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RESUMO - Conduziu-se no Perimetro Irrigado Gur
gueia em Cristino Castro-PI, em um latossolo ver
melho amarelo, no periodo de janeiro de 1984 amar
co de 1985, ~m ensaio de competicio, sob regime
de irrigacio por aspersio, com 0 objetivo de ver~
ficar 0 comportamento de nove cultivares de man
dioca (Man~hot e~eutenta Crantz.). As cultivares
testadas foram, Jabuti, Vermelhinha, Manipebinha,
Engana Ladrio, Amansa Burro, Branca de Agricola~
dia, Maria dos Anjos, Joio Vaz Preta e Serrana. A
dotou-se 0 delineamento de blocos casualizados com
tres repeticoes. A parcela era formada por quatro
linhas de 10,00 m de comprimento, sendo a area u
til formada pelas duas linhas centrais. Usou-se 0

espacamento de 1,00 m entre fileiras e 0,50 m en
tre plantas. Realizou-se uma calagem com 2 t/ha
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de ca1cario do10mitico e adubacao atraves da for
mula 40-80-80. 0 interva10 de irrigacao era de a
proximadamente 9 a 10 dias com duracao de 3 horas
em cada posiCao perfazendo um total de 3 posicoes.
As cu1tivares Jabuti, Amansa Burro, Maria dos An
jos e Serrana foram as mais produtivas com 44,8;
31,4; 30,4 e 29,6 t/ha, respectivamente. Os rendi
mentos de parte aerea (fo1has + hastes) foram mais
evidentes nas cu1tivares Branca de Agrico1andia
com 64,6 t/ha, Verme1hinha 64,5 t/h~ Serrana 60,2
t/ha e Joao Vaz Preta com 58,2 t/ha. Quanto ao t~
or de amido destacaram-se as cu1tivares Verme1hi
nha, Jabuti, Engana Ladrao e Manipebinha com va10
res acima de 30,00%.

tura de destaque na agricultura piauiense, nao so
pela tradicao do seu cu1tivo como pela sua impo~
tancia economica e social.

Em 1985 houve um acrescimo de 50,90% da area
p1antada em relacao ao ana de 1981, esperando-se
um rendimento medio em torno de 14 t/h~ IBGE (1985).

Existem varios fatores que concorrem para 0

baixo rendimento nesta cu1tura no Estado
do Piaui, destacando-se entre e1es 0 uso de culti



e irregu1aridades na distribuicao de chuvas.
Tendo em vista se obter dados para a indica

cao de material mais propicio para uma exp1oracao
raciona1 da mandioca, Azevedo et a1. (1982) rea1i
zaram traba1ho de competicao de cu1tivares, no
qual re1atam para as cu1tivares Maria dos Anjos,
Amansa Burro e Jabuti rendimentos de raizes acima
de 18 t/ha e teor de amido acima de 29%. Ribeiro
et a1. (1984) verificaram rendimentos de 18,7,
18,2 e 18,1 t/ha para as cu1tivares Maria dos An
jos, Amansa Burro e Jabuti, respectivamente, num
ensaio sobre competicao de cu1tivares.

Maior produtividade de raizes foi observado
para as cu1tivares Verme1hinha e Sutinga, 19,5 e
34,0 t/ha, respectivamente, num traba1ho feito no
municipio de Angica1, Ribeiro et a1. (1984).

Em re1acao ao teor de amido foram observados
teores acima de 30%, nas cu1tivares Verme1hinha,
Maria dos Anjos, Jabuti, Serrana e Manipebinha,
dentre outras. Ribeiro et a1. (1984).

Maiores produtividades da parte aerea foram
verificadas nas cu1tivares Verme1hinha, Joao Vaz
Preta, Maria dos Anjos, Amansa Burro e Serrana,
Ribeiro, et a1. (1984).

Com 0 objetivo de observar 0 comportamento de
cultivares de mandioca em area irrigada foi rea1i
zado 0 presente traba1ho.



Este trabalho foi conduzido no ana agricola de
1984/85 em condicoes de campo, no Centro Tecnico
Experimental do Perimetro Irrigado Gurgueia, si
tuado. no municipio de Cristino Castro-PI em latos
solo vermelho amarelo de textura media cuja anali
se de fertilidade apresentou os seguintes resulta

+ ++dos: 2 ppm de P; 15 ppm de K ; 0,6 mE% de Ca +
++ +++Mg ; 0,4 mE% de Al e pH 5,0.

Usou-se 0 delineamento de blocos casualizados
com tres repeticoes e nove tratamentos constitui
dos pelas cultivares Jabuti, Vermelhinha, Engana
Ladrao, Amansa Burro, Maria dos Anjos, Serrana,
Branca de Agricolandia, Manipebinha e Joao Vaz Pre
ta. 0 espacamento usado foi de 1,0m entre filei
ras e de 0,50 m entre plantas. A parcela foi" for
mada por quatro linhas de 10 m de compriment~ sen
do a area util formada pelas duas linhas centrais.

o preparo do solo foi feito com uma aracao e
duas gradagens. A adubacao usada foi 40-80-8~ usa~
do-se ureia, superfosfato simples e sulfato de p£
tassio como fontes de N, P e K respectivamente. 0
potassio e 0 fosforo foram colocados em fundacao
por ocasiao do plantio. 0 nitrogenio foi aplicado
em cobertura aos 50 dias apos 0 planti~ Realizou-
se uma calagem com 2 t/ha de calcario dolomitico
conforme recomendacao da analise de fertilidade do



solo. Feita pelo Laboratorio de solos do DNOCS
l~ DR.

o p1antio foi executado no dia 18.01.84 usan
do-se manivas de 15 a 20 cm de comprimento, co10
cadas numa profundidade aproximada de 8 cm. A ir
rigacao foi rea1izada quando necessaria num inter
valo de aproximadamente 9 a 10 dias com duracao
de 3 horas em cada posicao perfazendo um total de
3 posicoes. 0 experimento foi sempre deixado no
limpo evitando-se competicao com ervas daninhas.
Nao ocorreu problemas de pragas.

As caracteristicas avaliadas foram: Producao
de ramas, producao de raizes e teor de amido.

Os resultados da analise de variancia das ca
racteristicas estudadas estao na Tabe1a 1, demons
trando que entre as cu1tivares Jabuti, Amansa Bu~
ro, Maria dos Anjos e Serrana nao foram verifica
das diferencas estatisticas ao nivel de 5% de pr~
babilidade para producao de raizes, embora a Jabu
ti tenha produzido 44,8 t/ha e a Serrana 29,6 t/
ha, em colheita realizada aos 12 meses apos 0
plantio. Estes resultados concordam com os obti
dos por Ribeiro et ale (1984) e Azevedo et ale
(1982), que verificaram maiores producoes de rai



TABELA 1. Resultados medios de produ~ao de ramas,
raizes e teor de amido de 9 cu1tivares

Produ~ao
de ramas

(t/ha)

Produ~ao
de raizes

(t/ha)

Teor de ami
do (12 me

ses) (%)-

Jabuti 43,6 ab 44,8 a 32,14 ab
Verme1hinha 64,5 a 18,9 b 32,45 a
Engana Ladrao 52,6 ab 20,8 b 31,59 ab
Amansa Burro 29,0 b 31,4 ab 29,42 ab"c
Maria dos Anjos 39,2 ab 30,4 ab 24,11 d
Serrana 60,2 a 29,6 ab 25,87 cd
Branca de Agric,£
1andia 64,6 a 18,2 b 27,39 abcd
Manipebinha 39,2 ab 24,4 b 32,25 abc
Joao Vaz Preto 58,2 a 21,4 b 27,04 bcd

CV% 19,15 25,25 66,26
X 100,25 53,35 28,91
F 5,36 4,73 8,03
DMS 5% 55,74 39,12 5,26

Medias seguidas pe1a mesma 1etra nao dif~rem en
tre si. ao nive1 de 5% de probabi1idade pelo tes
te de Tukey.



zes para as cu1tivares Jabuti, Amansa Burro e Ma
ria dos Anjos em traba1hos rea1izados na regiao do
Gurgueia no Estado do Piaui.

Quanto a producao de ramas verificou-se que
as cu1tivares Branca de Agrico1andi~ Verme1hinha,
Serrana e Joao Vaz Preta foram re1ativamente sup~
riores as demais, com rendimentos de 64,6; 64,5;
60,2 e 58,2 t/ha, no entanto, a cu1tivar Amansa
Burro foi a que apresentou menor quantidade de r~
mas 29,0 t/ha. Ribeiro et a1. (1984) observaram
comportamento seme1hante nas cu1tivares Verme1hi
nha, Joao Vaz Preta, Maria dos Anjos, Amansa Bur
ro e Serrana.

Considerando-se 0 teor de amido nas raize~ a
cu1tivar Verme1hinha foi a que apresentou indice
mais e1evado (32,45%), embora nao diferisse esta
tisticamente das cu1tivares Jabuti com 32,14%, E~
gana Ladrao com 31,59, Amanda Burro com 29,42%,
Manipebinha com 30,25% e Branca de Agric01andia
com 27,3% de amido. 0 maior teor de maido nas rai
zes foi observado na cu1tivar Maria dos Anjos,
24,11%.

1. As cultivares Jabuti, Amansa Burro e Maria dos
Anjos foram as que apresentaram maiores produtivi



dades de raizes.
2. Quanto a producao de ramas, destacaram-se as

cultivares Vermelhinha, Branca de Agricolandia
e Serrana.

3. As cultivares Vermelhinha, Jabuti, Engana La
drao e Manipebinha apresentaram teores de ami
do acima de 30,0%.
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