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AVALIA~AO DE CULTIVARES DE MANDIOCA NA MICRORREGIAO DO MEDIO GUR
GUEIA - PIAUtl
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A mandioca assume posl~ao de destaque na agricultura pi
auiense, face a sua extraordinaria capacidade de produ~ao em condi
~oes climaticas adversas. Entre osdez principais produtos de expl£
ra~ao agr1cola do Estado, ocupa 0 primeiro lugar no valor brute da
produ~ao. E cultivada em quase todo 0 Estado, tendo como areas de
maior concentra~ao, as microrregioes homogeneas de Campo Maior" e
Baixoes Agr1colas Piauienses.

A,area ocupada com a cultura da mandioca no Estado em
1976 fol 73.487 ha, passando a 120.048 ha em 1981, 0 que representa
urnincremento de 63,35%. 0 rendimento medio de raiz de mandioca e
de 8,7 t/ha, inferior a media brasileira (12,0 t/ha).

A maior parte da produ~ao e destinada a alimenta~ao huma
na, sob a forma de farinha de mesa, tapioca, e ra1zes cozidas. 0
res_ante e utilizado no arra~oamento de animais, e comercializado

i.para outros estados do Nordeste.
Entre os fatores responsaveis pelo baixo rendimento da

cultura destacam-se 0 uso de sistemas de cultivo inadequados, a fal
ta de defini~ao de cultivares e a dificuldade na obten~ao de mani
vas na epoca adequada ao plantio. Com 0 objetivo de identificar m~
teriais mais produtivos e com elevado teor de amido, fol instaladQ~
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no municipio de Crist.ino Castro, urnensaio de·competic;ao de cultiva
res de mandioca.

o plantio foi realizado em janeiro de 1981, em urnsolo de
textura arenosa\ cuja analise qUlmica de fertilidade apresentou os
seguintes resultados: fosforo 5 ppm, potassio 12 ppm, calcio + ma£
nesio 0,7mE%, aluminio O,6mE% e pH 4\9. Utilizou-se odelineamento
experimental de blocos ao acaso com quatro repetic;oes e as segui~
tes cultivares de mandioca: Cruvela, Casteliana, Maria dos Anjos,
Amartsa Burro, Jaboti, Itapiranga e Serrana. 0 espac;amento foi de
1,00 x 0,60m. A colheita foi realizada aos 14 meSes apas 0 plantio,
com avaliac;ao dos seguintes parametros: rendimento de ralzes e de
parte aerea, "stand" final, altura media de planta e percentagem de a
mido de cada cultivar.

Na Tabela 1, enccntram-se os resultados dos parametros a
valiados, referentes a rendimento de ralzes e parte aerea (t/ha),
"stand" final ( niimero de plantas colhidas/36m2), altura media de
planta e percentagem de amido.

Os extremos de rendimento de ral~ foram: 18,7 e 7,5 t/ha,
para as cultivares Maria dos Anjos e Casteliana respectivamente. As
cultivares Maria dos Anjos, Amansa Burro e Jaboti foram as mais pr£
dutivas e apresentaram rendimentos superiores a 18 t/ha. Com rela
c;aoa rendimento da parte aerea e"stand"final, a cultivar Castelia
na foi superior as demais, entretanto, foi a que apresentou menor
rendimen to de rau;. As cuItivares Jaboti e Itapiranga apresen taram
porte mais reduzido do que as demais. Com relac;ao a teor de amido,
com excec;ao da cultivar Itapiranga, as demais apresentaram media
percentual em torno do desejavel (30%).



TABELA 1. Rendimen to (t/ha) de ratzes e parte aerea; "stiind" final,
altura media de planta (m) e percentagem de amido de sete
cu1tivares de mandioca em Cristino Castro-PI, em 1981.

Rendimen to (t/ha) "Stand"
R ~ Parte fO 1a1Z 1na

aerea
Maria dos Anjos
Amansa Burro
Jabuti

18,7a
18,2 ab
18,lab
15,8ab
14,7ab
13,3 b

7,5

Itapiranga
Cruve1a
Serrana
Caste1iana

33,0 ab
31,1 ab
12,4 b
21,8 ab

31,8 ab

28,9 ab
c 36,3 a

30 ab
32 a
35 a

31 ab
23 b

35 a
36 a

Altura de
plantas

(m)

2;1 a
1,9 a

1,6 b
1,5 b
1,9 a

2,0 a

2,0 a

Percentagem
de amide

29,00 a
29,92 a
30,69 a
26,32 b
30,34 a
31,25 a
30,41 a

OBS: Medias seguidas com as mesmas 1etras nao diferem significativ~
mente, pe10 teste de Duncan a 5%.


