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SELEÇÃO DE GENÓTIPOS DE MANDIOCA NO TRÓPICO ÚMIDO 

Alvaro Buenj, Wani Maria O. Fukuda 1 , Elosa 

Maria R. Cardoso e Jorge Luiz L. Dantas 

A mandioca é cultivada baàicamente como cultura de 

subsistência no trópico úmido brasileiro e apresenta uma 

relevante importência social, pois é o alimento básico da 

grande maioria dos núcleos populacionais da região. 

O baixo rendimento de raízes da cultura está vincu 

lado ao cultivo de misturas de genótipos de baixo potenci 

al produtivo. A introdução de genótipos e a seleção dos 

superiores é uma estratégia de melhoramento que pode apre 

sentar resultados positivos a curto prazo. 

Durante o período de 1978/82, foi efetuáda uma se 

leção em 400 genótipos de mandioca introduzidos no Centro 

de Pesquisa Agropecuária do Trópico Umido (CPATU), em Be 

lém, PA. Os resultados permitiram verificar que, no pri 

meiro ano, os genótipos apresentaram maior variabilidade 

para os pesos de raízes, parte aérea e total, do que para 

o índice de colheita, que mostrou ser menos influenciado 

pelas variaç6es ambientais. As médias das cultivares fo 

ram superiores às dos clones, mas as variências foram me 

nores. Vários clones apresentaram rendimentos de raízes 

superiores ao da melhor cultivar testada. 

No segundo ano, a população selecionada apresentou 

maiores médias e variâncias do que a população original 
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para os pesos de raízes, parte aérea e total. Algumas cul 

tivares apresentaram pesos elevados de raízes nos dois 

anos de avaliação. No entanto, apenas um clone apresentou 

comportamento estável nos dois anos, sugerindo uma intera 

ção genótipo x ambiente significativa. 

No terceiro ano, observou-se que nenhum genótipose 

lecionado apresentou rendimento de raízes superior ao da 

cultivar Jurará mas vários foram melhores do que a 'Tata 

maia', merecendo destaque os clones, CPM 11-01 e Gt1 16-06. 

O teor e, por consequência, o rendimento de amido do cio 

ne CPM 11-01 foi superior ao da cultivar Jurará. 
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