influenciada por nenhum tipo de interação nos 

diferentes ambientes em que os genótipos foram testados (Tabela 3). Considerando que 

a entrecasca é um dos resíduos gerados durante o processamento das raízes da mandioca 
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na fabricação da farinha ou fécula Cereda (1996), temos que os parâmetros analisados 

não interferiram na espessura da entrecasca das variedades testadas. Prado et al. (2000)   

informam que a entrecasca e demais resíduos sólidos, geralmente não aproveitados na 

produção de derivados da mandioca, apresentam em média 58,1% de amido, 28,6% de 

fibra e 3,4% de proteína bruta. Viana et al., (2010), define que a utilização da entrecasca 

na produção de farinha e amido de mandioca, podem resultar em um aumento produtivo 

de massa de raízes na ordem de 25%. A tabela 4 apresenta a variedade minerva como a 

mais estável e variedade jurará com a mais adaptada, sendo que para a estabilidade a 

minerva obteve média de 2,20 mm em Lábrea e 2,22 mm em Manaus e para a 

adaptabilidade a jurará obteve 2,02 mm e 2,48 mm em Lábrea e Manaus, 

respectivamente. 

 

5.6 Número de raízes comerciais (NRC) 

Dentre as variedades avaliadas, somente a Flecha-amarela não foi afetada 

significativamente quanto ao numero de raízes comercias, mantendo assim sua 

adaptabilidade. Houve (G x E), assim como as demais fontes de variação apresentaram 

efeito significativo quanto ao numero de raízes comerciais (tabela 3), corroborando o 

trabalho de Albuquerque et al., (2009), que defendeu que o número de raízes comercias 

depende do genótipo e da influência do meio ambiente. Em Lábrea, a flecha-amarela 

obteve uma média de 5,06 unidades de raízes comerciais por planta (Tabela 4), número 

inferior ao resultado obtido por Dias et al. (2012), em experimento numa área, também 

no município de Lábrea em um local adjacente ao deste trabalho, onde as variedades 

cobiçada, minerva e flecha-amarela, apresentaram uma média de raízes comercias por 

planta na ordem de 8,28 7,06 e 6,60 unidades de raízes, respectivamente. Já, Figueiredo 

(2014), observou uma média 9 a 10 raízes comerciais por planta de mandioca na 

cultivar IAC 576-70, em estudo realizado sob diferentes formas de preparo do solo. A 

variedade com melhor adaptabilidade ficou por conta da jurará, com média em Lábrea 

de 10,76 e em Manaus 4,78 unidades de raízes comerciais. 

 

5.7 Massa total de raízes de mandioca (MR) 

Assim como o número de raízes comerciais, a massa total de raízes é afetada 

pelos fatores ambiental, local e genético, resultando na interação (G x E) (tabela 3). 

Após a decomposição dos genótipos dentro do ambiente, pode-se observar que somente 

as variedades cobiçada, mana e jurará tiveram sua massa de raízes afetadas (tabela 3). A 
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produtividade média de massa das raízes entre as sete etnovariedades testadas mostrou a 

minerva como a mais estável, média de 27,90 t ha
-1

 em Lábrea e 25,80 t ha
-1

 em 

Manaus, no entanto, além da estabilidade da variedade jurará, esta poderia ser 

recomendada como adaptada, tendo em vista sua proximidade produtividade em 

Manaus, média de 26,45 t ha
-1

, e em Lábrea sua média produtiva foi de 43,70 (tabela 4). 

Esses índices são superiores as médias de produtividade registrada na região Norte e no 

Amazonas (16,24 t ha
-1

 e 9,02 t ha
-1

, respectivamente) (IBGE, 2017). As variedades 

Engana Ladrão e Do Céu, apresentaram maior massa total de raízes, correspondendo a 

uma produtividade de 26 e 23 t ha
-1

 de raízes, respectivamente quando analisado a 

produção de diferentes variedades de mandioca em sistema agroecológico (Silva et al., 

2009). Ao descrever a produtividade e qualidade das raízes de mandioca em função de 

diferentes épocas de colheita, Vítor et al. (2016) obtiveram uma média de 15, 34 t ha
-1

 

de massa de raízes quando a colheita foi realizada aos 16 meses após o plantio. Tavares 

et al. (2016), analisando o peso de raiz de diferentes cultivares de mandioca na região 

de palmas – TO A massa média obtida pela variedade Mani branca (53,64 t ha
-1

), em 

Tocantins, supera a média obtida neste trabalho pela variedade jurará. Andrade Junior et 

al. (2017) analisando o efeito da densidade populacional na produtividade de raízes de 

mandioca, obteve um rendimento de 38,19 t ha
-1

 para variedade olho junto com um 

espaçamento de 0,60 metros entre plantas e 1 m entre linhas. 

 

5.8 Massa da maniva-mãe (MMM) 

A análise conjunta não teria validez, dado que segundo o critério de Pimentel 

Gomes (Gomes, 1985), o coeficiente resultante do QMResmaior > / QMEResmenor <  

foi superior a sete (Tabela 3), provavelmente, devido a qualidade do material 

propagativo utilizado. Não houve interação (G x E), no entanto os genótipos 

apresentaram efeito significativo, porém a decomposição dos genótipos dentro do 

ambiente não revelou diferença significativa entre os genótipos. Em muitos casos os 

autores associam a massa da maniva-mãe à parte área da planta, conforme descrito por 

Rós et al. (2011) em que o autor analisa o crescimento, a fenologia e a produtividade de 

cultivares de mandioca em Presidente Prudente – SP. Assumindo-se que, o interesse da 

massa da maniva-mãe seja agregar massa a parte aérea da planta, temos a variedade 

nanica como a mais estável 4,16 t ha
-1

 e 4,35 t ha
-1

 e a variedade Jurará como a mais 

adaptada 8,22 t ha
-1

 e 13,43 t ha
-1

, em Lábrea e Manaus, respectivamente (tabela 4). 
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5.9 Massa da parte aérea das plantas (MPA) 

A massa da parte aérea foi influenciada significativamente pelo genótipo e o 

local (tabela 3). Ainda na mesma tabela, após a decomposição dos genótipos dentro do 

ambiente, este mostrou efeito significativo para massa da parte aérea na variedade 

Trairinha, tornando a mais adaptada, cujo rendimento em Lábrea atingiu 45,06 t ha
-1

 e 

em Manaus 30,08 t ha
-1

 Segundo Enyi (1972) esse resultado era esperado, uma vez que 

há uma competição entre o desenvolvimento das raízes e o desenvolvimento da parte 

aérea da mandioca, resultando diretamente no coeficiente do índice de colheita. No 

entanto, a tabela 3 nos mostra que a massa da parte aérea não foi influenciada pelo 

ambiente que não houve interação G x E. Para Sagrilo et al. (2002) a massa da parte 

aérea a ser considerada deve ser a partir de 0,10 metros da superfície do solo, no 

entanto, Rós et al. (2011) considerando a maniva-mãe como parte integrante da parte 

aérea obteve uma média de 46,00 t ha
-1

 para a cultivar IAC-14, valor este superior a 

variedade jurará, a mais estável deste trabalho, que apresentou médias de 39,82 t ha
-1

 

em Lábrea e em Manaus 43,68 t ha
-1

 (Tabela 4). 

 

5.10 Massa total das plantas (MTP) 

 A análise de variância conjunta revelou efeito significativo para todas as fontes 

de variação testadas, com exceção para a interação (G x E), porém a decomposição dos 

genótipos dentro do ambiente foi significativa para as variedades mana e trairinha 

(tabela 3). A massa total corresponde ao somatório de todas as partes da planta, servindo 

como divisor para estabelecimento do índice de colheita IC% (Vieira et al., 2009). 

Mezette (2013), caracterizando a diversidade agronômica, bioquímica e molecular de 81 

genótipos de mandioca coletados nas regiões Amazônica, Centro-Oeste, Sudeste e Sul 

da Bahia, evidenciou a cultivar DG-76 com um valor médio da massa total de planta em 

67,53 t ha
-1

. Este valor é inferior ao obtido pela variedade jurará, 91,74 t ha
-1

 em Lábrea 

e 83,56 t ha
-1 

em Manaus, sendo esta, a variedade que apresentou melhor adaptabilidade, 

no entanto, o valor da cultivar DG-76 é próximo ao encontrado pela variedade mais 

estável deste trabalho, que é a minerva com valores médios de 63,45 t ha
-1

 e 69,72 t ha
-1 

(Lábrea e Manaus). Porém, se analisarmos os valores, é cabível afirmar que a variedade 

jurará seja, de um modo geral, recomendada para cultivo, levando-se em consideração o 

parâmetro massa total da planta, uma vez que sua menor média foi superior a maior 

média da variedade minerva. 
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5.11 Índice de Colheita (IC%) 

Quando analisado os dois ambientes simultaneamente, temos a variedade flecha 

amarela com o índice de colheita mais estável, 44,63% em Lábrea e 45,36% de IC em 

Manaus, além disso, a variedade nanica apresentou IC de 46,95% em Lábrea e 45,06% 

em Manaus, sendo esta a mais adaptada (tabela 4). Ainda na tabela 4, se analisarmos as 

variedades separadamente, temos a jurará com o melhor o melhor IC% (47,63%), 

seguida da cobiçada (47,03%) ambas no município de Lábrea, caracterizando-as 

como as variedades com melhor eficiência em produção de massa de raízes e ainda 

mantendo uma boa produtividade da parte aérea, que pode ser destinada para outros 

fins, como o fornecimento de hastes para o plantio. De acordo com Cardoso Júnior et al. 

(2005), as informações fornecidas isoladamente pelo IC%, não são relevantes sobre o 

desenvolvimento e produção da mandioca, tendo em vista que, valores altos desse 

índice podem ser obtidos com  a diminuição da produção da parte aérea ou com o 

aumento da produção de raízes, onde o mesmo autor encontrou IC% superiores a 70% 

ao avaliar os efeitos do uso de plantas de cobertura e de sistemas de preparo do solo, no 

desenvolvimento e na produtividade da cultura da mandioca. Kvitschal et al. (2003) 

defendem que se o objetivo estiver voltado para alimentação animal ou em regiões em 

que ocorram fatores adversos à conservação do material de propagação, as variedades 

selecionadas devem ser altamente produtivas em função da parte aérea, ocasionando um 

índice de colheita com valores baixos. Alguns pesquisadores discordam dessa 

afirmação. Conceição (1987) considera que valores acima de 60% são adequados. 

Entretanto Peixoto et al. (2005)  e Cardoso Júnior et al. (2005), consideram um valor de 

IC% ideal, a partir de 50%. Guimarães et al. (2017), encontrou índice de colheita 

superior ao deste trabalho para a variedade jovelina (66%) ao avaliar o desempenho 

agronômico de seis cultivares de mandioca. 

 

5.12 Matéria seca das raízes de mandioca (MS%) 

Neste experimento, a análise conjunta revelou que houve apenas efeito altamente 

significativo apenas no genótipo e nem interação G x E (Tabela 3). Mesmo assim, se 

analisarmos a decomposição dos genótipos no ambiente, temos apenas a variedade 

Flecha-amarela sofrendo influencia quanto ao percentual de matéria seca das raízes, em 

Lábrea de 30,68% e em Manaus com 24,32% (Tabela 4). Ainda na tabela 4, temos a 

variedade cobiçada sendo a mais adaptada (36,43 e 34,70 t ha
-1 

Lábrea e Manaus) 
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seguida da jurará (31,82 e 35,97 t ha
-1 

Lábrea e Manaus), temos ainda, a minerva como 

a mais estável (29,36 e 29,52 t ha
-1 

Lábrea e Manaus). Segundo Andrade Junior et al. 

(2017), a matéria seca está relacionada diretamente com o teor de amido. Essa 

característica determina o rendimento industrial das raízes. Variedades com o maior teor 

de matéria seca maximizam o rendimento do produto final por unidade de área 

cultivada. Além disso, matéria seca e o amido estão ligados à idade da cultura e às 

condições climáticas. O mesmo autor ao analisar o efeito da densidade populacional na 

produtividade de raízes de mandioca encontrou índices de matéria seca na ordem de 

35,37% de MS sendo que o maior valor de 41,84% foi para cultivar IAC-12 e o menor 

valor 31,80% para a cultivar fibra.  Cardoso et al. (2014) encontrou nas variedades 

Platinão, Cramuquem, Lagoão e Tapicuru índices de 32,55%, 32,12%, 31,84% e 

31,71% de massa seca, respectivamente. Valores estes, próximos do que foi obtido 

neste trabalho. 

 

5.13 Altura total das plantas de mandioca (ATP) 

A análise conjunta mostrou que o efeito do ambiente, do local, dos genótipos e 

da interação G x E promoveram diferença significativa na altura das plantas analisadas 

(Tabela 3). A decomposição de genótipos dentro do ambiente apresentou efeito 

significativo (tabela 3) para as variedades flecha-amarela 247,46 e 285,17 e mana 

Lábrea 307,56 cm e em Manaus com 259,86 cm de altura. (Tabela 4). Babosa (2013) ao 

avaliar 27 clones de mandioca com base em parâmetros morfofisiológicos detectou 

valor médio de ATP de 171,67 cm, valor inferior ao obtido neste trabalho, 266,55 cm de 

altura (média geral). Otsubo (2012) defende que plantas de porte elevado são propícias 

ao acamamento em áreas sujeitas a ventos fortes. Rós et al. (2011) descreve que a AP  é 

um fator importante para o densidade populacional e definição do potencial de 

competição com plantas invasoras, bem como, para a utilização de matéria de 

propagação. Passos et al. (2014), acrescente que em muitos casos os agricultores 

preferem variedades que expressem maiores alturas, em virtude, da facilidade do 

emprego dos tratos culturais e da colheita mecanizada. A variedade jurará apresentou 

melhor adaptabilidade, sendo 331,66 cm em Lábrea e 316,64 cm de altura em Manaus, 

já a estabilidade ficou por conta da variedade cobiçada 245,08 cm e 246,63 cm (Lábrea 

e Manaus) (tabela 4). No entanto, se levarmos em consideração as maiores médias para 

altura da planta, temos a variedade jurará com melhor potencial AP, tendo em vista que 

sua menor média obtida em Manaus é superior a maior média obtida pela cobiçada 
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também em Manaus. 

Apesar das literaturas citarem que a disponibilidade fósforo (P) é um fator 

limitante, principalmente no ciclo inicial da cultura (Fageria et al.,1991). Na tabela 1 

constata-se valores bem abaixo do nível de P, que de acordo com Costa et al. (2013) 

considerado critico para cultura da mandioca, 7 a 9 mg dm
-3

, por outro lado a tabela 2, 

mostra valores altíssimos de P, bem como o Al
3+

 da tabela 1. Este fator deve estar 

associado ao histórico de atividade agrícola das áreas experimentais. O autor ainda 

descreve que a mandioca se estabelece bem em níveis de pH variando de 5 – 6, a tabela 

1 mostra que esse estabelecimento pode ser considerado em um pH ainda menor, tendo 

em vista os valores do pH da análise química da camada de 0-20 cm foi de 4,37, na 

camada de 20-40 cm, 4,41 no munícipio de Lábrea. Costa et al. (2013) explicam que 

níveis de pH próximos da neutralidade (pH 7,0) são essencialmente prejudiciais para a 

cultura da mandioca (tabela 2), onde os valores de pH do município de Manaus foram 

de 6,64 na camada de 0-20 cm e 6,52 cm na camada de 20-40 cm. Comparando a média 

para altura da planta da variedade Jurará (331,66 cm em Lábrea e 316,64 cm em 

Manaus) com a obtida por Rimoldi et al.  (2003) 23,90 cm e por Mezette (2013) 21,10 

cm, é possível observar que, em média, os genótipos avaliados neste trabalho 

apresentaram porte mais alto. 

 

5.14 Luminosidade das raízes (L*) 

De acordo com a tabela 3, a luminosidade é influenciada pelo o ambiente e os 

genótipos. A decomposição dos genótipos no ambiente revelou efeito significativo 

somente para as variedades cobiçada, sendo esta a mais estável, com média em Lábrea e 

Manaus, respectivamente de 52,02 e 36,60 e a variedade jurará com médias de 48,54 em 

Lábrea e 36,62 em Manaus (tabela 5). Valores  de L* menores que 50 de acordo com a 

escala de cor CIELab (0 – 100) são considerados escuros. Rinaldi et al. (2017) 

encontrara valores de luminosidade de raízes de mandioca minimamente processada 

entre 86,41 a 89,86, com média geral de 88,35, médias superiores às encontradas neste 

trabalho.  
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Tabela 5. Médias das variáveis de coloração avaliadas nas sete variedades de mandioca 

brava (Manihot esculenta Crantz) nos municípios de Lábrea e Manaus, AM. 2016. 
 Etnovariedades 

Município Cobiçada 
Flecha-

amarela Minerva Mana Trairinha Nanica Jurará 
 ----------------------------------------- L* ------------------------------------ 
Lábrea 52,02 A 43,15 AB 37,18 B 44,68 AB 38,47 B 39,02 B 48,54 AB 
Manaus 36,60 A 36,67 A 32,00 A 37,86 A 36,13 A 35,81 A 38,62 A 
 ----------------------------------------- a* ------------------------------------ 
Lábrea 52,02 A 43,15 AB 37,18 B 44,68 AB 38,47 B 39,02 B 48,54 AB 
Manaus 36,60 A 36,67 A 32,00 A 37,86 A 36,13 A 35,81 A 38,62 A 
 ----------------------------------------- b* ------------------------------------ 
Lábrea 19,75 A 17,42 AB 16,04 AB 16,71 AB 16,19 AB 14,72 B 19,42 A 
Manaus 14,03 A 13,24 A 13,19 A 13,40 A 13,62 A 13,38 A 14,81 A 
 ------------------------------------- Croma ------------------------------------ 
Lábrea 19,76 A 17,42 AB 16,06 AB 16,80 AB 16,20 AB 14,81 B 19,45 A 
Manaus 14,03 A 13,25 A 13,22 A 13,46 A 13,67 A 13,46 A 14,82 A 
 --------------------------------- Ângulo hue

 
--------------------------------- 

Lábrea 91,82 B 90,55 BC 89,53 BC 95,40 A 87,82 C 95,88 A 92,53 AB 
Manaus 90,81 B 89,06 BC 86,05 C 95,19 A 91,06 B 96,12 A 90,04 BC 
1Médias seguidas pelas mesmas letras na linha não diferem entre si pelo teste de Duncan (P<0,05) 

 

5.15 Componente vermelho-verde das raízes (a*) 

Em relação ao componente vermelho-verde (a*), observou-se efeito altamente 

significativo dos genótipos dentro de cada ambiente. A interação G x E não foi 

significativa, sugerindo que o local não afeta o componente (a*) (tabela 3). Assim 

sendo, o genótipo é afetado significativamente quanto a intensidade do componente 

vermelho-verde (a*), ainda na tabela 3, a decomposição dos genótipos nos ambientes 

não revelou efeito significativo para nenhuma variedade analisada (Tabela 3). A 

variedade nanica de acordo com a tabela 5 apresentou melhor estabilidade com médias 

em Lábrea de -1,58 e em Manaus -1,44. Estes valores apresentam tendência par a uma 

coloração esverdeada, de acordo coma escala de cor CIELab. A tabela 5 também 

apresenta a variedade jurará como mais adaptada, com valores próximos de zero na 

escala CIELab, -0,93 e 0,07 (Lábrea e Manaus). Rinaldi et al. (2017), verificou valores 

médios de 3,06 e 3,81 de (a*) ao avaliar a utilização de ácido cítrico para a conservação 

pós-colheita de raízes de mandioca. 

 

5.16 Componente amarelo-azul das raízes (b*) 

A análise conjunta mostrou que o ambiente é um fator determinante na 

intensidade do componente amarelo-azul (b*) (Tabela 3). A decomposição dos 

genótipos dentro do ambiente revelou que as variedades Cobiçada, Flecha-amarela e 
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Jurará apresentaram variações mais expressivas quanto ao componente (b*) para a 

variedade mana os efeitos de (b*) são menos expressivos. Todas as variedades 

expressaram valores positivos de (b*), que representa o amarelecimento da raiz, onde as 

médias variaram de 13,19 para minerva em Manaus e 19,75 para cobiçada em Lábrea, 

sendo a nanica a mais estável com 14,72 em Lábrea e 13,38 em Manaus e a variedade 

jurará foi a mais adaptada, 19,42 e 14,81(Lábrea e Manaus). (tabela 5). Rinaldi et al. 

(2017) avaliando a utilização de ácido cítrico para a conservação pós-colheita de raízes 

de mandioca encontrou valores que foram de 20,19 a 23,44. Essas médias são inferiores 

às encontradas neste trabalho, o que revela superioridade nos valores de amarelecimento 

das raízes testadas. 

 

5.17 Croma das raízes (C) 

O ambiente exerceu influencia altamente significativa no componente C, no 

entanto a decomposição dos genótipos no ambiente revelou que o ambiente não altera as 

condições da intensidade da cor propriamente dita para as variedades minerva trairinha 

e nanica (tabela 3). De acordo cm a tabela 5, a variedade jurará apresentou-se como 

adaptada com médias 19,45 e 14,82 em Lábrea e Manaus, respectivamente. Para 

estabilidade, temos a nanica com 14,81 em Lábrea e 13,46 em Manaus. As variedade 

testadas em Lábrea (tabela 5) teriam intensidade de cor inferior as encontrados por 

Rinaldi et al. (2017), uma vez que os valores de (C) avaliados pela a utilização de ácido 

cítrico para a conservação pós-colheita de raízes de mandioca variaram entre 20,74 e 

23,74. Para Rinaldi et al. (2015), valores de (C) próximo do zero indicam neutralidade 

de cor e valores próximos de 60 indicam cores vívidas ou intensas. 

 

5.18 Matiz das raízes (hueº) 

De acordo com a análise conjunta, somente o genótipo sofre efeito altamente 

significativo. Ao decompormos os genótipos no ambiente, temos somente a variedade 

minerva afetada pela tonalidade do ângulo hueº, sendo esta tonalidade expressada pelos 

ângulos assim definidos, de acordo com a escala de cor CIELab: (0º Vermelho) (90º 

amarelo) (180º verde) (270º azul). Para se analisar as variações de cor de um 

determinado produto, o ângulo hueº é o mais adequado, pois a angulação indica o 

quanto à cor se torna escura (Mendonça et al., 2015). Partindo do princípio que a 

intenção seja a obtenção de variedades com coloração amarelada (90º), temos a flecha-
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amarela como a variedade a ser sugerida para o agricultor, uma vez que a mesma 

apresentou médias de 90,55 em Lábrea e 89,06 em Manaus. 

 

6. Conclusão 

Considerando a produtividade de raízes a variedade Jurará é a mais adaptada 

tanto para Lábrea (43,7 t ha
-1

) como para Manaus (26,45 t ha
-1

). Portanto, esta variedade 

deveria ser adotada em Lábrea e testada em novos locais da Amazônia onde se deseja 

produzir farinha de mandioca. 

E, considerando a massa da parte aérea (caule e folhas), a variedade mais 

adaptada para Lábrea foi a Trairinha (45,06 t ha
-1

) e para Manaus a Jurará (39,82 t ha
-1

). 

Desta forma, estas variedades poderiam ser utilizadas para alimentação animal nestes 

locais.  

A variedade mais estável para produtividade de raízes é a Minerva (26,85 t ha
-1

) 

e para a produtividade da parte aérea a variedade Jurará (41,75 t ha
-1

). Em consequência 

estas variedades também deveriam ser recomendadas para outros locais da Amazônia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

7. Referências 

Akinyele, B.O.; Osekita, O.S. 2011. Genotype x Environment interaction in NH47 – 4 

variety of Okra – Abelmoschus esculentus (Linn.) Moench. Internatioanl Journal of . 

Geneics and Mollecular Biology, 3(4): 55-59. 

Albuquerque J. A. A.; Sediyama, T.; Silva, A. A.; Sediyama, C. S.; Alves, J. M. A.; 

Neto, F. A. 2009. Caracterização morfológica e agronômica de clones de mandioca 

cultivados no Estado de Roraima. Revista Brasileira de Ciência Agrárias, 1(1): 388-

394. 

Albuquerque, M; Cardos, E. M. R. 1980. A mandioca no Trópico Úmido. Embrapa 

Amazônia Oriental. Brasília, Distrito Federal, 251pp. 

Allard, R.W.; Bradshaw A.D 1964. Implications of genotype environment interactions 

in applied plant breeding. Crop Science, 4: 503-508. 

Allem, A C. 1994. The origin of Manihot esculenta Crantz (Euphorbiaceae). Genetic 

Resource and Crop Evolution, 41: 133-150. 

Alvares, C. A.; Stap, J. L.; Sentelhas, P. C; Gonçalves, J. L. M.; Sparovek, G. 2014. 

Koppen‟s climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, 22 (60): 

711–728. 

Andrade Junior, O.; Marques, T. A.; Carvalho, P. R.; Ramos, V. M.; Alves, V. C. 2017. 

Efeito da densidade populacional na produtividade de raízes de mandioca. Bioenergia 

em revista: diálogos, 7(1): 08-18. 

Alves, A. A. C. 2006. Fisiologia da Mandioca. . In: Souza, L. S. Farias, A. R. N. Matos, 

P. L. P. Fukuda, W. M. G. (Eds) Aspectos Socioeconômicos e Agronômicos da 

Mandioca. Cruz das Almas, BA: CNPMF, p.138-169. 

Azevedo, J.N.; Souza, V.A.B. 2000. Comportamento Produtivo de Genótipos de 

Mandioca em Três Microrregiões do Piauí. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 24 p. 

Barbosa, G. M. 2013. Caracterização morfofisiológica de clones de mandioca em 

Cândido Sales-BA. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, Cândido Sales, Bahia, 141pp. 

Barroso, G.M.; Peixoto, A.L.; Costa, C. G.; Ichaso, C.L.F.; Guimarães, E.F.; Lima, 

H.C.; 2007. Sistemática de Angiospermas do Brasil. 2ª ed. Viçosa, MG, 309p. 

Becker, H.C. 1981. Correlations among some statistical measures of phenotypic 

stability. Euphytica, Dordrecht, 30: 835-840. 

Bhattacharjee, R.; Dumet, D.; Ilona, P.; Folarin, S.; Franco, J. 2012. Establishment of a 

cassava (Manihot esculenta Crantz) core collection based on agro-morphological 

descriptors. Plant Genetic Resources, 10: 119-127. 

Borém, A.; Miranda, G. V. 2009. Melhoramento de Plantas. 5ª ed. Viçosa, MG, 2009, 

529p. 



47 

 

Cardoso, A. D.; Viana, A. E. S.; Muniz, W. F.; Andrade, J. S.; Moreira, G. L. P.; 

Cardoso Júnior, N. S. 2014. Avaliação de Variedades de Mandioca Tipo Indústria. 

Magistra, 26: 461-470. 

Cardoso Júnior, N. S.; Viana, A. E. S.; Matsumoto, S. N.; Sediyama, T.; Carvalho, F. 

M. 2005. Efeito do nitrogênio em características agronômicas da mandioca. Campinas, 

SP Bragantia, 64(4): 651-659. 

Carvalho, J. E. B.; Peressin, V. A.; Araújo, A. M. A.2006. Manejo e Controle de Plantas 

daninhas. In: Souza, L. S. Farias, A. R. N. Matos, P. L. P. Fukuda, W. M. G. (Eds) 

Aspectos Socioeconômicos e Agronômicos da Mandioca. Cruz das Almas, BA: 

CNPMF, p.560-590. 

Carvalho, L. J. C.B. 2005. Biodiversidade e biotecnologia em mandioca (Manihot 

esculenta Crantz). In: XI Congresso de Mandioca. Brasília, DF. Anais... Embrapa 

Recursos Genéticos e Biotecnologia. 

Ceballos, H.; Iglesias, C. A.; Pérez, J. C.; Dixon, A. G. O. 2004. Cassava Breeding: 

Opportunities and Challenges. Plant Molecular Biology. 56: 503-516. 

Cereda, M. P. 1996. Caracterização, usos e tratamentos de resíduos da industrialização 

da mandioca. Paulicélia, Botucatu, SP, 174pp. 

Chipeta, M. M.; Melis, R.; Shanahan, P.; Sibiya, J.; Benesi, I. R. M. 2017. Genotype x 

environment interaction and stability analysis of cassava genotypes at different harvest 

times. Journal of Animal and Plant Sciences, 27: 901-919. 

Cock, J. H. 1979. Aspectos Fisiológicos del Crescimento y desarrollo de la planta de 

Yuca. In: CIAT. Yuca: La Planta Ideal de Yuca para Obtener Rendimientos Máximos. p 

19. 

Conceição, A. J. 1987 A Mandioca. Nobel, 3ª ed, São Paulo, São Paulo, 382pp. 

Cordeiro, C.M.T.; Morales, E.A.V.; Ferreira, P.; Rocha, D.M.S.; Costa, I.R.S.; Valois, 

C.C.; Silva, S de O. 1995. Towards a brasilian core collection of cassava. In: Hodgkin, 

T.; Brown, A H.D.; Hintum, T.J.L.; Morales, E. A. V. (Ed.). Core Collection of plants 

genetic resources. Chichester: John e Sons. 269pp. 

Costa, E. F. N.; Carvalho, H. W. L.; Rangel, M. A. S.; Santos, V. S.; Pinho, J. L. N.; 

Alves, M. C. S.; Silva, A. D. A.; Gomes, M. C. M.; Menezes, W. M. M.; Santos, D. L. 

2013. Adaptabilidade e estabilidade de cultivares de mandioca via métodos de regressão 

bissegmentada e multivariada. Aracajú: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 18 p. (Boletim 

de Pesquisa / Embrapa Tabuleiros Costeiros, ISSN 1678-1961, 78). 

Costa, I.R.S.; Silva, S. O. 1992. Coleta de germoplasma de mandioca no Nordeste 

(Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará). Revista Brasileira de Mandioca, 

1: 19-27. 

Cruz, C. D.; Torres, R. A.; Vencovsky, R. 1989. An Alternative Approach to the 

Stability Analysis Proposed by Silva and Barreto. Revista Brasileira de Genética, 12: 

567-580. 



48 

 

Cruz, C. D.; Regazzi, A. J.; Carneiro, P. C. S. 2004. Modelos Biométricos Aplicados ao 

Melhoramento Genético. 3ª ed. Viçosa, Minas Geriais, 480pp. 

Dennis, D.T.; Turpin, D.H. 1990. Plant Physiology, Biochemistry and Molecular 

Biology. London Scientific Technical, 529p. 

Dias, M. C.; Lopes J. A. 2012. Avaliação e Seleção de Variedades Locais de Mandioca 

no Município de Lábrea, AM. Manaus: Embrapa Amazônia Ocidental. 4 p. 

(Comunicado Técnico, 92). 

Enyi, B. A. C. 1972. Effect of shoot number and time of planting on growth, 

development and yield of cassava (Manihot esculenta Crantz). Journal of Horticultural 

Science, Serra Leoa, 47: 457-456. 

Erazo, R. L. 2017. Os Sistemas de Produção da Agroindústria Artesanal da Mandioca 

na Região do Lago Janauacá, Careiro (Am). Dissertação de Mestrado, Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia/Fundação Universidade do Amazonas, Manaus, Amazonas. 

155pp. 

Fageria, N. K.; Baligar, V. C.; Jones, C. H. 1991. Cassava and potato. In: Fageria, N. 

K.; Baligar, V. C.; Jones, C. H. (ed.) Growth and mineral nutrition of field crops. Mrcel 

Dekker, New York, p. 354 - 78. 

FAO. 2014. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Disponível em: 

https://www.fao.org.br/download/PA20142015CB.pdf. Acesso em 04/08/2015. 

Fialho, J. F.; Sousa, D. M. G.; Vieira, E. A. 2013. Manejo do Solo no Cultivo da 

Mandioca. In: Fialho, J. F.; Vieira, E. A. (Ed). Mandioca no Cerrado – Orientações 

Técnicas. 2da ed. rev. e ampl. Embrapa, Brasília, p. 39-60. 

Figueiredo, P. G.; Bicudo, S. J.; Moraes-Dallaqua, M. A.; Tanamati, F. Y.; Aguiar, E. 

B. 2014. Bragantia, Campinas, 73 (4): 357-364. 

Fukuda, W.M.G.; Alves, A. A. C. 1987. Germoplasma de mandioca (Manihot esculenta 

Crantz) no Brasil. Revista Brasileira de Mandioca, Cruz das Almas, Bahia, 6: 109-11. 

Fukada, C.; Otsubo, A. A. 2003. Desempenho da mandioca nos países produtores. Cruz 

das Almas: Embrapa mandioca e fruticultura. Sistemas de Produção, v. 7. Versão 

eletrônica. 

Fukuda, W. M. G. 1996. Banco de Germoplasma de Mandioca. Cruz das Almas, BA: 

Embrapa – CNMPF, 103p. 

Fukuda, W. M. G.; Guevara, C. L. 1998. Descritores morfológicos e agronômicos para a 

caracterização de mandioca (Manihot esculenta Crantz). Cruz das Almas, BA: Embrapa 

Mandioca e Fruticultura, 38p. 

Fukuda, W. M. G. 1999. Melhoramento de Mandioca. In: Bórem, A. Melhoramento de 

Espécies. Viçosa, 409-428. 



49 

 

Fukuda, W. M. G.; Fukuda, C.; Dias, M. C.; Xavier, J. J. B. C.; Fialho. J. F. 2002. 

Cultivares de Mandioca Recomendadas para o Brasil. Cruz das Almas: Embrapa 

Mandioca e Fruticultura, 8p. (Circular Técnica, 49). 

Fukuda, W. M. G.; Carvalho, P. C. L. 2006. Estrutura da Planta e Morfologia. In: 

Souza, L. S.; Farias, A. R. N.; Matos, P. L. P.; Fukuda, W. M. G. (Eds) Aspectos 

Socioeconômicos e Agronômicos da Mandioca. Cruz das Almas, Bahia, p.126-137. 

Fukuda, W. M. G.; Iglesias, C. Silva, S. O. 2003. Melhoramento da Mandioca. Cruz das 

Almas, Bahia: Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, 53p. 

Gaya, L.G.; Ferraz, J.B.S. 2006. Aspectos genético-quantitativos da qualidade da carne 

em frangos. Ciência Rural, Santa Maria. 36 (1): 439-356. 

Gomes, F. P. Curso de Estatística Experimental. 1985. São Paulo, Nobel, 467pp. 

Groxko, M. 2016. Análise da Conjuntura Agropecuária – Mandioca Safra 2015/2016. 

Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Departamento de Economia 

Rural, 18p. 

Guimarães, L. R.; Mantovanelli, B. C.; Silva,V. S. G.; Silva, A. C.; Mota Junior, P. C.; 

Mota M. A. 2017. Desempenho de seis cultivares de mandioca em um cambissolo 

háplico. Universidade Vale do Rio Verde, Três Corações, MG, 15 (1): 129-138. 

Gulick, R.; Hershey, C.H; Alcazar, J. E. 1983. Genetic resources of cassava and wild 

relatives. Rome: IBPGR, 56p. 

Hirschler, R.; 2002. Colorimetria Aplicada na Indústria Têxtil, apostila, Rio de Janeiro: 

FaSeC – Faculdade SENAI/CETIQT. 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. 2017. Levantamento Sistemático 

da Produção Agrícola. Disponível em: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Producao_Agricola/Levantamento_Sistematico_da_Producao_Agri

cola_[mensal]/Fasciculo/lspa_201708.pdf. Acesso em: 04/10/2017. 

Jiménez, A.; Gutiérrez, G. 2001. Color. In: Alvarado, J. D.; Aguilera, J. M. Métodos 

para medir propriedades físicas em indústrias de alimentos. Zaragoza: Editorial Acribia 

S.A. p. 325-346. 

Kawano, K. 1982. Mejoramiento genetico de yuca para productividad. In: 

Domínguez,C. E. (Ed.) Yuca: investigación, producción y utilización. Cali: PNUD & 

CIAT, p. 91-112. 

Kilic, H.; Sagir, A.; Bayram, Y. 2009. Estiamtes of Genotype x environment 

interactions and heritability of Black Point in Durum Wheat. Journal of Biolology 

Science, 1(1): 92-96. 

Kidmose, U.; Edelenbos, R., Norbaek; P. Christensen. 2002. Colour stability in 

vegetables. In: Douglas B. MacDougall; Colour in food: Improving quality, cap. 8. 

Cambridge: Woodhead publishing, 378p. 



50 

 

Kundy, A. C.; Mkamilo, G. S.; Misangu, R. N. 2014. Genotype x Environment 

interaction and stability analysis for yield and its components in selected cassava 

(Manihot Esculenta Crantz) genotypes in southern Tanzania. Journal of Biology, 

Agriculture and Healthcare, 4: 29-39. 

Kvitschal, M.V.; Vidigal Filho, P.S.; Pequeno, M.G.; Sagrilo, E.; Brumati, C.C.; 

Manzoti, M.; Bevilaqua,G. 2003. Avaliação de clones de mandioca (Manihot esculenta 

Crantz) para indústria na região Noroeste do Estado do Paraná. Acta Sci. Agron. 25: 

299-304. 

Ledo, C. A. S.; Alves, A. A. C.; Martins, M. L. L.; Carvalho, P. C. L. 2014. Coleção de 

Espécies Silvestres de Manihot da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Cruz das Almas, 

Bahia 2p. 

León, J. 1987. Botânica de Los Cultivos Tropicales. San José: IICA, 445p. 

Lin, C.S.; Binns, M.R. 1988. A superiority measure of cultivar performance for cultivar 

x location data. Canadian, Jounal of Plant Science, 68: 193-198. 

Lôbo, C. F.; Sousa, T. C. R.; Aguiar, J. L. P. 2013. A Importância da Mandioca. In: 

Fialho, J. F.; Vieira, E. A. Mandioca no Cerrado: Orientações Técnicas. 2ª ed. rev ampl. 

Brasília, Distrito Federal, 203p. 

Lorenzi, J. O. 1995. Instruções Agrícolas para o Estado de São Paulo – Boletim Nº 200. 

6ª ed. Instituto Agronômico de Campinas, p.347-348. 

Maia, V. B.; Bahia, J. J. S. 2010. Manejo integrado do mandarová (Erinnyis ello ello L.) 

em cultivo de mandioca (Manihot esculenta Crantz) na Região Sul da Bahia. Ilhéus, 

CEPLAC/CEPEC, 16p. 

Macdougall, D.B. 2002. Colour in food: improving quality, CRC Press, New York, 

366p. 

Martinazzo, A. P. 2006. Secagem, armazenamento e qualidade de folhas de 

Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf.. Tese de Doutorado, Universiade Federal de Viçosa, 

Viçosa, Minas Gerais, 156pp. 

Mattos, P. L. P.; Almeida, P. A. 2006. Colheita. In: Souza, L. S.; Farias, A. R. N.; 

Matos, P. L. P.; Fukuda, W. M. G. (Eds) Aspectos Socioeconômicos e Agronômicos da 

Mandioca. Cruz das Almas, Bahia, p.455-491. 

Mattos, P. L. P. 2006. Implantação da Cultura. In: Souza, L. S.; Farias, A. R. N.; Matos, 

P. L. P.; Fukuda, W. M. G.; (Eds) Aspectos Socioeconômicos e Agronômicos da 

Mandioca. Cruz das Almas, Bahia, p. 492-517. 

Mendonça, V. Z.; Daiuto, E. R.; Furlaneto, K. A.; Ramos, J. A.; Fujita, E.; Vieites, R. 

L.; Tecchio, M. A.; Carvalho, L. R. 2015. Aspectos físico-químicos e bioquímicos 

durante o armazenamento refrigerado do caqui em atmosfera modificada passiva. 

Nativa, 3(1): 16-21. 

Mezette, T. F. 2013. Diversidade agronômica, bioquímica e molecular de acessos de 

mandioca (Manihot esculenta Crantz) coletadas em diferentes regiões do Brasil. Tese de 



51 

 

Doutorado, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, São Paulo, 

112pp.  

Mtunguja, M. K.; Laswai, H. S.; Kanju, E.; Ndunguru, J.; Muzanila, Y. C. 2016. Effect 

of genotype and genotype by environment interaction on total cyanide content, fresh 

root, and starch yield in farmer--preferred cassava landraces in Tanzania. Food Science 

& Nutrition, 4: 791-801. 

Mulualem, T.; Ayenew, B. 2012. Correlation and path coefficient analysis of Cassava 

(Manihot esculenta Crantz) at Jimma, Southwestern, Ethiopia. Journal of Natural 

Sciences Research, 2: 9, ISSN 2224-3186, 7p. 

Soares, M. R. S.; Nascimento, R. M.; Viana, A. E. S.; Cardoso, A. D.; Magalhães, G. 

C.; Fogaça, J. J. L. 2017. Componentes agronômicos qualitativos e caracterização 

morfológica de variedades de mandioca (Manihot esculenta Crantz) em seis épocas de 

colheita. Scientia Plena,13(6) 12p. 

Ngeve, J.M.; Dixon, A.G.O.; Nukinine, E.N. 2005. The Influence of Host Genotype x 

Environment Interactions on the Response of Cassava Anthracnose Disease in Diverse 

Agro-ecologies in Nigeria. African Crop Science Journal, 13(1): 1-11. 

Nick, C,; Carvalho, S. P., Jesus, A. M. S; Custódio, T. N.; Marim, B. G; Assis, L. H. B. 

2010. Divergência genética entre subamostras de mandioca. Bragantia, 69(2): 289-298. 

Normanha, E. S. 1971. O trabalho de melhoramento de mandioca no Instituto 

Agronômico de Campinas. O Agronômo, Campinas, 23: 91-100. 

Normanha, E. S. 1982. Derivados de mandioca: terminologia e conceitos. Fundação 

Cargill, Campinas, SP, Brasil. 56pp.  

Olsen, K. M.; Schaal, B. A. 2001. Microsatellite Variation in Cassava (Manihot 

esculenta, Euphorbiaceae) and its wild relatives: further evidence for a southern 

Amazonian origin of domestication. American Journal of Botany, 88: 131-142. 

Passos, A. M. A.; Ferro, G. O.; Paula, N. M. G.;Silva Júnior, J. S. 2014. Desempenho de 

Genótipos de Mandioca em um Argissolo Eutrófico na Região Sudoeste da Amazônia. 

Enciclopédia Biosfera, 10: 721-731. 

Peixoto, J. R.; Bernardes, S. R.; Santos, C. M.; Bonnas, D. S.; Fialho, J. F.; Oliveira, J. 

A. 2005. Desempenho agronômico de variedades de mandioca mansa em Uberlândia. 

Uberlândia, MG. Revista Brasileira de Mandioca, 18(1): 19-24. 

Prado, I.N.; Martins, A.S.; Alcalde, C.R. et al. 2000. Desempenho de Novilhas 

Alimentadas com Rações Contendo Milho ou Casca de Mandioca como Fonte 

Energética e Farelo de Algodão ou levedura como Fonte Protéica. Revista Brasileira de 

Zootecnia, 29: 278-287. 

Reifschneider, F. J. B.; Nass, L. L.; Henz, G. P. 2014. Uma pitada de biodiversidade na 

mesa dos brasileiros. Embrapa – Brasília, Distrito Federal. 156pp. 

Ribeiro, S. C. A.; Ribeiro, C. F. A.; Park, K. J.; Araujo, E. A. F.; Tobinaga, S. 2007. 

Alteração da cor da carne de Mapará (Hypophthalmus edentatus) desidratada 



52 

 

osmoticamente e seca. Rev. Bras. de Produtos Agroindustriais, Campina Grande, 9(2): 

125-135. 

Rinaldi, M. M.; Vieira, E. A.; Fialho, J. F. 2015. Conservação pós-colheita de diferentes 

cultivares de mandioca submetidas ao processamento mínimo e congelamento. 

Científica, 43(4):287-301. 

Rinaldi, M. M.; Fialho, J. F.; Vieira, E.; Oliveira, T. A. R.; Assis, S. F. O. 2017. 

Utilização de ácido cítrico para a conservação pós-colheita de raízes de mandioca. Braz. 

J. Food Technol., Campinas, 20: ISSN 1981-6723. 

Robertson, A. 1959. Experimental Design on the Measurement of Heritabilitiesand 

Genetic Correlations: Biometrical Genetics. New York: Pergamon Press, 186p. 

Rós, A. B.; Hirata, A. C. S.; Araújo, H. S.; Narita, N. 2011. Crescimento, fenologia e 

produtividade de cultivares de mandioca. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, 

Goiás, 41(4): 552-558. 

Sakin, M.A.; Akincl, C.; Duzmer, O.; Donmez, E. 2011. Assessment of Genotype x 

Environment interactionon Yield and Yield Components of Durum wheat Genotypes by 

Multivariate Analysis. African Journal of Biotechnology, 10(15): 2875-2885. 

Sagrilo, E.; Vidigal Filho, P. S.; Pequeno, M. G.; Scapim, C. A.; Vidigal, M. C. G.; 

Maia, R. R.; Kvitsch, M. V. 2002. Efeito da época de colheita no crescimento 

vegetativo, na produtividade e na qualidade de raízes de três cultivares de mandioca. 

Bragantia, Campinas, 61(2): 115-125. 

Scarazatti, B. 2016. Boletim Agrometeorológico. Embrapa Amazônia Ocidental, 

Manaus, AM. 40p. 

Silva, A. F.; França, C. R. R. S.; Magalhães, C. A. S.; Santos, A. P. G.; A. Filho, J. M. 

2006. Caracterização do banco ativo de germoplasma de mandioca do Semi-Árido 

Nordestino. Recife, Pernambuco, Embrapa Semi-Árido-CPATSA, 234-256. 

Silva, A. F.; Santana, L. M.; França, C. R. R. S.; Magalhães,  C. A. S.; Araújo, C. R.; 

Azevedo, S. G. 2009. Produção de diferentes variedades de mandioca em sistema 

agroecológico. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 13(1): 33-38. 

Silva, L. J. S.; Meneghetti, G. A.; Carneiro, E. F.; Pinheiro, J. O. C. 2015. Apropriação 

do conhecimento tecnológico pela agricultura familiar na produção de mandioca, no 

município de Careiro Castanho – AM. Anais... Rio de Janeiro: Associação Brasileira de 

Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias, 14p. 

Steel, R. G. D.; Torrie, J. H.; Dickey, D. A. 1997. Principles and procedures of 

statistics: a biometrical approach. 3ª, New York, USA: Mc Graw-Hill Book Company, 

666pp. 

Tavares, K. M.; Vieira, J. C.; Lima, T. M.; Sousa, M. K.; Silva Filho, J. E. M.; 

Muraishi, C. T. 2016. Análise de peso de raiz de diferentes cultivares de mandioca 

(Manihot esculenta) na região de Palmas-TO. Revista integralização universitária, 

11(14): 32-36. 



53 

 

Valle, T. L.; Lorenzi, J. O. 2014. Variedades Melhoradas de Mandioca como 

Instrumento de Inovação, Segurança Alimentar, Competitividade e Sustentabilidade: 

Contribuições do Instituto Agronômico de Campinas (IAC). Caderno de Ciência & 

Tecnologia, Brasília, 31: 15-34. 

Viana, E. S.; Oliveira, L. A.; Silva, J. 2010. Processamento mínimo de mandioca. Cruz 

das Almas, Bahia: Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, 4pp. 

Vieira, E. A.; Fialho, J. F.; Silva, M.S.; Fukuda, W.M.G.; Fukuda, Santos Filho, M.O.S. 

2009. Comportamento de genótipos de mandioca de mesa no Distrito Federal. Revista 

Ciência Agronômica, 40: 113-122. 

Vieira, E. A.; Fialho, J. F.; Silva, M. S. 2013. Recursos Genéticos e Melhoramentos da 

Mandioca. In: Mandioca no Cerrado: Orientações Técnicas. 2da ed. rev. e ampl. – 

Brasília, Distrito Federal, 203p. 

Vítor, L. A.; Archangelo, E. R.; Teixeira Júnior, T.; Soares, M. M.; Vieira, F. L.; 

Medeiro, I. I. C. M. 2016. Produtividade e qualidade das raízes da mandioca em função 

de diferentes épocas de colheita. Agri-environmental Sciences, 1(2): 2525-2534. 
 


