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INFLUtNCIA DO FOTOPERlODO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA PLANTA 

E A PRODUCÃO DE RA1ZES TUBEROSAS DE MANDIOCA 

RESUMO 

CHanihot esculenta Crantz) 

Aulor: ANTONIO CES.AR BOLONHEZI 

Orientador: Pro:f. Dr. JAIRO TEIXEIRA MENDES ABRA.HÃO 

No campo experimental da Fazenda de Ensino 

e Pesquisa da Faculdade de Engenharia de Ilha Sol'leira -

UNESP. localizada no município de Selviria.CMS). Brasil. com 

lat,i'lude ao 0 22•s e longi'lude 61°aa•w. �oi realizado um 

experimen'lo com a. cult,ura da mandioca CHanihot esc�lenta 

Cra.n'lz) visando o est,udo da influência do fot,operiodo sobre o 

desenvolvimen'lo e a produção de raizes t,uberosas. 

O delineamento esta'list,ico utilizado �oi o 

de blocos casualizados. no esquema em faixas. com qua'lro 

r épet,i çê5es:. Os 'lra'lamen'los foram cons'li'luidos: por seis 

cul'livares: em duas condições de iluminamen'lo: fot,operiodo 

normal e fo'loperiodo de 16 horas. ob'lido a'lravés: da 
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suplementação artificial de luz. com lâmpadas incandescentes 

de 100 W. dispostas a 1.75 m da super'f'icie do terreno. 

Para permitir a iluminação arti'f'icial de 

somente metade de cada bloco, utilizou-se de anteparos de 

polietileno prelo de baixa densidade. Diariamente às 17 horas 

os anteparos eram estirados. Em segui da, na hora do por do 

sol, as luzes eram acesas, até completar 16 horas de 

iluminamento. Logo ap6s as luzes eram apagadas e os anteparos 

recolhidos. Este esquema iniciou-se 10 dias ap6s a emergência 

das plantas e perdurou por mais 76 dias. 

A avaliação dos e'f'eit.os fotoperi6dicos 'f'oi 

estabelecida através de 3 amostragens de duas plantas por 

sub-parcela, determinando-se os seguintes parâmetros: altura 

da planta; diâmetro do caule; número de folhas; número, 

diâmetro, comprimento e peso de raízes tuberosas; peso da 

matéria seca de folhas. caule e raízes; classe de diâmetro de 

raiz; quocientes de partição da matéria 

química das raízes. 

seca e composição 

A análise e a interpretação dos resultados 

per mi tiram concluir que ao 'f' i nal do 1 ciclo C 7 meses) • os 

cultivares utilizados mostraram-se insensíveis ao xot.operiodo, 

pois o desenvolviment.o da parte aérea das plant,as não foi 

a'f'et.ado e todos produziram raízes luberosas independentemente 

do 'f'oloperiodo. ou ainda, tais cultivares não se comportaram 

como plantas de dias curtos. 
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PHOTOPERIOD INFLUENCE ON PLANT GROWTH AND TUBER ROOTS 

YIELD IN CASSAVA (Manihot escul.enta CRANTZ) 

Author: ANTONIO CESAR BOLONHEZI 

Adviser: Prof. Dr. JAIRO TEIXEIRA MENDES ABRA.HÃO 

SUMMARY 

At the Experimental Station of the Research 

& Educacional Farm of t.he Faculdade de Engenharia de Ilha 

Solteira UNESP. located in SelviriaCMS). Brazil, with 

20 ° 22'S of latitude and 61 ° 22'W of longitude. was develop one 

experiment in cassava (Hanihot escul.enta Cranlz) inlenling t.o 

study the influence of the phot.operiod on the plant growth and 

on lhe tubber rools produclion. 

The st.at.ist.ical 

ramdomized blocks in a st.rip 

met.hod ulilized was lhe 

disposit.ion wit.h four 

repeli lions. • The lrealment.s were 

lwo different illuminalions: 

composed of six cultivar in 

normal pholoperiod and 

photoperiod of 15 hours. obt.ained by artificial suplemenlalion 

on of light. using 100W incandescenl lamps arranged at. 1. 75m 

above lhe soil surface. 

Allowing lhe artificial illuminat.ion only 
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of' half' of' each block • were used screens made f'rom black 

pol yet.hyl ene. Next.. at. t.he sunset.. t.he lamps were on. unt.íl 

t.o complet.e t.he 15 hours of' illuminat.ion. when the lights were 

of'f' and t.he screens collected. This procedure begínned 10 days 

af't.er the plant.s germinat.ion and cont.inued during t.he 

f'ollowing 75 days. 

Toe photoperiodical 

three samples of' t.wo 

ef'f'ects evaluation was 

done across 

deter mi na ti ng t.he f'olowing parameters: 

plant.s 

plant 

each 

size, 

subplot 

stalk 

dia.meter• number of: leaves, number of: roots; diamet.er and 

length of root.s; weigt.h of root.s; weight. of t.he leaves. st.alk 

and root.s dry mat.t.er; classes of root. di amet.ers; dry mat.t.er 

part.it.ion quocient. and root.s chemical composition. 

Toe analysis and results interpretations 

allowed to conclude that. at t.he f'irst. cycle f'inal C7 mounths) 

t..he variet.ies utilized showed t,o be insensible t..o 

pholoperiod. t.hat. is to say. all the variet.ies produced tuber 

root.s independent.ly of' t.he photoperiod. 

genotypes did not behave as short days plant.s. 

or yet.. these 



1. INTRODUÇÃO

A mandioca CHanihot esculenta Crantz) 

represent.a para as regiões tropicais uma das principais 

fontes alimenticias, constituindo-se em um produto básico na 

dieta das populações da Mrica. parte da Ásia e América do 

Sul. com a vantagem de ser cultivada em regiões cujas 

condições climáticas não permitem a exploração de cereais. 

No Brasil, esta cultura ocupa 

aproximadamente um milhão e setecentos mil hectares. que 

produzem cerca de 22 milhões de t.oneladas. O maior produtor 

nacional é a Bahia, com uma área de 270.000 ha e um rendimento 

médio de 12. 736 l/ha. Todavia, na região centro-sul. o 

Estado do Paraná se destaca com uma área de plantio de 85.242 

ha, · uma produção de 1. 855. 388 t e um rendimento médio de 

21 . 765 l/ha C ANUÃRI O ESTA n SIT CO, 1990) .

O consumo de mandioca no Brasil é de 75 kg 

por pessoa/ano, principalmente na forma de farinha. Nas 

regiões Norte e Nordeste, a mandioca substit.ui grande parte do 

arroz e quase toda a batata, normalmente consumidos na região 

centro-sul, constituindo-se, portanto, como um integrante obr� 

gat.6r i o da di et.a dessas populações C LORENZI e t ali i • 1986) . 
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De modo geral, a ingest.ão de calorias no 

Brasil é de aproximadamente 2629 por pessoa/dia, enquant.o que, 

a média européia é de 3390 CFAO, 1987). Estes dados demonstram 

que há necessidade de se alterar est.e panorama, uma vez que, o 

alto custo dos alimentos de origem animal, bem como os 

constant.es aumentos do preço do trigo no mercado nacional. 

tendem a agravar o problema. Neste sentido, a mandioca surge 

como uma alternativa viável. pois é uma espécie cujo centro de 

origem se localiza na região cent.ral do Brasil CNASSAR, 1978), 

além de possuir uma enorme capacidade de adaptação em diversas 

condições edafo-climáticas, 

todo o pais. 

encontrando-se distribuída por 

simplicidade de 

A mandioca que apresenta facilidade e 

multiplicação, é, tradicionalmente. uma 

espécie conhecida pelos agricultores, sendo cultivada com 

diversos níveis de t.ecnologia, desde os cultives mais 

rudimentares, que se constituem na maioria, até lavouras mais 

tecnificadas. Deste modo, esta plant.a se evidencia com um 

enorme potencial. 

Por outro lado, est.a cultura, t.alvez em 

função de sua própria rusticidade. não é explorada seguindo-se 

as técnicas minimas necessárias, refletindo negat.ivament.e na 

produção. Assim. normalmente. as menores médias de rendimento 

de raiz são obtidas nas regiões menos desenvolvidas e de maior 

consumo. 

Na realidade, são inúmeros os problemas 
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agronômicos da mandioca, havendo necessidade de avaliá-los, 

estudá-los 

pesquisa, 

constituem 

e se possi vel • solucioná-los. Para isto, a

juntamente 

elementos 

com decisões politico-econômicas 

:fundamentais para 

de:finitivamente a mandioca como cultura básica. 

Os estudos re:ferentes aos 

viabilizar 

e:feitos das 

condi çBes climáticas sobre o desenvolvimento da planta de 

mandioca. aqui no Brasil • são poucos e não conclusivos. Há. 

portanto, necessidade de se incrementar novas pesquisas nessa 

área. Especi:ficamente com relação às épocas de plantio, 

sabe-se que as recomendaçBes se baseiam em dois elementos 

climáticos: temperatura e precipitação pluvial, neste sentido. 

as melhores condiçe5es, obviamente, não coincidem nas 

di:ferentes regil:les brasileiras. Além disso, para as regiões 

com dif'erentes latitudes, preconiza-se uma mesma época de 

plantio; isto é um indicativo de que nesta generalizaç�o não 

se considera o ef'eito f'otoperi6dico como :fator limitante para 

a produção de raizes tuberosas. 

Par a uma mesma 1 atitude, a mandioca pode 

ser plantada em diversas épocas do ano, desde que, a 

temperatura e a precipitação pluvial sejam adequadas; assim. a 

planta é submetida a di:ferentes :fotoperiodos, havendo sempre, 

no entanto, a produção de raízes tuberosas. Deste modo, 

pode-se supor que; não há e:feito do comprimento do dia sobre a 

produção de raízes. Esta ação deve ser :fator secundário do 

processo de acúmulo de carboidratos, e não :fator determinante 
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para a ocorrência da tuberização. Caberá, portanto, à presente 

pesquisa. con�irmar ou não esta hipótese. 



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Raiz Tuberosa 

A mandioca t.em 

produção de raizes t.uberosas, 

B 

como caract.eristica a

que armazenam amido. 

Botanicamente o termo tuberoso signizica um 6rg:ão da planta 

que tem aspecto de tubérculo, que é um tipo de caule 

subterraneo, ou raiz intumescida com material de reserva, 

desse modo, os 6rg:ãos de armazenamento da batata CSolanW11. 

tuberosum L.) e da mandioca, apesar de serem de origem 

morfológica diferent.e, são conhecidos por t.ubérculos CFERRI et 

alii, 1973). Portanto, o uso do vocábulo tuberizaç:ão pode ser 

utilizado para caracterizar o processo de zormaç:ão das raízes 

de reserva da mandioca. 

2.2. Tuberização 

De acordo com relatos de Slater (1963), 

ci lado por WI LLI ANS C 197 4) , a t.uberizaç:ão na bat.ata, é

resultado do incremento da divisão celular que ocorre na 
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medula. no c6r 'lex e no f l oema do es'lol ho, sendo que a 

expansão das células pouco con'lr i bui par a o cresci men'lo dos 

'lubérculos. Por ou'lro lado, a t,uberização das raizes da 

mandioca é conseqüência da alteração na natureza do xilema, 

passando de células lignificadas para células parenquimát,icas. 

A deposição de amido se dá aos 25 dias após 

o plant.io, enquant.o que o crescimen'lo secundário da raiz,

inicia-se aos 21 dias; assim, deve haver dois processos 

morfogenéticos: o crescimento secundário e a deposição de 

amido CINDIRA & SINHA, 1970).

Por outro lado, WHOLEY (1974) menciona que 

os primeiros grãos de amido podem ser realmente depositados no 

t.ecido de reserva, no primeiro mês de crescimento da planta. 

WILLIANS (1974). afirma que a supressão da 

lignificação pode ser devida a presença de AIA translocado da 

parte aérea da planta para as raizes, sob condições de dias 

cur'los. Comenta, ainda, que dos componentes de produção da 

mandioca: peso, número e diâme'lro das raizes t.uberosas, este 

úl'limo é o mais impor'lan'le, e parece ser det.erminado pelo grau 

de expansão radial das cél ul as do t.eci do de ar mazenament.o. 

Nest.e aspect.o, medindo o diâmet.ro das células de reserva, 

cons'latou valores de 0,068; 0,080 e 0,108 mm, para. os 

cultivares Sarai, Pulut e Jurai, respectivamente, enquant.o que 

suas produtividades foram de 5, 10 e 15 t/acre. Est.a relação 

entre t.amanho da célula de reserva e produção, foi encontrada 

'lambém em outros cult.ivares da Malasia. 
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O primeiro sinal da formação das raizes de 

armazenamento é geralmente manifestado quando a atividade do 

câmbio origina um alargamento em forma de estrela. durante o 

primeiro mês do crescimento da planta regenerada de uma 

maniva. Isto é acompanhado pela formação de um câmbio suberoso 

na camada externa do periciclo. Em seguida, continua o 

engrossamento com a produção de uma massa de células do 

parênquima na direção centrípeta, com os vasos do xilema 

espalhados irregularmente, e de vários tamanhos, 

constituindo-se nas células responsáveis pelo armazenamento 

dos grãos de amido. Quando há uma redução no suprimento de 

carboidratos na parte aérea. a deposição de grãos de amido e

talvez a proliferação do parênquima, são também reduzidos 

CHUNT et aLii, 1977). 

A tuberização pode ocorrer em raizes 

provenientes dos calos, região nodal e l enti celas das 

manivas (CONCEIÇÃO, 1983). 

2.3. 

do dia, 

Fotoperiodismo 

Fotoperiodismo é a resposta ao comprimento 

que permite a um organismo se adaptar às mudanças de

estaç5es do ambiente, ou seja, é a resposta para a regulação 

do tempo de exposição à luz e ao escuro. Para haver este 

efeito a quantidade de energia luminosa total necessária é 

i nsi gni ficante, pois na realidade, a duração do periodo 
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luminoso e escuro é que age como fator controlador de diversos 

processos fisiológico das plantas. Por outro lado, fotoperiodo 

normalmente é usado para o periodo lunúnoso do dia e pode ser 

expresso em horas e décimo pela equação: fotoperiodo = 0,133 . 

h, onde h é o ângulo do nascer ou pôr do sol. Para promover 

resposta da planta, o número de horas de luz é maior do que 

simplesmente o número de horas de sol, assim, a duração dos 

crepúsculos são importantes para determinar o número de horas 

de f ot.oper 1 odo a t.i vo por um dia. Uma i nt.ensa cober t. ur a de 

nuvens pode reduzir o fot.operiodo efetivo, enquanto que, 

nuvens altas e dispersas podem refletir bastante a luz do sol 

já abaixo do horizonte prolongando um pouco o dia C FRANCIS, 

1970; OMETTO, 1981 ; THOMAS & VI NCE'-PRUE, 1984 e SALI SBURY & 

ROSS, 1 986) . 

GARNER & ALLARD C1923) consideraram que os 

efeitos do fotóperiodo sobre flores�ência, crescimento 

radicular, formação de pigmentos, abscisão de folhas, 

tuberização e dormência. estão sob controle f'ot.operiódico. 

Especificamente sobre a tuberização, afirmam que tal processo 

indica que há na planta um excesso de carboidratos, não devido 

a um incremento na atividade fot.ossintética, e sim em função 

da inabilidade da planta na utilização destes carboidratos. Em 

t.odos os casos estudados de t.uberização, observaram que t.al 

fenômeno é resultado do decréscimo do período luminoso abaixo 

do ót.imo exigido para a alongação dos ramos, sendo isso muit.o 

favorecido pela diminuição do dia no outono, após os dias 
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longos de verão. A duração do periodo luminoso exerce uma ação 

reguladora sobre o uso do excesso de carboidratos resultantes 

da fotossintese e não simplesment.e det.ermina a quantidade de 

açúcares produzidos. 

2.4. Fotoperíodo e tuberização 

Num dos trabalhos pioneiros sobre o 

assunto, B0LHUIS (1966) • estudou. na Holanda. em casa de 

vegetação com temperatura e umidade controladas. o efeito dos 

fot.operiodos 10, 12. 14 e 16 h sobre a produção de raízes de 

mandioca. As plantas f'oram submetidas diariamente durante 7 

meses, a 10 horas de luz nat.ural. em seguida, foram colocadas 

em salas onde se completaram os comprimentos dos dias com 2 h, 

4 h e 6 h de iluminação artificial com luz de baixo 

iluminament.o. Os resultados mostraram que a produção de raízes 

t..uberosas decresceu com o aumento do período luminoso 6timo 

que f'oi de 12 h de luz. e que. sob condição de dias longos. a 

mandioca praticamente não formou raiz t.uberosa. No entanto, 

houve variação de respostas entre os cultivares est.udados, 

sendo que 'Mangi', teve a produção intensamente reduzida pelos 

fotoperíodos de 14 h e 16 h. A parte aérea das plantas nos 

diversos fot.operiodos estudados, não mostrou diferenças 

evidentes de desenvolvimento, por conseguint.e, a inibição do 

crescimento das raízes pode ser devido ao efeito dos dias 
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longos. Concluiu. então, que o fotoperiodo ótimo para a 

produção de raizes de mandioca é de cerca de 12 h e que dias 

longos inibem a formação de raizes. Assim, a mandioca pode ser 

considerada como uma planta de dia curto para tuberização. 

Na Argentina, ARIAS & MOGILNER (1967). em 

estudo desenvolvido in-vitro. verificaram que existe uma 

inter-relação entre a temperatura e a iluminação. sobre o 

crescimento de raizes de estacas de caule e de ápices de ramos 

de mandioca, cul t.i vados em meio de cultura. Aos 2 meses de 

idade das plantas, constataram que sob luz continua C24 

horas), a temperatura foi mais importante, talvez por atuar na 

sintese de substâncias endógenas estimuladoras do crescimento 

da raiz. Por outro lado. concluir am que a luz cont.i nua e a 

t..emperat..ura alta promoveram um maior crescimento das raizes do 

que o fotoperiodo normal de 11 horas. 

Em outro t..rabal ho desenvolvi do também na 

Argentina, MOGILNER et aiii C1967) avaliaram por 4 mêses. a 

partir da emergência dos brotos, 

horas de luz sobre a formação 

o efeito de 6. 10, 12 e 14 

de raizes tuberosas. Os 

fot.operiodos foram obtidos submetendo as plantas à iluminação 

ar ti f í cí al de 4. 6 e 8 horas, com lâmpada incandescente de 

26 W, após 6 horas de exposição à luz natural das B às 14 h. O 

número de raízes de reserva não variou entre os fotoperiodos 

de 6 e 10 horas, todavia, os pesos da matéria seca da parte. 

aérea das plantas desenvolvidas em fot.operiodos de 10. 12 e 14 

horas foram semelhan�es, porém, superiores àqueles das plan�as 
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crescidas em 6 h de 1 uz. De modo geral, os resultados 

evidenciaram que aos t.rés méses de idade, aproximadamente 90% 

das plant.as cultivadas com 6 horas de 1 uz e apenas 50% das 

plantas do tratament.o com 10 horas de luz, apresentaram raizes 

de reserva bem :formadas. Deste modo, :finalmente, comentaram os 

autores que a mandioca somente formou raizes t.uberosas em 

período de 10 horas e pralicament.e não apresentou 

engrossamento de raizes com periodos luminosos acima de 12 

horas, comportant.o-se, portanto, como planta de dia curto. 

Por out.r o lado, na índia. sob ambiente 

controlado, NAIR & SINHA (1968) estudaram a mandioca M4, 

submetida a 8, 12, 16, 20 e 24 horas de foloperiodo, sendo 

que, para os períodos iluminados superiores a 12 horas, 

uli li zar am lâmpadas incandescentes de 40 W. enquanto que. o 

fotoperiodo de 8 horas foi obt.ido, colocando-se as plantas em 

uma sala escura duranle 4 horas. As plantas de cada lratamenlo 

foram divididas em dois grupos, onde t.est.aram o efeito de dois 

ciclos fot.operi6dicos: 6 e 10 dias de exposição. Em seguida, 

após completar cada tralament.o, as plantas foram cultivadas no 

campo e, periodicamente, examinavam-se os sislemas 

radiculares. Assim, aos 2 mêses de idade pôde-se observar que 

quanto à resposta aos :fot.operiodos não houve diferença entre 

as plantas dos dois grupos. Todavia, após 75 dias, o número de 

raízes tuberosas foi menor nas plantas expostas a 8 e 24 

horas, mas a altura das plant.as :foi praticamente semelhante 

nos fotoperíodos de 20, 16 e 12 horas. Por oulro lado, o 
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número de f'olhas e o número de nós da hast,e nâi'.o sofreram 

influências dos diversos comprimentos do periodo luminoso. 

Finalmente, os autores concluíram que os fotoperiodos de 12-16 

horas no estágio inicial de crescimento da planta est.imularam 

a formação de raizes tuberosas e encontraram dificuldade para 

esclarecer se o efeito fotoperiódico foi sobre a iniciação das 

raizes de reserva ou sobre seu desenvol viment,o. Enfatizaram 

ainda ser provável que o estimulo à t,uberização não esteja 

cont.ido nas manivas. 

MOSER & HESS (1968), nos Est,ados Unidos, 

t.rabalhando com Dali a (Dahl ia variabi l is Willd) em casa de 

veget.ação, verificaram que a tuberização das raizes dest,a 

espécie foi regulada por um fot.operiodo de 11-12 horas, valor 

est,e considerado como fot.operiodo curto. Além disso, avaliaram 

t.ambém a ação de giberilinas e inibidores do cresciment.o 

vegetat,ivo do sist.ema de regulação da ação do compriment.o do 

dia. const,at,ando que, sob condição de dia longo, as plantas 

possui am alto ni vel de gi ber i 1 i na endógena e baixo ni vel de 

inibidores. o que provocou o desenvolvimento veget,at..ivo. Por 

outro lado, sob condições de dias curtos. 

gi ber ili nas é baixo e dos inibi dores alto. 

o nivel de 

assim o 

cresciment.o veget.ativo é prejudicado e a t,uberização é 

favorecida. Comentaram finalmente os aut..ores que, além desse 

balanço hormonal, devem exist.ir out.ros fatores ainda não 

conhecidos envolvidos na regulação da t,uberização. 

Na Tanzânia, ENYI (1972), est.udando o 
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efei l.o do número de hast.es da plant.a sobre a produçâ'.o de 

raizes de mandioca. cult.ivada em diversas épocas do ano. 

verificou que, no primeiro plant.io em 29 de abril, houve uma 

marcant.e diferença de produção de raizes, favorável às plant.as 

com uma só hast.e. Ist.o é um indicat.í vo de que a compet.ição 

ent.re os ramos e as raízes por assimilados foi mais int.ensa 

nas plant.as com mais de uma hast.e. Mencionou t.ambém o aut.or, 

que a acumulação da mat.éria seca nas raizes t.uberosas pode ser 

det.er mi nada pela quant.i dade de assimilados di sponi veis par a 

seu desenvolviment.o ou pela capacidade delas absorverem 

assimilados e. por últ.imo, sobre o número de raízes e sua 

velocidade de desenvolvimento. 

CIAT C1973) est.udando 12 cult.ivares de 

mandioca em um fot.operiodo de 16 horas, const.at.ou que houve 

uma redução na produçâ'.o de raízes devido a uma diminuição no 

seu t..amanho. 

Por outro lado, em exper i ment.o t.ambém 

desenvolvido no CIAT, Colômbia. por COCK & ROSAS (1975), que 

cult.ivaram 12 cult.ivares de mandioca num fot.operiodo de 16 

horas,ut.ilizando-se de uma lâmpada incandescent.e como font.e de 

luz, variando a dist..ãncia das plant..as à font.e de luz. de 2 em 

2 mel.ros at.é 18 met.ros. At.é 4 m�ses, verificaram que não houve 

efeil.o das 15 horas sobre o desenvolviment.o das plant..as, 

independente da localização delas em relação à luz. Todavia, 

aos 9 mêses de idade, constataram que a média da produção de 

raízes por plant.as dos 12 cult.ivares, decresceu quando 
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submetidas a dias longos. no entanto. o peso da matéria seca 

total não sofreu alteração. Ainda em pesquisa realizada na 

Colômbia. CIAT (1976). reportou que f'otoperiodo de 18 horas 

com suplementação art.if'icial usando lâmpada incandescente 

provocou a redução da produção de raízes por planta somente 

nos primeiros 3 méses de idade no cultivar Ll aner a; no 

entanto, não afetou o cultivar Mcol 22. Este resultado é um 

indicativo da existência de diferenças entre cultivares 

quanto à sensibilidade ao fot..operiodo. 

LOWE e t ali i C 1976) • também em estudo 

desenvolvido no CIAT, Colômbia, avaliaram o cultivar Llanera, 

cultivado em condições cont.rol adas de temperatura diurna de 

30°C ±0.5 e noturna de 26°C ±0,6. As manivas foram colocadas 

sob lâmpada fluorescente e após o 11 º dia utilizaram uma 

mistura de lâmpada fluorescente e lâmpada incandescente. 

Enquanto que, no período suplementar de luz, obtiveram-se 330 

lux de iluminamento somente com lâmpadas i�candescentes para 

os períodos de 8, 14 e 20 horas. Após 8 e 16 semanas, 

f'i zeram-se as avaliaçê5es da parte aérea e do sistema 

radicular, considerando-se como t..uberosas as raizes cujos 

diâmetros eram de pelo menos 0,5 cm. Os resultados mostraram 

que o comprimento do dia inferior a 14 horas estimulou a 

iniciação precoce do desenvolvimento das raizes tuberosas e 

reduziu o desenvolvimento dos ramos, sem afetar a produção 

total de matéria seca. Aos 6 mêses de idade a planta 

apresentou uma iniciação da t.uberização mais precoce sob dias 
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curtos. mas como não houve di:ferença no número de raizes 

tuberosas encontradas na amostragem posterior. esse resultado 

foi mais relacionado ao próprio desenvolvimento da raiz 

t.uberosa. que apresentou um peso médio de 76 g nas plantas 

cultivadas sob 8 horas de :fotoperiodo e 30 e 36 g naquelas 

submetidas a comprimento de período luminoso de 14 e 20 horas. 

respectivamente. No entanto. o peso da matéria seca dos ramos 

foi muito superior nas plantas cultivadas em dias longos, 

desta forma, puderam concluir os autores que o :fot.operiodo 

longo promoveu o desenvolvimento dos ramos e reduziu o 

desenvolvimento das raizes tuberosas em plantas jovens, além 

disso recomendaram, também, que novos estudos :fossem 

realizados para avaliar o ef'ei to de :fotoper i odos em plantas 

com pelo menos 9 mêses de idade por considerarem esta a 

duração mínima de um ciclo da mandioca. 

HUNT et alii C1Q77) reportaram que o 

ambiente pode provocar alterações no crescimento da planta de 

mandioca; desse modo os dias longos podem induzir a redução 

da produção de raizes e as baixas temperaturas podem atrasar 

consideravelmente o enchimento das raízes tuberosas. 

Em experimento de campo, INDIRA & RAMANUJAM 

C1Q79), cultivaram a mandioca M4 submetida aos seguintes 

f'otoperiodos: 8, 12, 16 e 20 horas nos primeiros 3 meses de 

idade. Após este periodo, as plantas se desenvolveram sujeitas 

ao f'otoperiodo normal de 12 horas. Para obter as 8 horas de 

luz, protegeram as plantas com uma cobertura de cor pret.a. 
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enquant.o que par a os per i odos de 16 e 20 horas de luz, 

suplement.aram artificialmente com lâmpadas incandescentes por 

4 e 8 horas, respectivamente. Após nove mêses e meio de ciclo, 

observaram que nos t.ratament.os com 8, 16 e 20 horas de luz, 

houve um alongamento dos entre-nós e o :fot.operiodo curto de 8 

horas, reduziu o número e a produção de raizes tuberosas, ao 

passo que, as 12 horas de l uz promoveram :for mação de mai or 

número de raízes quando comparados com os tratamentos com dias 

longos. Constataram também que a maior atividade de dreno 

ocorrida nos dias longos. possibilitou a mobilização de 

assimilados da f'onte, para serem acumulados nas raízes 

t.uberosas. visto que o tamanho das raizes foi incrementado 

si gni:fi cat.i vament.e obt.endo-se uma maior produção de rai zes 

t.uberosas. 

MONTALOO C1979) relat.ou em seu livro, que 

a mandioca é cultivada ent.r e os par al elos 30 ° N e 30 ° S e 

afirmou que est.a espécie é t.ipica de fotoperiodo curto: 10-12 

horas, toda vi a, mencionou que a média de pr oduti vi dade das 

raizes t.uberosas nas regiões equatoriais, com O a 10 ° de

l at.i tude, é menor do que aquelas obtidas nos paises 

localizados nas regiões tropicais e sub-t.ropicais, sendo que 

nesta última, quase a metade dos dias do ano possuem cerca de 

12 horas de luz. Por outro lado, finalmente, coment.ou o autor 

que a produtividade de raizes está condicionada à tecnologia 

de cultivo e ao período vegelalivo que varia de 10 a 24 mêses; 

além disso, diversas variedades de mandioca possuem ampla 
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capacidade de adaptação em regiões cujos f'oloperiodos variam 

de 10 a 14 horas. 

Na Aust..rália, em uma região com 27°37'S de 

lat.it,ude e 135°17' de longit..ude, cujo período de luz é de 

cerca de 14 horas em dezembro e 11 horas em agost..o, KEATING 

(1982) avaliou. em experiment..o de campo, o cultivar M Aus 10, 

plant.ando-a mensalment..e durante um ano. com a f'inalidade de 

avaliar o e.feit.o da t.emperatura e do .fot..operiodo sobre o 

crescimento e desenvolvimento da planta. Os dados evidenciaram 

que os dias curtos e t..emperat-uras baixas restringiram a 

produção e expansão das f'olhas. enquanto que os dias longos e

elevadas t.emperat.uras f'avorecem a produção e a expansão das 

f'olhas. Conslat.ou t.ambém que a baixa temperatura e o

f'ot.operiodo longo, junlamenle com um alto IAF. se constituíram 

em f'at..ores associados com o baixo indice de distribuição da 

matéria seca produzida. Por out..ro lado, em estudos realizados 

em condições cont.roladas, o aut.or verif'icou que os cult..ivares 

M Aus 7 e M Aus 10 t..iveram um comport.ament..o semelhante quant..o 

à época e o inicio de desenvolvimento das raízes de 

armazenamento, quando submet.idas a f'otoperiodos de 10 e 16

horas. Para cada hora adicional, a part.ir de 10 horas at..é 16

horas de luz, o cultivar M Aus 10 t..eve 

quant..it..ativa na díst..ríbuição da mat.éria seca. 

uma redução 

Nas condições edafoclimát..icas de Cruz das 

AlmasCBA). Brasil, com 12°40' S de lal.it.ude e 39°06' W de 

longitude, CARVALHO & EZETA (1983), cult.ivaram 10 cultivares 
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de mandioca. em dois experimentos distintos. onde. em um. as 

plant...as desenvolveram durante t...odo o ciclo em condiçeies de 

foloperíodo normal para o local, de 12 horas e no out..ro houve 

suplementação artificial de luz para 15 horas com lâmpadas 

incandescentes de 60W dispost...as a 2,20 met.ros de alt...ura e 

colocadas no cent.ro de cada parcela. O tratamento luminoso 

para dias longos. teve inicio um mês após o plantio, 

prosseguindo por 4 mêses. Após 1 ciclo de 12 mêses a análise 

de produção de raizes, t.eor de amido, produção das cepas e

índice de colhei ta. mostraram que realmente o fotoperiodo 

exerce influência sobre o desenvolviment.o da mandioca, 

principalmente sobre a produção de raizes, apesar · de 

constatarem que 'Aipim Bravo•, 'Gostosa' e 'Paulo Rosa', podem 

ser consideradas insensíveis à variação do comprimento do dia. 

Esta caracter i sti ca genét.i ca é mui t..o importante e pode ser 

utilizada em programas de melhoramento visando a transferência 

desse fator à genót...ipos de elevada produtividade. 

De acordo com COCK (1983) a mandioca 

desenvolvi da em f ot.oper i odos de 18 horas. nos primeiros 3 

mêses de idade apresent..ou uma redução no peso das raizes 

tuberosas, enfatizando que tal resultado aliado a outros, 

obtidos por diversos autores, permitem sugerir que esta 

espécie é sensi vel ao f' ot.oper iodo. embora possa haver 

mat..eriais insensíveis. 

No Canadá, em condições controladas de 

câmara climálica e casa de veget.ação. KEATING et alii (1985)
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inst.alaram 3 experimentos com a finalidade de est.udar o efeit.o 

do fot.operíodo na dist.ribuição da mat.éria seca produzida e na 

produção de raízes t.uberosas. No primeiro ensaio, cult,ivaram 

os cultivares M Aus 7 e M Aus 10 em fot,operiodos de 10 e 16 

horas. utilizando-se de lâmpadas incandescentes para se obter 

o fot..operíodo longo. At..ravés de colheitas realizadas 

mensalmente. após a terceira semana. os autores verificaram 

que com 10 horas de luz houve. a partir da quinta semana. um 

maior número de raízes tuberosas, definidas como aquelas cujo 

dí âmetr o era maior que O. 3 cm. No entant..o, a pr oduçlêi'.o de 

mat.éria seca por plant.a t..eve aumentos lineares com uma pequena 

vantagem para as 16 horas de luz, porém, a taxa de crescimento 

relativo praticamente n�o variou com 10 ou 16 horas de luz. 

Além disso as caracteristicas anatómicas e a regulação do 

processo da iniciação das raizes de armazenamento foram 

semelhant..es para os dois cult.ivares nos dois fotoperiodos, mas 

no balanço subseqüênt..e ent..re os ramos e as raizes de reserva, 

os dias longos favoreceram muit..o o desenvolvimento dos ramos. 

Por out,ro lado, no segundo experíment..o. estudaram o

comport.ament.o dos mesmos cultivares submetidos a fot.operiodos 

de 10, 11, 12. 13, 14, 15 e 16 horas e um outro t.rat..ament.o com 

1 O horas de 1 uz com "quebra da noi t..e" de uma hora de 

iluminação com lâmpadas incandescent..es. As plantas foram 

colhi das após 15 semanas de ciclo e os r esul t.ados mostraram 

que, de acordo com o aument..o do fot.operiodo, houve um 

decréscimo linear do i ndi ce de colhei t..a. t..al vez. devi do ao 
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cresciment.o dos ramos e das raizes que não armazenam amido. 

Finalment.e no último experimento, os aut.ores avaliaram a 

interação ent.re fotoperiodos e cultivares, (três cultivares em 

quatro fotoperiodos: 11. 12. 13 e 14 horas). Após 147 dias de

ciclo. observaram que houve marcantes diferenças entre os 

cultivares quanto à resposta fotoperi6dica. Assim. notaram que 

o i ndi ce de colhei 'la para o • Cei ba' e • M Aus 7• não foi 

afet,ado significat.ivament.e pelos fot.operiodos, t.odavi a, o

cultivar CMC 84 apresentou um decréscimo linear no índice de 

colhei'la com o aumento do fot.operiodo de 11 para 14 horas de 

luz. sendo que, estas diferenças entre genótipos podem estar 

relacionadas ao local de origem e podem ter implicações 

importantes em relação à produção de r ai zes do cultivar em 

diferentes latitudes. 

Em experimento de campo desenvolvido no 

CIAT, Colômbia, VELTKAMP C1Q86), estudou os cultivares M Col 

1684, M Ptr 26 e M Col 22, submetidos a dois fotoperiodos: o 

natural para a latitude de e 16 horas, com 

suplement.ação do dia através da iluminação art.ificial com 

lâmpadas incandescentes de 300 W colocadas a dois metros de 

distância da superfície das folhas das plantas. O total de 53 

lâmpadas proporcionou um iluminamento mínimo de 25 lux, valor 

este. superior àquele considerado mínimo necessário para 

sensibilizar a plant.a. Em outro experimento, t.est.ou os 

cultivares M Cl 1684, M Ptr 26, M Cal 22 e Llanera, sob dois 

períodos luminosos, 11 e 14 horas, com 2 e 5 horas de 
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supl ement,ação ar t,i f i ci al • r espect,i vament,e. A t-emper a t, ur a na 

casa de veget,ação foi mantida ent-re 24 e 26 ° C durant,e o dia e 

21 e 23°C à noite. Finalmente. no terceiro experimento. 

ut,ilizou da mesma estrutura descrita anteriorment,a, alt.erando 

a t.emperat..ura diurna para 25""-29°C e durant.e a noite para 

21-24°C e subst.it.uindo o cult-ivar Llanera pelo Bet-awi. Ap6s a

análise dos dados. de modo geral. o aul,or report..ou que o

cul t,i var M Col 22 mostrou ser prat..icament.e insensi vel ao 

fot.operiodo 

comportamento 

cul t..i vares • 

quanto 

est.e 

que se 

cultivados em dias 

à produção de raizes t..uberosas. 

e:x:at.amente cont-rário ao dos 

apresentaram mais produtivos 

mais curtos. Essa diminuição de

demais 

quando 

raízes 

parece não estar relacionada a um atraso no inicio de formação 

das raízes tuberosas, e sim a uma alt.eração nos padrões da 

dist,ribuição da mat.éria seca. Sob condições de dias longos as 

plant.as apresent.aram um incremento na formação de ramos; isso 

sugere que o excesso de carboidrat.os foi usado pela part.e 

aérea em detrimento do crescimento do sistema radicular. 

Enfat,izou t.ambém que as alt,erações no padrão 

de di st.r i bui ção de ma t.ér ia seca em pl ant.as desenvolvi das em 

diferentes foloperiodos, são controladas por hormônios. Houve, 

t.ambém, um aumento na ramificação e no número de rolhas 

f'ormadas nas plantas submetidas a dias longos em prat..icamente 

lodos os cultivares, exceção para M Col 22 e Bet.awi, nos t.rês 

experimentos realizados. Com isso, em :função da maior área 

f'ol i ar, houve maior quant,idade de luz i nlercept.ada. 
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Finalmente, observou o autor que no primeiro experimento, 

t.odos os cult,ivares desenvolvidos em dias longos C14 horas) 

apresentaram maior produção de matéria seca total. t.alvez 

result.ant.e de uma maior quant.idade de luz interceptada. 

porque, a produção de mat.éria seca t.ot.al por unidade de luz 

inlerceptada não foi influenciada pelo compriment.o do dia. 

Em estudo desenvolvi do no Hawai • l at.i t.ude 

21 ° N • MANRI QUE C 1 990a.) aval i ou o ex eito de duas épocas de 

plantio: verão e inverno, sobre o desenvolvimento da mandioca 

cult.ivar Ceiba. A análise dos dados mostrou que a produção de 

ramos e raizes t.ube.rosas :foi maior no plantio de verão. sem 

ocorrer o efei t.o contrário do comprimento do dia sobre a 

partição da matéria seca para as raízes. como tem sido 

relatado quando se cul t.i va 

1 a t.i t.udes. 

mandioca em regiões de al t.as 

Para as mesmas condições eda:foclimát.icas do 

trabalho ant.eriorment.e relat.ado, MANRIQUE C1990b) cultivou o 

mesmo cul t.i var de mandioca durant.e o verão e o inverno. para 

avaliar o efeito do ambiente sobre o desenvolviment.o da área 

foliar e a partição da mat.éria seca. Para isso, execut.ou 6 

amostragens de plantas, aos 60, 120. 180, 240 e 300 dias após 

o plantio, sendo que, para a avaliação do sistema radicular,

considerou-se. arbitrariamente, como sendo raízes tuberosas, 

aquelas com diâmetro superior a 1 cm. A partição da matéria 

seca produzida �oi calculada para cada par�e da plan�a. 

at.ravés da divisão dos pesos da ma�éria seca dos ramos, 
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f'olhas. ramos + :folhas e raízes, pelo peso da mat.éria seca 

total da planta. Os resultados mostraram que durante o 

desenvolvimento da planta, nas duas estações do ano, ocorreu 

uma mudança na capacidade do dreno das folhas, ou seja, quant.o 

mais velha a plant.a, menor a força de dreno da part.e aérea. 

Por out.ro lado, quando os dados de part.ição de mat.éria seca de 

f'olhas. ramos, part.e aérea e raízes, foram agrupados para uma 

análise conjunla das duas est.ações, observou-se exist.ir uma 

relação insignificante com os fatores do ambiente. Mencionou 

também que, no verão. o principal fator que controla a 

par ti ção da ma tér i a seca das f' olhas , par te aérea e r ai zes , 

deve ser a idade da planta. Finalizando, o autor comentou que 

o desenvolvimento das folhas e das r ai zes f' oi semelhante em

ambas as estações do 

entre as produções 

ano. Todavia, as diferenças const.at.adas 

de raizes entre as estações, foram 

est.abelecidas pelas dii'erenças na alocação da matéria seca dos 

ramos. 

2.5. Fot.operiodo e i'lorescência 

A ação do :fot.operiodo sobre o processo de

f'lorescéncia t.em sido amplament.e est.udado em diversas espécies 

de i nt.er esse econômico, desde que GARNER & Al..LARD (1920) 

conceit.uaram plant.a de dia curto, plant.a de dia longo e 

plantas indiferentes quanto ao comprimento do dia e da 
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noit.e. Diversas outras classificações foram divulgadas e o 

processo fisiológico envolvido, amplamente estudado a nivel de 

detalhes, principalmente para as espécies de cereais e

l egumi nosas.

Por outro lado, com relação à florescência 

da mandioca, COC:K & ROSAS (1975). mencionaram que o 

fot.operiodo longo não afet.a a florescência. mas reduz o

abort.amento dos frutos em alguns cultivares e incrementa em 

oulros. 

BRUIJN (1977) verificou que a mandioca 

exige dias longos para entrar em florescência. além disso, 

const.at.ou que existem diferenças entre cultivares, e que a 

emissão da inflorescência provoca a ramificação da haste, 

influenciando diretamente a forma da planta. 

No Brasil, Cunha & Conceição (1975), 

citados por CONCEIÇÃO (1983). verificaram que para a região de 

Cruz das AlmasCBA:>, lati.tude 12°40'$, a suplementação 

artificial do dia com lâmpadas incandescent.es por um periodo 

de 2 horas e 30 minutos, a partir das 18:30 horas, induziu o 

cult.ivar de mandioca Salangorzinha a florescer. 
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3. MATERIAL E MÉTODO

3.1. Local do experimen�o 

O experimento foi instalado e conduzido na 

Fazenda de Ensino e Pesquisa da Faculdade de Engenharia de

Ilha Sol t.eira UNESP. localizada no municipio de 

Sel viriaCMS). com latitude 20°22' S e longi lude 51 °22' W e 

altitude de 335 m. 

3.2. Solo 

O solo do local de experimentação foi 

classiíicado ao nivel de grande grupo, como Lalossolo Vermelho 

Escuro CDEMArrt:, 1980). 

A análise química revelou os seguintes 

valores: 

-----------------------------------------------------·-----------

PROFUNDIDADE pH H.O. 

CaCl2 X 

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

0-20 4,5 1,1 
0-40 4,3 0,6 

K Ca 
"2SO4 
ug/cm3 

11g H+Al 

meq/100cm3 

s T vx 

---·-------------------------------

traços 
traços 

0,13 
0,08 

2,5 
0,9 

1,4 
0,6 

4,2 
4,2 

4,03 

1,58 
8,73 

5,78 
48 
28 

--------------------------------------------------- ----------------
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3. 3. Delineamento estatístico

O delineamento estatístico utilizado foi o 

de Blocos casualizados no esquema em faixas. com quatro 

repetições. Os tratamentos foram constituidos por seis 

cultivares em duas condições de iluminação: fotoperiodo normal 

e rotoperiodo de 16 horas. 

3.3.1. Tamanho das parcelas 

Cada subparcela foi constituída de 5 linhas 

de plantio de 3 m de comprimento. perfazendo uma área total de

16 
2 

m (Figura 1). 

Considerou-se como área útil apenas as 3 

linhas centrais, desprezando-se as plantas das ext.remidades. 
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3.4. Instalação do experimento 

3. 4.1. Preparo do solo 

Como preparo do solo, fez-se uma aração à 

26 cm de profundidade com arado de discos e, em seguida, três 

gradagens com grade leve para nivelamento. 

3.4.8. Cultivares 

Os cultivares utilizados no experimento 

f'oram obtidos junto ao Campo Experimental de Mandioca da Seção 

de Raízes e Tubérculos do Instituto Agronómico localizado em 

Sanla Maria da SerraCSP). A origem e descrição de cada 

cultivar segundo LORENZI
1 

são as seguintes: 

IAC Mantiqueira 

Origem: cruzamento, sendo o progenitor 

feminino a SRT180-Santa. 

- Descrição: brot.o roxo esverdeado, hast.e

nova avermelhada; pecíolo roxo, !'olhas largas com lóbulos 

lisos; com ramif'icação média; pelicula suberosa rugosa e 

escura; feloderma rosado e polpa branca. 

LORENZI, O. <IAC - J:nsli.lulo Agr-onômi.co,Ca.mpi.na.s>Comuni.ca.-

çã.o pessoa.t, 199:1.. 
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IAC 576-70 

Origem: cr uzament.o ent.r e SRT-797 Ouro do 

Vale e SRT-1-Vassourinha Paulista. 

Descrição: broto verde arroxeado, haste 

nova verde; folhas com peciolos verdes avermelhados, largos e

com lóbulos lisos; ramificação tardia; pelicula suberosa 

rugosa e escura; feloderma de coloração creme e com polpa 

amarela. 

IAC 12-829 

-Origem: obtido por cruzamento cujo 

progenitor feminino é SRT 59-Branca de Santa Cat.arina. 

-Descrição: broto verde-arroxeado; haste 

nova avermelhada; folhas com pecíolos vermelho esverdeados, 

largos e lóbulos lisos; ramificação média; película suberosa 

rugosa. escura. feloderma de coloração creme e polpa branca. 

IAC 69-210 

-Origem: obt.ido por aut.ofecundação de 

IAC Mantiqueira. 

-Descrição: brot..o roxo esverdeado; haste 

nova avermelhada; folhas com pecíolos vermelhos e com lóbulos 

largos e lisos; ramificação média; película suberosa rugosa e

escura; feloderma. branco e polpa branca. 
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IAC 14-18 

-Origem:_ obtido por cruzamento. 

progenitor feminino é a SRT 454-Guaxupé. 

onde o 

-Descrição: brolo verde arroxeado; hasle 

nova e verde; rolhas com peciolos vermelho esverdeados, 

lóbulos largos e lisos; ramixicação precoce; película suberosa 

rugosa e escura; xeloderma branco e polpa branca. 

IAC Jaçanã 

-Origem: obtido por 

624-Aipim Paraguaio prelo e IAC-166. 

cruzamento de SRT 

-Descrição: brolo roxo esverdeado; haste 

nova avermelhada; �olhas com pecíolos vermelhos, lóbulos 

longos e lisos; ramificação precoce; película rugosa e escura; 

feloderma branco e polpa branca. 

3.4.3. 

roram cortadas, 

Preparo das manivas 

Os caules de plantas de 15 meses de idade, 

com serrote, em manivas de 16 cm de 

comprimento e de diâmetro variável de acordo com a posição no 

caule. Assim, cada cultivar apresentou os seguintes valores 

médios de diâmetro de maniva: IAC Mantiqueira. 2,04 cm; IAC 

676-70, 1,66 cm; IAC 12-829. 1,60 cm; IAC 59-210, 1,66 cm; IAC

14-18, 1,46 cm e a IAC-Jaçanã, 1,63 cm.
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3.4.4. Espaçament..os 

Os espaçament..os ut..ilizados no experimento 

foram de 1,0 m ent..re :fileiras de plantas e 0.60 m entre as 

plant.as. 

3. 4. 6. Sulcament..o e adubação de plantio 

Os sulcos para o plant..io foram f'eitos com 

sulcadores de t..ração animal a uma profundidade de 10 cm. A 

adubação no sulco de plantio f'oi realizada manualmente, 

utilizando-se de 300 kg/ha da fórmula 4-30-10. 

3. 4.6. Plantio 

O plantio :foi realizado em 14/08/1990 

colocando as manivas horizontalmente no fundo do 

cobrindo-as com cerca de B cm de terra. 

sulco 

3. 4. 7. Condução da cultura 

As plantas daninhas foram eliminadas 

at..ravés de t..rês capinas manuais. 

o cont..role do mandarová da mandioca 

CErinnys ello L .• 1768) foi realizado de t..rês em três dias, a 
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part-ir da emergência, colet-ando as lagart-as para post.erior 

incineração, além de uma pulverização com delt.amet.rina na 

dosagem de 0,2 t/ha, 25 dias após a emergência. 

3. 4. 8. Fot.operiodos 

Considerou-se como f"ot.operiodo normal 

para o local onde foi conduzido o experiment.o, as diferenças 

entre o nascer e o pôr do sol em Urubupungá CSP), localizado a 

50 km do local da experimentação, com lat.it,ude de 20 ° 47 º S e

longit.ude de 51 ° 34' W, cujos horários est.ão expressos na 

Tabela 1 .• de acordo com o MINISTÉRIO DA AERONÃUTICA (1981). 

Por oulro lado, o f"ot.,oper iodo 

considerado longo e const-ant,e de 15 horas. foi obt,ido at.ravés 

da suplementação art.ificial de luz na met.ade de cada bloco. 

3.4.8.1. Fot.operiodo de 15 horas 

3.4.8.1.1. Ant.eparos 

Para permi t.ir a iluminação de somente 

met.ade de cada bloco, f"oi necessária a inst.alação de 4 

cortinas de poliet.ileno pret.o de baixa densidade, t.endo cada 

uma as seguintes dimensões: 3, 45 m de al t.ura e 18 m de 

comprimento (Figuras 1 e 2). Cada cort.ina foi sustentada na 

parle superior. por um fio de arame liso, esticado por 
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catracas colocadas nos post.es das ext,remidades. enquanto que. 

na part.e inferior. rent.e à super:ficie do solo. cada cort.ina 

foi t.ambém presa a um outro arame est.icado. As cort.inas foram 

1 i gadas aos ar ames de supor t.e através de ar gol as de met.al 

(Figura 3). 

Para que as cort.inas pudessem deslizar com 

maior f'acilidade. periodicament.e. engraxavam-se os arames da 

sust.ent.ação. 

A cada 0,50 m foram esticados arames 

tangenciando os post.es. de modo a ref'orçar a estrutura de 

sust.ent.ação e diminuir o risco das cortinas se rasgarem, o que 

comprometeria o experiment.o (Figuras 2, 3 e 4). 

Cada cort.ina foi :fixada na região central 

de cada bloco 

esquerda. 

e se movi ment.ava para a direi la e para a 

3.4.8.1.2. Redes de energia elétrica 

Para cada :faixa iluminada, const.it.uida por 

duas metades de blocos adjacentes, :foram inst.aladas cinco 

redes de energia elétrica. Cada rede de 110 V possuia 20 m de 

comprimento e 1,76 m de alt.ura, era independente e ligada a um 

disjuntor de !30 A. 

Os fios, de alumínio, foram presos a 

isoladores de roldana para baixa t.ensão. de porcelana, :fixados 

em suportes colocados na parte superior dos post.es dispostos a 
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Figura -3. Detalhe do arame de sustentação e das 
fixação das cortinas. 
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de 
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3. 4.8.1.3. Lâmpadas

As lâmpadas utilizadas no experimento 1oram 

do tipo incandescente de 100 W modelo Comptaluz K e Comptaluz 

xacho médio Cda Philips) com bulbo parcialmente espelhado que 

possibilitava o direcionamento para baixo, de grande parte da 

luz produzida (Figura 7). 

Com est.as lâmpadas, as sub-parcelas 

iluminadas apresentaram, ao nivel do solo, os seguint.es 

valores médios Cde 16 pont..os) de ilumínament..o, obt..idos em 

luximet..ro YOKOGAWA - Tipo 3281. 

I LUMI NAMENTO CLux) 

TRATAMENTOS 
REPETIÇõES 

C CULTIVARES) 
...................................................................................................................................................... ---· 

B e D 

IAC MANTIQUEIRA 366.7 362,7 420,0 321.0 

·IAC 576-70 368,7 366,7 481,0 382,7 

IAC 12-829 376,3 366,7 481,0 340,0 

IAC 69-210 402,7 349,3 415,3 350.7 

IAC 14-18 430,0 380,0 364,0 345.3 

IAC JAÇANÃ 411,3 350,7 386,7 353,7 
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os 

disjuntores e as posições 

Figura 7. De-talhes das lâmpadas. 
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Figura 8. Det.alhe da amarração das cort.inas nos post.es das 

ext.r emi dades. 



Figura 

Figura 

geral do experimento, 

estirada. 

Aspecto geral do experimento 
estiramento das últimas cortinas. 

41 

primeira 

o



Figura 11. Aspecto geral do experimento 

cortinas estiradas e amarradas. 

e 

exper i menlo. 

do experimento 

amarradas na região 

42 

as 
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3. 4. 8.1. 4. Controle do fotoperiodo 

A iluminação artificial teve inicio no dia 

13/03/1990. 10 dias após a emergência dos brotos. 

Diariamente. às 17 horas as cortinas foram 

est.iradas e amarradas nos postes das extremidades (Figuras 8, 

9, 10 e 11). Em seguida. na hora do pôr do sol, de acordo com 

os valores cont.i dos na Tabela 1 • as 1 uzes eram acesas. O

per 1 odo luminoso suplementar de cada noi t.e foi calculado 

acrescentando ao horário do pôr do sol. um determinado número 

obtido pela diferença entre o número de horas de cada dia e o 

fot.oper iodo de 15 horas. Conclui das as 15 horas de 1 uz, as 

lâmpadas eram apagadas e post.eriormente as cortinas recolhidas 

para região central do experimento e amarradas com arames. 

(Figura 12) 

Este esquema perdurou até o dia 27/05/1990, 

perfazendo 75 dias ininterruptos de suplementação artificial 

de luz. 

3.5. Características avaliadas 

3.5.1. Durante o desenvolvimento da cultura 

Quinzenalmente, a partir de 28/03/1990 até 

08/06/1990. foram realizadas set.e avaliações da part.e aérea 
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Calt.ura. diâmet.ro da hast.e e número de folhas). t.omadas em 

cinco plant..as ao acaso por sub-parcela. Por out,ro lado. devido 

às plantas de mandioca, nas condições climáticas do 1 ocal da 

experiment.ação. apresent.arem um repouso fisiológico nos meses 

de junho. julho e agost,o, período est.e em que as pl ant.as 

prat.icament.e não se desenvolvem. após 26/06/1990. decidiu-se 

execut.ar as mediç�es da part.e aérea a cada 30 dias. 

3.6.1.1. Altura média da plant.a 

Considerou-se como alt.ura da plant.a. a 

medida ent.re a superfície do t.erreno e a gema veget.at.iva da 

hast.e mais al l,a. 

3.5.1.2. Diâmet.ro médio do caule 

Para est.a det.erminação, mediram-se com 

paquimet.ro, os diâ.met.ros das hast.es da planta a 5 cm da 

superfície do t.erreno e dividiu-se pelo número t,ot,al de 

caules. 

3.6.1. 3. Número médio de folhas 

Obteve-se o número de folhas de cada 

plant.a, cont.ando-se as folhas com lóbulos maiores que 5 cm. 

3.5.2. Nas Plantas Coletadas 
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Foram realizadas 3 amostragens de plantas 

por sub-parcela, as duas primeiras nos dias 18/04/1990 e 

23/05/1990. t.ranscorridos 36 e 72 dias do inicio do periodo 

luminoso art.ificial. respectivament.e. Nestas amostragens, 

erlr ai r am-se duas pl ant.as ao acaso, com o auxilio de um 

enxadão, cavando-se cui dadosament.e ao redor de cada planta, 

localizando a posição e observando a distribuição das raízes, 

procurando, dessa forma, não danificá-las. 

12/09/1990, foram 

Naúlt.ima 

erlraidas 

amostragem 

!3 plantas 

realizada em

por sub-parcela, 

tomando-se os devidos cuidados de não injuriar as raizes. 

Após cada a.most.r agem. as plant.as foram 

lavadas em água corrente e levadas ao laboratório para as 

determinações descrit.as a seguir. 

Os dados de altura da plant.a, diâmetro do 

caule e número de folhas por planta, foram obtidos de maneira 

semelhante à descrita nos itens 3.!3.1.1., 3.!3.1.2. e 3.6.1.3., 

respect.i vament.e. 

3.6.2.1. Distâncias entre nós 

A distância entre nós foi obtida medindo-se 

na região mediana de cada haste. a distância entre os dois nós 

pertencentes ao mesmo plano formado entre o pecíolo e a haste. 

obedecendo a filotaxia característica da mandioca de 2/6. 
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3.5.2.2. Número médio de raizes 

Em todas as amost..ragens realizadas, fez-se 

a cont-agem do número de r ai zes inseri das em cada um dos 

principais locais da maniva que podem emit-ir raizes, ou seja. 

no calo cicatricial, nas regiões nodais das manivas e da parte 

subt-errânea do caule. 

3.5.2.3. Comprimeni:,o médio das raízes 

raízes cujo 

Foi obt-ido medindo-se o compriment,o das 

diâmet-ro da região cent-ral era maior ou igual a 

0.5 cm. Fez-se est-a det-erminação somente na segunda e t-erceira 

amostragens. nas r ai zes localizadas no cal o, nas regiões 

nodais das manivas e da part-e subterrânea do caule. O padrão 

O. 5 cm de diâmet.ro f'oi definido arbi t..rariament-e. após uma 

análise visual dos sist..emas radiculares das plant..as, onde 

observou-se que, normalment-e. as raizes mais finas eram também 

muito quebradiças, o que dificult-ava demasiadamente a medição. 

3.5.2.4. Diâmet-ro médio das raízes 

O diâmet.ro das raízes foi obt.ido medindo-se 

com paquímet-ro, t.odas as raizes com diâmet..ro superiores a 0,06 



47 

cm. valor est..e estipulado t..ambém arbi t..rar i ament.e 

dos sist.emas radiculares das 

após uma

análise visual 

amostradas • onde se pode notar a exi stênci a de uma 

plant.as 

grande 

quantidade de raízes finas. com diâmetro variando entre 0,03 e 

0,06 cm, principalmente nas duas primeiras amostragens. Assim. 

optou-se pelo maior valor, considerando-se que quase a 

t,ot.al idade daquelas mais f' i nas possi vel.mente const.i t..ui riam-se 

nas raízes efêmeras (CONCEIÇÃO, 1983), com poucas chances de 

se tornarem permanentes e acumularem reservas. 

Nas plantas extraídas nas t..rês amostragens, 

fez-se esta determinação nas raízes localizadas nas 

regiões da maniva, descrit.as no it.em 3.5.2.2 .. 

3.6.2.6. Peso da matéria seca de folhas 

duas 

Após cada amostragem de plantas, as folhas 

foram separadas das hastes, lavadas em água corrente, 

ensacadas e levadas para estufa a 65 °C com ventilação 

!'orçada, at..é peso const.ant..e. O peso foi obt.ido com precisão de 

0,1 g. 

3.6.2.6. Peso da mat..ária seca de hast.es 

As hast..es, separadas das manivas foram 

secas e pesadas de maneira semelhant.e à descrita em 3.5.2.5. 

3.5.8.7. Peso da mal.ária seca da parte aérea 
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Foi obtida pela soma dos pesos das matérias 

secas de folhas e hastes. 

3.5.2.9. Peso de raizes 

O peso das raízes foi obtido apenas nas 

plantas da última amostragem (12/09/1990). 

3.6.2.Q. Peso de matéria seca das raizes

Os sistemas radi cul ares das plantas 

extraídas nas três amostragens. separadas das manivas e 

picadas em pequenos pedaços de cerca de 2 cm foram secas e 

pesadas de maneira semelhante à descrita em 3.5.2.4 .. 

3.5.2.10. Quocientes de partição da matéria seca 

produzida 

Est.es quocient.es foram calculados 

dividindo-se o peso da matéria seca CPMS) de cada parte de uma 

plant.a Craizes, :folhas e hastes) pelo peso da matéria seca 

total da planta CPMSD, de acordo com MANRIQUE C1990b). Deste 

modo, nas três amostragens 

seguint.es quocient.es: 

realizadas. obt.i ver am-se os 



Qr = 
PMSral zee 

PMST 
; Qf = 

e Qp.a. = 
PMSpa.r l e aérea. 

PMST 

PMSr otha.e 

PMST 
Qh = 

PMShaetee 

PMST 

3.5.2.11. Classes de diâmet.ros de raízes 
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Em cada época de colet.a de plant.as, para 

cada pl ant.a ext..r ai da e par a cada local de emissão de r ai zes. 

separaram-se as raízes em t.rês classes de diâmet.ros, em

seguida, cont.aram-se os números de raízes pert.encent.es às 

respectivas classes. 

Para a primeira coleta de plant.as. 

de�iniram-se arbit.rariament.e, as seguint.es classes: 

Classe 1: raizes com diâmet.ros no int.ervalo: 0,06 

Classe 2: raizes com diâmetros no intervalo: 0,24 

0,24 cm; 

1. 00 cm; 

Classe 3: raízes com diâmet.ros maiores ou iguais a 1,00 cm. 

Por outro lado, para a segunda coleta de 

plant.as, definiram-se, arbit.rariament.e. as seguinl.es classes: 

Classe 1: rai zes com di âmet.ros no i nt.erval o: 

Classe 2: raizes com diâmet.ros no ínt.ervalo: 

O, 06-0, 67 cm; 

0,67-1,00 cm; 

Classe 3: raizes com diâmet.ros maiores ou iguais a 1,00 cm. 

Fí nal mente, para a úl t.i ma colet.a de 

plantas, as classes foram também definidas arbitrariamente do 



50 

seguint.e modo: 

Classe 1: raízes com diâmetros no i nt.erval o: 0,5 - 1.00 cm;

Classe 2: raizes com diâmet.ros no i nt.erval o: 1,00-2,38 cm;

Classe 3: raízes com diâmet.ros maiores ou iguais a 2,38 cm.

3.5.2.12. Diâmet.ro da maniva da cepa 

Considerou-se como maniva da cepa, a porção 

de hast.e ut.ilizada para o plant.io. Est.a det.ermi nação f'oi 

obt.i da nas plantas exlr ai das na úl t.i ma amostragem aos 7 meses 

de ciclo, medindo-se com paquímet.ro, o diâmet.ro da região 

central das manivas das cepas. 

3.5.2.13. Composição química das raízes 

As raízes das plant.as exlraidas na úl t,ima 

coleta, realizada aos 7 meses de idade, f'oram cort.adas em 

pedaços de aproximadament.e 2 cm e colocadas em est.uf'a a 68°C, 

com vent.ilaç�o rorçada, at.á peso const.ant.e. Em seguida, 

obt.eve-se, ao acaso, de cada parcela, uma amost.ra de 100 g das 

r ai zes sem casca, que f'oram moídas em moinho t,ipo Wiley. 

Dest.e modo, execut.aram-se em cada uma destas amost.ras as 

seguintes análises: umidade, porcentagem de prot.eina, 

porcentagem de mat.éria graxa e porcent.agem de cinzas, de 
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acordo com AOAC (1966), enquanto que a porcentagem de 

carboidratos totais �oi determinada subtraindo de 100 a 

somat6ria das porcentagens de umidade, proteina, matéria graxa 

e cinzas. 

3.5.3. Análise de variância 

Para todas as características avaliadas, 

1ez-se a análise de variância dos dados, seguindo o seguinte 

esquema: 

CAUSAS DE VARIAÇÃO G.L.

BLOCOS 
CONDIÇÕES 
REstDUO CA) 3 

PARCELAS 7 

CULTIVARES 6 

CULTIVARES x BLOCOS 16 

CONDIÇÃO x CULTIVAR. 5 

REstDUO CC) 16 

TOTAL 47 

As médias f'oram processadas utilizando-se 

o SANESf CZONTA & MACHADO, 1989) e o SAS C1987).
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4.1. Desenvolvimento da parte aérea das plantas. 

São apresentados neste i t..em, os dados 

re:ferentes a altura. número de :folhas e diâmetro do caule das 

plantas de mandioca para cada uma 

realizadas. 

das set.e avaliações 

Para a primeira avaliação, 30 dias ap6s a 

emergência C20 dias após o inicio da suplementação luminosa), 

observa-se na Tabela 2, que não houve e�eit.o dos fot.operiodos 

sobre a altura das plantas dos seis cultivares testados, no 

entanto, as médias evidenciaram, pelo t.est.e de Tukey a 6%, que 

o IAC Mantiqueira, por apresentar maior estatura, di:feriu 

signi:ficat.ivament.e das médias dos cultivares IAC 676-70, IAC

14-18 e IAC Jaçanã.

Com base na 

os :f otoper i odos C normal e 16 horas) 

Tabela 3, verifica-se que 

também não a:fetaram o 

diâmetro do caule de todos os cultivares. No entanto, a mesma 

tabela também revela que o cultivar IAC 14-18 apresentou o 

caule mais grosso, que, porém, somente di :feriu 

significativamente pelo teste de Tukey a 6%, do IAC 876-70 que 

apresentou o caule mais fino. Com relação ao número de folhas 
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por plant..a, a Tabela 4 most..ra que, de modo geral. para a média 

dos cultivares. os fotoperiodos não tiveram efei t..os 

significativos. Todavia, observa-se que ocorreu uma interação 

ent..re os cult..ivares e os fotoperiodos avaliados. Deste modo, 

nota-se que somente os cultivares I AC-14-18 e I AC J açanã 

tiveram um maior número de folhas quando desenvolvidos 

sujeitos a 16 horas de luz. Dentro da condição fotoperiodica 

normal, pode-se verificar que o cultivar IAC 69-210. 

destacou-se por apresentar maior quantidade de folhas do que o 

IAC 676-70; os demais, entretanto, tiveram médias iguais. 

Com 16 horas de luz, novamente o IAC 676-70 se most..rou com um 

menor número de folhas, significativamente diferent..e dos 

cultivares IAC 14-18 e IAC Jaçanã que tiveram as maiores 

médias, porém, iguais àquelas obtidas pelos outros cultivares. 

Na segunda avaliação, t..ranscorridos 36 dias 

após a supl ement.ação luminosa, nota -se. pela Tabela 6, que 

soment.e o cultivar IAC 12-829 mostrou diferença significativa 

entre as estat..uras das plant..as cult..ivadas sob os efeit..os 

f'otoperiódicos, 

normal. 

apresentando-se mais alta no fot.operiodo 

considerada normal, 

Dentro da 

os cultivares 

condição fotoperiódica 

IAC 14-18 e IAC 676-70 se 

most.raram os mais baixos, diferindo signif'icat.ivament.e dos 

demais, ao passo que, o IAC Mantiqueira juntamente com o IAC



Tabela 2. Valores médios C4 repet,ições) da alt,ura 
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de 

1 

2 

pl ant,as C cm) de diversos c ul t,i vares de 

mandioca, submet.idos a dois f: ot.oper-1 odos 

Primeira avaliação C30 dias ap6s emergência). 

CULTIVARES 

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

Ml::DIAS 

FFOT 

FcuLT. 

F°FOT X F°CULT. 

dmscuLT.CTukey 6%)

e. v. C�.) FOT

c. v. (%) CULT. 

FOTOPER!ODOS 

NORMAL 

- - - - -

21,76 

12,ao 

19,16 

20,30 

10,57 

16,16 

16,52 

16 HORAS 

cm -

20,37 

13,90 

19,67 

19, 13 

12,56 

14,00 

16,69 

0,006 

- - - -

Ns2 

13,68** 

0,34 NS

6,27 

20,18 

22,26 

ME:DIAS 

- - - -

21,06 

13,06 

19,36 

19, 71 

-

e 

ab 

ab 

11,56 c 

14,57 bc 

médi.a.s no. verticat, seguidas por Letr-as mi.núscul.a.s 

distintas diferem si.gni.fi.ca.li.vas pel.o leste de Tukey �96. 
** 

NS - nao si.gni.ficativo e - si.gnifico.tivo a. :196.
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Tabela 3. Valores médios C4 repetições) do diâmetro de 

caules Cem) de diversos cultivares de mandioca, 

submetidos a dois fotoperiodos. Primeira 

avaliação C30 dias após emergência). 

t 

2 

FOTOPERlODOS 

CULTIVARES ME:DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

- - - - - - - - cm - - - - - - - - - -

IAC MANTIQUEIRA 0,84 0,77 0,81 

IAC 676-70 0,73 0,69 º· 71 

IAC 12-829 0,78 0,77 0,78 

IAC 69-210 0,79 0,80 0,80 

IAC 14-18 0,80 0,88 0,84 

IAC JAÇANÃ 0,76 0,86 0,81 

ME:DIAS 0,79 0,79 

FFOT O, 26 Ns2 

FcuLT. 3,84 
*

FFOT X FcuLT. 1,29 NS 

dmscuLT. CTukey 6Y.,) 0,11 

e. V. (Y.,) FOT 9,36 

c.v.CY.,) CULT. 9,96 

médias na. verli.cat, seguidas por telra.s mi.núscula.s 

di.sti.nt.a.a di.ferem si.gni.fi.oat.ivament.e pelo test.e de Tukey 5!>6. 

** 

NS - nao significa.livo e - signi.fica.livo a. !59'.

ab1

b 

ab 

ab 

a 

ab 
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Tabela 4. Número

cult.ivares

médio de :folhas por pl ant,a de 6 

t 

2 

9 

de mandioca, submet.idos a dois 

fotoper1odos. Primeira avaliaç�o (30 dias ap6s 

emergência). 

FOTOPERlODOS 

CULTIVARES MÉDIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 3,72 A 3,64 ab1 
A

2 3,68 a a 

IAC 676-70 3,26 b A 3,24 b A 3,24 b 

IAC 12-829 3,61 ab A 3,67 ab A 3,69 ab 

IAC 69-210 3,74 a A 3,61 ab A 3,67 a

I.AC 14-18 3,33 ab A 3,78 a B 3,65 ab 

IAC JAÇANÃ 3,41 ab A 3,67 a B 3,64 ab 

�DIAS 3,51 3,68 

FFOT 2,34 NS3 

FCULT. 4,37* 

FFOT X FcuLT. 3,68. 

dmscuLT. e Tuk ey 6�..) 0,36 

dmscuLT D FOT. CTukey 6�..) 0,42 

dmsFoT d cuLT. CTukey 6%) 0,26 

e. v. (�.,) FOT 4,89 

e. v. (�.,) CULT. 4,76 

médi.a.s na. verli.ca.t, segui.das por telra.s mi.núscuta.s 
<li.st.i.nla.s diferem si.gni.fi.ca.t.i.va.menle pelo lest.e de Tukey !596. 

médi.a.s 
di.st.i.nt.a.s, 

na. 
diferem 

horizontal, eegui.da.s 
si.gni.fi.ca.li. vament.e 

de Tukey !!596. 
•

NS - na.o si.gni.fi.co.t.i.vo; 

por 
ent.re 

telra.s 
B'I. 

ma.i.úscul.a.s 
pelo t.est.e 
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Tabela 5. Valores médios C4 repet..ições) da alt.ura das

i 

2 

3 

diversos cul t.i var és de mandi oca, 
a dois �ot.operiodos. Segunda 

plarit..as da 
submet..idos 
avaliação (45 dias após emergência). 

FOTOPER!ODOS 

CULTIVARES 

NORMAL 

- - - - - - - -

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 576-70 

IAC 12-829 

IAC 59-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

Me!DIAS 

FFOT 

FcuLT. 

44,06 

26,20 

39,3!3 

39,6!3 

21,27 

32,30 

33,80 

FFoT x FcuLT.CTukey 5¾) 

dmsFOT d FOT.CTukey !3¾) 

dms d cuLT. CTukey 5¾) 

C. V.(¾) FOT

C. V.(}'..) CULT. 

a A 

cd A

ab A

ab A

d A 

bc A

15 HORAS 

cm 

40,00 i 
A

2 
a 

27,27 bc A

'31,62 abc B

37,7!3 a A

26,07 e A

34,70 ab A

32,90 

o.ao Ns3

19, 4g•*

*
3,71 

6,47 

8,69 

20,66 

10,07 

M�DIAS 

- - - - -

42.02 i 
a 

26.74 cd 

36,49 ab 

38.70 ab 

23,67 d 

33,50 bc 

médi.o.e 

d i. el i.nlo.e 
Tukey !5fl6. 

NS 

no. v erli.co.l, segui.do.s por lel ro.e m i.núec ulo.s 
diferem ei.gni.fi.co.li.vamenle enlre ei. pelo leelede 

NS 

** 
ni:io ei.gni.f i.cali.vo e**
ni:io ei.gni.fi.cali.vo; 
ni. fi.co.l i.vo a. !5fl6. 

- ei.gni.fi.ca.li.vo a. iM. *
- ei.gni.fi.cali.vo a. 1. M, - si.g-
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12-829 e IAC 69-210 foram os mais altos e dif'eriram dos outros

cultivares. 

constata-se, 

Ainda 

pela 

para a 

Tabela 

mesma 

6, que 

época 

não 

de avaliação, 

houve efeitos 

significativos dos fotoperiodos sobre o diâmetro do caule 

entre os cultivares utilizados. 

Na Tabela 7 estão as médias rela tivas ao 

número de folhas por planta aos 32 dias com suplementação 

luminosa, nota-se, portanto, que não houve efeitos dos 

fot.operiodos, nem variação entre os cultivares, 

médias dos fotoperiodos. 

entre as 

Na terceira avaliação da parte aérea das 

plantas, realizada 46 dias após o inicio do tratamento 

1 umi nos o, observa -se pela Tabel a 8 que a al t ur a das plantas 

não variou si gni fi cativamente sob os ef'ei t.os fot.oper i ódi cos, 

'Lodavia, de modo geral, os cultivares IAC 59-210, IAC 

Mantiqueira e IAC Jaçanã teveram as maiores médias de altura, 

diferindo significativamente, pelo teste de Tukey a 5%, do 

cultiar IAC 14-18 que apresentou a menor estatura. Os demais 

cultivares tiveram alturas iguais. Por out.r o 1 ado, 

observa-se através da Tabela 9, que não ocorreu ef'eit.o do 

comprimento do dia sobre o diâmetro do caule, 

todavia, considerando as médias entre os fot.operiodos, o IAC

Jaçanã teve o maior valor médio, diferindo significativamente 

daqueles obtidos pelos cultivares IAC 12-829 e IAC 576-70, que 

se mostraram com os caul·es mais finos, mas que nã'.o diferiram 

dos outros cultivares, de acordo com o teste de Tukey a 6%. 

Finalmente ainda para a terceira avaliação, nota-se pelos 
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dados de número de folhas por plant.a, cont.idos na Tabela 10, 

que as médias apresentadas pelos cultivares desenvolvidos sob 

ação do fotoperiodo de 15 horas foram significat.ivament.e 

diferent.es daquelas obtidas pelos cultivares sujei t.os ao 

f'ot.operiodo 

const.at.ar 

normal. 

que os 

Com base 

cul t.i vares 

na 

IAC 

mesma 

14-18 

t..abela, 

e IAC 

pode-se 

Jaçanã 

apresent.aram as maiores médias do número de folhas e diferiram 

significativamente, pelo teste de Tukey a 5¾, dos demais 

cultivares, que tiveram médias iguais entre si.

Através da Tabela 11, nota-se que aos 

61 dias após a emergência (!31 dias após suplementação 

luminosa) não houve efeitos si gni f i cativos dos f otoper i odos 

est.udados sobre a alt.ura das plant.as. no ent.ant.o, observa-se 

que os cu! ti vares I AC 14-18 e I AC 576-70, apr esent.ar am as 

menores médias, e diferiram significativamente das médias 

obt.i das pelos cultivares I AC Mantiqueira, I AC 59-21 O. I AC 

12-829 e IAC Jaçanã, que apresentaram al t.uras iguais 

entre si. 

Com base nos valores médios de diâmetro do 

caule das pl ant.as, 

Tabela 12, nota-se 

.fot.operiodos sobre 

obtidos na quarta avaliação, cont.idos na 

que não houve efeito si gni f'i cat.i vo dos 

o diâmetro do caule, no ent..ant.o, 

analisando-se as médias das duas condiçBes de iluminamento dos 

cultivares, verifica-se que o IAC 14-18 apresentou caule mais 

grosso, sendo significat.ivamente diferente soment.e dos 

cultivares I AC 12-829 e I AC !39-21 O, enquanto que. os demais 



Tabela 6. 

CULTIVARES 

60 

Valores médios (4 repe�ições) do diâmet.ro do 

caule Cem) de diversos cult.ivares de mandioca. 

submet.idos a dois fot.operiodos. Segunda 

avaliação (45 dias ap6s emergência). 

-

FOTOPERIODOS 

NORMAL 

- - - - - - -

15 HORAS 

cm - - - - -

MÉDIAS 

- - - - -

IAC MANTIQUEIRA 1 .19 1,08 1,13 

IAC 576-70 

IAC 12-829 

IAC 59-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

ME;DIAS 

FFOT 

FcuLT. 

FFOT X FcULT. 

C. V. (Yo) FOT

C. V. ( %) CULT.

1,09 

1,09 

1,22 

1,13 

1,22 

1, 16 

1NS = não significat.ivo 

1,02 

0,98 

1,07 

1,18 

1,21 

1,09 

2, 44 NS' 

2,39 NS 

1,99 NS 

12,97 

6,75 

1,06 

1,04 

1,14 

1,15 

1,22 



Tabela 7. 

CULTIVARES 

61 

Valores médios C4 repet.ições) do número de 

folhas por plant.a C t.ransformado em yx+1/2) da 

diversos cult.ivares de mandioca, submat.idos a 

dois fot.operiodos. Segunda avaliaç�o (46 dias 

ap6s emergência). 

FOTOPERlOOOS 

NORMAL 

- - - - - - - -

Ml:'.:DIAS 

16 HORAS 

cm - - - - - - - - - -

IAC MANTIQUEIRA 4,66 4,44 4,60 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MtDIAS 

FFOT 

F'CULT. 

FFOT X FCULT. 

C. V.(¾) FOT

C. V. (Y.,) CULT.

4,28 

4,52 

4,56 

4,48 

4,58 

4,49 

1 NS = não significativo 

4,26 

4,17 

4,23 

4,68 

4,64 

4,40 

0,53 NS 

1,69 NS 

1,93 NS 

9,89 

4,86 

4,27 

4,36 

4,39 

4,58 

4,61 
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Tabela 8. Valores médios C4 repetições) da altura das

2 

Cem) de diversos cultivares deplantas 

mandioca, submetidos a dois fotoper-iodos. 

Terceira avaliação C66 dias ap6s emergência). 

FOTOPERIODOS 

CULTIVARES MÉDIAS 

NORMAL 16 HORAS 

- - - - - cm - - - - - - - - - -

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

ME:DIAS 

FFOT 

FcULT. 

FFoT x FcuLT. 

dmscuLT. CTukey 5�� 

e. V.(¾) FOT 

e. v. C¾> cuLT.

60,42 

53,12 

54,16 

61,62 

42,92 

60,46 

66,43 

53,40 

42,77 

47,97 

54,17 

41,82 

63,47 

49,94 

2 7,37 ns 

5,93** 

0,30 NS 

11,82 

16,98 

14,96 

66,91 

47,95 

61,06 

67,96 

42,37 

66,96 

médi.a.s na. verli.ca.t, segui.da.e por Letras mi.núscuta.s 

d i. et. i.nt.c.e,di. ferem ei.gni.f i.ca.t. i.vc.ment.e ent.re ei. peto t.eet.e de 

Tukey 5!1<6. 
•• 

NS - nao signi.f i. cativo e - si. gni.f i.ca.t.i.vo a. 196. 

a 

ab 

ab 

a 

b 

a.
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Tabela 9. Valores médios (4 repetiç5es) do diâmetro dos

caules Cem) de diversos cultivares de mandioca,

submetidos a dois �otoperiodos. Terceira

avaliaç�o (66 dias ap6s emergência). 

2 

FOTOPER:tODOS 

CULTIVARES �DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

- - - - - - - - cm - - - - - - - - - -

I AC MANTIQUEIRA 1,30 1,22 1,26 
IAC 676-70 1,26 1,19 1,23 

IAC 12-929 1,26 1,19 1,22 

IAC 69-210 1,28 1,19 1,24 

IAC 14-18 1,37 1,32 1,36 

IAC JAÇANÃ 1,42 1,38 1,40 

M�DIAS, 1, 31 1,25 

FFOT 3,20 Ns2 

FcuLT. 4,22
111 

FFOT X FCULT. 0,07 NS 

dmscULT, (Tukay 6%) 1,64 

c. v.CY.,) FOT 9,74 

e. v. C¾> CULT. 7,60 

médias na. ver-ti.ca.1., segui.das por 1.elro.s mi.núscul.o.s 

d i.stinta.s,dif erem significa.t i.vo.mente pel.o test e de Tukey !»96.

* 

NS - nao si.gni.fí.ca.ti.vo e - si.gni.fi.co.ti.vo o. !»9'.

ab
:1 

b 

b 

ab 

ab 

a 
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Tabela 10. Valores médios C4 repet...içeses) do número de

folhas por planta C transformado emVx+0,5) de

t 

2 

9 

diversos cultivares de mandioca , submetidos a

dois fotoperiodos . Terceira avaliaç�o (56 dias

após emergência).

FOTOPER!OOOS 

CULTIVARES �DIAS 

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 676-70

IAC 12-029

IAC 69-210

IAC 14-18

IAC JAÇANÃ 

�DIAS 

FFOT 

FcuLT. 

FFoT x FcuLT. 

dmsFoT e Tuk ey 5""..) 

dmscuLT, (tukey 6%) 

C. V.(�.,) FOT 

C. V.(%) CULT.

NORMAL 

6,16 

4,96 

5,21 

5,17 

5. 71

5,48

6,a8 A 

15 HORAS 

4,90 

4,83 

5,02 

4,73 

5,18 

5,33 

6,00 B2 

2s,03• 9 

1s.1a•• 

0,63 NS 

0,18 

0.27 

3,78 

5,69 

6,02 

-4,89 

5,11

4,96 

5,44 

5,40 

médi.a.e na. verli.ca.l, segui.da.e por letra.e mi. núscula.s 
di.sli.nlas,di.ferem si.gni.fi.cali.va.menle e nl re si. p elo leet.e d e
Tukey !59'. 
médi.a.e, na. hor i. zonl a.t, segui.da.e por tet.ra.e m a.i. úecul as 
di.et.i.nt.ae, di.ferem Pt1º les te de Tukey !59' • 
na.o si. gni.fi.cati.vo, si. gni.fi.cat.i.vo a. 1.H e s i.gni.fi.cat.i.vo 
a !SH 

b t 

b 

b 

b 

a 

a 
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Tabela 11. Valores médios (4 repetiçi:Ses) da al t-ura de

de 

2 

Ccm) de diversos cultivares 

submetidos a dois f' ot.oper i odos. 

plant.as 

mandioca, 

Quarta avaliaç�o (61 dias após emergência). 

FOTOPERtODOS 

CULTIVARES Me:DIAS 

NORMAL 19 HORAS 

- - - - - cm - - - - - - - - - -

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 976-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

ME:DIAS 

FFOT 

FcuLT. 

FFOT X FCULT. 

dmscuLT. CTukey 6Y� 

C. V.(¾) FOT

C. V. ( Y.,) CULT. 

93,99 

67,97 

79,38 

86,40 

60,72 

84,87 

78,88 

68,82

64,69

70,a7

74,66

69,:30

76,02

68,78 

7,07 Ns2 

11, 12** 

1,84 NS 

12,24 

17,81 

11,ea 

81,39 

66,31 

74,81 

ao,6a 

60,01 

79,96 

médi.o.s na. ve r ti.c<:1.t, segui.das p or Let ra.e mi.núscuta.s 

d i. sti.nta.s,di. ferem si.gni.f i.ca.t i.va.mente peto teste de Tukey 596. 
** 

NS - nao si.gni.fi.ca.ti.vo e - si.gni.f i.ca.ti.vo a. :1911. 

bc 

ab 

a 

e 

a 



66 

Tabela 12. Valores médios C4 repet.içí:Ses) obt.idos para

diâ.mEttro do caules (cm) de- plantas de diversos 

.t 

2 

cult.,ivarés de mandioca, submetidos a dois 

fot.,oper-i odos. Quarta aval iaçâ'.o (61 dias após 

emergência). 

FOTOPERtOOOS 
CULTIVARES MeDIAS 

NORMAL 16 HORAS 

- - - - - - - - cm - - - - - - - - - -

I AC MANTIQUEIRA 
IAC 676-70 
IAC 12-829 
IAC 59-210 
IAC 14-18 
IAC JAÇANÃ

MeDIAS 

FFOT 

FCULT. 

F'FOT X FcULT. 

dmscuLT. CTukey 5Y� 

C. V. (Y..) FOT

C. V. (Y� CULT .

1 ,68 
1,50 
1,37 

1,54 
1,67 

1,59 

1 ,66 

1 ,41
1 ,47
1 ,44

1,42
1, 70

1,59

1 ,60 

2,02 Ns2 
13. 02**

1 ,98 NS
0,20
9,00

8,10

1,66 
1,49 
1,40 
1,48 
1,69 
1 ,59 

médi.a.s na. verli.ca.t, segui.da.s por telra.s mi.núscuta.s 
d i. el i.ntae,di. f ere-m ei.gni.f i.ca.t i.vamenle enlre ei. pe-lo le-ete- de 
Tukey !5�. 

•• NS - nao ai.gni.fi. ca.ti.vo e - si.gni.fi.co.li.vo o. .t96. 

ab
.t 

ab 

b 

b 
a 

ab 
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nã'.o diferiram entra si pelo testa de Tukey a 6%. Com relação 

ao número 

diferença 

da folhas, observa-se 

significativa entre 

na Tabela 13 que nã'.o houve 

as médias das plantas 

desenvolvidas sob as duas condiç5as de comprimento do dia. Por 

outro lado, na mesmà tabela, evidencia-se na média entre os 

f ot.oper 1 odos que o cultivar I AC 59-21 O apresanou o menor 

número de folhas por planta, diferindo significativamente 

apenas do IAC Jaçanã, que mostrou a maior média, mas que, no 

entanto. não diferiu dos demais cultivares, que tiveram 

significativamente as mesmas quantidades de folhas entre si. 

Transcorri dos 11 dias ap6s o l.ér mi no da 

pela Tabela 14 que. a suplemenl.açã'.o luminosa, observa-se 

altura média dos cultivares d�senvolvidos em 16 horas de luz, 

foi significativamente 

plantas cultivadas em 

menor do que aquela 

fotoperiodo normal. 

obtida 

Este 

pelas 

mesmo 

resultado ficou evidente, particularmente. nos cultivares IAC 

Mantiqueira, I AC 12-829 e I AC J açanã'.; nos demais• não houve 

e:fei to do comprimento do dia sobre a estatura das plantas. 

Constata-se ainda, pela mesma tabela, que houve efeito da 

interação entre os dois :fatores estudados, todavia. o leste da 

Tukey a 5%, não mostrou diferença significativa entre as 

médias dos cultivares, dentro do fotoperiodo longo de 15 

horas. Porém, dentro da condição fotoperi6dica normal, 

verifica-se que o cultivar IAC 14-18 foi o mais baixo, mas 

diferiu significativamente somante dos cultivares IAC 

mantiqueira e IAC 59-210 que apresentaram médias maiores, 
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Tabela 13. Valores médios C4 repetições) do número de 

:folhas por planta Ctrans:formado emyx+0,6) de 

diversos cultivares de mandioca, submetidos a 

i 

2 

dois :fotoperiodos. Quarta 

após emergência). 

avaliaç�o C61 dias 

FOTOPER10DOS 

CULTIVARES Mi;:DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 6.74 6,20 6,47 

IAC 676-70 6,80 6,63 5,67 

IAC 12-829 6,12 6,79 6,96 

IAC 69-210 6,47 6,15 6,31 

IAC 14-18 6,10 5,69 6,89 

IAC JAÇANÃ 6,30 6,80 6,06 

ME:DIAS 5,92 5,63 

FFOT 7 ,14 Ns2 

FcuLT. 3,56. 

FFOT X FcuLT. 0,26 NS 

e. v. (�..) FOT 8,95 

c.v.(�..) CULT. 6.13 

médi.<1s n<1 verti.cal, segui.das por lelr<1s mi.núsculo.s 

di.et.i.nt.o.e,di.ferem ei.gni.fi.cc.t.i.vc.ment.e ent.re ei. pel.o t.eet.e do 

Tukey !596. 

NS - nao ei.gni.fi.c:o.ti.vo e - ei.gni.fi.c:o.t.i.vo o. :l96.

ab" 

ab 

ab 

b 

ab 

a 



Tabela 14. Valoras médios (4 repetiç�es) da altura 

6Q 

da.s 

plantas Cm) de 
submetidos a 
avaliaç�o (76 

diversos cultivares de mandioca. 

i 

2 

dois fotoperiodos. Quinta 
dias ap6s emerg�ncia). 

FOTOPER:tOOOS 

CULTIVARES Mt:DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

- - - - - cm - - - - -

IAC MANTIQUEIRA 1,09 a A 0,81 a:1 B2 0.96 

IAC 676-70 0,82 bc A 0,76 a A 0,79 

IAC 12-829 0,89 abc A 0,74 a B 0.82 

IAC 69-210 1,00 ab A 0,91 a A 0,96 

IAC 14-18 0,74 e A 0,76 a A 0,76 

IAC JAÇANÃ O,Q6 abc A 0,81 a B 0,89 

Mt:DIAS 0,92 A o.ao B

FFOT 21,45**3 

FcuLT. 2,79 NS 

FFOT X FcuLT. 3,19* 

dmsFOT CTukey 6�.,) 0,08 

dmscuLT. CTukey 6%:> 0,23 

dmsFoT d CULT. CTukey 6%) 0,12 

dmscuLT d FOT CTukey 6%) 0,26 

e. v. c�o FOT 10,46 

c.v.C�..) CULT. Q,06 

médi.a.s na. v e rt i.ca.l, seg ui. da.s por lelra.s minúiacula.s 
d ielinla.s,diferem s ignifica.tiva.mente entre si pelo leste de 
Tukey !5!16. 

** méd i a.s  na. hor i zonla.l, segu i.da.s de lel ra.s ma.i.úscula.s

3 
di.sti.nla.s, difer em entr:•si pelo leste de Tukey•a. !5!16 

NS = na.o si.gni.fi.ca. li.vo, si.gn ifica.livo a. :1H e si. gni.fica.-
l i.vo a !5!16 
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todavia, iguais entre si. 

A Tabela 15 mostra as médias de diâmetro do 

caule, obtidos na quinta avaliação da parte aérea realizada 11 

dias ap6s o término do tratamento luminoso. Observa-se que em 

todos os cultivares esta caracteristica não foi afetada 

significativamente pelo efeito do comprimento do dia. No 

entanto, nota-se que, novamente, a exemplo do que foi 

observado nas duas últimas avaliaç5es, 

foi o que apresentou o caule 

o cultivar IAC 14-19 

mais grosso, porém, 

signi�icativamente diferente somente dos cultivares IAC 676-70 

e IAC 12-829 que tiveram as menores médias, todavia, 

iguais entre si. Finalmente, com base na Tabela 16, 

que contém as médias do número de folhas por planta, ainda na 

quinta avaliação, verifica-se que as plantas sujeitas a 15 

horas de luz. apresentaram significativamente, uma maior média 

do que aquelas desenvolvidas em �otoperiodo normal. 

Na sexta avaliação da parte aérea, 

observa-se pela Tabela 17, que no fotoperiodo longo, de 16 

horas, as plantas tiveram uma menor estatura em ralação ao 

fotoperiodo 

Mantiqueira, 

normal, enquanto 

IAC 59-210 e 

que 

IAC 

os cultivares IAC 

Jaçanã, se mostraram 

significativamente mais altos, sendo que o IAC Mantiqueira a 

IAC Jaçanã diferiram dos outros 

iguais entre si. Para a mesma 

três cultivares, que foram 

avaliação, com relação ao 

diâmetro do caule, a Tabela 18 revela que, de modo geral, no 

fotoperiodo de 16 horas, as plantas tiveram, 

significativamente pelo teste de Tukey a 5%, um menor diâmetro 
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de caule do que as plantas cultivadas em fotoperiodo normal. A 

mesma tabela mostra, ainda, que o IAC 14-18 apresentou a maior 

média. diferente significativamente dos cultivares IAC 

Mantiqueira, IAC 676-70 e IAC 12-829. Considerando-se ainda a 

sexta avaliação, observa-se pela Tabela 19 que não houve 

efeito significativo dos fotopariodos sobre o número da 

folhas por planta dos seis cultivaras estudados. 

Transcorridos 47 dias após o término do 

tratamento 1 uminoso, nota-se pela Tabela 20, as duas 

condiçaes de iluminamento: fotoperiodo normal e fotoperiodo de 

16 horas, não afetaram significativamente as alturas das 

plantas dos seis cultivares avaliados. Nota-se ainda pela 

tabela, que a interação fotopariodos e cultivaras, também não 

tevem efeito significativo, entretanto, avaliando-se as médias 

dos dois fotoperiodos, os cultivares apresentaram variacêSes 

significativas. Desse modo, o teste de Tukey a 8%, detectou 

diferenças significativas entre a média de estatura do IAC 

Mantiqueira com as médias dos cultivares IAC 576-70, IAC 

14-18, IAC 69-210 e IAC 12-829, sendo que, as médias dos dois

primeiros e dos dois últimos foram iguais entre si. 

Analisando-se a Tabela 21. pode-se 

notar que, para diâmetro do caule, 47 dias ap6s o término da 

suplementação luminosa, houve efeito significativo da 

interação entre os fotoperiodos e cultivares. Neste sentido, o 

leste de Tukey a 6¾ mostrou que dentro da condição 
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72 
Valores médios C4 repetiç�es) do diâmetro dos 

1 

2 

caules Cem) de. diversos cultivares de mandioca, 

submetidos a dois f" ot..oper i odos. Quinta 

aval i açã'.o (76 dias após emergência). 

FOTOPER?ODOS 
CULTIVARES ME:DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

- - - - - - - - cm - - - - - - - - - -

I AC MANTIQUEIRA 1,88 1,60 1, 74 

IAC 676-70 1,64 1,69 1,62 

IAC 12-829 1,60 1,49 1,60 

IAC 69-210 1,66 1,73 1,69 

IAC 14-18 1,92 1,79 1,86 

IAC JAÇANÃ 1,83 1,80 1 ,83 

MEDIAS 1,74 1,67 

FFOT 1,14 Ns2 
FcuLT. s,75**

FFOT X FcuLT. a.os NS

dms e Tuk ey 6�..) 0,21
C. V.(�.,) FOT 13,38 

e. v. C¾:> CULT. 7,03 

médio.e na. vert.ico.l, seguido.e por let.ra.s minúsculo.e 
d ist.int.ae,di.fer-em ei.gni.fi.oa.t.i.vo.ment.e pelo t.eet.e de Tukey !lõ9'. 

** NS - na.o ei.gnifi..co.ti.vo e - si.gni..f ica.t.i.vo o. t9'. 

ab
t 

bc 

e 

abc 

a 

ab 
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Tabela 16. Valores médios (4 repetições) do número de 

folhas por planta (transformado emVx+0,5 ) de 

diversos cultivares de mandioca. submetidos a 

dois fotoperiodos. Quinta avaliação (76 dias 

ap6s emergência). 

2 

CULTIVARES 

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 576-70 

IAC 12-829 

IAC 59-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

ME:DIAS 

FFOT 

FcuLT. 

FFoT x FcuLT. 

C. V.(%) FOT

C. V.(�..) CULT.

FOTO?ERlODOS 

NORMAL 

7,45 

7,99 

8,68 

7,38 

7,45 

7,76 

7,78 A 

15 HORAS 

7.13 

7,18 

7,56 

7,15 

7,34 

6,25 

7. 10 s"

12, 94 *2 

1,83 NS 

1,29 NS 

8,86 

9,37 

Mt::DIAS 

7.29 

7,58 

a.12

7.26

7,39

7,00

médl.a.e n a.  hor\.zont.a.l, eegul.da.e por let.ra.e m a.iúecula.e 

diet.int.a.e,di.ferem eignifi.ca.liva.ment.e ent.re S\. pelo leele de 

Tukey 596. 

NS - nao signdl.ca.hvo e - signdi.ca.t.i.vo a. 596. 
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Tabela 17. Valores médios (4 repetições) da altura das 

:t 

2 

plantas Cuu de diversos cultivares da mandioca, 

submetidos a dois fotoperiodos. Sext.a avaliação 

CGO dias ap6s emergência). 

FOTOPERlOOOS 

CULTIVARES M�DIAS 

NORMAL 15 HORAS

- - - - - - - - m - - - - - - - - - -

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 59-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

Mt:DIAS 

FFOT 

FcULT. 

FFOT X F CULT. 

dr.i\SFOT e Tuk ey 5Y.,) 

dmscuLT. CTukey 5Y.,) 

e . V. ( Y.,) FOT

C. V. (Y.,) CULT.

1 ,15 

0,89 

0,96 

1,05 

0,83 

1,11 

0,99 A 

0,93 1,04 

0,79 0,84 

0,86 O,Q1 

0,96 1,01 

0,80 0,81 

0,98 1,05 

0,88 82 

97,59**9 

15,54•• 

1,1a NS

0,03 

0,1a 

4,15 

8,98 

médi.a.s na. ve rt.i.ca.t, segui.da.e por tet.ro.s mi.núscuto.s 
di.st.i.nt. o.e ,diferem ei.gni.fi.co.t.i.vo.ment.e entre ei. pelo t.eet.e de 
Tukey 5�. 

médi.o.s no. ho ri.zont.a.t, segui.da. de tet.ro.s ma.i. úscula.s 
di.et.i.nt.a.e, di.ferem ei.gni.fi.ca.t.i.va.me-nt.e entre ei. pelo t.et.e de 

a 

bc 

ab 

e 

a 

3 
Tukey a. !5116 •• 

NS nao si.gni.fi.ca.t.i.vo; ai.gni.fi..ca.li.vo a. i96 
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Tabela 18 Valores médios C4 repetiçaes) do diâmetro dos 

caules (cm) de diversos cultivares de mandioca, 

submetidos a dois fotoperiodos. Sexta avaliação 

C90 dias após emergência). 

FOTOPERIODOS 

CULTIVARES ME:DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

- - - - - - - - cm - - - - - - - - - -

i 

2 

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 676-70 

IAC 1a-sa9 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

M:E'.:DIAS 

FFOT 

FcuLT. 

FFOT X FcULT. 

dmsFoT C Tuk ey 5%) 

dmscuLT.CTukey 6o/� 

C. V.(�� FOT

C. V, (o/� CULT.

1 ·ªª

1, 72 

1,64 

1. 75

1,G7

1 ,87

1, 78 A2 

1,66 

1,65 

1,64 

1,76 

1,94 

1,79 

1,69 B 

17 ,06**ª 

9,a1** 

1,27 NS 

0,07 

0,22 

4,15 

7,56 

1,69 

1,63 

1,64 

1,75 

1,96 

1,83 

médi.a.s na. ve rt.i.ca.l, segui.d a.e por letra.e mi.núecula.e 
di.eti.nt.a.e,di.ferem ei.gni.fi.ca.t.i.va.ment.e en tre ei. polo t.eele de 
Tukey 596. 

médias hor i. zonla.l, segui. da. de tet.ro.s mai.úscula.s 
pelo lele de di.et.i.nt.a.e, di.ferem ei.gni.fi.ca.t.i.vo.menle entre e1. 

Tukey a. 596 
3 *

* NS nao si.gni.ficat.i.vo; si.gni.fi.co.t.ivo a. i96 

bct

bc 

c 

abc 

a 

ab 



Tabela 19. 

CULTIVARES 

76 

Valores médios C4 repetições) dos números de 

folhas por planta (transformado em x+0,5) de 

diversos cultivares de mandioca, submetidos a 

dois foloper1odos. Sexta avaliação (91 dias 

ap6s emergência. 

FOTOPERlODOS 

M1::DIAS 

NORMAL 15 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 8,08 7,26 7,67 

IAC 576-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

ME:DIAS 

FFOT 

FcuLT. 

FFoT x FcuLT. 

e. V. (Y.,) FOT

e. V. (Y.,) CULT.

1 
NS nao si.gni.fi.ca.li.vo 

8,16 7,39 7,77 

6,82 8,30 7,66 

7, 41 7,a2 7,32 

7,77 7,04 7,40 

8,64 7,44 7,99 

7,78 7,44 

0,63 NS
1 

0,36 NS 

0,99 NS 

20,30 

17,66 
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Tabela 20. Valores médios C4 repetiç5es) da altura das 

plantas Cm) de diversos cultivares de mandioca, 

1 

2 

submetidos a dois fotoperiodos. Sétima 

avaliação (112 dias após emergência). 

FOTOPERtODOS 

CULTIVARES M�DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

- - - - - - - - m - - - - - - - - - -

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

ME:DIAS 

FFOT 

FcuLT. 

FFoT x FcuLT. 

dmscuLT.CTukey 61/� 

e. V. (�ú FOT

C. V. (1/� CULT.

1,26 

0,97 

1,06 

1. 10

0,91

1, 17

1.,08 

1,12 

0,91 

1,06 

1.02 

0,91 

1,16 

1,03 

4,29 NS2 

19,ao•• 

1,23 NS 

0,11 

7,66 

!3,94 

1 ,18 

0,94 c 

1,06 b 

1,06 b 

0,91 e

1, 16 ab 

médi.a.s n0. verti.cal, segui.da.s por let.ra.s mi.núscula.s 

di.st.i.nla.s,di.ferem ei.gni.fi.c0.t.i.va.ment.e pelo t.eet.e de Tukey !596. 
•• 

NS - nao ei.gni.fi.00.ti.vo e - ei.gni.fi.00.t.i.vo a. 196.



Tabela 21. Valores médios C4 repetições) do diâmetro dos 
cultivares de 

f'otoper i odos. 
emergência). 

caules Cem) de diversos 
mandioca, submetidos a dois 
Sétima avaliação C112 dias após 

FOTOPER?ODOS 

CULTIVARES Mt::DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

- - - - - - - - cm - - - - -

1 

2 

IAC MANTIQUEIRA 2,07 a A 2,21 a A
2 

2. 14

IAC 576-70 2,19 a A 2,05 a A 2;12 

IAC 12-829 1,83 b A 2,08 a B 1 ,96 

IAC 59-210 1, 95 ab A 2,06 a A 2.00 

IAC 14-18 2.10 ab A 2,34 a B a,22 

IAC JAÇANÃ 2,13 a A 2,27 a A a.20

MeDIAS 2,05 2.17 

FFOT 4,03 NS
9 

FcuLT. 3,20*

FFOT X FcuLT. 2,90 *

dmscuLT. C Tuk ey 5�.) 0,27 

dmsFOT d CULT. CTukey 5�.,) 0.21 

dmscuLT d FOT C Tuk éY 6�..) 0,31 

e. v. (�..) FOT 10,02 

e. v. (%) CULT. 6,60 

médi.a.e na. verli.ca.l, eegui.da.e por lelra.e mi. núecula.e 
di.eli.nla.e,di.ferem ei.gni.fi.ca.li.va.menle enlre si. pelo leal.e de 

Tukey 596. 

médi.a..e na. hori.zonla.l, segui.da. de lelra..e m a.i.úscula.s 
pelo lelede di.eli.nLa.e, di.ferem ei.gni.fi.ca.t.i.va.menle entre ei. 

Tukey a 596 
3 • 

NS na.o si.gni.íi.co.li.vo; si.9ni.f1.cali.vo a. !596 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

78 
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fot-operiódica normal. soment-e as médias dos cultivares IAC 

576-70 e IAC Jaçanã diferiram significativamente do IAC 

12-829. Por outro lado, dentro do fotoperiodo longo de 18

horas. as médias de diâmetro do caule não evidenciaram 

diferença entre si• resultado semelhant-e foi obt-ido para as 

médias das duas condiçeies de iluminamento. Considerando-se 

ainda a mesma tabela. ver i f i ca-se que• de modo geral • as 

médias obtidas pelos cultivares dentro da condição de 

foloperiodo longo. foram superiores àquelas mostradas no 

fot-operiodo normal, entretanto. o teste de Tukey a 6% somente 

acusou diferença significativa para os cultivares IAC 12-829 e 

IAC 14-18, onde as médias do fotoperiodo longo foram maiores. 

Quanto ao número de folhas por planta, 

observa-se pela Tabela 22, que aos 47 dias após o término 

da suplementação luminosa não houve efeito significativo dos 

fotoperiodos, nem interação significativa entre as condições 

de iluminamento e os cultivares estudados. 

4.2. Primeira Coleta de Plantas 

São apresentados e descri tos a seguir , os 

resul t.ados de todas as caracterist.icas avaliadas, de acordo 

com o item 3.8.2 .• obtidas das plantas extraidas na primeira 

coleta, realizada aos 36 dias após o inicio da suplementação 

luminosa. 



Tabela 22. 

CULTIVARES 

80 

Valoras médios (4 repetições) dos números de 

folhas (transformado emVx+0,6) por planta de 

diversos cultivaras da mandioca, submetidos a 

dois fotoperiodos. Sétima avaliaç�o (112 dias 

ap6s a emergência). 

FOTOPER!ODOS 

ME:DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 7,00 6,63 6,77 

IAC 676-70 7,26 6,66 6,96 

IAC 12-829 7,81 7,04 7,43 

IAC 69-210 6,61 7,26 6,88 

IAC 14-18 7,24 6,96 7,10 

IAC JAÇANÃ 7,58 8,26 7,92 

ME:DIAS 7,23 7, 11 

FFOT 1 , 11 NSt

FcuLT, 1, 18 NS 

FFOT X F'CULT. 1,07 NS 

e. v. (�O FOT 6,41 

C. V.(%) CULT. 12,64 

NS = n�o significativo 
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4.2.1. Altura mádia da planta, número m�dio de folhas, 

diâmet.ro médio do caule. distância entre nós e 

número de caules por planta 

Com base nos dados contidos na Tabela 23, 

nota-se que não houve efeito significativo dos fotoperiodos 

sobre a altura das plant,as dos diversos cultivares avaliados, 

entretanto, observa-se ainda que o IAC-14-18 apresentou a 

menor média de estat.ura, diferindo significat.i vamente, pelo 

tes'le de Tukey a 6¾, dos cultivares IAC Mantiqueira, IAC 

12-829 e IAC 69-210, que t.iveram as maiores médias, sendo.

porém. iguais entre si. 

Com relação aos diâmetros dos caules Cem), 

verifica-se através da Tabela 24. que não houve efeito 

significativo dos fot.oper 1 odos, como t..ambém. nã'.o houve 

diferença entre as médias dos cultivares nas duas condiç�es de 

i l umi nament.o. 

Est.ão cont.i dos na Tabela 25. as médias do 

número de folhas por pl ant..a. notando-se que os fot..oper iodas 

test.ados nã'.o influenciaram significativamente t.al 

caract.eristica, porém. entre os cultivares, observa-se que a 

média do IAC Jaçanã, diferiu significativamente, através do 

test,e de Tukey 6¾, das médias obtidas pelos cultivares IAC 

Mantiqueira, IAC 12-829 e IAC 69-210. que tiveram as maiores 

médias do número de :folhas, mas não diferiram ent.re si, nem 

daquelas obtidas pelos demais cultivares. 
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Observa-se at.ravés da Tabela 26, que as 

de i 1 umi nament.o t,estadas. não af ataram 

significat.i vament.e a distância ent.re os nós dos caules dos 

seis cult.ivares avaliados, como também não houve int.eraç�o 

significat.iva entre os fotoperiodos e os cultivares. Todavia, 

nota-se que entre os cultivares, IAC 14-18 apresentou a menor 

média, diferindo significat.ivamente pelo test.e de Tukey a 6% 

somente dos cultivares IAC-Mant.iqueira, IAC 12-819 e IAC 

69-210, que ti varam as maiores médias de distância entre os

nós, embora. entre si, foram iguais. 

Considerando-se o número de caules por 

planta, verifica-se at.avés dos dados contidos na Tabela 27 

que• a. exemplo dos resul t.ados descri t.os antar i or ment.Q, n�o 

houve efeito significativo dos dois comprimant.os do dia 

testados, sobre os seis cultivares utilizados. Por outro lado, 

considerando-se as médias dos dois fotoperiodos. nota-se que o 

IAC Jaçanã, com a menor média, se mostrou significativamente 

diferente, pelo teste de Tukey a 6%, dos cultivares IAC 

Mantiqueira, IAC 12-82Q e IAC 69-210, que se apresentaram com 

as maiores médias do número de hast.e por plant.a, mas que não 

diferiram ent.re si, nem dos demais cultivares. 

4.2.2. Número médio de raízes 

A Tabela 28 mostra as médias do número de 

raizes com diâmetros superiores a 0,06 cm, inseridas nas 



Tabela 23. Valores médios (repetições) da 

plantas Cem) da diversas 

al lura 

cultivares 

83 

das 

de 

mandioca. submetidos a dois fotoper i odos. 

2 

Primeira coleta de plantas (36 dias ap6s o 

inicio da suplemenlaç�o luminosa). 

F'OTOPERtOIX>S 

CULTIVARES �DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

- - - - - cm - - - - - - - - - -

IAC MANTIQUEIRA 66.16 46.30 61,22 

IAC 676-70 31,92 28,67 30,30 

IAC 12-829 41,26 39,92 40,69 

IAC 69-210 46,67 46,10 46,89 

IAC 14-18 26,27 2B,86 27,06 

IAC-JAÇANÃ 36,66 40,16 37,86 

�DIAS 39.47 38,17 

F'FOT O, 28 Ns2 

F'CULT 9.89 
••

F'FOT X FcuLT 1. 73 NS

dmsFOT CTukey 6� 7.83 

dmscULT CTukey 6�.) 13,38 

e. v. C¾> FOT 21.96 

e. v. C¾> OULT 14,40 

média.a na. verti.cal, aegui.daa por letra.a minúi;iculaa 

d i. •l i.nla.•,di ferem •igni.fi.ca.l i.va.menle enl re •i pelo le•le de 

Tulcey !5H. 
••

NS - nao aignifi.ca.li.vo • - si gnifi.ca.livo a. t!l!S.

bc 

ab 

a 

e 

abc 
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Valores médios C4 repeliçBes) do diâmelro dos 

caules Cem) de diversos cultivares de mandioca, 

submetidos a dois �ot.operiodos. Primeira coleta 

1 

de plantas (36 dias após 

supl ament..açSío 1 umi nosa) . 

CULTIVARES 

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC-JAÇANÃ 

Mt:DIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFoT x FcuLT 

C. V. 00 FOT

C. V.(¾) CULT

NS na.o ■i.gnifi.ca.li.vo 

F'OTOPER!ODOS 

NORMAL 

- - - - -

1,22 

0,8B 

0,98 

1.14 

0,99 

1,19 

1.02 

16 HORAS 

cm - - - - - -

1,11 

0.02 

0,99 

1,23 

1 .17 

1,26 

1.11 

0,48 NS' 

2,70 NS 

o.42 NS

23,36 

19.34 

inicio 

�DIAS 

- - - -

1 ,17 

O,QO 

0,99 

1, 19 

1 .os 

1.22 

da 
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Tabela 26. Valores médios C4 repetições) do número de 

z 

CULTIVARES 

folhas Ct.ransformado em Vx + 0,6 ) da diversos 

cult.ivares de mandioca, submetidos a dois 

fot.operiodos. Primeira colet.a de plantas (36 

dias após inicio da suplementaç�o luminosa). 

FOTOPER:tOIX>S 

MeDIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 6.76 7.96 7,36 

IAC 576-70 6.17 6,93 6,0!3 

IAC 12-829 6.57 7,30 6,94 

IAC 59-210 7.25 6,33 6,79 

IAC 14-18 6.09 6,10 6,09 

IAC-JAÇANÃ 4. Q8 6,36 6,17 

MeDIAS 6,49 6,30 

FFOT 1, 76 Ns2 

FcuLT 6,61•• 

FFOT X FcuLT 1.01 NS

dmscuLT CTukey 6¾) 1,64 

c.v.00 FOT 7,85 

C. V. 00 CULT 16,16 

média.a na. vertical, aagulda.a por lalra.11 minúsaculeu11 

di.eli.nla.e,di.ferem eignifica.l iva.menl• enlre ei pelo l••l• de 

TuJcey !5H. 
•• 

NS - nao aigni.fiea.livo • - ai gnifica.livo a. t9'. 

ab 

a 

a 

a b 

b 



86 

Tabela 26. Valores médios C4 repetições) da distância 

1 

z 

entre os n6s de diversos cultivares de 

mandioca, submetidos a dois �ot.operiodos. 

Primeira coleta de plantas C36 dias ap6s inicio 

da supl ement.aç�o l umi nosa) . 

FOTOPERtODOS 

CULTIVARES M1::DIAS 

NORMAL 15 HORAS 

- - - - - - - - cm - - - - - - - - - -

I AC MANTIQUEIRA 9,95 10,25 10.10 

IAC 676-70 7,60 6.76 7,17 

IAC 12-829 9,66 0,26 9.40 

IAC 69-210 11.07 7,90 9,48 

IAC 14-18 6,02 5,72 5,87 

IAC-JAÇANÃ 7,40 7,27 7,34 

�DIAS 8,60 7,86 

FFOT 0,38 NS2 

FcuLT 10.11 •• 

FFOT X FOULT 0,76 NS

dmsvoT CTukey 6¾) 0,81 

dms.auLT CTukey 6¾> 2,41 

C, V.(¾) FOT 10. 78

C. V.(¾) OULT 24,66

média.■ na. ver lica.l, s.egui. dCla por lolrCla mi.númcula.sa 

d i.&l i.nta.■,di. forem ■i.gni.fi.ca.livCLmonl• antro ai pelo le1ol• de 

Tuk•y 59'. 

•• 

NS - nao sai.gnifi.ca.livo • - ■ igni.fi.ca.livo a. 19'.

bc 

ab 

ab 

e 

bc 



� -------

87 

Tabela 87. Valores médios C4 repetiç�es) do número de 

hastes por planta C tr ans:for mado em Vx+O, B ) de 

diversos cultivares de mandioca, submetidos a 

t 

2 

CULTIVARES 

dois :fo�opariodos. 

(36 dias ap6s 

luminosa). 

Primeira coleta 

inicio da 

FOTOPER!OOOS 

NORMAL 16 HORAS 

I AC MANTIQUEIRA 1, 61 1,80 

IAC 676-70 1 ,62 1,69 

IAC 12-889 1,69 1, 76 

IAC 69-810 1,80 1,66 

IAC 14-18 1 ,57 1,46 

IAC-JAÇANÃ 1.aa 1,27 

Mt:DIAS 1 ,57 1,69 

FFOT 0,34 Ns2 

FcuLT 7,a3•• 

FFOT X FcuLT 0,41 NS 

dmscuLT CTukey 6¾) 0,32 

C. V.(¾) FOT 7,79 

e. v. C¾> CULT 16,94 

de plantas 

suplementaç�o 

M!:DIAS 

1, 70 

1 ,66 ab 

1. 7a

1, 73 a

1 • 61 ab

1 ,26 b

môdi.a.a na. vorli.ca.l. aegui. dGlil por lolra.a mi.núr;icula.1,1 

d i. ■l i.nla.■,di. r •r•m ■i.gni.fi.ca.l i. va.tnenl• enlr• ■i. pelo le■l• de 

TuJcey !5H. 
•• 

NS - nao ai.gni.fi.cCLli.vo • - ai.gni.ficCLli.vo a. '"'· 
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Tabela 28. Valores médios C4 repetiç�es) do número de 
raizes � 0.06 cm (transformado emyx + 0,6) de 
diversos cultivares de mandioca. submetidos a 
dois fotopariodos. Primeira coleta de plantas 
C36 dias ap6s inicio da suplementação 
luminosa). 

FOTOPER?OIX>S 

CULTIVARES ME'::DI AS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 2.43 2.62 2,62 abc t

IAC 676-70 2.86 2.49 2.67 abc 

IAC 12-829 2.99 3,22 3, 10 a 

IAC 69-210 2,61 2.83 2,72 ab

IAC 14-18 1.79 2,42 2.11 bc 

IAC-JAÇANÃ 1,66 2,07 1,86 e

ME:DIAS 2,3Q 2,61 

FFOT 2. 73 Ns2

FcuLT 6,31 
••

FFOT X FouLT 1.09 NS

dmscuLT CTukey 6� 0,82

C. V.(¾) FOT 18,64 

C. V.(¾) CULT 17,77 

t 
média• nci ve r liccil, ••gui.dQa por lelrcua minúsaculQa 

d ialinla.e,di. ferem ei.gni.fi.ca.li.va.m•nl• enlr• ai. pelo leal• de 

Tukey 5H. 
2 •• 

NS - nao sai.gni.fi.ccili.vo • - aignifi.ccilivo ci t!llfi. 
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regiões nodais das plant..as. Nela-se que nâ'.o houve int..eraç:ão 

significativa entre os fotoperíodos e os cultivares, além 

disso, vê-se ainda pela mesma tabela, que os dois comprimentos 

do dia avaliados, nâ'.o afetaram significativamente, pelo teste 

da Tukay a 6¾, a quant..idade de raízes emit..idas pelos n6s das 

capas. Ainda com base na mesma tabela, verifica-se que houve 

variação significat..iva entre os cultivares; desse modo, o IAC 

12-829, apresentou a maior média do número de raízes, porém, 

somente diferiu significativamente, pelo teste de Tukey a 5%, 

dos cultivares IAC 14-18 e IAC Jaçanâ'., que tiveram as menores 

médias, que foram iguais entre si.

Quanto ao número de raízes com diâmetros 

superiores a 0,06 cm emitidas dos calos, observa-se pela 

Tabela 29, que não houve efeito significativo dos fot..oper1odos 

sobre os cultivares, como também as diferenças ocorridas entre 

as médias dos cultivaras nâ'.o foram significat..ivas. 

Através das médias do número de raízes mais 

espessas que 0,06 cm por planta, que estão contidas na Tabela 

30, nota-se que nâ'.o houva diferença significativa ant..re as 

duas condi çeíes de i l umi nament.o estudadas, ent..r etant..o. 

verifica-se também que para médias dos dois fot..operiodos, o 

cultivar IAC 12-829, dast..acou-se significat.ivament..e, pelo 

leste de Tukey a 6%, dos demais cultivaras, mostrando a maior 

média. 
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4.2.3. Diâmetro médio das raizes 

Com base na Tabelas 31 e 32, verifica-se 

que as duas condiçé:!>as de i l umi namanto testadas, não 

apresentaram efeilo significativo sobre o diâmetro das raízes 

com espessura superior a 0,06 cm, inseridas nas regiões nodais 

e nos calos cicatriciais da cepa, respectivamente. 

Considerando-se ainda as mesmas Tabelas, observa-se também que 

os diâmetros das raízes (média dos dois fotoperiodos) dos seis 

cultivares, foram significativamente iguais entre si. 

Com relaç:à'.o ao diâmetro médio das raizas 

por planta, contidos na Tabela 33, nota-se que, a exemplo 

dos resul t.ados descri t.os ant.eriorment.e, não houve efei t.o dos 

fotoperiodos sobre os cultivares. Além disso, não se 

constataram variações significativas entre os cultivares, 

considerando-se as médias das duas condições de iluminament.o. 

4.2. 4. Quocient.Qs da part.iç:à'.o da ma.t.�ria seca 

Analisando-se os resultados sobre o

quociente de partição das folhas da diversos cultivares 

ut.ilizados, observa-se através 

fotoperiodos não afetaram 

da Tabela 34, que os 

significativamente tal 

caract.arist.ica. Observa-se ainda pala mesma tabela, que na 

média dos dois folopariodos, não houve variação significativa 



Tabela 29. 

CULTIVARES 

Valores médios (4 repe�içBes) do número 
91 
de 

raízes C�ransformado em Vx + 0.6) inseridas nos 

calos cicatriciais de diversos cul�ivares de 

mandioca. submetidos a dois fotopariodos. 

Primeira coleta de plantas (36 dias após inicio 

da suplementaç�o luminosa). 

FOTOPER:tOOOS 

M:E:DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA a.s7 a.77 a,67 

IAC 676-70 a.so a.os ª·ªª 

IAC 12-829 a.B4 3,04 2,94 

IAC 69-210 3,04 2.66 2,80 

IAC 14-18 2,60 3.12 2,81 

IAC-JAÇANÃ 2,07 a,42 2,2!3 

M!:DIAS a.59 2,66 

FFOT 0,24 N� 

FcuLT a,31 NS 

FFOT X FcuLT 1,29 NS 

C. V.(�.) FOT 19,81 

c.v.00 CULT 21.09 

1 
NS = Não significativo. 
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Tabela 30. Valoras médios C4 repaLições) do número de 
raízes com diâmetro � 0,06 cm (transformado em 

t. 

2 

Vx+0,6) por planta de diversas cultivaras de 
mandioca, submetidos a dois fotoperiodos. 
Primeira coleta de plantas C36 dias após o 
1 ni cio da suplementação luminosa) . 

FOTOPER?ODOS 

CULTIVARES 

NORMAL 16 HORAS

I AC MANTIQUEIRA 2,98 3,34 

IAC 676-70 4,B7 4,96 

IAC 12-889 6,68 6,43 

IAC 69-210 3,76 3,93 

IAC 14-19 4,17 3,96 

IAC-JAÇANÃ 3,14 3,89 

ME:DIAS 4,26 4,29 

FFOT 0,01 NS
2 

FCULT 33,94** 

FFOT X FauLT 0,16 NS

dmscuLT CTukey 6¾) 1.00 

C. V.(¾) FOT 19,11 

C. V. 00 CULT 20,88 

medi.a.& n0 vertical. aegui.dC111 por lalraa mi.nú&culru;a 

di.ali.nla.a,di.f•r•m •igni.fi.ca.li.va.menl• entre •'- pelo l••l• de 

Tukey 511'. 

•• 

NS - nao ai.gni.fica.li.vo • - aignifica.li.vo a. t.9'. 

M�DIAS 

3,17 

4.96 b

6,68 a

3,84 e 

4,01 bc

3,81 c



Tabela 31. 

CULTIVARES 

g3 

Valores médios C4 repetiç�as) do diâmetro de 

raizas � 0,06 cm, inseridas nas regi�es nodais 

de diversos cultivares da mandioca, submetidos 

a dois �otoperiodos. Primeira coleta da plantas 

(36 dias ap6s inicio da suplementaç�o 

luminosa). 

FOTOPER10DOS 

NORMAL 

- - - - - - - -

16 HORAS 

cm - - - - -

M�DIAS 

- - - - -

IAC MANTIQUEIRA 0,44 0,3Q 0,42 

IAC 576-70 

IAC 12-829 

IAC 59-210 

IAC 14-18

IAC-JAÇANÃ 

M1::DIAS 

FFOT 

FauLT 

FFoT x FouLT 

C. V.(¾) FOT

C. V.(¾) CULT

º· 21 

0,18 

0,30 

0, 18 

0,25 

0,26 

t NS = Não signi�icativo 

0,18 0,20 

º·ªª o.ao

0,21 0,25 

0,19 º· 18 

o,ag 0,27 

0,26 

0.10 NS' 

2,63 NS 

0,98 NS 

53,52 

28,59 



Tabela 32. 

CULTIVARES 

94 

Valores médios C4 repetiç�es) do diAmatro da 

raízes Cem) � 0.06 cm inseridas nos calos 

cicatriciais de diversos 

mandioca. submetidos a dois 

cultivares de 

.fotoper 1 odos. 

Primeira coleta de plantas C36 dias após inicio 

da supl ementaç�o 1 umi nos a). 

FOTOPERtODOS 

NORMAL 

- - - - - - - -

16 HORAS 

cm - - - - -

Ml::DIAS 

- - - - -

IAC MANTIQUEIRA o.as o.ao 0,24 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 59-210 

IAC 14-18 

IAC-JAÇANÃ 

�DIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFoT x FcuLT 

C. V.(¾) FOT 

e. v. C¾> cuLT 

1 
NS nao ai.gni.fi.ca.li. vo 

0,18 

0.18 

o.as

0,19 

0,24 

º·ªª 

0,13 0,15 

0,26 0,22 

0,17 0.22 

0,15 0,17 

0.21 o.a3

0,18 

1,98 NS' 

1.30 NS 

1,04 NS

46,34 

41,37 



Tabela 33. 

CULTIVARES 
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Valores médios C4 repetições) do diâmetro de 

raizes por planla Cem) de diversos cultivares 

de mandioca, submetidos a dois �oloperiodos. 

Primeira colela de planlas (36 dias após inicio 

da suplemenlação luminosa). 

FOTOPER?ODOS 

NORMAL 

- - - - - - - -

16 HORAS 

cm - - - - -

ME:DIAS 

- - - - -

IAC MANTIQUEIRA 0,50 0,67 0,53 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC-JAÇANÃ 

ME:DIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFOT x FcuLT 

e. v. C¾) FOT

C. V.(¾) CULT

1 
NS na.o tai.gnifi.ca.li.vo 

0,52 

0,39 

0,47 

0,34 

0,51 

0,46 

0,34 0,43 

0,44 0,42 

0,48 0,48 

0,40 0,37 

0,64 0,63 

0,46 

0,03 NS
1 

1. 36 NS

0,76 NS 

23,03 

33,67 



Tabela 34. 

CULTIVARES 

96 

Valores médios C4 repetições) do quociente de 

partiç�o da matéria seca das �olhas de diversos 

cultivares da mandioca. submetidos a dois 

�otoperiodos. Primeira coleta de plantas (36 

dias após inicio da suplementaç�o luminosa). 

FOTOPER:tODOS 

Ml::DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 0.6Q 0,61 0,60 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC-JAÇANÃ 

Ml::DIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFoT x FcuLT 

C. V. 00 FOT

C. V.(¾) CULT

1 
NS nao ai.gni.fi.ca.li. vo 

0,64 

0,63 

0,62 

0,61 

0.68 

0,63 

0,66 0,66 

0,64 0,64 

0,66 0,63 

0,63 0,62 

0,66 0,67 

0,64 

o.ao NS
1 

1,04 NS

º·ªª NS 

13,49 

10,16 
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entre os cultivares. 

Com relaçâ'.o aos quocientes de partiçâ'.o da 

matéria seca dos caules. nota-se pela Tabela 35, que apenas 

houve efeitos significativos entre os cultivares. sendo que o 

teste de Tukey a 5% evidenciou que o cultivar IAC 14-18, leva 

o menor quociente de partição, sendo diferente 

significativamente somente do cultivar IAC 59-210, que tiveram 

as maiores médias de quocientes, todavia. não diferiram das 

médias obtidas pelos demais cultivares. 

Por outro lado, analisando-se a Tabela 

36. nota-se que somente houve efeito significativo dos 

fotoperiodos sobre o quociente de partição da matéria seca da 

part.e aérea das plantas; desse modo, o t..est.e de Tukey a 5%, 

acusou que a média dos quocientes dos seis cultivares 

t.estados em condições de f otoper 1 odos de 15 horas • foi 

significativamente diferente daquela obtida palas mesmos 

cultivares desenvolvidos sob condição fotoperi6dica normal. 

Com relação ao quociente de partição da 

matéria seca das raízes, observa-se através da Talela 37 que 

nâ'.o houve ef'eito significativo das condiçeíes de iluminamant..o 

sobre os cultivares testados. 

4. 2. 5. Classes de diâmetros de raizes. ·

Estão contidos na Tabela 38 os resultados do 



número de raizes pertencentes à classe 
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1 de diâmetro 

C O. 06-0, 24 cm) das r ai zes inseri das nas regi eíes nadais da 

cepa. Pode-se verificar que soment.e houve efeit.o significat.ivo 

para as médias das duas condiçeíes de iluminament.o. e o leste 

de Tukey a 5%, detectou diferenças significativas soment.e 

entre as médias do cult.ivar IAC Jaçanã que foi a menor, e

aquelas obtidas pelos cult.ivares IAC 576-70, IAC 12-829 e IAC

59-210, que apresentaram as maiores médias, que não diferiram

entre si, como também foram iguais às demais. No ent.anto, 

com base nos dados da Tabela 39, verifica-se que, ainda para o 

número de raizes da classe 1 de diâmetro das raizes emitidas 

dos cal os ci catr i ci ais, não houve efeito si gni f i cativo dos 

fotoperiodos. Todavia, a mesma tabela, mostra t.ambém que para 

as médias dos fotoperiodos, os cultivares apresentaram 

diferenças significativas; neste sentido, com o auxilio do 

leste de Tukey a 5%, observa-se que o cultivar IAC 14-18 

apresentou a maior média de raízes dentro da classe 1, porém, 

diferiu signi fi cat..i vamente, dos cultivares I AC 576-70 e IAC

Jaçanã, que apresentaram as menores médias e diferiram daquela 

obtida pelo IAC 12-829. 

Analisando-se os dados da Tabela 40 pode-se 

observar que para o número de raizes dentro da classa 1 de

diâmetro de raizes C0,06 - 0,24 cm) por planta, não houve 

efeito significativo dos fotoperiodos avaliados, o mesmo 

ocorreu para a interação entre as condições de iluminament.o e 
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Tabela 36. Valores médios C4 repetições) do quociente de 

partição da matéria seca dos caules das plantas 

de diversos cultivares de mandioca. submetidos 

a dois rotoperiodos. Primeira coleta de plantas 

2 

(36 dias após inicio da suplementação 

luminosa). 

FOTOPERiODOS 

CULTIVARES Ml::DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA o.as 0.27 o.as ab
t 

IAC 676-70 0,26 0.26 0,26 ab 

IAC 12-829 0.26 0.26 0.26 ab 

IAC 69-210 0,29 0.29 0,29 a 

IAC 14-18 0,23 0,23 0,23 b

IAC-JAÇANÃ 0,25 0.26 0,26 ab 

MÉDIAS 0,26 0,26 

FFOT 0,002 NS
2 

FcuLT 4,99 
•• 

FFOT X FcuLT 0,22 NS 

dmscuLT CTukey 6�o) 0,05 

e. v. (%) FOT 13,27 

c. v.(%) CULT 10,90 

rnádi.a.sa na. verli.ca.l. segui.da..i. por lelra.sa mi.nús,cula.sa 

d i. el i.nla.s,di.ferarn si.gni.fi.cal i.va.menle enlre BIL pelo leste de 

Tukey 5�. 
** 

NS - nlio 1.ügnificali.vo e - si.gnifica.li.vo a 1111&.
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Tabela 36. Valores médios C4 repetições) dos quocientes de 
partição da matéria seca da parle aérea das 
plantas de diversos cultivares de mandioca, 
submetidos a dois I'otoperiodos. Primeira coleta 
de plantas (36 dias após inicio da 
suplementação luminosa). 

F'OTOPERíODOS 

CULTIVARES M�DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 0,87 0,88 0,88 

IAC 576-70 0,90 0,93 0,91 

IAC 12-829 0,89 0,89 0,89 

IAC 69-210 0,91 0,94 0,92 

IAC 14-18 0,83 0,96 0,8Q 

IAC-JAÇANÃ 0,93 0,92 0,93 

M�DIAS 0,89 B 0,92 A1 

F°FOT 10,49*2 

FcuL'r 0,58 NS

F'FOT X FcuLT 1 ,36 NS

dmsFoT CTukey 5¾) 0,03 

C. V.(¾) FOT 3,30 

C. V.(¾) CULT 5,99 

médi.as na hori.zonlal, segui.da,a por lelras mai.ú,aculas 

di.,ali.nla.s, di.ferem si.gni.fi.cali.va.ment.e entre si. pelo le,ale 

de Tukey a 596. 

2 • 

NS nao si.gni.fi.cali.vo e - si.gni.fi.cali.voa 5%
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CULTIVARES 
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Valores médios C4 repetições) dos quocientes de 

partiç�o da matéria seca das raízes de diversos 

cultivares de mandioca, submetidos a dois 

�otoperiodos. Primeira coleta de plantas (36 

dias após inicio da suplementação luminosa). 

FOTOPERíOOOS 

M�DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA o.os 0.14 0,11 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC-JAÇANÃ 

�DIAS 

FFOT 

FauLT 

FFoT x FcuLT 

C. V.(%) FOT

C. V.(%) CULT

1 NS n&o si.gnifi.ca.livo

0.11 

0.12 

0,06 

0,09 

0.07 

0.09 

0,07 0.09 

0,13 0,13 

0.06 0.06 

o.os o.o?

0,09 0,08 

0,09 

0,03 Ns1 

0,96 NS 

1.26 NS 

70,07 

47,48 
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Valores médios C4 repetições) dos números de 

raizes Ct..ransformado em Vx + 0,6) referente à 
classe 1(0,06-0,24 cm) de diâmetro, inseridas 
nas regiões nodais de diversos cultivares de 
mandioca, submetidos a dois fotoperiodos. 
Primeira coleta de plant..as (36 dias após inicio 
da supl ement..ação 1 umi nosa) . 

:t 

z 

F'OTOPERiODOS 

CULTIVARES Mf:DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 1,90 2. 01 1 ,95 

IAC 576-70 2,46 2,36 2,41 

IAC 12-829 2,76 2,80 2,78 

IAC 69-210 2,46 2. 51 2,49 

IAC 14-18 1,73 2.11 1,92 

IAC-JAÇANÃ 1,35 1,84 1,60 

M�DIAS 2,11 2,27 

F'FOT 7,23 Ns2 

F'CULT 9,45 
**

F'FOT X FcuLT 0,67 NS 

dmscuLT CTukey 5%) 0,66 

e. v. (%) FOT 9,46 

C. V.(%) CULT 17,70 

média.ia na. verli.ca.l, s.agui.da.ia por l&l ra.ia mi.núiacula.s. 

di.el i.nla.s,di.ferem ei.gni.fi.ca.li.va.menle enlre si. pelo la,ale de 

Tukey 5ll6. 

** 

NS - não si.gni.fi.ca.li.vo e - s.i.gni.fi.ca.li.vo a. :t!l6.

bc1 

ab 

a 

ab 

bc 

e 
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Valores médios C4 repet-ições) dos números de 

raizes Ct-rans:formado em \lx + õ,9) ref'erent-e à 
classe lC0,06-0,24 cm) de diâmetro, inseridas 
nas regi5es cicatriciais de diversos cult,ivares 
de mandioca, submetidos a dois :fot-operiodos. 
Primeira coleta de planLas (36 dias após inicio 
da supl ement-aç�o 1 umi nosa) . 

:l 

2 

FOTOPERiODOS 

CULTIVARES MÉDIAS 

NORMAL 15 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 2.10 2.40 2.26 

IAC 676-70 2.27 1,72 1 ,gg 

IAC 12-82Q 2,44 2,60 a.62

IAC 69-210 2.10 2.36 2.23

IAC 14-18 2,66 2,86 2,71

IAC-JAÇANÃ 1. 70 1. 96 1.s2

MÉDIAS 2.19 2.32 

FFOT O. 49 Ns2

FcuLT 4.77 
••

FFOT X FCULT 0,54 NS

dmscuLT CTukey 6%) 0,69

C. V.(%) FOT 26.36 

C. V.(%) CULT 28.43 

média. na verlica.t, s&l'guida.. por t&ilrc.s minúscula.i. 

d i sl inlas,dif erem significal ivamenle entre si pelo l este de 

Tukey 5116. 
** 

NS - nêi.o significali.vo Q - si.gnificalivo a tlltó.

abc1 

bc 

ab 

abc 

a 

e 
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Valores médios Crepetiç5es) do número de 
raízes (transformado em Vx+0,6 ) por planta, 
referentes à classe 1 de diâmetros de raízes 
C0,06 - 0,24 cm) de diversos cultivares de 
mandioca. submetidos � dois fotoperiodos. 
Primeira coleta de plantas (36 dias após o 

inicio da suplementação luminosa). 

2 

F'OTOPER10DOS 

CULTIVARES 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 2,76 3,06 

IAC 676-70 3,36 2,87 

IAC 12-829 3,66 3.37 

IAC 69-210 3,18 3,40 

IAC 14-18 3,06 3,52 

IAC-JAÇANÃ 2,06 2,64 

MÉDIAS 3,01 3, 19 

FFOT 1. 37 NS
2 

FcuLT 8,76 
** 

FFOT X FcuLT 0,64 NS 

dmscuLT CTukey !3%) o.73

C. V.(%) FOT 26,26 

C. V.(%) CULT 20, 18 

m9dia.s na verlica.l, seguida.s por l&lras mi.núscula.s 

di.sli.nla.e,di.ferem si.gni.fi.ca.li.va.menle enlre si pelo leele de 

Tukey !5!!,,. 

NS - nao significa.li.vo e 
** 

- signi.fi.ca.hvo a. :1.9'. 

MÉDIAS 

�--��-.-=- - .....

2,91 bc 

3,11 ab

3, 71 a

3,29 ab 

3,29 ab 

2,30 e 
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os cultivares. Por outro lado, a mesma tabela evidencia também 

que na média dos doí s :fot..oper í odos 

classe 1, apresentada pelo cul t..i var 

o número de 

I AC 12-889 f' oi

raízes da 

a maior. 

todavia. somente di:feriu signi:ficat..ivamente pelo teste de 

Tukey a 6%, daquelas obtidas pelos cultivares IAC Mantiqueira 

e IAC Jaçanã, que foram iguais entre si. 

Considerando-se o número de raízes da 

classe 2 de diâmetro de raizes C0,24 1 • 00 cm) , cont.i dos na 

Tabela 41, pode-se verif'icar que houve uma int..eração 

significativa ent.re os :fot..operiodos e os cultivares testados. 

Assim. através do teste de Tukey a 5%, nota-se que as médias 

dos cultivares dentro de cada condição de i 1 um.i namente. bem 

como, as médias de cada fotoperíodo, dentro de cada cultivar, 

não acusaram diferenças significat..ivas. Por outro lado, com 

base nas médias da Tabela 42, observa-se que não houve e:feit..o 

significativo dos :fot..operiodos sobre o número de raizes 

emitidas nos calos cicatriciais referentes à classe 2 C0,24 -

1,00 cm). 

Pelos dados apresentados na Tabela 43, 

ver i f'i ca-se que não houve efeito signizi cat.i vo dos 

fot..operiodos sobre o número de raízes da classe 2 de diâmet.ro 

de raíz C0,24 - 1,00 cm) dos diversos cultivares avaliados. 

Além disso, pode-se ainda observar pela mesma t.abel a que 

também a interação condições de iluminamento cultivares, bem 

como, ent.re os cul t.i vares n�o ocorreram variações 

significativas. 



Tabela 41. 
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Valores médios C4 repetiç6es) do número de 

raízes Ctransf'ormado em \/x + 0,5) ref'erent.e à 
classe 2C0,24 -1.00 cm) inseridas nas regi6es 
nodais de diversos cultivares de mandioca, 
submetidos a dois f'ot.operiodos. Primeira coleta 
de pl ant.as C 36 dias após i ni cio da 
suplement.aç�o luminosa:>. 

t 

2 

FOTOPERtODOS 

CULTIVARES Mf'.:DIAS 

NORMAL 15 HORAS 

I AC MANTIQUEIRA 1,26 a
t 

A
2 

1 ,54 a A 1,40 

IAC 576-70 1. 71 a A 1.21 a A 1.46 

IAC 12-829 1,36 a A 1,42 a A 1.38 

IAC 59-210 1,32 a A 1.30 a A 1, 31 

IAC 14-18 1,09 a A 1.43 a A 1.26 

IAC-JAÇANÃ 1 ,10 a A 0,96 a A 1,03 

�DIAS 1.30 1. 31

FFOT 0.002 NS
3 

FcuLT 1 ,. 18 NS 

FFOT X CULT 3,07 

dmsFoT X cuLTCTukey 6%) 0,72 

dmsFoT d .  cULTCTukey 5%) 0,63 

dmsvAR d. FOT CTukey 5%) 0,72 

c.v.C¾> FOT 46,62 

C. V.(%) CULT 19,00 

médi.a.s na ve rli.cal, segui.dCLB por lelraa mi.núecula.s. 
di.s.li.nla.s,di.f�rem �i.gni.fi.cali.va.men le enlre si. pelo lesle de 
Tukey 59'. 
médi.a.s na. hori.zonlal, segui.das de lelrc.s ma.i.úscula.s diferem 

3 
si.gni.fi.ca.li.va.menle entre e( pelo lesle de Tukey a. 5M. 

NS na.o si.gni.fi.ca.li.vo, si.gni.fi.ea.li.vo a. t�
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Valores médios C4 repetições) do número de 
raizes C�ransformado em\fx + 0,6) referente à 
classe 2(0,24-1,0 cm) de diàmetro de raizes 
inseridas nos calosde diversos cultivares de 
mandioca. submetidos a dois fotoperiodos. 
Primeira coleta de plantas C36 dias ap6s inicio 
da supl ementaç�o luminosa) . 

FOTOPER:tODOS 

Mt:DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 1,14 1 ,08 1,11 

IAC 676-70 

IAC 12-82Q 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC-JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFoT x FcuLT 

C. V.(¾) FOT

C. V.(¾) CULT

NS ncio si.gnüi.ca.li.vo 

1, 16 

1,47 

1,14 

1.36 

1, 31 

1 ,26 

1, 01 1,0Q 

1, 46 1,46 

1,13 1,13 

1,09 1,23 

1, 66 1,43 

1 ,22 

0,28 NS
t 

1 ,06 NS

0,66 NS

22, 71 

26,72 
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Valores médios Crepetiç5es) do número de 
raízes Ctrans�ormado em Vx+0,6 ) por planta, 
referentes à classe 2 de diâmeLros de raízes 
C0,24 - 1,00 cm) de diversos cul�ivares de 
mandioca, subme�idos a dois fo�operiodos. 
Primeira coleLa de plantas C36 dias após o 
inicio da suplemenLação luminosa). 

FOTOPERlOOOS 

Mt:DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 1,68 1,73 1 ,66 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC-JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFoT x FcuLT 

C. V.(%) FOT 

C. V.(%) CULT

� NS nao ei.gni.fi.ca.li.vo 

1. 76

1,89 

1,69 

2,28 

1.66 

1. 78 

1 .43 1 ,69 

1 ,92 1. 90

1 ,62 1 ,60 

1,67 1 ,98 

1, 70 1 ,63 

1.68 

0.21 Ns1 

0,66 NS 

0,93 NS 

40,61 

26,66 
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Com relação ao número de raízes da classe 3 

e diâmetro de raízes C2:' 1,00 cm) inseridas nas regiões nodais, 

como também, nos calos cicatriciais, nota-se através da Tabela 

44 e 45. respectivamente, que não houve efeito significativo 

das duas condições de i l umi namenlo, como também ent.r e os 

cul i...i vares. 

Finalment..e, a Tabela 46, most..ra os dados 

médios dos números de raizes, referentes à classe 3 de 

diâmelro de raizes C2:' 1,00 cm) dos diversos cult..ivares de 

mandioca, submet..i dos aos dois fot.oper 1 odos normal e de 1 S 

horas. Verifica-se que não houve efeito significativo dos 

f ot..oper i odos sobre tal caracter i st.i ca dos cul t.i vares; além 

disso. not..a-se ainda que não ocorreram, par a as médias de 

i l umi nament.o, variações significativas enlre os seis 

cultivares lestados. 

4.3. Da segunda coleta de plantas 

Serão apresentados e descritos a 

seguir • os resultados médios por planta, obtidos na segunda 

col ela de plantas. 72 dias após o i ni cio da suplementação 

luminosa. 

4. 3.1. Altura média da planta, diâmetro médio do 

caule, distância enlre nós • número médio de 

folhas e número de caules por planta. 
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Analisando-se as Tabelas 47 e 48, onde 

est,ão contidos os dados médios da alt.ura e diâmet,ro do caule, 

respect,ivament,e, verifica-se que as duas condições de 

i l umi nament.,o não af'e'l-aram signif'icat.ivament,e as duas 

características, além disso, observa-se, pelas mesmas t,abelas, 

que não houve ef'eit.,o signif'icativo da interação f'ot,operiodos 

cul t.i vares. 

Com relação à distância entre nós do caule, 

nota-se pela Tabela 49. que os f'otoperiodos não tiveram 

efeitos significativos, o mesmo ocorrendo com a interação dos 

fot.operiodos com os cultivares. Por outro lado, através da 

mesma tabela, vê-se ainda que para as médias dos dois 

f'ot,oper i odos, o I AC 14-18 apresentou a menor média e o 

cultivar IAC 59-210, a maior, diferindo signifícat.ivament.e uma 

da outra, pelo teste de Tukey a 5%. Além disso. a média obt.ida 

pelo IAC 59-210, também diferiu significativamente daquela 

atingida pelo IAC Jaçanã, que ent.ret.ant,o, se comport-aram de 

modo semelhant.,e aos dos demais cultivares. 

Est.,ão con't,idos na Tabela 50 os dados sobre 

o número de folhas por planta dos diversos cult-ivares de

mandioca em dois f'ot.,oper i odos, aos 78 dias após o i ni cio do 

tratamento luminoso. Com base nestes resultados, verifica-se 

que somente houve variacão signiricativa entre os cultivares, 

considerando a média dos dois fotoperiodos. Assim, o teste de 

Tukey a 5%, detectou di�erença signif'icativa somente entre as 

médias dos cultivares IAC 12-829 e o IAC 14-18, que
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CULTIVARES 
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Valores médios C4 repe�iç5es) do número de 

raizes Ct.ransformado em \Jx + O, 8) 
classe 3 de diãmet.ro de raizes 

referent..es à 
e� 1 ·º cm) 

inseridas nas regi5es nodais de diversos 
cult.ivares de mandioca, submet..idos a dois 
fot..operiodos. Primeira colet..a de plant..as (36 
dias ap6s inicio da suplement..aç�o luminosa). 

FOTOPERIODOS 

Mt:DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 1 • 13 1 .20 1, 16 

IAC 676-70 0,78 0,78 0,78 

IAC 12-829 0,99 0,78 0,89 

IAC 69-210 0,84 0,84 0,84 

IAC 14-18 º· 71 º· 71 º· 71 

IAC-JAÇANÃ 0,91 0,78 0,84 

MÉDIAS 0,89 0,86 

FFOT 0,69 NS
1 

FouLT 1 ,42 NS 

FFOT X FOULT 0,69 NS

e. v. C¾> FOT 23,71 

e. v. C¾> CULT 22,63 

1 
NS nao si.gni.fi.ca.li. vo 
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Valores médios C4 repetiç�es) do número de 

raízes Ctrans:formado em \J x + 0.6) 
classe 3 de diâmetro de raizes 

ref'erent.es à 
e� 1. O cm)

inseridas nos calos cicatriciais de diversos 
cultivares de mandioca, submetidos a dois 
:fotoperiodos. Primeira coleta de plantas C36 
dias ap6s inicio da suplementação luminosa). 

FOTOPER:tODOS 

Mt::DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA o.91 0.96 0,93 

IAC 676-70 º· 71 0,71 º· 71 

IAC 12-829 o.71 0,91 0,81 

IAC 59-210 0,85 º· 71 0,78 

IAC 14-18 0,71 º· 71 0,71 

IAC-JAÇANÃ 0,96 º· 71 0,97 

MÉDIAS 0,81 0,79 

FFOT 0,08 NS
t 

FcuLT 2.00 NS 

FFOT X FcuLT 1 ,10 NS 

C. V.(%) FOT 18,27 

e. v. (%) CULT 23,22 

t 
NS nao s,i.gni.fi.calivo
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Valores médios Crepetiç5es) do número de 
raízes Ctransf'ormado em Vx+0,5 ) por plant.a. 
ref'erentes à classe 3 de diâmetros de raízes C� 
1.0 cm) de diversos cultivares de mandioca. 
submetidos a dois f'otoperiodos. Primeira colet.a 
de plantas C36 dias após o inicio da 
supl ement.aç�o 1 umi nos a). 

F0T0PER10DOS 

MÉDIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 1,24 1.38 1,22 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC-JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFoT x FouLT 

e. v. C¾> FoT

C. V.(¾) CULT

:1. NS nao ei.gnfi.ca.li.vo 

o.s5

1 ·ºº

0,98 

º· 71 

0.96 

o.96

0,78 0,82 

0,96 0,98 

0.84 0,91 

0,71 º· 71 

0,84 0,91 

o.g2

2.64 N� 

1,86 NS 

0,46 NS 

s.76

23,33 
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Valores médios (4 repet.ições) da alt.ura de 

pl ant.as C cm) de diversos cul t..i vares de 

mandioca. submet.idos a dois :totoper i odos. 

Segunda colet.a de plantas (72 dias ap6s o 

inicio da supl emênt.aç�o l umi nos a:>

F'OTOPERlODOS 

NORMAL 

- - - - -

16 HORAS 

cm - - - - - -

MÉDIAS 

- - - -

IAC MANTIQUEIRA 98,37 82.60 90,43 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 60-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

F'CULT 

FFOT X F'CULT 

C • V. ( �.,) FOT 

C. V.(�.,) CULT

� 
NS = nao si.gni.fi.ca.ti.vo 

74,87 

89,62 

101, 60 

47,62 

89,60 

83.58 

88,26 81,66 

82.87 86,25 

87.75 94,62 

64,12 65,87 

73.75 81,62 

79,87 

1, 95 NS 

2,67 NS 

2,82: NS 

11,26 

15,31 
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Valoras médios C4 repat.iç5es) do diâmat.ro dos 

caules Cem) da diversos cult.ivaras da mandioca, 

submat.idos a dois �ot.opar-iodos. Segunda colet.a 

da plant.as C72 dias 

supl e:.ment.açl.i:o 1 umi nos a) . 

FOTOPERlODOS 

após 

NORMAL 16 HORAS 

o inicio 

MÉDIAS 

- - - - - - - - cm - - - - - - - - - -

da 

IAC MANTIQUEIRA 1. 64 1,46 1,60 

IAC 676-70 1,53 1,80 1,67 

IAC 12-829 1,47 1, 44 1,46 

!AC 59-210 1 ,62 1,69 1,65 

IAC 14-18 1 .40 1,63 1,46 

IAC JAÇANÃ 1, ªª 1, 61 1,72 

MÉDIAS 1 ,66 1 ,69 

FFOT 0,31 NS
t 

FcuLT 0,79 NS

FFOT X FcuLT 1, 13 NS 

C. V.(¾) FOT 13,23 

e. v. (�.,) CULT 14,49 

j_ 

NS si.gni.ficati. vo = nao 
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Tabela 49. Valores médios C4 repet.iç�es) da distância 

t 

2 

entre os nós dos caules (cm) de diversos culti

vares de mandioca, submetidos a dois :fotoperio

dos. Segunda coleta de plantas (72 dias após o 

i ni cio da supl ement.aç�o 1 umi nosa) . 

CULTIVARES 

I AC MANTIQUEIRA 

IAC 676-70 

IAC 12-aag 

IAC 69-210 

IAC 14-18

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFOT X FCULT 

drnscuLTCTukey 6¾) 

C • V. ( �.,) FOT 

C. V,(¾) CULT

FOTOPER1000S 

NORMAL 

- - - - -

13,87 

11,07 

10,00 

16,60 

7,47 

11,42 

11 ,66 

- - -

16 HORAS 

cm - - - - - -

12,37 

11,62 

12,32 

14,96 

Q,Q2 

10,07 

11, 86 

0,12 NS2 

5,87* 

1,43 NS 

4,23 

7,92 

17,76 

médi.a.s na vertical, segui.das por letra.e minúsculas 

di.eti.nta.e,di.ferem ei.gni.fi.ca.ti.va.mente entre si. pelo t.eet.e de 

Tukey 5911. 

NS - não si.gni.fi.ca.t.i.vo e - si.gni.fi.ca.li.vo a. 591:.

MÉDIAS 

- - - -

13,12 

11,30 

11, 16 

16,22 

8,70 

10,76 

ab1 

abc 

abc 

a 

e 

bc 
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Tabela 50. Valores médios (4 repetições) do número de 

folhas (transformados em�x+0,5) por planta de 
diversos cultivares de mandioca, submetidos a 
dois fotoperíodos. Segunda coleta de plantas 
(72 dias após o inicio da suplementação 
luminosa. 

1 

2 

CULTIVARES 

-

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 676-70 

IAC 12-eag 

IAC 59-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FcULT 

FFOT X FCULT 

dmscuLT CTukey 5Y..)

e. v. (¾) FOT 

e. v. C�O CULT 

FOTOPERl:ODOS 

NORMAL 

- - -

7,97 

8,24 

s,9a 

7,75 

5,77 

6,98 

7,61 

- - - -

15 HORAS 

cm - - - - -

7,49 

7,86 

9,13 

7,85 

7,62 

6,41 

7,71 

O, 79 NS
2 

3,11 * 

0,96 NS 

a.a3

5,62 

16,32 

-

média.e na. vert.i.ca.t, segui.da.e por lelra.s mi.núscula.s 

d i. sl i.nt.a.s,di. ferem si.gni.fi.ca.l i.va.menle enlre si. pelo t.esle de 

Tukey !596. 

NS - nao si.gnifi.ca.li.vo e - signi.fi.ca.l ivo a. !1.96. 

MÉDIAS 

- - - -

7,73 ab
1 

8,05 ab 

9.oa a

7,80 ab 

6,65 b 

6,70 ab 
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apresent.aram a maior e a menor média do número de :folhas por 

plant.a. respect.ivament.e. 

Considerando-se os números de hast.es por 

plant.a, cont.idos na Tabela 61, not.a-se que as duas condiç�es 

de iluminament.o testadas. não afet.aram significat.ivament.e esta 

caraclerist.ica, o mesmo ocorrendo para interação fotoperiodos 

cul t.i vares. 

t.est.e de 

Ent.ret.ant.o. a mesma tabela, 

Tukey a 6%, o cult.ivar 

most.ra ainda que, pelo 

IAC 12-829 diferiu 

significativamente dos cultivares IAC 14-18 e IAC Jaçanã. 

4. 3.2. Número médio de raizes

Com base nos resultados cont.idos na Tabela 

!32. nota-se que as duas condições de iluminament.o não afetaram 

significat.ivament.e o número de raizes com diâmet.ro maior ou 

igual a 0,06 cm e inseridas nas regiões nodais da planta, o

mesmo ocorreu com a interação. Analisando-se as médias dos 

dois :fot.operiodos, observa-se que o t.est.e de Tukey a 6%, 

soment.e acusou dif'erenças signif'icat.ivas ent.re a média do 

cult.ivar IAC 12-829, que foi a maior, e aquelas obtidas pelos 

cultivares IAC Mantiqueira. IAC 14-18 e IAC Jaçanã. que 

apresent.aram as menores médias do número de raizes nos nós. 

Através da Tabela !33, verifica-se que os 

fotoperiodos test.ados não afet.aram significat.ivament.e o número 

de raizes emitidas dos calos cicat.riciais, aos 72 dias após a 

suplementação luminosa. A int.eração :fot.operiodos cult.ivares 

também não foi signi:ficat.iva. Observa-se ainda pela mesma 
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tabela, que para as médias das duas condiç5es de iluminament.o. 

o t.este de Tukey a 6%. mostrou haver diferença significativa.

apenas , ent.r e as médias dos cul t.i vares I AC 12-829 e. I AC 

676-70, que apresentaram a maior e a menor média do número de

raizes menores ou iguais 0,06 cm nos calos, respectivamente. 

Na Tabela 54 estão contidos os números de 

raizes com diâmetros maiores ou iguais a 0,6 cm, inseridas nas 

regi5es nodais. Nota-se que somente houve variação 

significativa para as médias dos dois fotoperiodos; assim, com 

base no t.est.e de Tukey a 6%, observa-se que o cultivar !AC 

576-70. mostrou a maior média, que no entanto. soment.e diferiu

significativamente daquelas obtidas pelos cultivares IAC 14-18 

e IAC Jaçanã. que foram iguais entre si e, t.ambém com os 

demais cultivares. Com relação aos números de raizes maiores 

ou iguais 0,6 cm emitidas pelos calos ci cat.r i ci ais, 

verifica-se através das médias encontradas na Tabela 66, que 

não houve efeito significativo dos fotoperiodos sobre os 

cultivares, como também não ocorreu interação significativa 

entre os cultivares e as duas condições de iluminament.o. 

Analisando-se os dados médios da Tabela 66, 

nota-se que os cul t.i vares t.estados sob condição 

fotoperiódica normal, apresentaram uma média do número de 
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Tabela 61. Valores médios (4 repet.içê>es) do número dê 

hasles por plant.a Ct.rans�ormado emVx+0,6 ) de 

diversos cult.ivares de mandioca, submet.idos a 

dois fot.operiodos. Segunda colet.a de plant.as 

t 

2 

(72 dias ap6s o inicio

luminosa). 

da suplement.açã'.o 

FOTOPER10[X)S 

CULTIVARES 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 1 ,66 1,62 

IAC 576-70 1, !38 1, 41 

IAC 12-829 1,69 1, 77 

IAC 59-210 1,62 1,69 

IAC 14-18 1,2.7 1, 62 

IAC JAÇANÃ 1 ,22 1 ,32 

Mt':DIAS 1 ,60 1 ,66 

FFOT 1, 91 NS
2 

FcuLT 8,76* 

FFOT X FcuLT 1,63 NS

dmscuLT CTukey 5¾) 0,26 

c. v.(}'..) FOT 10,66 

e. v. (}'..) CULT 10,19 

média.e na. verl(ca.t, segui.da.e por telra.s mi.núscuta.e 

d i el inla.e,diferem ei.gnifi.cal i.va.rnenle entre ei. peto leste de 

Tukey �96. 

NS - nao si.gnifi.ca.li.vo e - signi.fi.ca.li.vo a. :1.96. 

MEDIAS 

1 ,62 ab'

1, 49 abc 

1,73 a

1, 65 ab

1, 44 bc 

1 ,27 e
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Tabela 52. Valores médios C4 repetiçaes) do número de

raizes por plant.a, maiores que 0,06 cm C�x+0,5)
inseridas nas regi�es nodais de diversos 
cul�ivares de mandioca, submet.idos a dois 
�ot.operiodos. Segunda colet.a de plant.as (72 
dias após o i n1 cio da supl ement.ação luminosa) . 

1 

,2 

CULTIVARES 

I AC MANTI QUE! RA 

!AC 576-70

IAC 12-829

IAC 59-210

IAC 14-18

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 

F'FOT 

F'CULT 

F'FOT X FCULT 

dmsCULT C Tuk ey 6%) 

C. V. (�o) FOT

C. V. (�o) CULT

FOTOPERl:ODOS 

NORMAL 

2,79 

3,66 

4,02 

a.B7 

2,26 

1,66 

2,86 

16 HORAS 

2,39 

3,35 

3.72 

3,06 

2,94 

a.o3

2.91 

º· 18 NS2 

11,38� 

0,93 NS 

0,97 

16,29 

21,67 

médi..a.s na. ver-li..ca.l., segui.. das por l elr-a.s mi..núscul.o.s 

d i..st. i..nla.s,diferem significo.tivo.rnent.e entr-e si pel.o teste de 

Tukey 596. 
** 

NS - nao si.gn i.fi.ca.t.i.vo e - si.gni.fi.ca.li.vo o. 1%. 

MEDIAS 

2,59 bc1

3,45 ab 

3,87 a 

2,96 ab 

2. 61 bc

1, 84 e



1aa 

Tabela 63. Valores médios C4 repe�iç5es) do número de 

raizes por planta C�rans�ormado em Vx+0,6 ), 
inseridas nas regiões dos calos cicatriciais de 
diversos cultivares de mandioca, submetidos a 
dois �otoperiodos. Segunda coleta de plantas 
(72 dias após o inicio da suplementação 
luminosa). 

:i 

2 

FOTOPER!OOOS 

CULTIVARES 

NORMAL 15 HORAS

IAC MANTIQUEIRA 3,23 2,74 

IAC 676-70 2.54 2,64 

IAC 12-829 3,62 2,62 

!AC 69-210 3,12 3,37 

IAC 14-18 2,37 3,08 

IAC JAÇANÃ 2,99 2.80 

MÉDIAS a,96 3,02 

FFOT 0,69 Ns2 

FcuLT 3, 03* 

FFOT X FcuLT 0,71 NS

e. v. C�..) FOT 9,20 

e. v. C�.,) CULT 22.73 

médias na. vertica.t, segui.das por lelra.s mi.núscula.s 

d i. sl i. nt.a.s,di. ferem ei.gni.f i..ca.t. i.va.ment.e enlre si. pelo leste de 

Tukey 596. 
. * 

NS - nao si.gni.fi.ca.t.i.vo e - signi.fi.ca.li.vo a. 06.

ME:DIAS 

2,97 ab
1 

2.69 b

3,62 a

3,24 ab

a.73 ab

2.89 ab
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Valores médios (4 repetições) do númaro de 
raizes (trans�ormado emVx+õ,6) com diâmetros 
maiores que 0,6cm inseridos nas regiões nodais 
de diversos cultivares de mandioca, submetidos 
a dois fotoperiodos. Segunda coleta de plantas 
(72 dias ap6s o inicio da suplementação 
luminosa). 

i 

2 

FOTOPER!ODOS 

CULTIVARES 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 2,12 1,58 

IAC 576-70 2,32 2,16 

IAC 12-829 2,07 2,03 

IAC 59-210 1 ,80 1,67 

IAC 14-18 1 ,50 1,66 

IAC JAÇANÃ 1 ,29 1. 61

M�DIAS 1, $8 1,77 

FFOT 2, S0 NS
2 

F'CULT 4,67** 

F'FOT X F'CULT 1,80 NS

dmscuLT CTukey 5%) 0,66 

c. v.(o/".,) FOT 9,48 

c. v.C�..:> CULT 16,6!3 

médi.0-e na. verti.cal, segui. da.e por let.ra.e mi.núecula.e 

di.et.i.nt.a.e,di.fer-em ei.gnifi.oa.t.i.va.ment.e ent.r-e- ei. pelo t.e-et.e- de 

Tukey !5911. 

** 

NS - nao si.gni.fi.ca.li.vo e, - si.gni.fica.t.i..vo a. 196. 

MÉDIAS 

1,84 ab
1 

2,24 a

2,05 ab

1,74 ab

1,58 b

1,40 b
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CULTIVARES 

124 

Valores médios (4 repetições) do número de 

raízes com diâme�ro maiores que 0,6 cm 

C�rans�ormado em �x+0,6 ), inseridas nos calos 

cica�riciais de diversos cul�ivares de mandioca, 

subme�idos a dois �otoperiodos. Sêgunda coleta 

de plantas (72 dias após o início da suplement� 

ção l umi nos a) . 

FOTOPERl:ODOS 

MEDIAS 

NORMAL 16 HORAS 

I AC MANTIQUEIRA 1,93 1,58 1, 76 

1 

IAC 576-70 

IAC 12-829 

IAC 59-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

ME:DIAS 

FFOT 

F'CULT 

FFoT x FcULT 

C • V. ( 1/.,) FOT 

C. V. ( 1/.,) CULT

NS = nao si.gni.fica.ti. vo 

1,69 

2,02 

1,66 

1,67 

1,91 

1,78 

1,94 1. 81

2.22 2, 12 

1, 71 1,63 

1,69 1, 63 

1, 96 1, 93 

1,86 

0,37 NS
t 

1 ,03 NS

0,87 NS

21,38 

18,16 
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Tabela 66. Valores médios C4 repet.iç5es) do número 

1 

2 

CULTIVARES 

tot.al de raízes por plant.a Ct.ransformado em 

Yx+0,6) com diâmet.r-os maiores que 0,6 cm, de 

diversos cult.ivar-es de mandioca, submet.idos a 

dois fot.operiodos.Segunda colet.a de plantas (72 

dias após o inicio da suplement.aç�o luminosa). 

FOTOPER'.i:ODOS 

MEDIAS 

NORMAL 16 HORAS 

I AC MANTIQUEIRA 

IAC 676-70 

2,84 

2,83 

2,81 

2,61 

1,98 

a.ao

2,18 

2,85 

2,92 

2,30 

2.27 

a.as

2,61 

2,84 

2,87 

2,40 

IAC 12-829 

IAC !39-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 2,63 A

FFOT 

FcULT 

FFOT X 

dmsFoT 

C. V.(¾)

c.v.C�.,)

FcULT 

CTukey 

FOT 

CULT 

5¾> 

11,16� 

1, 77 NS 

2,11 NS 

0,06 

2,65 

13,10 

média.is na. horizonla.l segui.das por letra.e mi.núscula.s 
d i. el i.nta.e,di.fe-rem ei.gni.fi.ca.t i.va.mente entre ei. pelo teet.e d,e. 

Tukey 596. 
* 

NS - nao signi.fica.li.vo e - ai gnifi.ca.livo a. 196. 

ª· 12 

2,24 
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significativamente superior àquela raizes por planta 

obt.i da pelos mesmos 

longo de 16 horas. 

cul"livares desenvolvidos ao fotoperiodo 

4.3.3. Comprimento médio das raízes 

Considerando-se as médias dos compriment.os 

das raízes mais grossas que 0.6 cm, contidas na Tabela 67, 68 

e 69, re:ferentes às raizes emitidas pelas regiões nodais, 

calos ci cat.r i ci ais e média da planta, respectivamente; 

observa-se que nâo houve efei"lo signi:ficativo dos fot..operiodos 

sobre os diversos cultivares estudados, como também, pode-se 

notar, ainda pelas mesmas t.abelas, que não houve int.eração 

si gni :fi cativa entre as condi çê!íes de i l umi namente 

cultivares para o comprimento das raizes. 

4.3.4. Diâmetro médio das raizes 

Analisando-se os valores médios 

e os 

dos 

di âmet.r os das r ai zes mais espessas que O, 06 cm, emi t.i das nas 

regiões nodais e nos calos cicat.riciais, que est.ão cont.idos na 

Tabela 60 e 61. respect..i vamente, pode-se observar que não 

houve efeito significativo das duas condiçê!íes fotoperiódícas 

sobre os cult.ivares estudados. Além disso, com base ainda nas 

duas t.abel as, nota-se também que não exi st.i u uma i nt.er ação 

significativa ent.re os cultivares e os fotoperiodos avaliados. 

Por outro 1 ado, pela Tabela 62, onde est.ão as médias do 
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diâmetro de raizes por, planta, verifica-se que somente houve 

variação significativa entre os cultivares para as médias das 

duas condiçBes fotoperiódicas; neste sentido. o teste de Tukey 

a 6% detectou diferença significativa. somente entre as médias 

dos cultivares IAC 676-70 e o IAC 14-18, que mostraram maior e 

menor valor. respectivamente. 

4.3.6. Peso de raizes 

Observando-se os dados médios dos pesos das 

raizes por planta, cont.idos na Tabela 63, pode-se notar que

não houve efeito signif ica'li vo dos fotoperiodos sobre essa 

característica dos cultivares estudados, 

interação não mostrou variação significativa. 

como t.ambém a 

4.3.6. Quocientes de partição da matéria seca 

Com base na Tabela 64. nota -se que par-a os 

quocientes de partição da matéria seca das folhas. não houve 

e:fei to si gni :f i cativo das duas condi çi:íes fotoper i ódi cas sobre 

tal característica nos seis cultivares como também. não se 

constatou efeito significativo da interação entre os dois 

f'at.ores estudados. No entanto. através da Tabela 66. 

observa-se que somente ocorreu variação significativa entre os 

cultivares para as médias dos quocientes de partição da 



Tabela 67. 

CULTIVARES 
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Valores médios ( 4 repetições) do 

comprimento das raízes Cem) com diâmetros 

maiores que 0,6 cm, inseridos nas regiões 

nodais de diversos cultivares de mandioca, 

submetidos a dois �ot.opariodos. Segunda coleta 

de plant.as (72 dias 

supl ement.açâ'.o 1 umi nos�. 

FOTOPER1000S 

após 

NORMAL 15 HORAS 

o inicio

l-4ÉDIAS 

- - - - - cm - - - - - - - - - -

da 

IAC MANTIQUEIRA 22,83 24.02 ê3,4ê

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

M�DIAS 

FFOT 

FcULT 

FFOT x FcuLT 

C. V.(¾) FOT

C. V.(�.,) CULT

1 
NS nao signi.fi.ca.h.vo 

24,09 

ªª·ºº 

21,94 

14,83 

18,68 

20, 71 

29,04 26,67

ê3,39 aa.69

ê4,51 a3.a3

19. 46 17.16

19. 77 19,18

23.37 

0,56 NS
t 

a.42 NS

0,16 NS 

68,87 

aB,30 
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Tabela 68. Va.l ores 

compriment.o 

médios 

de raiz 

(4 repet..içêSes) do 

Cem:> com diâmetros 

CULTIVARES 

maiores que 0,6 cm, inseridas nos 

cicatriciais de diversos cultivares 

calos 

de 

mandioca, submetidos a dois f'ot.oper i odos. 

Segunda coleta de plantas C72 dias ap6s o 

inicio da suplementação luminosa). 

FOTOPERíODOS 

NORMAL 15 HORAS 

- - - - - cm - - - - - -

Mt::DIAS 

- - - -

I AC MANTIQUEIRA 19,22 19,32 19,27 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

�DIAS 

FFOT 

FcULT 

FFoT x FcuLT 

C. V.(%) FOT 

e. V.(%) CULT

t NS nao ei.gni.fi.ca.li.vo 

22,30 

21,20 

22,66 

24,02 

20.77 

21,70 

22,77 22.64 

21 ·ºº 21 .10 

24,46 23,66 

26,06 26,04 

1g,22 ªº·ºº 

22,14 

0,07 Ns1 

0,41 NS 

0,08 NS 

26,26 

30,80 



Tabela !39. 

CULTIVARES 

Valores médios C4 repetições) do 

130 

comprimento 

da rai :z: por planta (cm), com diâmetros 

maiores que 0,!3 cm, de diversos cultivares de 

mandioca, submetidos a dois .t'ot-oper 1 odos. 

Segunda coleta de plantas (72 dias após o 

i n1 cio da suplementação 1 unú nosa.) . 

FOTOPER:tODOS 

NORMAL 

- - - - -

15 HORAS 

cm - - - - - -

MÉDIAS 

- - - -

IAC MANTIQUEIRA 22, 1!3 2:3,67 22,91 

IAC !376-70 

IAC 1a-aag 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

Mt:DIAS 

FFOT 

FCULT 

FFOT x FcuLT 

C. V.(%) FOT

C. V.(!!,-'..) CULT

i. NS nã.o significa.ti.vo 

25,20 

26,97 

24,67 

22 ,.07 

22,30 

22,30 

27,52 26,36 

24,82 26,40 

29.50 27,04 

23,66 22,86 

18. 72 20,61 

18,72 

0,1!3 Ns1 

1,32 NS

0,84 NS 

34,04 

18,76 



Ta.bela 60. 

CULTIVARES 

:t31 

Valores médios C4 repetições) dos diâmetros 

de raiz com diâmetros maiores que 0,06 cm, ins� 

ridas nas regiões nodais,de diversos cultivares 

de mandioca, submetidos a dois f"oloperiodos. 

Se-gunda coleta de plantas (72 dias ap6s o 

inicio da suplemenlaç�o luminosa). 

FOTOPERlODOS 

NORMAL 

- - - - - - - -

MÉDIAS 

16 HORAS 

cm - - - - - - - - - -

IAC MANTIQUEIRA 0,97 0,88 0,92

IAC !376-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

Mf:DIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFOT x FcuLT 

C. Y. (%) FOT

C. V.(�.,) CULT

1 NS nao signifi.ca.ti.vo

o. 71

0,48 

0,68 

0,29 

1 ·ºº 

0,67 

0.67 0,69

0,69 0,54

0,67 0,62

0,34 º· 31

0,49 0,74

0,61 

0,43 Ns1 

2,34 NS 

1,78 NS 

64,68 

38,29 
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CULTIVARES 

132 

Valores médios (4 repat.iç�es) do diâmet.ro 

daS raízes por plant.a Cem) inseridas nos calos 

ci cat.r-i ci ais, de diversos cul t,i vares de 

mandioca, submet.idos a dois fot.operiodos. 

Segunda col,a,t.a de plant.as C7a dias após o 

inicio 

-

da suplement.ação 

FOTOPERIODOS 

NORMAL 16 HORAS 

- - - - - - - cm - -

luminosa). 

- - - -

Ml=:DIAS 

- - - -

IAC MANTIQUEIRA 6, 16 3,86 4,60 

IAC 676-70 7,6!3 7,40 7,62 

IAC 12-829 6,12 6,86 6,49 

IAC 69-210 6,42 4,66 4.99 

IAC 14-18 4,16 4,17 4, 16 

IAC JAÇANÃ 6,62 6,00 6,31 

MÉDIAS 6,69 !3,30 

FFOT 0,91 NS
1 

FcULT 1,25 NS 

FFOT X FcuLT 0,20 NS

c. v.C�.,) FOT 26,00 

C. V.(%) CULT 41 ,61 

NS nã.o si.9ni.fi.ca.li.vo 
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Tabela 62. Valores médios C4 repetições) do di â.metro 

i. 

2 

da raiz Cem) por planta. de diversos 
cultivares de mandioca, submetidos a dois 
�otoperiodos. Segunda coleta de plantas (72 
dias após o inicio da suplementação luminosa). 

CULTIVARES 

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 576-70 

IAC 12-829 

IAC 59-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFOT X FcuLT 

dmscULT CTukey 6!1/..) 

c. v.C!Y..) FOT

c. v.C!Y..) CULT 

FOTOPERlODOS 

NORMAL 

- - - -

o, 71 

0,73 

0,49 

0,69 

0,37 

0,75 

0,61 

- - - -

1!3 HORAS 

cm 

0,69 

0,76 

0,46 

0,46 

0,36 

0,69 

0,64 

- - -

O, 97 Ns2 

3,os* 

0,58 NS 

0,37 

41,80 

24,16 

- - -

médi.a.s na. verli.ca.l, segui.da.e por letras mLnÚscula.s 

d i. st. i.nt.as,di. ferem si.gni.fi.ca.t. i.va.menle enire si pelo iesie de 

Tukey 596. 

NS - nao si.gni.f i. caii.vo e - si. gni.fi.cat.i.vo a 1%. 

Mt:DIAS 

- - - -

0,65 ab
1 

0,75 a 

0,49 ab 

0,62 ab

0,37 b

0,67 ab
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CULTIVARES 

134 

Valores médios C4 repetições) do peso da 

raiz crua Cg) por planta, de de diversos 

cultivares de mandioca, submetidos a dois 

�otoperiodos. Segunda coleta de plantas C72 

dias após o inicio da suplementaç�o luminosa). 

F'OTOPER10DOS 

NORMAL 

- - - - -

15 HORAS 

g
- - - -

MEDIAS 

- - - -

IAC MANTIQUEIRA 317.07 213.67 266,38 

IAC 876-70 

IAC 12-829 

IAC 89-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFoT x FcULT 

C. V.(�..) FOT

C. V.(%) CULT 

1 
NS nã.o si.9ni.fi.co.l1.vo 

278,60 

336,60 

275,00 

148,30 

223,97 

263,09 

362.30 

309,28 

249.05 

126,55 

228,40 

246,37 

O, 09 NS
1 

1, 18 NS 

0,74 NS 

73,00 

36,79 

316,45 

322,42 

262,03 

136,92 

226,92 



Tabs,la 64. 

CULTIVARES 

136 

Valores médios (4 repetiç5es) do quociente 

de partição de matéria seca das �olhas de 

diversos cultivares de mandioca, submetidos a 

dois �ot.operiodos. Segunda coleta de plantas 

C72 dias ap6s o inicio da suplementação 

luminosa). 

FOTOPERIODOS 

Mt:DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 0,42 0,45 0,43 

IAC 576-70 0,40 0,40 0,40 

IAC 12-929 0,40 0,42 0,41 

IAC !39-21 O 0,45 0,47 0,46 

IAC 14-18 0,49 0,!38 0,!34 

IAC JAÇANÃ 0,4!3 0,60 0,48 

MÉDIAS 0,43 0,47 

FFOT 7,64 NS 

FcuLT 1,92 NS 

FFOT X FcuLT 0,61 NS 

C. V.(¾) FOT 10,34 

e. v. C¾> CULT 11.70 
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Tabela 66. Valores médios C4 repetiçZes) do quociente 

1 

2 

da partiç�o da matéria seca das hastes por 

planta, de diversos cultivares de mandioca. 

submetidos a dois �otoperiodos. Segunda coleta 

da plantas (72 dias após o inicio da 

suplementação luminosa:>. 

FOTOPER10DOS 

CULTIVARES 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 0,27 0,26 

IAC 576-70 0,21 0,23 

IAC 12-saG 0,23 0,23 

IAC 59-210 0,29 0,27 

IAC 14-18 0,19 0,23 

IAC JAÇANÃ 0,27 0,24 

MÉDIAS 0,24 0,24 

F'FOT 0,0007 Ns2 
FcuLT 3,63* 
FFOT X FcULT 1 ,21 NS 

dmscuLT CTukey 6�.,) 0,06 

C, V.(%) FOT 22,7G 

C. V.(%) CULT 13,52 

médi.as na verti.cal, segui.das por letras mi.núsculas 

d i.at i.nto.s,di.ferem signi.fi.ca.tiva.menLe entre si. pelo teste de 

Tukey 596. 

NS - nao si.gni.fi.ca.livo e - si.gni.fi.ca.ti.vo o. 596.

MÉDIAS 

0,26 a 
0,22 a 
0,23 a

0,28 a

0,21 a 

0,26 a
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matéria seca dos caules, sendo que, pelo t.est.e de Tukey a 6%, 

as médias não evidenciaram diferenças significativas. 

Por outro lado, através dos dados mostrados 

na Tabela .66, verifica-se que para os quocientes de partição 

da matéria seca da parte aérea de uma plant.a, apenas houve 

efeito significativo do fator condição de iluminament.o, onde, 

o t.est.e de Tukey a 6%, det.ect.ou que a média dos cult.ivares

desenvolvidos sob a ação do fot.operiodo longo de 15 horas, foi 

significativamente superior àquela obt.i da pelos mesmos 

cultivares testados em fotoperíodo normal. Finalmente, 

analisando-se a Tabela 67, constata-se que para os quocientes 

de partição da matéria seca das raízes, não houve efeito 

significativo dos dois f'ot.operiodos sobre os seis cultivares 

avaliados, além disso, a interação cultivares X f'ot.operiodos, 

t.ambém se apresentou não significativa. 

4.3.7. Classes de diâmetros de raízes. 

Com relação aos valores médios contidos na 

Tabela 68, observa-se que para o número de raízes por planta, 

referent.es à classe 1 de diâmetro C0,06 - 0,67 cm) das raizes 

inseridas nas regiões nodais de diversos cul t.i vares, tanto 

para a interação como para o efei t.o fot.operiódico, não se 

constataram variações entre os seis cultivares. Todavia, a 

mesma Tabela revela, que o teste de Tukey a 6%, acusou haver 

diferenças si gni fi cativas entre as médias dos cultivares I AC 
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Tabela 66. Valores módios (4 repet..i95es) do quocient..e 

2 

de part..ição da mat..éria seca da part.e aérea de 

uma plant..a, de diversos cult..ivares de mandioca, 

subme'Lidos a dois �ot.operiodos. Segunda colet.a 

de plantas (72 dias 

supl ement.ação 1 umi nosa). 

ap6s 

CULTIVARES 

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 576-70 

IAC 12-829 

IAC 59-210 

IAC 14-19 

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FCULT 

FFoT x FcuLT 

dmsFoT CTukey 5%:> 

C • V. ( Y.,) FOT 

c. v.(Y.,) CULT

FOTOPER!ODOS 

NORMAL 

0,63 

0,60 

0,62 

0,67 

0,69 

o,72 

0,66 B 

16 HORAS 

o, 71 

0,63 

0,66 

0,75 

0,92 

0,75 

81.14**2 

2,66 NS 

0,88 NS

0,04 

3, 51 

8,95 

o 

médias na horizontal, segui das por t at ras maiúsculas 

d i. et \.nta.s ,di. ferem ei.gni.fi.ca.ti.va.mente entre ei. pelo leste de 

Tukey !5Wi. 

** 

NS - nao signifi.ca.li.vo e - si.gni.fica.li.vo a. 19b. 

inicio 

MEDIAS 

0,67 

0,62 

0,64 

O, 71 

0,76 

0,74 

da 



Tabela 67. 

CULTIVARES 

139 

Valores médios C4 repetições) do quociente 

de partição da matéria seca das raízes de uma 

planta de diversos cultivares de mandioca. 

submetidos a dois �otoperiodos. Segunda coleta 

de plan�as (72 dias 

suplementação luminosa). 

FOTOPER'.i:ODOS 

ap6s 

NORMAL 15 HORAS 

o início da 

MEDIAS 

IAC MANTIQUEIRA 0,36 0,29 0,33 

IAC 576-70 

IAC 12-829 

IAC 59-210 

IAC 14-1S 

IAC JAÇANÃ 

Mt:DIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFOT x FcuLT 

C. V.(¾) FOT

C. V.(�.,) CULT

1 NS nao signifi.ca.livo 

0,38 0,37 0,38 

0,38 0,34 0,36 

0,26 0,25 0,25 

0,30 0, 18 0,24 

0,27 0,25 0,26 

0,32 0,28 

8,00 NS
t 

2,30 NS 

0,82 NS 

18,74 

22,19 
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Tabela 69. Valores médios C4 repetições) do número de

raiz (transformado em Vx+0,6 ) por planta, 
referentes à classe 1 de diâmetro de raízes 
C0,06 - 0,67 cm). inserida nas regiões nodais 
de diversos cultivares de mandioca, submetidos 
a dois fotoperiodos. Segunda coleta de plantas 
(72 dias ap6s o inicio da suplementação 
luminosa). 

t 

2 

FOTOPER!ODOS 

CULTIVARES 

NORMAL 15 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 2,04 1, 79 

!AC 676-70 2.97 2,71 

IAC 12-829 3,12 3,13 

IAC 59-210 Z,38 Z,47 

IAC 14-19 2,01 2,74 

IAC JAÇANÃ 1, 49 1,53 

MEDIAS 2,32 2,40 

FFOT O, 09 NS2 

FcuLT 1 º· 57** 

FFOT X F'CULT 0,67 NS

dmscuLT CTukey 6�.,) o,9a 

e. v. C¾> FOT 36,96 

c. v.C�.,) CULT 27,36 

médi.a.s na · verti.cal, segui.das por le-tras minúsculas 

d i. st i.nta.s,di. ferem si.gn\.ÍÍ.ca.t i.va.menle entre si. pelo l este de 

Tukey 5�. 
** 

NS - nã.o si.gni.fi.ca.li.vo e - si.gni.fi.co.li.vo o. t96. 

MEDIAS 

1.92 bc
t 

2,79 a 

3,12 a

2,42 ab 

2,39 ab 

1,51 e 
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576-70 e IAC 18-889. que apresent.aram as maiores médias, 

iguais ent.re si• no ent.ant.o, diferent.es daquelas 

apr esent.adas pelos cul t.i vares I AC Mantiqueira e I AC J açanã. 

que t.ambém não diferiram ent.re si. 

Analisando-se a Tabela 69. 

referent.es à 

que most.ra 

classe 1 de os números de raízes por pl ant.a. 

diâmet.ros das raizes emi lidas dos calos cicat,ri ci ais. 

verifica-se que soment.e houve variação significativa ent.re os 

cult.ivares, para as médias de duas condições de iluminament.o, 

sendo que, o t.est.e da Tukey a 5%, apenas det..act.ou diferença 

significat.iva entre os cult.ivares IAC-579-70 e IAC 12-829, que 

apresentaram a menor 

Considerando-se os dados 

e a maior média, respect.i vament.e. 

cont.idos na Tabela 70, que cont.ém 

as médias dos números de r ai zes por planta. r ef er entes à 

classe 1 de diâmetro, observa-se, a exemplo dos dois 

result.ados descritos anl,eriorment.e, que soment.e houva variação 

signif'icat.iva ent..re os cultivares para as médias dos dois 

fot.operiodos. No entanto. o t,este de Tukey a 6%, acusou haver 

diferença signif'icat.iva ent.re os cult.ivaras IAC 18-829 e IAC 

59-210, que foram iguais entre si. mas que diferiram do 

IAC Jaçanã; além disso, o cultivar IAC 59-210 não diferiu dos 

cult.ivares IAC Mant.iqueira, IAC 676-70 e IAC 14-18, que 

apresent.aram médias significa�ivament.e iguais en�re si. 

A Tabela 71 con�ém as médias dos números de

raízes enút.idas dos calos cicat.riciais dent.ro da classe 2 com 

di âmet.r os ent.r e O. 67 

efeitos significativos 

1,00 cm. Verif'ica-se que nâo houve 

dos fotoperiodos. como também da 
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inleração condições de iluminament.oX cullivares. A mesma 

tabela. mostra ainda que na média dos dois fotoperiodos não 

houve variação significat.iva ent.re os cultivares avaliados. 

Analisando-se a Tabela 72, observa-se que somente houve 

variação significativa entre os cultivares considerando as 

médias dos doí s fotoper i odos. sendo que. o teste de Tukey a 

6%, delectou haver diÍerença signiíicat.iva. somenle entre as 

médias dos cultivares IAC 576-70 e IAC 14-18, 

apresentaram como a menor e a maior, respectivamente. 

que se 

Por outro lado. com relação às médias por 

planta dos diâmetros de raízes da classe 2 de diâmetro C0,57 -

1,00 cm), contidos na Tabela 73, pode-se observar que as duas 

condições f'otoperiódicas, os cultivares e a interação entre 

eles não mostraram variação significativa. 

Al.ravés da Tabela 74. nota-se que apenas 

houve dif'erenças signif'icalivas dos números de raízes por 

planta, referentes à classe 3 de diâmetro de raizes C� 1,00

cm) inseridas nas regiões nodais, considerando-se as médias

dos f'otoperiodos. Assim, o teste de Tukey a 5%, acusou haver 

diferença significativa entre as médias dos cultivares IAC

576-70 e os cultivares IAC 14-18 e IAC Jaçanã. Além disso, as

médias apresent.adas pelos cult.ivares IAC 12-829 e IAC 14-18, 

também diferiram entre si. 

Considerando-se os números de raízes por 

planta, referentes à classe 3 de diâmetros das raízes C� 1,00 
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Tabela 69. Valores médios C4 repei:,ições) do número de 
raizes Ci:,r·ans:formado em \J x+O. 5 ) por plani:,a. 
referentes à classe 1 de diâmei:,ro de raizes 
C0,06-0,67 cm) inseridas nos calos cicai:,riciais 
de diversos culi:,ivares de mandioca, submetidos 
a dois foi:,operiodos. Segunda colei:,a de plani:,as 
C7a dias após o inicio da suplementaç�o 
luminosa). 

1 

2 

FOTOPER!ODOS 

CULTIVARES 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA a.7a 2,39 

IAC 576-70 2,06 1. 93

IAC 12-829 3.07 2,87

IAC 59-210 2,73 2,96

IAC 14-19 2.14 2,72

IAC JAÇANÃ 2,09 2.32

MEDIAS 2.47 2.53 

FFOT 3, 32 Ns2 

FcuLT 3,62 

FFOT X F'CULT 0,38 NS

dmscuLT CTukey 6%) 0,90 

e. v. e}'.,) FOT 4,85 

e. v. (%) CULT 30,96 

médi.a.s na. verti.cal, segui.das por let.ro.s mi.núsculo.s 
d i. st. i. nl a.e, di. ferem st.gni.f i.ca.t i. va.menle enlr e si. pelo leste de 
Tukey 5�. 

* 

NS - nao si.gni.fi.ca.li.vo e - si..gni.fi.ca.ti.vo a. !5516. 

ME:DIAS 

2,56 ab
1 

1, 99 b 

2.97 a

2,86 ab

2,43 ab

ª· 21 ab 
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Tabela 70. Valores m�dios C4 rapet.iç�es) do número de 
raizes Ct.ransf'ormado em \lx+ô,6 ) por plant.a, 
ref'arent.es à classa 1 de diâmet.ros de raizes 
C0,06-0,67 cm) de diversos cult.ivares da 
mandioca, submet.idos a dois f'ot.operiodos. Segun 
da colet.a da plant.as (72 dias ap6s o inicio da 
supl ement.ação 1 umi nosa) . 

t 

z 

CULTIVARES 

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 676-70 

IAC 12-829

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC-JAÇANÃ 

ME:DIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFOT X FcuLT 

e. v. C¾:> FOT

e. v. (%) CULT

FOTOPERlODOS 

NORMAL 

3.37 

3,49 

4,69 

3,57 

2,86 

2,68 

3,43 

16 HORAS 

2,96 

3,26 

4,19 

3,84 

3,80 

2,72 

3,46 

0,04 ws2

9,77** 

0,76 NS 

17,88 

24.67 

ME:DIAS 

3,16 bc 

3,37 bc

4.39 a

3,71 ab 

3,32 bc 

2,70 e 

médi.as na. verli.ca.l, segui.das por Letra.a mi.núscula.s 

di.sli.nla.s, di.ferem ai.gni.fi.ca.t.i.va.menle enlre ei. pelo leele de 

Tukey 59'. 
** 

NS - nao ei.gni.fi.c:a.li.vo e - si.gni.fi.c:a.li.vo o. �96. 
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CULTIVARES 
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Valores médios (4 repetiç�es) do número de 

r ai zes C tr ansf or mado em V x+0. 5 ) por planta. 
referentes à classe 2 de diâmetro de raízes 
C0,57-1,0 cm) inseridas nas regiões nodais de 
diversos cultivares de mandioca, submetidos a 
dois fotopêriodos. Segunda coleta de plantas 
C72 dias ap6s o inicio da suplementaç�o 
luminosa). 

FOTOPER10DOS 

MEDIAS 

NORMAL 15 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 0,84 0,71 0,77 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MEDIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFoT x FcuLT 

C. V.(%) FOT

C. V.(%) CULT

t NS nao ei.gni.fi.ca.t.i.vo

1,36 

1,09 

1,03 

0,91 

0,96 

0,99 1, 1 7 

0,86 0,97 

0,86 0,94 

1,06 0,98 

1,04 0,99 

0,92 

2,64 NS
1 

1,34 NS

1, 72 NS

24,03 

20,97 
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Tabela 72. Valores médios C4 repetiç5es) do número de 
raizes (transformado emvx+o,6) por planta, re
ferente à classe 2 de diâmetro de raízes C0,67 
-1,0 cm) inseridas nos calos cicatriciais das
plantas (cm) de diversos cultivares de mandioca,
submetidos a dois fotoperiodos. Segunda
amostragem de plantas C72 dias após o inicio da
supl ement.ação 1 umi nos a) .

i 

2 

FOTOPERlOOOS 

CULTIVARES 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 0,86 1 ,04 

IAC 676-70 0,71 0,91 

IAC 12-929 0,86 1 ,06 

IAC 59-210 0,86 0,91 

IAC 14-18 0,96 1 ,27 

IAC JAÇANÃ 1,07 0,93 

MÉDIAS º·ªª 1,01 

FFOT 0,98 NS 

FcuLT 2,92* 

FFOT X FcuLT 1,80 NS 

dmscuLT CTukey 5%) º·ªª 

c. v. C¾:> FOT 49,44 

e. v. (%) CULT 18,62 

médi.a.s na verli.ca.l, seguidas por lelra.s minúscula.s 

d i. el inla.e,di. ferem si.gni.fi.co.t. i.va.mente entre si. p�lo teste de 

Tukey !596. 

NS - na.o si.gni.fi.ca.li.vo e - si.gni.fi.ca.li.vo o. :f.96. 

MÉDIAS 

0,96 ab
1 

0,81 b

0,96 ab 

º·ªª ab 

1, 12 a

0,99 ab 
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CULTIVARES 
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Valores médios C4 repetiç5es) do número de 
raízes Ctrans�ormado em yx+0,6 ) por planta, 
re�erentes à classe 2 de diâmetros de raizes 
0,67-1,00 cm) de diversos cultivares de mandio
ca, submetidos a dois �otoper1odos. Segunda co
leta de plantas (72 dias ap6s o inicio da 
supl ementaçã:o luminosa) . 

FOTOPERíOOOS 

ME:DIAS 

NORMAL 15 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 0,96 1,04 1 ·ºº

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC-JAÇANÃ 

ME!DIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFoT x FcULT 

e. v. C¾> FOT

C. V.(¾) CULT

tNS · · 
na.o e\.gni.fi.cal\.vo 

1,35 

1,17 

1,30 

1,10 

1 ,13 

1,17 

1,17 

1,17 

1,04 

1,60 

1 .21 

1,19 

0,03 NS
1 

0,68 NS 

1, 72 NS 

33,33 

21,16 

1,26 

1,17 

1 ,17 

1,30 

1 .17 
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CULTIVARES 
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Valores médios C1 repet.iç5es) do nómero de 

raízes Ct.rans:formado em \J x+0,5 ) por plant.a, r� 
ferentes à classe 3 de diâmetro de raízes (>1,0 
cm), inseridas nos calos cicatriciais de diver
sos cultivares de mandioca, submetidos a dois

fotoperiodos. Segunda coleta de plantas (72 
dias ap6s o inicio da suplement.aç�o luminosa). 

FOTOPERlODOS 

MÉDIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 1,77 1,23 1,52 

IAC 676-70 1,62 1,70 1. 66

IAC 12-829 1,73 1, 95 1,79 

IAC 69-210 1,56 1,63 1,64 

IAC 14-18 1.09 1,09 1,09 

IAC JAÇANÃ 1,69 1,49 1,59 

MÉDIAS 1,67 1,49 

FFOT 1,75 NS
t 

FcuLT 1,54 NS 

FFOT X FcuLT 1,49 NS 

c.v.(%:> FOT 14,50 

e. v. (%) CULT 17,63 

1 
NS nao si.gni.fi.ca.li. vo 
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Tabela 76. Valores médios (4 repetiç�es) do número 
de raizes Ctrans�ormado em�x+õ,S) por planta, 
re�erentes à classe 3 de diâmetros de raízes 
C� 1,0 cm) de diversos cultivares de mandioca, 
submetidos a dois �otoperiodos. Segunda coleta 
de plantas (72 dias após o inicio da suplementª 
çã'.o luminosa) . 

1 

2 

FOTOPERlODOS 

CULTIVARES Mt:DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

I AC MANTIQUEIRA 2,46 2,00 2,23 ab
1 

IAC 676-70 2,57 2,39 2,48 a

IAC 12-829 2,42 2,58 2,50 a

IAC 69-210 1. 98 1,97 1,97 ab 

IAC 14-18 1 ,36 1,30 1,3a b 

IAC-JAÇANÃ a,09 1, 76 1,92 ab 

ME::DIAS 2,14 2,00 

FFOT 1, 94 Ns2 

FcuLT 3,93* 

FFOT X FcuLT 0,74 NS 

dmscuLT CTukey 6%) 1,02 

e. v. C¾> FOT 17,10 

e. v. C¾> CULT 17,77 

médi.a.e na. verli.ca.l, eegui.do.e por lelro.e mi.núeculo.s 

disli.nt.a.e,di.ferem si.gni.fi.co.li.vo.rnen\.e ent.r-e si. pel.o leele de 

Tulcey 59'. 
* 

NS - nao signi.fi.cali.vo e - si.gnifi.co.li.vo a. 59'. 
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4.4. Da última coleta de plantas 

Serão apresentados e descritos a seguir, os 

resulta dos obtidos nas plantas e:xt.r ai das na âl ti ma col ela, 

realizada aos 7 meses de idade. 

4.4.1. Altura média da planta, diâmet.ro médio do 

caule, distância entre os nós, e número de 

caul es/pl ant.a. 

Analisando-se os dados contidos na Tabela 

77, observa-se que para as médias dos dois fotoperiodos, houve 

variação si gni fi cativa ent.re as al t.uras dos cul t.i vares 

utilizodas, no ent.ant.o, o t.est.e de Tukey a 6%, soment.e 

detectou haver diferença significativa entre as médias do IAC 

Mantiqueira e do IAC 14-18. Além disso, não houve e:feit.os 

significativos dos fot.operiodos nem da interação ent.re as 

condições de iluminament.o e os cultivares. 

Considerando-se as médias dos diâmet.ros dos 

caules C cm) dos diversos cultivares, mostra.dos na Ta.bel a 

78, nota-se que somente houve variação significativa entre os 

cultivares, para as médias dos :fotoperiodos, sendo que, o 

teste de Tukey a 6%, acusou existirem diferenças 

significativas entre as médias dos cultivares IAC 14-18 e IAC 

Jaçanã, que foram os que mostr-aram caules mais 

espessos, porém, iguais ent.r- e si, e das médias obt.idas 
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pelos demais cultivares. A mesma tabela, mostra ainda que o 

cultivar I AC 12-829. apresentou uma média significa ti vamant.e 

inferior àquela mostrada pelo genótipo IAC Mantiqueira. 

Com base nas médias da Tabela 79 

verifica-se que houve e:feit,o signi:ficat-ivo dos fot.operiodos 

sobre as di st.ânci as ent.r e os nós do caule das cultivares, 

sendo que, o teste de Tukey a 6¾, evidenciou que a média dos 

cultivares testados sob condição :fotoperi 6di ca normal. :foi 

significativamente superior àquela obtida quando os mesmos 

cultivares desenvolveram-se sujeitos ao :fotoperiodo de 16 

horas. Por outr-o 

fotoper iodes se 

1 ado, nota -se que 

apresentou não 

a interação: 

si gni fi cativa. 

cultivares 

Todavia, 

considerando-se ainda a mesma tabela, verifica-se que para a 

média das duas condições de iluminamento, houve variação 

significativa entre os cultivares, sendo que, o teste de Tukey 

a S¾, detectou diferenças significativas entre a média 

apresentada pelo IAC 69-210, que foi a maior, àquelas obtidas 

pelos cultivares IAC 12-829 e IAC 14-18, que por sua vez, 

diferiu do IAC Mantiqueira. 

A Tabela 80, mostra os dados médios dos 

números de hastes por planta. Verifica-se que ocorreu variação 

si gni fi cativa entre os cultivares, considerando-se as médias 

das duas condi çães fotoper-i ódi cas. Neste senti do, com base no. 

t..este de Tukey a 6%, constat..a-se que o genótipo IAC Jaçanã 

apresent.ou a mênor média• que, :foi seme-1 hant.e àquela obt..i da 

pelo cultivar IAC 14-18, que também não diferiu da média 
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Tabela 77. Valores médios (4 repetiç�es) da al t.ura da 

1 

2 

planta Cm) de diversos cultivares de mandioca, 

CULTIVARES 

submetidos a dois �otoperiodos. 

de plantas C1 ciclo: 7 meses). 

FOTOPERIODOS 

NORMAL 

- - - - - - - -

15 HORAS 

m - - - - -

IAC MANTIQUEIRA 1 ,23 1,05 

IAC 676-70 O,G6 O,GO 

IAC 12-829 1 ,03 0,94 

IAC 69-210 1 ,03 1 .14 

IAC 14-18 0,84 0,91 

IAC JAÇANÃ 1, 04 1, 07 

M1::DIAS 1, 02 1, 00 

FFOT 0,26 NS 

FCULT 4,30* 

FFOT X FcuLT 2,83 NS 

dmsvAR CTukey 6�.,) 0,22 

c. v. (%) FOT 13, 33 

e. v. O·ó) CULT 9,07 

úl ti ma col et.a. 

MEDIAS 

- - -

1, 14 

O,G3 

0,98 

1,08 

0,88 

1,06 

- -

a 

ab 

ab 

ab 

b 

ab 

médias na. verlica.t, seguid as por telra.s mi.núscula.s 

d i.sl i.nta.s di ferem signifi.ca.l i.va.menle entre si peto tesle de 

Tukey !5%. 

NS - não signdicalivo e - signi.fica.hvo a. 196. 



Tabela 78. Valores médios C4 repetiç�es) do diâmetro

166 

do 

caule (cm) de diversos cultivares de mandioca.

2 

submetidos a dois fotoperiodos. 

de plantas C1 ciclo: 7 meses). 

última coleta 

FOTOPERlODOS 

CULTIVARES ME;DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

- - - - - - - - cm - - - - - - - -

IAC MANTIQUEIRA 1. 76 1 ,69 1, 68 

IAC 676-70 1 ,68 1 ,68 1,63 

IAC 12-829 1, 48 1 ,46 1.47 

IAC 69-210 1. 67 1, 76 1,67 

IAC 14-18 2,03 a, 11 2,07 

IAC JAÇANÃ 1, g9 ª·ºª ª·ºº 

ME:DIAS 1. 76 1,76 

FFOT 0,004 Ns2 

FcuLT 29,16� 

FFOT X FCULT 1 .21 NS

dmsvAR CTukey 6�c,)· o.ao

e. v. (%) FOT 3,68 

e. v. (%) CULT 9.33 

médi.as no vertica.t, segui.da.a por Letras mi.núscuta.s 

di.sti.nta.s di.fere,m si.gni.fi.ca.ti.va.menle entre si. peto t.eet.ed,e, 

Tukey 596. 
** 

NS - nao si.gni.fi.ca.li.vo e - si.gni,fi.cali.vo a. :196. 

- -

b 

bc 

e 

bc 

a 

a 
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Tabela 79. Valores médios (4 repetições) da distância 

i 

2 

CULTIVARES 

entre os n6s C cm) do caule de diversos 
cultivares de mandioca, submetidos a dois 
fot.operiodos. última coleta de plantas (1 
ciclo: 7 meses) . 

FOTOPER'.tODOS 

Ml:'.:DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

- - - - - cm - - - - - - - - - -

IAC MANTIQUEIRA 16,40 10,72 13,06 ab
1 

IAC 676-70 13, 12 11,16 12,14 

IAC 12-829 11,62 9,27 10,40 

IAC 69-210 14,67 13,02 13, 80 

IAC 14-18 G,70 G,06 G,37 

IAC JAÇANÃ 12,47 11,20 11,84 

MtDIAS 12, 80 A 10, 74 B
2 

FFOT 16, 71 *ª

FCULT 6,41 

FFOT X FcuLT 1.2s NS 

dmsFOT CTukey 6%) 1,60 

dmsvAR CTukey 6�.,) 2,GG 

e. v. C%) FOT 14,84 

C. V.(%) CULT 14,86 

médi.as na ve rti. cat. segui.das por Letras minúsculas 

d i. st i. nt.a.s diferem si.gnif i. ca.t.iva.ment.e entre si peto leste de 

Tukey 596. 

NS - na.o si.gni.fica.tivo e - signi.fica.tivo a. 196. 

abc 

bc 

a 

e 

abc 

a NS · · f · · ** · · r · . * . - nã.o e'l.9n1. 1.ca.t. '1.VO; en9n1. 1.ca.t.1.vo a. 196 e e1.9ni.f. 596 
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Tabela 80. Valores médios (4 repet.iç5es) do número de 

1 

2 

hast.es por

cul t.i vares de

f ot.oper 1 odes.

pl ant.a {.'b<+0.6) de 

mandioca, submet..idos 

diversos 

a dois 

últ.ima colet.a de plant.as 

ciclo: 7 meses) .

CULTIVARES 

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 576-70 

IAC 18-889 

IAC 59-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FcULT 

F'FOT X F'CULT 

dmsvAR CTukey 5%) 

C. V.(¾) FOT

e. v. C¾:> CULT

FOTOPERlODOS 

NORMAL 

- - - -

1,67 

1. 61

1, 78 

1 ,69 

1, 43 

1 ,30 

1,68 

- - - -

16 HORAS 

cm - - - - - -

1,66 

1,63 

1,64 

1 ,62 

1,40 

1,32 

1,61 

3,40 Ns2 

14,go** 

0,73 NS 

0,18 

9,09 

6,80 

MÉDIAS 

- - - -

1 ,68 a 

1,67 ab 

1, 71 a 

1,65 a 

1, 41 bc 

1, 31 e 

médi.as na ver ti.cat, segui.das por letras mi.núscula.s 
d i. st. i.nt.o.s, di.ferem ei.gni.fi.co.t i.vo.ment.e entre si. pelo t.eete de 
Tukey 5�. 

** 

NS - na.o si.gni.f i.co.ti.vo e - si.gni.fi.cat.i.vo a :196. 

(1 
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obtida pelo IAC 676-70. A mesma tabela revela também qua não 

houve efeito signif'icat..ivo dos fot.operiodos sobre a quantidade 

de hastes nos cultivares utilizados, como também, para a 

interação. 

4.4.2. Número médio de Raízes 

Analisando-se as médias contidas na Tabela 

81, nota-se que para os números de raizes por planta com 

diâmetros maiores ou iguais a 0,6 cm e inseridas nas regiões 

nodais, que houve variação significativa apenas entre os 

cultivares, considerando as médias dos fotoperiodos, no 

entanto, o testa de Tukey a 6% somente detectou diferença 

significativa entre os cultivares IAC 12-829 e IAC Jaçanã, que 

apresentaram a maior e a menor médias , r espec ti vamenta. A 

mesma t..abel a mostra ainda qua par a os f otopar-1 odos e par a a 

interação não houve variação significativa. 

Com ralação à Tabela 82, 

houva efeito si gni fi cat.i vo dos fofoperi odos 

verifica-se que 

sobra as médias 

dos cultivares para número de raízes ami tidas dos calos 

cicatriciais. O teste de Tukey a 5%, evidenciou que nos 

cultivares testados sob a ação do fotoperiodo normal, uma 

maior quantidada de raízes nos calos, do que quando 

desenvolvidos sujeitos ao fot..operiodo de 16 horas. Com relação 

às mêdi as dos cul t..i vares das duas condi çõ,s,s de i l um.i namente, 

observa-se que houve variação significativa e que, pelo Tes�e 
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de Tukey a 6%, a média do cultivar IAC Mantiqueira. diferiu 

signif'icativamente das médias dos cultivares IAC 14-18 e IAC 

Jaçanã. que f'or-am iguais entre si. 

total por 

Verifica-se 

A Tabela 83. mostra os dados do número 

planta de raizes mais grossas que 0,6 

que somente houve efeito signif'icativo 

cm. 

dos 

fotoperiodos, sendo que o teste de Tukey a 6%, detectou que a 

dos cultivares desenvolvidos sobre o ef"eito do 

fotoperiodo longo de 16 horas, f'oi significativamente menor do 

que aquela obtida pelos mesmos cultivares testados sujeitos 

ao fotoperiodo normal. Por outro lado, considerando-se a média 

das duas condições de iluminamento, não se observaram 

variações estatisticas entre os cultivares testados. 

4.4.3. Comprimento médio de raízes 

Analisando-se os valores médios contidos na 

Tabela 84, nota-se que para o comprimento das raízes com 

diâmetros maiores ou iguais a O, 5 cm. emiti das pelas regi 5es 

nodais, houve variaç5es signif"icativas somente entre as médias 

dos dois fotoperiodos; no entanto, o teste de Tukey a 6%, 

evidenciou que a média do IAC Jaçanã :foi sigrii:ficativamnte 

semelhante apenas, daquela obtida pelo genótipo IAC 

Mantiqueira que, por- sua vez, não diferiu dos demais, que 

também tiveram médias iguais entre si. Todavia, t.anto os 

fotoperiodos testados como a interação entre as condições de 
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i l umi nament.o e cul t.i vares, não most.raram efeit.os 

significat.ivos sobre o compriment.o das raizes. 

Com relação ao compriment.o das raízes mais 

grossas que 0,6 cm. inseridas nos calos cicat.riciais. cont.idas 

na Tabela 86 • observa-se que a exemplo da t.abel a descri t.a 

ant.er i or-ment.e, soment.e houve variação si gni f" i cativa ent.r e os 

cultivares, considerando-se as médias dos doí s f ot.oper 1 odos. 

Neste sent.ido, o test.e de Tukey a 6%, det.ect.ou haver diferença 

significativa entre as médias do IAC 69-210, que foi a menor, 

daquelas obt.idas pelos cult.ivares IAC 12-829 e IAC 14-18, além 

disso, observa-se ainda, que as médias dos cul li varas I AC 

14-18 e IAC Mantiqueira, diferiram significativament.e entre 

si. Por outro lado, verifica-se, pelas médias cont.idas na 

Tabela 86, que para o compriment.o médio das raízes por plant.a 

não houve efeitos si gni f i cat.i vos dos f'otoper í odos sobre os 

cultivares est.udados, como t.ambém, não se const.at.ou 

si gnifi cânci a na i nt.eração entre os dois fatores. 

4.4.4. Diâmet.ro médio das raizês 

At.ravés da Tabela 87. observa-se que par-a 

as médias dos diâmet.ros de raízes inseridas nas regi�es 

nodais, não houve efeitos significativos dos fot.operiodos 

sobre os cultivares, como t.ambém, a int.eração foi não 

singificat.iva. No ent.ant.o, com base na mesma t.abela, not.a-se 

que houve variação si gni fica.tiva ant.re os cul t.i vares 
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Tabela 81. Valores médios (4 repetições) do número de 
raizes por planta (transformado em \.&+0,5) com 
diâmetro � 0,6 cm, inseridas nas regiões nodais 
de diversos cultivares de mandioca, submetidos 
a dois fotoperiodos. última coleta de plantas 
(1 ciclo: 7 meses). 

2 

FOTOPER10DOS 

CULTIVARES Mr::DIAS 

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 676-70 

IAC 12-82G 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFOT x FcuLT 

dmsvAR CTukey 6��) 

C. V.(%) FOT

C. V. (�Ú CULT

NORMAL 

2,16 

2,07 

2,36 

2,03 

2,03 

1, 40 

2.01 

16 HORAS 

1. 72

1 ,87

2, 11

1 ,QO 

1 ,89 

1, 61 

1,86 

3,54 Ns2 
* 

4,23 

1,46 NS 

0,53 

16,03 

12,GZ 

1,94 

1,97 

2,23 

1, 96 

1,G6 

1, 61 

médi.a.e na verti.ca.t, segui.da.e por letrCLe mi.núscula.e 

di.st.i.rit.a.e, diferem si.gni.fi.cati.va.mente entre si. pelo teste de 

Tukey !596. 
* 

- não si.gni.fi.ca.ti. vo e - si.gni.ficativo a 596.

abt

ab 

a 

ab 

ab 

b 



162 

Tabela ea. Valores médios C4 repetições) do número de 
raízes por planta (transformado em Vx+õ,6) com 
diâmetro � 0,5cm, inseridas nos calos cicatric� 
ais de diversos cultivar&s de mandioca, submet� 
dos a dois fotoperiodos. última coleta de 
plantas (1 ciclo: 7 meses). 

FOTOPER10DOS 

CULTIVARES MÉDIAS 

t 

2 

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 6Q-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFOT X FcuLT 

dmsFOT CTukey 6�..) 

dmsvAR CTukey 6%) 

C. V.(%) FOT 

e. v. (%) CULT

NORMAL 

1, 74 

1, 76 

1 ,87 

1 ,QO 

2,05 

2,13 

2,03 A 

16 HORAS 

· 1,47

1,67

1,66

1, !30

1 ,90

2,10

1. 84 B
2 

a1, eo*ª 
** 

8,93 

0,32 NS 

0,13 

0,26 

0,72 

13,98 

1, 76 

1 ,86 

1,90 

1,94 

2,10 

2, 19 

médi as na ve rti.cal, segui.das por tet.ras m inúsculas 

d i stinia.s,diferem signi.ficaii.va.mente entre si. pelo teste de 

T ukey 5%. 

- médias, na. ho ri. zont.at, segu i das por letras maiúsculas 

di st.int.a.s, di.ferem.significat.i.va.mente entre si pelo t.est.e 

de Tukey 5�. 
a ** • 

NS - nao si9ni.fi.c at1.vo; si.gni.fi.caii.vo a 196 e si.gnif. �96

bc 

bc 

bc 

ab 

a 
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Tabela 83. Valores médios (4 repetições) do número total 

de rai zes por pl ant..a ( t..ransforrnado em \) x+O, 6 )

com diâmet..ro � 0,6 cm, de diversos cult..ivares 

de mandioca, submet..idos a dois :fot..operiodos. 

última coleta de plantas (1 ciclo: 7 meses). 

t 

2 

CULTIVARES 

IAC l'liANTI QUEIRA 

IAC 576-70 

IAC 12-829 

IAC 59-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFoT x FcuLT 

dmsFoT C Tukey 6�.,) 

C • V. ( �.,) FOT 

C. V.(¾) CULT

FOTOPERíODOS 

NORMAL 

2,98 

2,73 

3,0!3 

2,77 

2.89 

2.56 

2,83 A 

16 HORAS 

2,48 

2,62 

2,69 

2,43 

2,69 

2,61 

2,67 B
1 

16,97*2 

1,42 NS 

0,96 NS 

0,20 

8,06 

10,48 

médi. o.e no. ho r i.zont.o.l , se9u i. d o.e por l et. ro.e mi.núecu la.s 
di.et.i.nt.a.e di.ferem si.9ni.fi.ca.t.i.va.rnent.e enlre ei. pelo leele de 
Tukey 596. 

* 

NS - nao ei.gni.fi. ca.li.vo e - ei.gni.fi.ca.t.l.vo a. 596.

ME:DIAS 

2,73 

2,62 

2,87 

2,60 

2,79 

2,58 
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Tabela 84. Valores médios C4 repetições) do comprimento 
de raízes por planta Cem) com diâmetros � 0.5cm 
e inseridas nas regiões nodais de diversos 
cultivares de mandioca, submetidos a dois 
fotoperiodos. última coleta de plantas C1 
ciclo: 7 meses). 

i 

2 

FOTOPER!ODOS 

CULTIVARES MÉDIAS 

NORMAL 15 HORAS 

- - - - - cm - - - - - - - - - -

IAC MANTIQUEIRA 23,88 23,01 

IAC 676-70 24.60 26,10 

IAC 12-829 2:3,97 26,98 

IAC 69-210 22,02 27,16 

IAC 14-18 27, 16 26,25 

IAC JAÇANÃ 18,09 18,28 

MÉDIAS 83,27 24,30 

FFOT 0,44 NS
2 

FcuLT 4,93 
** 

FFOT X FcuLT 0,70 NS 

dmsvAR CTukey 6�..) 7,67 

C. V.(¾) FOT 22,44 

C. V.(}'..) CULT 16,20 

médi.Ó.s na. verti.ca.l, segui.da.s por letra.e minúsculas 

d i.st i.nta.s, diferem si.gni.fi.ca.t i.va.mente entre si. pelo t este de 

Tukey 596. 
** 

NS - nao si.gni.fi.ca.ti.vo e - si.gni.fi.ca.ti.vo a 1!16. 

23,44 ab
:t 

24,80 a 

24,98 a 

24,59 a

26,70 a

18,18 b
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Tabela 86. Valores médios (4 repetiç�es) do comprimento de 
raiz por planta (cm), com diâmetro � 0,6 cm, 
inseridas nos calos cicatriciais de diversos 
cultivarés de mandioca, submetidos a dois 
fotoperiodos. última coleta de plantas (1 
ciclo: 7 meses). 

1 

2 

FOTOPERIODOS 

CULTIVARES Mf:DIAS 

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

M1::DIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFOT X F'CULT

c. v.00 FOT

e. v. C��) CULT

NORMAL 

- - - - -

25,80 

28,46 

24,32 

24,02 

28,86 

2!3.27 

26,12 

16 HORAS 

cm - - - - - -

19,90 

22,70 

20,36 

19,82 

30,06 

26,90 

23,29 

2,49 Ns2 

3,oa* 

1, 07 NS

26,16 

18, 75 

médi.as na ve rtical. se9u1. das por lelras mi.núscula.s 

- - - -

22,86 

25,57 

22,34 

21,92 

29,46 

26,09 

di.sli.ntas,di.fere m si.gni.fi.ca.ti.vamente enlre si. pelo tesle de 

Tukey 5%. 

NS - na.o si.gni.fi.cati.vo e - si.gni.fi.cati.vo a 596. 

ab" 

abc 

bc 

e 

a 

abc 



Tabela 86. Valores médios (4 r-epet..iç5es)

166 

do comprimento 

de raiz 

cm de 

por planta (cm), com diâmetro � 0,6 

diversos cultivares 

submet..idos a dois fotoperiodos. 

de plantas (1 ciclo: 7 meses). 

CULTIVARES 

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 59-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MEDIAS 

FFOT 

FCULT 

FFoT x FcuLT 

C • V. ( }'.,) FOT 

C. V. ( }'.,) CULT

t N'.':: � nao si.gni.fi.ca.t.i.vo 

-

F'OTOPERIODOS 

NORMAL 16 HORAS 

- - - - cm - - - -

26,36 24,97 

26,92 26,92 

26,27 26,62 

23,97 28,90 

2G,GO 33,15 

24,10 24,95 

26,!39 27,67 

0,40 NS
1 

2,79 NS 

0,92 NS 

19,78 

14,52 

-

de mandioca, 

úl t...i ma col et..a 

MÉDIAS 

- - - - -

26.66 

27.92 

26,40 

26,44 

31.52 

24.52 
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Tabela 87. Valores médios C4 repetiç5es) do diâmetro de 

:l 

z 

CULTIVARES 

raiz por planta Cem)� 0,6 cm, inseridas nas 

regiões nodais de diversos cullivares de 

mandioca. submelidos a dois �oloperlodos. 

última colela de plantas C1 ciclo: 7 meses). 

-

FOTOPERlODOS 

NORMAL 

- - - - - - -

16 HORAS 

cm - - - - - -

MEDIAS 

- - - -

IAC MANTIQUEIRA 2,62 2.12 2,32 

!AC 676-70 2, 17 1,96 

IAC 12-829 2, 41 2,35 

IAC 59-210 2,33 2.60 

IAC 14-18 1, 81 1, 71 

IAC JAÇANÃ 2,09 1,83 

Mt:DIAS 2.22 2,09 

FFOT O, 65 Ns2 

FCULT 6,02 
** 

FFOT X FcuLT 0,66 NS 

dmsvAR CTukey 5�o) 0,65 

e. v. (%) FOT 34,23 

e. v. C�.,) CULT 18,37 

médi.as na vert.i.co.t, segui.das por tet.ras mi.núscutas 
di.st.i.nl.ae,di.ferem si.gni.fi.ca.t.ivamenl.e enl.re si. pelo t.est.ede 
Tukey 5�. 

** 

NS - nao s i.gnif i. cativo e - si gnifica.li.vo a. illlí. 

2.06 ab

2,48 a 

ê:,47 a 

1,76 b 

1,96 ab 
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considerando-se as médias dos dois :fot-operiodos, sendo que, 

pelo tea,st.e de Tukey a 6%, o cult,ivar- IAC 14-18 com a menor 

média de di ãmet.ro, difer-i u si gni:ficat..i vamente dos cul t.i vares 

IAC Mantiqueira, IAC 12-829 e IAC 69-210, que apr-esentaram as 

maiores médias, por-ém, iguais ent.re si. 

Considerando-se a Tabela 88, observa-se que 

para as médias dos diâmetros das raízes inseridas nos calos 

cicatriciais, não houve e:fei 'los si gni :fi cativos dos 

:fotoperiodos sobre os cult.ivares, além disso, a int.eração 

destes dois :fatores também se most..rou não sigrii:ficat.iva. Por 

out.r-o lado, com base na mesma tabela. not.a-se que para as 

médias das duas condições de i l umi nament.o. houve variação 

signi:ficat.iva ent.re os cult.ivares, sendo que o teste de Tukey 

a !3%, soment.e acusou di:ferença signi:ficati va ent.re as médias 

do IAC Jaçan�. daquelas obtidas pelos cultivares IAC !39-210 e 

IAC 14-18, que não di:feriram das demais. 

Analisando-se as medi as contidas na Ta.bel a 

89, verifica-se que também para o diâmet-ro médio de raízes por 

planta, não houve efeitos signi:ficat,ivos dos :fot.operiodos 

sobre os cult-ivares. No entant-o, a mesma tabela mostra ainda 

que para as médias das duas condições de iluminamento, o teste 

de Tukey a !3%, detectou haver diferenças apenas entre a média 

do cult.iva:r- IAC 14-18 e aquelas obtidas pelos cultivares IAC 

!39-210 e IAC Jaçanã, que se mostraram iguais às demais. 
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Tabela 88. Valores médios C4 repet.içí:Ses) do diâmet.ro da, 
raízes por plant.a (cm) com diâmet.ros � 0,5 cm, 
inseridas nos calos cicatriciais de diversos 
cult.ivares de mandioca, submet.idos a dois 
�ot.operiodos. Olt.ima coleta de plantas (1 
ciclo: 7 meses). 

i 

2 

FOTOPERIODOS 

CULTIVARES tviÉDIAS 

NORMAL 16 HORAS 

- - - - - - - - cm - - - - - - - - -

IAC MANTIQUEIRA 2,62 1, 73

IAC 576-70 2,66 2,05

IAC 12-829 2.18 2, 15

IAC 69-210 2,17 2,11

IAC 14-18 2,04 1. 88

IAC JAÇANÃ 2,92 2,89

Mt:DIAS 2,42 2,14 

FFOT 2,07 Ns2 

FCULT 3,88� 

FFOT X FcuLT 1, 46 NS 

dmsvAR CTukey 5�o) 0,76 

C. V. (�o) FOT 29,42 

c.v.O·O CULT 18,07 

média.s na. verli.ca.l, seguidos por let.ra.s minúsculos 

disli nta.s,diferem eignifica.t.i.va.ment.e entr e si pelo teste de 

Tukey 59'. 
** 

NS - nao signif ica.livo e - ei gnifica.t.ivo a. us. 

2,17 

2,30 

2,17 

2,14 

1,97 

2,91 

-

ab
1 

a.b 

a.b 

b 

b 

a 



Tabela 89. Valores médios (4 repet.iç�es) do diâmetro 
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da 

:t 

2 

CULTIVARES 

raiz por planta (cm), de diversos cultivares 

de mandioca, submetidos a dois rotoperiodos. 

úl t.i ma col et.a de pl ant.as ( 1 ciclo: 7 :meses) . 

FOTOPER10DOS 

NORMAL 

- - - - - - - -

16 HORAS 

cm - - - - - -

MEDIAS 

- - - -

I AC MANTIQUEIRA 2,67 2.24 2,45 ab
1 

IAC 576-70 2.43 2.18 

IAC 12-829 2.26 2.40 

IAC 59-210 2,35 2,70 

IAC 14-18 1, 99 1,98 

IAC JAÇANÃ 2,93 2,50 

Mf:DIAS 2,42 2,33 

FFOT O, 27 Ns2 

FcULT 4,70� 

FFOT X FcuLT 1 ,98 NS 

dmsvAR CTukey 5%) 0,50 

C. V.(%) FOT 12,54 

e. v. (%) Cl.JLT 12,73 

médi.a.s no. ve rti.cal, segui.das por let.ra.s mi.núscula.s 

di.ali.nt.aa,di.ferem ai.gni.fl.cali.vamenle entre ei. pelo leste de 

Tukey 5�. 
** 

NS - nao si.gnificat.i.vo e - s1,gnifi.cati.vo a 196. 

2. 31 ab

2.33 ab

2,53 a

1, 99 b

2,66 a
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4. 4.6. Peso de raiz

Na Tabela 90. encont.r am-se as médias dos 

pesos das raízes por plant.a. Verifica-se que não houve efeit.os 

significat.ivos dos fot.oper1odos, int.eração fot.operiodos x 

cultivares. nem mesmo diferenças enlre os cul t..i vares, 

considerando-se as médias das duas condições fot.oper-i6dicas. 

4.4.6. Peso da matéria seca da planta 

Com base nos valores médios do peso da 

matéria seca das fol ha.s. cont..i dos na. Ta.bel a 91 , ver i f" i ca.-se 

que soment..e a int..eração most.rou efei t.o significa.ti vo. Sendo 

que analisando-se- as médias dos cul t..i vares do f ot,oper-iodo 

normal, not..a-se que o test.e de Tukey a 6¾, não acusou 

diferenças significativas ent..r-e os cultivares, todavia. dentro 

do fot.operiodo longo de 16 horas, o genótipo IAC Mantiqueira 

se apresent.ou com a menor média, mas somente diferiu 

significa t.i vament.e do cul t.i var I AC 69-21 O, que t..eve a maior 

média, que, por sua vêz, não diferiu das demais. Através da 

mesma t..abel a, nota-se que, os cul t..i vares IAC 14-18 e IAC 

Jaçanã, cul t.i vados em condicão de fot.operiodo normal, 

apresent.ar-arn médias de pesos de- mat.ér-ia seca de folhas 

si gni f' i ca t.i vament.e menores do que quando desenvolvi dos sob 

f'ot.operiodo longo de 16 horas, de acordo com o t.est.& de Tukey 

a 6¾. 
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Analisando-se as médias do peso da m.at.éria 

seca das hast.es cont.idas na Tabela 92, observa-se que a

interação fot.operiodo x cult.ivares, foi significat.ivo. Dest.e 

modo, com base no t.est..e de Tukey a 6¾, nota-se que dent.ro do 

zot.operiodo normal, apenas as médias dos cult.ivares IAC 676-70 

e IAC 69-210 diferiram significativament.e ent.re si, sendo 

ambas iguais às demais. Dênt..ro do fot.operiodo longo de 16 

horas, o teste de Tukey a 6%, det.ect.ou haver diferença 

significa t.i va ent.r e a média rnost.r ada pelo I AC Mant.i queira, que 

f'oi a maior e aquelas obt.i das pelos cul t.i vares I AC 676-70 e

IAC 14-18, que foram iguais às demais. 

Por out.r o l ado, ainda com base na mesma 

t.abela, ver·ifica-se que:a o t.est.e de Tukey a 6�-;;, soment.ê 

det.ect.ou diferença si gni :fi cat..i va ent.re as médias do peso da 

matéria seca das hastes do cultivar IAC Mant.iqueira, que 

mostrou a maior média quando cultivado em f·otoper 1 odo longo de 

16 horas. A mesma tabela mostra t.ambém que, para as médias dos 

dois fot.operiodos, o t.est.e de Tukey a 6¾, acusou haver 

dif'erença signif'icat.iva entre o IAC 676-70 e aquelas obt.idas 

pelos cultivares IAC Mant.iqueira e IAC 69-210, que se 

most.r aram iguais às apr-esen t,adas pelos out..r- os cul t..i vares • que 

t..ambém não var i ar·am si gni :fi cat.i vament.e- ent,re si. 

Na Tabela 93, encontram-se as médias dos 

pesos da mat..éria seca da part..e aérea. Observa-se que o fat..or 

:fot.operiodo e a iht.er-ação fot.operiodo x cultivares, não 

apresentaram variaç�es significat.ivas. No ent..ant..o, para as 
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médias das duas condições de iluminament.o. nota-se que o leste 

de Tukey a 6%, detectou que a média mostrada pelo gen6t.ipo IAC 

69-210, apesar de ser a maior , somente diferiu 

significativamente daquelas obtidas pelos cultivares IAC 

!376-70 e IAC 14-18, que foram as menores médias, mas que não 

diferiram das demais, que também se mostraram iguais entre si. 

Analisando-se as médias da Tabela 94. 

observa-se que não houve e:fei tos significa t...i vos dos 

fotoperíodos sobre os cultivares avaliados, como também a 

i nt.eração das condições de i l umi nam,s,nt.o com os cultivares não 

acusaràm efeitos significativos sobre os pesos da matéria seca 

das raízes. 

4.4.7. Quociente de partição da matéria seca. 

Considerando-se as médias mostradas na 

Tabela 95, nota-se que para os quocientes de partição da 

matéria seca das folhas, tanto para os :fot.operiodos como para 

a interação :fot.operiodos X cultivares, não foram detectados 

efeitos significativos, enquanto que, considerando-se as 

médias das duas condições :fotoperiódicas, verifica-se que o 

t.est.e de Tukey a 6%, acusou haver diferença 

somente entre a média do IAC Mantiqueira e as 

pelos cultivares IAC 676-70 e IAC 69-210, que 

significativa 

médias obtidas 

se mostraram 

iguais entr-e si. como também, não di f'er iram das médias 



Tabela 90. 

CULTIVARES 
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Valores médios C4 repetições) do peso das 

raízes por planta (kg) de diversos cultivares 

de mandioca. submetidos a dois fotoperiodos. 

última coleta de plantas (1 ciclo: 7 meses). 

-

FOTOPER10DOS 

NORMAL 

- - - - - - -

16 HORAS 

kg - - - - - -

MÉDIAS 

IAC MANTIQUEIRA 4,46 2,60 3,48 

IAC 576-70 

IAC 12-829 

IAC 59-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

ME:DIAS 

F'FOT 

F'CULT 

F'FOT X F'CULT 

C • V. ( }".,) FOT 

C. V.(�� CULT

J. NS na.o sl.gnifi.ca.t.i.vo 

3,79 

3,93 

3,62 

3,68 

3,94 

3,85 

2,34 3.07 

3,33 3,68 

3,28 3,45 

2,71 3,16 

3,53 3,69 

2,96 

7,62 NS
1 

0,65 NS 

1,45 NS 

33,33 

23,13 



Ta.bel a 91. Valores médios (4 repet..iç�es) 
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do peso das 

1 

2 

a 

matérias secas das folhas Cg) de diversos 
cul t..i vares de mandioca, submeti dos a dois 
fotoperiodos. últ..ima coleta de plantas C1 
ciclo: 7 meses). 

F'OTOPER!ODOS 

CULTIVARES Mf:DIAS 

NORMAL 

- - - - - - -

16 HORAS 

- g - - -

IAC MANTIQUEIRA 6.26 1 
A

2 3,60 b A 4,37 a 

IAC 576-70 11.46 a A 9,95 ab A 10,70 ..... 

IAC 12-829 6.07 a A 8.75 ab A 7. 41

IAC 59-210 9,92 a A 11.72 a A 10,82 

IAC 14-19 4.17 a B 7.92 ab A 6,06 

IAC �TAÇANÃ 6,92 a B 10,10 ab A 8, !31 

MÉDIAS 7.30 8.66 

F'FOT 3,21 NS
3 

FCULT 2,39 NS

FFOT X FcuLT 4.12* 

dmsFoT d CULT CTukey 5�.,) 2,81 

dms VAR d FOT CTukey 6¾) 7,92 

e. v. C¾> FOT 32.99 

C. V.(¾) CULT 20,93 

m,e,di,o.s na ver li cal , se-gu idas por t elras mi. núsculas 

-:ii..sti.r,to.s,diferem s1,gnifico.tí.vo.mente entre si. pelo test.e de 
Tukey 5:íl6. 

- m�di.as r,o. hori.zonto.t, seguidas por letras ma.i.úscula.s 
distintas, dí.ferem signiflcalí.vamenle entre ei. pelo teste 
de Tukey !596 
NS nao significativo, si.gnificalivo a 196 

-
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Valores médios (4 repet..ições) do peso 
da maléria seca dos caules Cg) de diversos 
cul t..i vares de mandioca. submetidos a dois 

.,f otoper 1 odos. última col et..a de pl ant..as C 1 
ciclo: 7 meses). 

FOTOPER10DOS 

CULTIVARES· MEDIAS 

NORMAL 15 HOf-:.-!5

- - - - - - - -
g 

- - - - -

IAC MANTIQUEIRA 76.97 ab B 129.72 a A
2 

103,30 

IAC 576-70 69.65 b A 76.35 b A 67,00 

IAC 12-829 74"77 ab A 97,62 ab A 86,20 

IAC 59-210 107. 67 a A 110. 87 ab A 109. 22

IAC 14-18 73.60 ab A 75,97 b A 74.74 

IAC JAÇANÃ 96.17 ab A 94.4-2 ab " 95.30 r. 

Ml::DIAS 81.27 97,31 

FFOT 7.28 t-JS
2 

FCULT 5.49 

FFOT X FCULT 3,07* 

dmsvAR CTukey 5�,.;) 32,23 

dmsFoT d CULT CTukey 5�.,.;) 3G.34 

dmsVAR d FOT CTukey 6!-0 25.69 

e. ·v. (�,;_;) FOT 23,00 

c. v.Cú CULT 18.38 

médias r.a ve,rt1.ca.l, segui.das por le-tras m1.núsculas 
d1.sli.nta.s.di.fer,s.m signifi.ca.ti.vamente entre s1. pelo Leste de

T1.Jke,y 5%. 
- médias na hor izonta.L. se-gu1. das por l,;;.tra.s ma i. úscu l as 

d1.st1.ntas. difere-m e:1.groi.ficattvamenle er,tre si. pelo teste 

d,s. Tuk e,y 5516 

NS nao s�gnificaLi.vo, 
** 

si gni.f. 5%. 

ab
1 

e 

abc 

a 

bc 

abc 
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Tabela 93. Valores médios C4 repetiç8es) do peso

2 

CULTIVARES 

da matéria seca das par�es aéreas Cg) de

diversos cultivares de mandioca. subme�idos a

dois fotoperiodos. úl�ima. coleta de plan�as C1

ciclo: 7 meses).

FOTOPERl OOOS 

NORMAL 

- - - - -

16 HORAS 

g - - - - -

l..fi:';DI AS 

- - - - -

IAC MANTIQUEIRA s2.12 133.22 107,67 ab
:t 

IAC 676-70 76.27 86,30 77.70 b

IAC 12-829 80,86 106, 37 93.61 ab

IAC 69-210 117.77 122,60 120,06 a

IAC 14-18 103.10 83,80 80.79 b

IAC JAÇANÃ 133.22 104. 62 103, 81 ab 

M�DIAS 89,44 106. 97

FFOT 6.90 Ns2 

FcuLT 4.sg**

FFOT X FcuLT a.s2 NS

dmsvAR CTukey 6� 33.84 

C. V.(¾) FOT 22,32 

c.v.(%) CULT 16,28 

médias na vert.ical. seguidas por let.ras minúsculas 

disti.nla.s.dif@rom si.gni.fi.ca.t.i.va.menle entre si. pelo lesle de 

Tukey 5915. 
•• 

NS - nã.o si.gni.fi.cativo e - significa.li.vo a :t9'.



Tabela 94. 

CULTIVARES 
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Va.l ores médios C4 repetiç5es) do peso da 

matéria seca das raizes por planta Cg) de 

diversos cultivares de mandioca, submetidos a 

dois rotoperiodos. última coleta de plantas C1 

ciclo: 7 meses). 

FOTOPER:tODOS 

NORMAL 16 HORAS 

- - - - -

g
- - - - - -

MÉDIAS 

- - - -

IAC MANTIQUEIRA 277,80 294,00 269,90 

IAC 976-70 

IAC 12-829 

IAC 99-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

�DIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFoT x FcuLT· 

C. V.(¾) FOT

C. V.(¾) CULT

:t NS nao si.gni.fica.livo 

262,10 

270,20 

227,66 

264,90 

270,26 

260,48 

178,45 

239,00 

217,65 

212,60 

220,20 

aao.as 

2, 86 NS-

0, 66 NS 

0,24 NS 

34,23 

30,82 

220,27 

254,60 

222,60 

233,70 

246,22 
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Tabela 96. Valores médios C4 repetiç8es) do quociente de

partiç�o da matéria seca das folhas de diversos

z 

cultivares de mandioca, submetidos a 

f otoper 1 odos. última coleta de plantas 

ciclo: 7 meses) . 

FOTOPER10DOS 

CULTIVARES MÉDIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 0,01 0,01 0.01 b
:t 

IAC 676-70 0,03 0,03 0,03 a

IAC 12-829 0,02 0.02 0,02 ab

IAC 59-210 0,03 0,0:3 0,03 

IAC 14-18 0.01 0,03 0,02 ab

IAC JAÇANÃ 0.02 0,03 0,03 ab

M!:DIAS º·ºª 0,03 

FFOT 6,81 Ns2 

FOULT 4,78 
** 

FFOT X FcuLT 1,35 NS 

dmsvAR CTukey 5%) 0,02 

C. V.(%) FOT 34,02 

e. v. (%) CULT 40,07 

médi.a.s na. verli.ca.l, segui.da.a por lelra.s minúsculas 

d i.sl inla.s, di. ferem si.gnifica.l iva.menle entre si. pelo 
Tukey 5lllS. 

** 

NS - nã.o signi.fi.ca.li.vo e - si.gni.fi.ca.livo a. 1Slil.

leste de 

dois 

(1 



180 

obt.idas pelos outros cultivares. 

Com relação aos quoci ent.es de par tição da 

matéria seca dos caules, cujas médias encontram-se na Tabela 

G6. nota-se que, novamente as duas condições :fot.oper-iódica.s 

est.udadas e a ir1t.eração :fotoperíodos cul t.i vares. não 

apresentaram efeitos si gni f'i cat.i vos. Ent.ret.ant.o, para as 

médias dos dois fot.operiodos, veri:fica-se haver- diferença 

signi:ficativa entre o cultivar- IAC !39-210, que mostrou a maior 

média. dos cult.ivar·es IAC !376-70 e IAC 14-18. que obtiveram as 

menores médias, sendo iguais entre si, 

di:fer-ir-am dos demais. 

como também não 

Na Tabela 97, est.ão contidas as médias do 

quoci erü,e- de partição da matéria seca da par-t.e aérea das 

pl ant.as. Not.a-se. que não houve e:fei t.os significa li vos dos 

f'ot.oper-iodos. nem da interação. Por outro lado, com relação 

aos quocientes de part.ição da matéria seca das raizes, 

most.rados na Tabela 98, verifica-se que somente houvê efeito 

significativo par-a os cultivares, sendo que, o leste de Tukey 

a 6¾, acusou haver- diferenças significativas ent,�e a média do 

cul t,i var I AC 6G-21 O e aquelas obt.i das pelos cul t,i vares I AC 

12-829 e IAC 14-18, que se mostraram iguais entre si e das

demais médias, apr-esentadas pelos outros cul t.i vares. 

4.4.8. Classes de diâmetros de raizes. 

Analisando-se as medias dos números de 
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Tabela 96. Valores médios C4 repeliçaes) do quociente de 

part..iç�o da mat..éria seca dos caules de diversos

:t 

2 

CULTIVARES 

cult.ivares de mandioca. submet..idos a 

f' ot..oper i odos. últ..ima colet..a de plantas 

ciclo: 7 meses). 

FOTOPERíODOS 

MÉDIAS 

NORMAL 16 HORAS 

dois 

C1 

IAC MANTIQUEIRA 0.22 0,33 0.2s ab
1 

IAC 676-70 0.17 0,30 

IAC 12-829 0.22 0.2g 

IAC 69-210 0,39 0.32 

IAC 14-18 0.22 0.26 

IAC JAÇANÃ o.ae 0,30 

MÉDIAS 0.26 0.30 

FFOT 6,08 Ns2 

FcuLT 3.62 

FFOT X FcuLT 1,03 NS 

C. V.(%) FOT 31.02 

e. v. C¾> CULT 36,72 

médi.a.s na. ve rli.c:a.t, segui. da.s por lelra.s mi.núec:uta.s 

di.sl i.nla.s, di.íerem si.gniíi.c:a.l i.va.menle enlre si. pelo lesle de 

Tukey 59'. 
li! 

NS - nao si.gni.í i.c:a.li. v o  e - ei.gni.íi.c:a.li.vo a. 596. 

0,24 b

0,26 ab 

0.36 a

0,24 b

o.as ab



Ta.bela 97. 

CULTIVARES 

182: 

Valores médios C4 repetiçBes) do quociente de 

par�iç�o da ma�éria seca das partes aéreas de 

diversos cul�ivares de mandioca. submetidos a 

dois �otoperiodos. úl�ima coleta de plan�as C1 

ciclo: 7 meses). 

FOTOPERiODOS 

M1::DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTI QUE! RA 0,23 0,39 0,31 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MJ::DIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFoT x FcuLT 

C. V.(%) FOT

C. V.(%) CULT

f. NS nã.o si.gni.fi.ca.li.vo 

0.22 

0.23 

0.42 

0,23 

o.as

0,27 

0,33 0,28 

0,32 0,27 

0,36 0,39 

0,29 0,26 

0,33 0,30 

0,34 

4,69 NS' 

2,63 NS 

0,98 NS 

36,76 

36,63 



183 

Tabela 98. Valores médios C4 repetições) do quociente de 

partição da mat.éria seca das raizes de diversos 

t 

2 

CULTIVARES 

cult.ivares de mandioca. submetidos a 

:fot-oper i odos. última coleta de plantas 

ciclo: 7 meses). 

FOTOPERiO[X)S 

MÉDIAS 

NORMAL 15 HORAS 

dois 

C1 

IAC MANTIQUEIRA o.76 0,66 º· 71 ab
1 

IAC 676-70 0.76 0,66 

IAC 12-B2Q 0.77 0,68 

IAC BQ-210 0,67 0,64 

IAC 14-18 0,77 0,71 

IAC JAÇANÃ 0,72 0,67 

J',1ÉDIAS 0.73 0,67 

FFOT 4,89 ws2 

FcULT 3,86 
* 

FFOT X FcuLT 0,76 NS

dmsvAR CTukey 6¾> 0.11 

e. v. C¾> FOT 13,02 

e. v. C¾> CULT 14,76 

médi.a.s na. verli.ca.l, segui.da.a por lelra.s mi.núscula.s 

di.sl i.nla.s.di.ferem ai.gni.fi.ca.li.va.menle enlr e si pelo lesled� 
Tukey 5�. 

* 
NS - nã.o s i.gni.f i. ca.li.vo � - si. gni.fi.ca.li.vo a. 1-9'. 

º· 71 ab 

0,72 a 

0,61 b

0,74 a

0,70 ab 
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raízes da classe 1 de diâmetro (0,6 - 1,00 cm), inseridas nas 

regiões dos nós, e nos calos cicatriciais, contidos nas 

Tabelas 99 e 100, respectivamente; observa-se que não houve 

efeitos significativos dos fotoperiodos, nem da interação 

fol.operiodos cul t.i vares. Além disso, constata-se ainda pelas 

mesmas tabelas, que para as médias das duas condições 

fol,operiódicas, os cult.ivares não apresentaram variações 

significat-ivas. No entanto, considerando-se os números médios 

de raízes por pl ant.a, referentes à classe 1 • cont.i dos na 

Tabela 101, observa-se que somenl,e ocorreram variações 

significativas ent-re as médias dos cult.ivares, todavia, o 

lest.e de Tukey a 5%, acusou existirem diferenças 

significativas apenas entre as médias dos cult.ivares IAC 

676-70 e IAC 14-18, que se mostraram iguais às demais, obtidas 

pelos out.ros cultivares. 

Considerando-se a Tabela 102. not.a-se para 

os números de raízes da classe 2 de diâmetro (1,00 - 2,38 cm), 

inseridas nas regiões nodais, que não houve efeitos 

significativos dos fotoperiodos, nem da interação fotoperiodos 

cultivares, como também, para as médias das 

fotoperi6dicas, não se detect.aram variações 

entre os diversos cultivares. Analisando-se 

duas condições 

significativas 

a Tabela 103, 

verifica -se que, com relação aos núme,r os de r ai zes emiti das 

pelos calos cicatriciais, referent.es à classe 2 de diâmetro 

(1,00 - 2,38 cm), que, soment.e, houve variação significativa 

entre os cult.ivares; considerando-se as médias dos dois 
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Valores médios C4 repetições) do número de 
raizes por planta Ctransforma.do em yx+O.� ), 
re�erentes à classe 1 de diâmetro de raizes 
C0,5-1,0cm) inseridas nas regiões nodais de di

versos cultivares de mandioca, submetidos a 
dois �otoper1odos. última coleta de plantas C1 
ciclo: 7 meses. 

FOTOPERlODOS 

MÉDIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 0,79 0,86 º· 81 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

Mf::DIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFOT X FCULT 

C. V.(¾) FOT

C. V.(¾) CULT

1 
NS não si.gni.fi.cali.vo 

0,78 

0,78 

0,78 

0,93 

0,86 

0,82 

º· 71 o.74

1,09 0,93 

0,78 0,78 

0.96 0,94 

o.71 0,78 

0,86 

º· 10 NS"

2,19 NS 

2.06 NS 

42,24 

18,40 
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Valores médios C4 repetições) do número de 
raízes por planta (transformado em✓x+0.5 ),ref� 
rentes à classe 1 de diâmetro de raizesC0.5-1.0 
cm) inseridas nos calos cicatriciais de di ver

dois 
(1 

sos cultivares de mandioca. submetidos a 
fotoper1odos. última coleta de plantas 
ciclo: 7 meses). 

FOTOPER!ODOS 

M:tDIAS 

NORMAL 15 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 0.78 º· 71 0,74 

!AC 676-70

IAC 12-829 

IAC 5G-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FCULT 

FFOT x FcuLT 

C. V.(� FOT 

C. V.(� CULT

1.NS nc5.o ei.gnifica.li.vo 

0.86 

0,86 

º· 71 

0.91 

0,78 

0,81 

º· 71 0,78 

o.as 0,86 

1 .og O,GO 

1 ,04 0,97 

0,98 0,88 

O,QO 

1,6G Ns1 

2.02 NS 

1,55 NS 

25,BS 

26.00 
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Tabela 101. Valores médios C4 repet,ições) do número de 
rai ::zes C t-ransf'ormado em Vx+O, 5 ) por pl ant..a. 
referentes à classe 1 de diâmet..ros de raízes 
C0,5-1,0cm) de diversos cultivares de mandioca, 
submet..idos a dois fot..operiodos. últ..ima coleta 
de plant-as (1 ciclo: 7 meses). 

1 

2 

FOTOPERíODOS 

CULTIVARES 

NORMAL 15 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 0,86 0,85 

IAC 676-70 º· 71 0,91 

IAC 12-829 1,18 0,93 

IAC BQ-210 1, 13 0,78 

IAC 14-18 1 • 22 1,11 

IAC-JAÇANÃ 0,91 0,91 

Mt:DIAS 1,00 0,91 

FFOT O, 36 Ns2 

FcuLT 3,18 

FFOT X FcuLT 1,33 NS 

dmscULT CTukey 6%) 0,34 

C. V.(%) FOT 61,86 

C. V.(%) CULT 26,34 

medi.as na v-erli.cal, seg uida.e por lelrae mi.núsculas 

d i. sl i nl as, di. ferem si.gni.f ical i. vamanle enlr e si pelo l esle de 

Tulcey 596. 

NS - nao ei.gnificali.vo e - si.gni.fica.li.vo ci. 596. 

Mt:DIAS 

o.se
. :t 

ab 

º· 81 b

1, 06 ab

0,95 ab

1, 17 a

0,91 ab
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Valores médios C4 repet.ições) do número de 

raízes por plant.a Ct.ransf'ormado em\/x+O. 5 ) , re
ferentes à classe 2 de diâmet.ro de raizes C1.0-
2,3Bcm)inseridas nas regiões nodais de diversos 
cult.ivares de mandioca, submetidos a dois 
f'otoperiodos. última coleta de plantas C1 
ciclo - 7 meses). 

F'OTOPERlOOOS 

MÉDIAS 

NORMAL 15 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 1.98 2.02 2.00 

IAC 576-70 

IAC 12-829 

IAC 59-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

ME:DIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFoT x FcuLT 

C. V.(%) FOT 

C. V.(%) CULT 

i. NS nao signific:a.livo 

2,32 

2,27 

1,96 

2.46 

1,39 

2,06 

2,25 2,29 

2,30 2,28 

1,88 1 .92 

2.26 2,36 

1. 72 1,55 

2,07 

1, 01 Ns1 

2,33 NS 

0,26 NS 

19.92 

24,19 
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Tabela 103. Valores médios C4 repetiç5es) do 
raizes por planta Ctransformado em 
referent,es à classe Z de diâmet,ro 

número de 
'Jx+0.5 ) , 
de raizes 

1 

2 

CULTIVARES 

C1,0-2,38cm) inseridas nos calos 
de diversos cultivares de mandioca, 
a dois fot.operiodos. última colet.a 
.C1 ciclo: 7 meses). 

FOTOPER10DOS 

NORMAL 15 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 1,86 1, 87 

IAC 576-70 a.01 a.ao

IAC 12-sag 1 ,87 1 ,63

IAC 69-210 a.12 1 • 36

IAC 14-18 2,44 a,63

IAC JAÇANÃ 1 .so 1, 83

MitDIAS a,02 1. 92

FFOT 0,34 Ns2 

FcuLT 6,37 

FFOT X FOULT 1. 42 NS 

dmsvAR CTukey 6%) 0,61 

C. V.(%) FOT 28,98 

C. V.(%) CULT 21,63 

ci cat,r i ci ais 
submet.idos 

de plant,as 

Mt:DIAS 

1 ,87 b
t 

a.10 ab

1 • 76 b 

1, 74 b 

2,54 a 

1 ·ªª b 

médias na. ve rlica.l, seguid as por lelra.s mi.núscula.s 
d isl inl a.s, diferem significa.l i.va.menle enlre si. pelo l este de 

Tukey 5!111. •
NS - nã.o significa.li.voe - si. gnifi.ca.livo a. 5!111. 
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:fotoperiodos, no entanto, o teste de Tukey a 6%, acusou haver 

dif•erença significativa 

exceção do IAC 676-70, 

iguais e!"ltre si . 

entre a média do cultivar IAC 14-18, 

e os demais que se mostraram 

Por outro 1 ado, com base na Ta.bel a 104, 

nota-se que, com relaç�o a número médio de raizes por planta, 

referentes à classe . a de diâmetro, que tanto as condições 

:fotoperi6dicas, quanto à interação fot.operiodos cultivares, não 

apresentaram efeitos significativos. Todavia, a mesma tabela 

mostra que, para as médias das duas condições :fot.operi6dicas, 

o test.e de Tukey a 6%, evidenciou haver diferença 

si gni :fi cativa apenas entre as médias dos cul t.i vares I AC 14-18 

e IAC Jaçaníli'.. 

Na Tabela 106, estão contidas as médias dos 

números de raízes inseridas nas regiões dos n6s, referentes à 

classe 3 de diâmetro (;?: 2,39 cm). Verifica-se que as duas 

condições de iluminamento, como também, 

fot.operíodos e os cultivares, não 

a i nt.eração entre os 

apresentaram efeitos 

significativos. No entanto, com base na mesma tabela, nota-se 

que houve variações entre os cultivares, considerando-se a 

médias entre os dois :fot.operiodos, porém, o teste de Tukey a 

6%, somente detectou diferença significativa entre a média do 

cul 'li var I AC 1 a-aag daquelas ob'li das pelos cul ti var-es I AC

14-18 e IAC Jaçanã, que �oram iguais às demais médias. 

Com base nas médias da Tabela 106, 

observa-se que para o número de raizes da classe 3, emi'lidas 
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pelos calos cicat.riciais, houve efeit.o significat.ivo das 

condições :fot.operiódicas, sendo que, pelo t.est.e de Tukey a 6¾, 

const.at.a-se que os cult.ivares cult.ivados em fot.operiodo 

normal, apresentaram uma média significat.ivament.e superior 

àquela obt.ida pelos mesmos cult.ivares, desenvolvidos sujeitos 

a um fotoperiodo longo de 18 horas. Por outro lado, a mesma 

t.abela revela também par-a as médias dos dois fot.operiodos, 

variações significativas; deste modo, o t.est.e de Tukey a 6¾, 

det.ect.ou .haver diferença signi:ficati va somente entre a média 

do cultivar- IAC Jaçan� e aquelas obt.idas pelos cult.ivares IAC 

Mantiqueira, IAC 876-70 e IAC 14-18, que se most.raram iguais 

entre si, como também não diferiram dos demais. 

F'i nal mente, analisando-se as médias da 

Tabela 107. observa-se que tanto os f otoper 1 odos como a 

interação dos fot.operiodos com os cultivares, não apresentaram 

efeit.os significativos sobre os números médios de raizés por 

planta, refsre,nt.es à classs 3 dê diâmetro C� a,38 cm::>. No 

ent.ant.o, par a as médias das duas condi ç�es f ot.oper-i 6di cas, 

nota-se que o t.este de Tukey a 6¾, det.ect.ou haver- di:ferença. 

significativa entre a média most.rada pelo cult,ivar IAC 12-829 

e aquelas obt,idas pelos cultivares IAC 876-70 e IAC 14-18. 

Todavia, o cultivar IAC 14-18 t.ambém diferiu 

significat.ivament.a dos cult.ivarss IAC 89-ê:10 a IAC Jaçan�. que 

apresentaram médias iguais ent.ra si e dos demais cult.ivares. 
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Tabela 104. Valores médios C4 repetições) do número de 
raizes Ctrans1ormado em �x+0.6 ) por planta, 
re�erentes à classe a de diâmetros de raízes 
C1,0-2,38cm) de diversos cultivares de mandioca, 
submetidos a dois 1otoperiodos. última coleta 
de plantas C1 ciclo: 7 meses). 

1 

2 

FOTOPERiODOS 

CULTIVARES 

NORMAL 16 HORAS

IAC MANTI QUE! RA a,68 a.68

IAC 676-70 3. 01 3,09 

IAC 18-889 a.as a,73 

IAC 69-810 a.ao a,a4 

IAC 14-18 3.40 3,41 

IAC JAÇANÃ a.17 a.47

�DIAS a,sa a.77

F'FOT 0,10 Ns2 

F'CULT 3,96 

F'FOT X FcuLT 0,66 NS

dmscuLT Tukey (6¾) 0,90 

e. v. C¾) FOT ao.ai 

C. V.(¾) CULT 17.90 

médi.a.s. na. verli.ca.l, segui.das por lelra.s mi.núscula.s 

d i. al i.nlo.s,di. f arem si.gni.fi.ca.l i.va.menle entre ei. pelo teate de 

Tukey 5111:. 
• 

NS - na.o ei.gni.fi.ca.li.vo a - ai.gni.fi.ca.li.vo 11 5511.. 

�DIAS 

a,68 ab" 

3,06 ab 

a.ao ab

a.sa ab

3,40 a

a.3a b
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Tabela 106. Valores médios C4 repet.ições) do número de 
raizes por planta Ct.ransf'ormado em,r x+0,5 ) , 
re�erent.es à classe 3 de diâmetro de raizes 
C�2,38cm) inseridas nas regiões nodais de dive� 
sos cult.ivares de mandioca, submet.idos a dois 
fot.operiodos. última colet.a de plant.as Cl 
ciclo: 7 meses). 

:l 

2 

FOTOPERlODOS 

CULTIVARES 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 2.67 2,04 

IAC 676-70 2,40 1, 76 

IAC 12-829 2,92 2,23 

IAC 69-210 a,30 2,23 

IAC 14-18 1, 76 1 ,63 

IAC JAÇANÃ 1, 69 1. 70

MÉDIAS a,a4 1, 91 

FFOT 1, 97 Ns2 

FcuLT 6,26 
**

FFOT X FcuLT 2.33 NS 

dmsvAR CTukey 6%) 0,67 

C. V.(¾) FOT 38,83 

C. V.(%) CULT 13,69 

rnédi.a.s na. verli.ca.l, segui. da.a por letra.a mi.núecula.a 

di.sli.nla.s,di.ferem si.gni.fi.ca.li.va.menle entre si. pelo leste de 

Tu key !5Sl6. 

** 

NS - n6.o s i.gni.f i. ca.li.vo e - si. gni.f i.ca.li.vo a. Utí. 

MÉDIAS 

2.31 ab1 

2.08 ab 

2.63 a

2.26 ab 

1 ,66 b

1 ,66 b
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Tabela 106. Valores médios C4 repetições) do número de 
raízes por planta Ctrans�ormado em �x+0,5 ). 
referentes à classe 3 de diâmetro de raízes 
C�2.3Bcm) inseridas nos calos cicatriciais de 
diversos cultivares de mandioca. submetidos a 
dois �otoperiodos. última coleta de plantas. C1 
ciclo: 7 meses) .

1 

2 

3 

FOTOPER1ODOS 

CULTIVARES �DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 2.1e 1,64 1,90 

IAC 676-70 2.01 1.63 1.sa

IAC 12-829 a.3o 2.17 2.24

IAC 69-210 2.44 2,19 2.31

IAC 14-18 2.01 1,36 1 .68

IAC JAÇANÃ 2.86 2,70 2.7s

MÉDIAS 2,30 A 1. 96 B2 

FFOT 12.15*ª 

FCULT 6,73 
**

FFOT X FcuLT 0,90 NS 

dmsFoT CTukey 6%) 0.32 

dmsvAR CTukey 6%) 0,72 

e. v. (%) FOT 16.19 

C. V.(%) CULT 14. 81

média.s;; na. verlica.l, seguidas por lelra.&1 minúscula.&1 
di.sli.nle1s,di.ferem si.gnifi.co.livo.menle ent.re si. pelo lesle de 
Tukey 596. 

- médi.o.s;; na. ho r i.:zonla.l. segui da.s;; por l61lra.s;;
di.sli.nlae, diferem ei.gnificaliva.menle entre ei 
de Tukey 5116 

** NS nao signi.fi.co.l ivo, eigni.fi.ea.li.vo a. :l9' e 

maiúsculas 
pelo lasle 

s i.gni.f. 596. 

bt 

b 

ab 

ab 

b 

a 
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Ta.bel a 107. Valores médios C4 repetiç5es) do número de 
raizes Ctrans�ormados em �x+0,6) por planta, 
re�erentes à classe 3 de diâmetros de raizes C� 
C�2,38cm) de diversos cultivares de mandioca, 
submetidos a dois �otoperiodos. última coleta 
de plantas C1 ciclo:· 7 meses). 

:l 

z 

F'OTOPERiODOS 

CULTIVARES 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 3,31 2,64 

IAC 676-70 2,84 2,33 

IAC 12-829 3.60 3,04 

IAC 69-210 2,94 3,01 

IAC 14-18 2.67 1 ,96 

IAC JAÇANÃ 3,21 3,18 

ME::DIAS 3,08 2,68 

FFOT 6. 49 Ns2

FCULT 6,79 
**

FFOT X FCULT 1,01 NS

dmscuLT CTukey 6%) 0,70

C. V.(%) FOT 20,70 

c. v. (%) CULT 16,47 

médi.a.lil na. v&>rli.ca.l, segui.da.li! por lelra.s minúec:ula.s 

dielinla.e.di ferem eignifica.liva.menle enlre ai pelo leele de 

Tukey !59'. 

** 

NS - niS.o si.gnifica.li.vo,. - eigni.fi.ca.livo a. Hli. 

ME:DIAS 

2,93 abc1

2,69 bc 

3,32 a 

2,98 ab 

2,26 e 

3, 19 ab 
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4.4.9. Diâmet.ro médio das manivas das cepas 

Na. Tabela. 108 est.ão contidos os dados do 

das manivas das 

cul t.i vares submetidos a dois 

cepas, por planta, dos 

fot.operiodos. Observa-se 

seis 

pelas 

médias dos cultivares, com base no t.este de Tukey a 6%, que 

sob a ação do fot.operiodo longo de 16 horas, as manivas se 

apresent.aram significativamente mais finas do que aquelas 

obt.idas pelos cultivares desenvolvidos sujeitos ao fotoperiodo 

normal. Além disso, a mesma t.abela most.ra t.ambém que, para as 

médias dos dois fot.operiodos, houve variação ent.re os diversos 

cultivares, sendo que, pelo test.e de Tukey a 6% o cultivar IAC 

Jaçanã mostrou a maior média de diâmet.ro diferindo 

significat.ivamente de todos os demais. 

4.4.10. Composição química das raizes 

Analisando-se as médias do leor de umidade 

e da por-cent.agem de cinzas das r ai zes na última col et.a de 

plantas , aos 7 meses de idade, e que estão cont.i dos nas 

Tabelas 109 e 110, respectivament.e, observa-se que para as 

duas características não houve efeitos significativos dos 

fot.operiodos sobre os seis cultivares avaliados, como também, 

para a ínt.eração entre os cultivares e as duas condições de 

i l umi namento. 

Por outro lado, considerando-se as médias 



da porcentagem 

ver i f'i ca-se que 

de proteina 

a inter ação 

mostradas pela Tabela 

:f'ot.operiodo cul ti vares 

1Q7 

111 • 

:foi 

signif'icativa. sendo que, o teste de Tukey a 5%, detectou que 

somente o cultivar IAC 12-929 apresentou uma média de 

porcentagem de proteína signi:f'icativamente maior , quando 

cultivado em fotoperiodo normal. No entanto, analisando-se os 

cultivares dentro da cofldição :fot..operi6dica normal, not..a-se 

que os cultivares IAC 6Q-210 e IAC 14-18 mostraram as maiores 

médias • mas que somente di feriram si gni f' i ca ti vamente daquelas 

obtidas pelo cultivar IAC Mantiqueira e IAC Jaçanã, que 

tiveram as menores médias de porcentagem de proteína. Dentro 

do .fotoper iodo de 15 horas, observa-se que o cultivar I AC 

69-210, a.pr esent.a também a maior média, que dif"eri u. 

significativamente, pelo teste de Tukey a 6¾, apenas das 

rné,dias mostradas pêlos cultivares IAC 676-70, IAC 12-82Q e 

IAC Jaçanã, que. por sua vez. foram iguais entre si. De modo 

geral, considerando-se as médias das duas condições de 

iluminamento, veri:f'ica-se que o cultivar IAC 59-210 f'oi igual 

ao IAC 14-18 e diferiram signif'icativament.e, pelo teste de 

Tukey a 6¾. de todos os demais cultivares que tiveram médias 

menores. Por outro lado, vê-se ainda que o IAC Jaçanã, 

a.pr-esent-ou a menor- média. diferindo signif'icat.ivarnente 

daquelas obtidas pelos cultivares IAC 12-829, IAC 69-210 e IAC 

14-18.

Com relação à Tabela 112, onde estão as 

médias da porcentagem 1da matéria graxa das raízes, nota-se que 
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não houve efeit.os si gni :fi cat.i vos das duas condições de 

i l umi nament.o, nem da i nt.er aç�o f ot.oper 1 odo cul t.i vares; como 

t.ambém, para as médias dos dois :fot.operiodos, os cult.ivares 

n�o apresênt.aram variações significat.ivas. 

Com base na Tabela 113. not.a -se que não 

houve e:feit.o significat.ivo dos fot.operiodos estudados sobre a 

porcent.agem de carboidratos t.ot.ais, nem da int.eração 

f ot.oper iodo x cul t.i vares. Considerando-se as médias das duas 

condições 

cul 'li vares 

de i l umi nament.o, 

IAC 12-929 

verifica-se 

IAC 

que 

69-210,

sowent.e os

di fer- i r-am 

si gni :fi cat.i vament..e entre si pelo t.est.e de Tukey a 6%, os 

demais cult..ivares foram iguais entre si.
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Tabela 108. Valores médios

das manivas

C4 repetições) do 

das cepas C cm) dos 

diâmetro 

diversos 

t 

cult.ivares de mandioca, submet.i dos a 

f' ot.oper 1 odos. últ.ima coleta de plant.as 

ciclo: 7 meses). 

F0T0PERí0OOS 

CULTIVARES 

I AC MANTIQUEIRA 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FcULT 

FFOT X FcuLT 

dmsFOT CTukey 6%)

dmscuLT CTukey 6%)

C. V.(¾) FOT

C. V.(¾) CULT 

NORMAL 

2.sa

2.33 

2.23 

2,74 

3, 01 

3,23 

2,73 A2 

• Si.gni.fi.ca.li.vo a. 5� de proba.bi.li.dad�

16 HORAS 

- cm

2,44 

2,01 

2,11 

2,66 

2,73 

3,24 

2,61 B 

20,26� 

33,05* 

0,66 NS 

0,16 

0,33 

6,29 

10.41 

Médias segui.da.e da.e mesma.e lelra.s nã.o di.ferem 

ME::DIAS 

2.66 b
2 

2,17 e

2,28 e

2,65 b

2,87 b

3,23 a 

si.gni.fi.ca.-

Li.va.manle pelo Tesle de Tukey a. !5� de proba.bi.li.da.de 

dois 

(1 
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Valores médios C4 repetiç�es) do �eor de 

umidade CLrans�ornado are sen \J ro/100 ) das 

raizes secas e moídas de diversos cultivares de 

mandioca. submetidos a dois f'oloper i odos. 

última coleta de plantas Cl ciclo: 7 meses). 

FOTOPER10DOS 

M:f::DIAS 

NORMAL 15 HORAS 

IAC . MANTIQUEIRA 18,14 18.93 12.54 

IAC 576-70 

IAC 12-829 

IAC 69-810 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FCULT 

FFoT x FcuLT 

C. V.(¾) FOT 

C. V.(%) CULT 

t NS = na.o si.gni.fi.ca.li.vo 

12.46 

11.76 

12,81 

12,66 

18,61 

18,41 

12.62 18.64 

12.36 12.06 

18.74 12,77 

12,87 12.77 

13,49 13.05 

12,83 

1 ,99 Ns' 

0,50 NS 

0,24 NS 

8,33 

B,72 
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Valores médios C4 repetiç5es) da porcentagem 

de cinzas C ar e sen \I �✓100 ) das r ai zes secas

e moídas de diversos cultivares de mandioca, 

submetidos a dois �otoperiodos. última coleta 

de plantas C1 ciclo: 7 meses). 

FOTOPERí OOOS 

�DIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 7,43 7,07 7,25 

IAC 576-70 

IAC 12-829

IAC 59-210 

IAC 14-18

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFOT x FcuLT 

C. V.(�..) FOT

C. V.(%) CULT

:l NS = nao si.gnifiea.ti.vo 

7 .14-

7.08 

7,65 

7,68 

7,64 

7.44 

7,13 7.13 

8.30 7,69 

7,59 7.62 

6,79 7,24 

7,03 7.34 

7,32 

0,44 Ns1 

0,60 NS 

1,84 NS 

8,40 

10.40 
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Tabela 111. Valores médios C4 repetiç5es) de porcen�agem 
de prot..eina Carc sen \1. r./100 ) das raízes secas 
e moidas de diversos cul�ivares de mandioca, 
subme�idos a dois �otoperiodos. última coleta 
de plantas C1 ciclo: 7meses). 

1 

2 

FOTOPERíODOS 

CULTIVARES 

NORMAL 16 HORAS 

I AC MANTIQUEIRA 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

10,81 bc A 11,69 ab A
2 

11 • 31 abc A 11 • 08 b A 

11 • 64 ab A 1 O. 81 b B 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FCULT 

FFoT x FcuLT 

12.00 a 

12.06 a 

1 o. 38 e 

11.37 

dmsFoT CTukey 6%) 

dmscuLT CTukey 6%) 

dmsFOT d CULT C Tuk ey 6%) 

dmsvAR d FOT. CTukey 6%) 

C. V.(¾) FOT

C. V.(¾) CULT

A 12,23 a A 

A 11,41 ab A 

A 10,93b A

11. 34

0.016 Ns3 

17.01 ** 

a.06*

0,61

0,66

0,82 

0,97 

6,83 

4.62 

. MQdi.as na. vert.i.ca.l, s9gui.da.s por lelra.s mi.núscula.s di.sli.n-

la.s, di.ferem si.gni.fi.ca.li.va.menle enlre &i. pa,lo 

Tukey a. 5516. 

di.s:ti.nlas, 

na. hori.zonla.l, segui.das 

di.f arem s;i.gni.fi.ca.ti. va.mente 

5116. 

por lelro.s. 

si.. 

de Tukey a. 
3. 

na.o si.gni.fi.ca.li.vo, 
** 

- ei.9ni.f. NS. - si.gni.f. a. 55'6. 

ME:DIAS 

11,20 bc
1 

11,19 bc 

11,23 b 

12.12 a 

11,73 ab 

10, 66 e 

Teste de 

ma.i.úsculas 

pelo leste 
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Valores médios C4 repetiç5es) da porcentagem 

de matéria graxa Carc sen Vro/100) das raizes 

secas e moídas de diversos cultivares de 

mandioca. submetidos a dois f'otoper 1 odes. 

Ultima coleta de plantas C1 ciclo: 7 meses). 

FOTOPER:tODOS 

MÉDIAS 

NORMAL 16 HORAS 

IAC MANTIQUEIRA 3.74 3,67 3,65 

IAC 676-70 

IAC 12-829 

IAC 69-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFoT x FcuLT 

C. V.(}".,) FOT

C. V.(%) CULT

i. NS = nã.o significa.li.vo

3,86 

4,03 

3,77 

3,70 

3,76 

3,81 

3,66 3,76 

3,93 3,98 

3.65 3,71 

3,66 3,68 

3,41 3,58 

3,64 

3,06 Ns' 

o.72 NS

0.12 NS

8,66 

11.04 
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Tabela 113. Valores médios C4 repet..iç5es) da porcentagem 

de carboidrat.os t..ot..ais Carc sen � Y✓lOO) das 

raizes secas e moídas de diversos cultivares de 

:l 

mandioca. submetidos a dois f'ot..oper i odos. 

úl li ma col et..a de pl ant..as C 1 ciclo: 7 meses). 

CULTIVARES 

IAC MANTIQUEIRA 

IAC 576-70 

IAC 12-829 

IAC 59-210 

IAC 14-18 

IAC JAÇANÃ 

MÉDIAS 

FFOT 

FcuLT 

FFOT X FcuLT 

dmscuLT CTukey 5%)

e. v. (%) FOT

C. V.(%) CULT

FOTOPERÍOOOS 

NORMAL 

71.60 

71.04 

71.26 

70.13 

70.22 

71,30 

70,91 

15 HORAS 

70.57 

71.10 

71.42 

70.12 

70.86 

70.69 

70.79 

0.21 Ns2 

2.93 
** 

1 .62 NS 

1.18 

1.22 

o.se

As médi.a.s segui.das do.e mesmas let.ras nõ.o di.f arem si.gni.fi.ca.t. i. 

va.menle pelo leste de Tukey a. 596 de proba.bi.li.da.de. 

MÉDIAS 

71.04 ab
1 

71,07 ab

71.34 a

70.12 b

70.54 ab

70.99 ab 

2 
NS - Noo si.gni.fi.ca.t.i.vo, ** - ei.9ni.f. a. 5!õ6' de pr-oba.bi.li.do.do.
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5. DISCUSSÃO

6.1. Desenvolviment..o da Parte Aérea das Plantas 

Not.a-se quê a al t..ur·a das pl ant.as sof'r,a,u 

i n:fl uênci a dos fot.oper i odos na segunda (Tabela 5) e quinta 

(Tabela 14) avaliações, sendo que, soment..e aos 76 dias após a 

emergência, ou seja, aos 66 dias após o inicio do t.ra'Lament.o 

luminoso é que as médias evidenciaram t.al efei t.o, pois, as 

plant.as crescidas sob ação :fot..oper iodo de 15 horas 

apresentaram uma menor estatura. Mesmo sendo um r· esul t.ado 

isolado. e obt.i do de pl ant..as em pleno deser'ivol vi ment.o. cabe 

r essal t.ar que em outras pesquisas, como as de LOWE e t ai i i 

(1976), INDIRA & RAMANUJAM C1979), KEATING et aiii (1986) e 

VELTKAMP (1986), os :fotoperiodos longos :favorecem o 

desenvolviment.o dos ramos. 

dias após 

Na primeira avaliação, realizada aos ao 

o inicio do t.rat..ament..o luminoso, apenas os 

cultivares IAC 14-18 e IAC Jaçanã se mostraram sensíveis ao 

:fot..ope,r-1 odo de 16 horas. e apresentaram maior quant..i dade de 

:folhas por- plant.a, concordando com VELTI<AMP (1986), que 

encontrou maior número de f'olhas, em plantas crescidas sob 



aoe 

e:fei t.o de dias longos. Entretant.o. 4
Q, 

avaliações. não foram observados efeit.os do fotoperiodo sobre 

o número de folhas por planta, a exemplo do que relataram NAIR

& SI NHA C 1 968) • quando estudaram o cul t.i var M4. 

Analisando-se de forma geral as tabelas 

referentes aos dados de altura da planta, diâmetro do caule e 

número de :folhas, obt.i dos nas set.e a vali ações realizadas, 

constata-se que não ocorreram respostas constantes aos e:feitos 

dos fotoperiodos, houve apenas alguns resultados isolados e de

pouco significado. Desse modo, pode-se verificar que o 

fotoperíodo de 15 horas prat.icament.e não a:fet.ou o 

desenvolviment.o da parte aérea dos cultivares utilizados, 

concordando com BOLHUIS (1966) e NAIR & SINHA (1968), que 

menci or1ar am que o :fot.oper· iodo não a:fe-t.a o desenvolvi ment.o da 

part.e a&raa. 

6.2. Primeiras coletas de plantas 

Analisando-se em conjunto os resultados dos 

parâmetros utilizados para avaliar o desenvolvimant.o da part.e 

aérea das plantas, nas duas colet.as realizadas, (Tabela 23 à 

Tabela 27 e 

:fot.operiodos 

conf'i rma os 

Tabela 47 à Tabela 

não in:fluenciaram 

resultados obtidos 

61), veri:fica-se que os 

signi:ficativament-e. Isto 

pelas medições realizadas 

periodicament-e nas set.e determinações do cr-esciment-o da planta. 

Por out.r o l ado, os f' ot.oper 1 odos estudados 
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t.ambém n�o aí'et.ar-am a quant.i dade de r-ai zes produzi das pelas 

pl ant.as, i ndependent.ement.e do 1 ocal de sua emissão. ou do 

padr-�o de r-e�erência de raíz t.uberosa considerado (Tabela 28 à 

Tabela 30 e Tabela 62 à Tabela 66). LOWE et al.ii (1976), 

t,ambém obt.iver-am rêsult.ados semelbant.es, t.rabalhando com o 

cult.ivar Llanera cult.ivado em 8, 14 e 20 horas de luz. No 

ent.ant.o. a Tabela 66. apresent,a uma respost.a coerent..e àquela 

relat.ada por NAIR & SINHA (1968), INDIRA & RAMANUJAM (1979) e 

KEATING et al.ii (1996), que most.raram haver um menor- número de 

raizes t.uberosas nas plant.as submet.idas a t'ot.oper1odos longos. 

Toda vi a. ,é, i nt.eressant.e r essal t.ar que cada um dos aut.ores 

acima mencionados, se baseou em um padrão para caract.erizar 

uma raiz como sendo t.uberosa, além disso, avaliaram a plant.a 

em épocas diferent.es do ciclo. 

No que se refere ao compriment.o das raízes 

com diâmet.ros superiores a 0,6 cm, obtido aos 72 dias após o 

inicio do t.rat.ament.o luminoso, const.at..a-se (Tabela 67 à Tabela 

69) que n�o houve et'eit.o nas condiç5es de iluminament.o 

t.est.adas. Ent.ret.ant.o, de acordo com CIAT (1973), 16 horas de 

luz provocam a diminuição da produção de raizes, .basicament.e 

devido à diminuição do t.amanho das raízes de reserva. Por 

out.ro lado, INDIRA & RAMANUJAM (1979), af'irmaram que os dias 

1 ongos C 16 e 20 horas) i ncr ement.ar am o t.amanho das raízes 

t. uber osas. Not.a-se que esses dois autores citados, 

consideraram "tamanho" como ser1do sinônimo de "compr i ment.o" 

de raiz, pois, a lit.erat.ura consultada não f'az reí'erência 
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especifica sobre esse par·âmet.ro. 

Analisando-se os resul t..ados das Tabelas 31 

a 33 e Tabelas 69 a 61, referent..es aos diâmet..ros das raizes da 

primeira e segunda coletas de plantas, respect..ivament..e, 

constata-se que não houve efeito das duas condições de 

i l urni nament..o, i ndependent.emente do local de emissão das r ai zes 

e/ou do padrão de raiz t..uberosa adot.ado. Nest.e sentido, cumpre 

enfatizar- que na consultada não se obt.eve 

informação a r-espei t.o do di âmet.ro de raiz, que puàesse ser-

ut.ilizado como referência para se diferenciar- uma raiz 

t.uberosa em inicio de t..uberização de uma raiz fibrosa. Assim, 

LOWE et alii (1976), consideraram como raizes tuberosas, 

aquelas com diãmet.ros superiores a 0,6 cm, KEATING et alíi 

C1Q8S). definiram como t..uberosas as raízes mais grossas que 

0,3 cm e MANRIQUE C19G0b) adotou o diâmet.ro padrão de 1,0 cm 

para caract..erizar a raiz de reserva. Sabe-se, no ent..anto, que 

já no primeiro mês de idade da plant.a. tem inicio o processo 

de t.uberizaç:ão, de acordo com INDIRA & SINHA (1970) e WHOLEY 

(1974). Desse modo, supc:Se-se que aos 36 dias com t.rat.amento 

suplement.ar de luz e t..ranscorridos 46 dias ap6s a emergência, 

o pr-ocesso de deposição de amido. deve est.ar nas primeiras

et.apas, o que deve promover- um pequeno engrossament.o das 

raízes, insuficient.e para poder ser detect.ado pela medição do 

diâmet.r-o, pois, segundo HUNT et aLii (1977), o engrossament..o é 

provocado pela produção de uma massa de células do parênquima 

na direção cent.rí pet.a. Entr-et.ant..o, na segunda arnost.ragem de 
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plantas. 72 dias ap6s o inicio do tratamento luminoso 

suplementar. o engrossament.o das raízes era mais intenso, 

podendo. mesmo, ser observado visualment.e. Mesmo assim. não se 

detect.ou e1eit.o dos �ot.operiodos. cont.rariando LOWE et alii 

(1976), que afirmaram ocorrer uma iniciação precoce do 

desenvolvimento das raízes t.uberosas quando o f'ot.operiodo é 

menor que 14 horas, condição est.a proporcionada pelo 

fot.operiodo normal (Tabela 47). O diâmetro da raiz é o 

principal componente da produção de uma planta de mandioca 

CWILLIANS, 1974), dest.e modo, sugere-se que em outras 

pesquisas, sejam utilizados também, cortes anatómicos das 

raizes, no i nt.úi t.o de se avaliar mais detalhadamente o seu 

diâmetro, bem como, o número e o tamanho das células de 

armazenamento, logo no primeiro mês de idade da planta. 

I nf'ormações deste nivel possibilitariam maiores 

escl ar- eci mantos a respeito da iniciação do processo de 

tuberização. além de permitir. ,também, correlaciona-lo com os 

dados de produção de raizes tuberosas. 

A par dos resultados de quocient.e de 

partição da matéria seca das duas épocas de amostragens 

(Tabela 34 à Tabela 37 e Tabela 64 à Tabela 67), veri:fica-se 

que apenas para o quociente de partição da matéria seca da 

parte aérea é que houve uni e:fei to dos :fotoperiodos. Desse 

modo, os resultados evidehciaram que, sob condições de dia 

longo (16 horas), a f'orça do dreno das raizes é menor do que 

quando os cultivares f"oram submetidos a um f"otoperiodo mais 
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curt.o (normal), concordando com KEATING (1992). que relat.ou 

serem o fot.operiodo longo C14 e 16 horas) e o alt.o IAF Cindice 

da área foliar) os principais fatores associados com o baixo 

indice de dist.ribuição da mat.éria seca produzida. Outro autor, 

VELTKAMP (1986), afirmou também que dias longos promovem uma 

alteração no padr-�o 

favorecendo os ramos. 

de di st.r i bui ção 

Por outro lado, 

da matéria seca, 

MANRIQUE C1990b), 

comentou que há uma relação insignificante entre a partição 

da matéria seca de folhas. caules, parte aérea e raízes, com 

os fatores do ambiente, e que o principal controlador dessa 

partição é a idade da planta. Cumpre ressaltar que esse autor 

não destacou o efeito isolado do fotoper1odo, e sim, 

generalizou como "fat..ores do ambient,e", onde se pode 

considerar incluído o element..o climático luminosidade. 

Considerando-se os resultados do número de

raízes pert..encent..es às classes de diâmetros para as duas 

coletas de pl ant-as C Tabe-1 as 38 a 46 e Ta.bel a 68 a 76) , de 

modo geral, os f'ot-operiodos T1ão provocaram ef"ei t.os 

significativos. Est..e parâmetro avaliado foi uma tent.ativa de 

delect-ar possi veis tendências de engrossament-os das rai zes, 

pois, como já se discut-iu neste item, praticamente não 

ocorreram al t-er ações no diâmetro das raízes ent.re os 

:foloper 1 odos. 

6. 3. última colet-a de plantas C1 ciclo: 7 meses)
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Concluído um ciclo de 7 meses. not.a-se que 

dentre os parâmetros utilizados para avaliar o crescimento da 

parte aérea, apenas a distância entre n6s do caule (Tabela 

79), é que se mostrou sensivel ao efeito fotoperi6dico, 

apresentando uma menor média ent..r e os cultivares quando 

submetidos a dias longos, contrariando INDIRA & RAMANUJAM 

(1979), que mostraram haver um alongams-nt.o dos ént.re nós, sob 

condições extremas: dia curto CSh) ou fotoperiodo longo (16 e 

20 h). Outros autores, como LOWE et alii (1976) e KEATING et 

a l i i C 1986) , mencionaram também que sob di as longos , há um 

favorecimento do desenvolvimento dos ramos. Nest.e aspecto, 

especula-se que o desenvolvimento dos ramos pode ser causado 

por uma maior distância entre os nós, e/ou por um maior número 

de n6s, podendo ainda haver um crescimento do caule em 

espessura. No presente trabalho não se determinou o número de 

n6s do caule, e como já f"oi comentado, não se observou 

variaç�o no diâmetro do caule. portanto, tem-se a estatura da 

planta e a distância entre os n6s como parâmetros para medir o 

desenvolvimento dos ramos (hastes) da planta. 

De modo geral, os result.ados (Tabelas 77 a 

80), demonstram e reafirmam as discuss5es �eitas para out.ras 

duas coletas, quando se varif"icou que o desenvolvimento da 

parte aérea das plant.as sof"reu influência dos 

f"ot.oper-fodos, estando coerente com COCK e ROSAS (1976), que 

afirmaram não haver ef"eit.o do f"otoperiodo de 16 horas sobre o 

desenvolvimento das pl ant.as de 12 cul ti var-es com 4 meses de 
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idade. 

Constata-se pela Tabela 82 e Tabela 83, que 

quando o fotopariodo considerado longo. de 16 horas, os 

cultivares apre-sent.aram uma menor quantidade de raizes 

t.uber-osas Cmais grossas que 0,6 cm), inseridas nos calos 

cicat.riciais e na média por plant.a, respectivamente. Nest.e 

sent.ido, observa-se que essa diferença havia sido det.ectada na 

amostragem da plantas realizada aos 72 dias após o inicio do 

tr�t.amento luminoso, e, portanto, concordando com as 

informaç:ê:íe-s relatadas por NAIR & SINHA (1968), INDIRA & 

REMANUJAM (1979) e KEATING et al.ii (1996), porém, segundo LOWE 

et al.ii (1976), não há variação no número de raízes entre os 

foloperiodos 9, 14 e ao horas. De forma geral, os r-esullados 

do número de raízes t.uberosas obtidos nest.a pesquisa 

demonstraram que mesmo sob condiçê5es de dia longo (16 horas) 

ocorreu o processo de t.uberização, contrariando os autores 

BOLHUI S C 1 966) e MOGI LNER e t a l. i i C 1 967) • que afirmaram não 

haver engrossamento de raiz, quando o fotoperiodo for superior 

a 12 horas. 

Com relação aos resultados de comprimento 

de raízes com diâmetros superiores a 0,6 cm, nota-se que 

também não houve efeito dos fotoperiodos, a exemplo do. obtido 

na segunda amostragem, realizada após 72 dias de suplement.ação 

luminosa. Isso indica que o efeit.o fot.operiódico deve ser 

sobre seu dêsênvol vi ment.o, pois, como se pode constatar 

C Tabêl as 97 a 99) , as duas condi ç5es de i l umi namento não 
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a:fet.aram o diâ.met.ro das raizes. Com isso, est.es result.ados 

esclarecem o quest.ionament.o de NAIR & SINHA (1968) a respeit.o 

do e:feito f"otopari6dico sobra a iniciação do desenvolvimento 

das raizes de reserva, porém. contrariam as a:firmaçêSes de L0WE 

et atii (1976) que não encont.r-aram diferença no número de raiz 

tuber-osa, considerando que a inicição mais precoce da 

t.uberização encont.r-ada em condiçêSes de dias curt.os, :foi devido 

ao próprio desenvolviment.o da raiz de reserva. 

Analisando-se os result.ados de peso das 

raízes e os pesos da mat.éria seca de cada part.e da plant.a, de 

acordo com as Tabelas 90 a 94, constat.a-se que soment.e para os 

pesos da matéria seca de :folhas e caules, é que houve efeito 

das condi çêSes de i l umi namento. Dest.e modo, o cul t.i var I AC 

Jaçanã f"oi o único a se most.rar sensível ao fot.oper-iodo longo 

(16 horas), a.present.ando um maior peso de mat.éria seca das 

folhas. a lit.erat.ura consult.ada não menciona 

r- esul ta.dos r el acionados com tal par âmet.r o. Por out.r o 1 ado, 

nota-se que para peso de matéria seca dos caules, Tabela 92, o 

cult.ivar que se apresent.ou sensível ao f'otoperiodo de 16 horas 

f"oi o IAC Mantiqueira, que obteve quase o dobro de matéria 

seca de caule quando cultivado em dias longos, concordando com 

L0WE et alii (1976), que most.raram que o cultivar Llanera, sob 

condições de 14 e 20 horas de luz, t.ambém apresent.ou um maior 

peso da mat.éria seca dos ramos, além disso, esse mesmo aut.or 

concluiu que o fot.operi odo longo promoveu o desenvol viment.o 

dos ramos e reduziu o das raizes. A par disso, observa-se que 
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os result.ados da present.e pesquisa não apresentaram dados que 

pudessem comprovar tal a:firmação, pois, como já se discutiu, 

não ocorreram va.riaçeíes na estatura da planta, dâmetro do 

caule compr· i ment.o nós, provoca.dos pelos 

f otoper .i odos. 

Com base nos resultados mostrados nas 

Tabslas 95 a 98. verifica-se que não houve efeito 

fotoperiódico sobre os quocientes de partição da matéria seca 

de cada uma das partes da planta, nem mesmo para parte aérea 

que se mostrou sensi vel ao f otoper iodo, quando as plantas 

apresentavam-se mais novas (46 e 82 dias ap6s a emergência), 

de acordo com o que foi discutido nos itens anteriores (5.2. e 

5. 3.). Desse modo, not.a-se que no :final de um ciclo, todos os

cultivares avaliados apresentaram-se- i nse-nsi ve-i s ao 

fotoperiodo longo quanto à distribuição da matéria se-ca 

aprese-ntando produç�es de raízes semelhantes, estando coerente 

com VELTI<AMP (1986), que mostrou ser o cultivar M Col 22 

também i nsensi vel ao :f ot.oper iodo longo de 1 4 e 1 6 horas. 

Todavia., contraria KEATING (1982) e KEATING et al.ii (1986), 

que afirmaram haver um baixo indica de distribuiç�o de malária. 

seca produzi da, resulta.do do efeito do dia longo. Por outro 

lado, de, acordo com MANRIQUE (1990b), o f'at...or que cont.rola a 

part.ição da mat...éria seca de uma planta é sua idade, assim, 

est...a in:formação serve de base para just...ificar o resultado 

obtido para o quocient.e de partição da matéria se-ca da part...e 

aérea no final do primeiro ciclo. Cabe ainda supor que, se a 
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úl t.i ma col et.a t.i vesse si do realizada alguns dias ant..es, o 

result..ado podaria ser out.ro, pois, as t.emperat.uras em elevação 

que normalment.e ocorrem no local da experiment.ação na primeira 

quinzena de set.ernbro. associadas às chuvas, anormais para a 

região onde se localiza a Fazenda de Experimentação da UNESP 

I 1 ha Sol leira, C Tabelas 114 e 116) , que ocor r-er am na segunda 

quinzena de agost.o, podem t.er sido su�icient.es para induzir o 

transporte de reservas das raízes t.uber-osas para os ramos, 

€imbor-a, visive-lment..e t.al processo não t.enha se evidenciado, 

Desse modo, supondo verdadeira essa hip6t..ese, pode t.er havido 

uma alteração na part.ição da mat.éria seca armazenada. Surge. 

por·t.ant.o, a seguint.e indagação: qual é o comportament.o da 

planta de mandioca durante o segundo ciclo, com relação à ação 

do fot..operiodo sobre a part.ição da matéria seca , sabendo-se 

que ela apresent.a, nest.a fase, um cent..ro de produção e um 

cent.ro de armaze-nament.o bast.ant.e- evoluído e ainda maior idade? 

Considerando-se as classes de diâme-t.ros de 

raízes (Tabela 99 a 107), not.a-se que soment.e houve e�e-it.o do 

compriment.o do dia sobre o número de raizes inseridas nos 

calos cicatriciais, re�erent.es à classe 3 C� 2,38 cm), onde a 

média dos cultivares �oi menor no �ot,operiodo de 15 horas. 

Est.e result.ado demonstra que houve uma maior força de- dreno da 

mat.éria seca das raízes dos calos cicat.riciais das pla.nt.as 

cultivadas em fot.oper.1 odo nomal. No ,s,nt.ant.o, como não houve 

variação no diâmet.ro e co:mpr-imer:it.o dessas mesmas raízes, est.a 

diferença de drenagem dos carboidrat.os não �oi suficient.e para 



garant.i r uma maior 

fot.operiodo normal. 

produção das plant.as 
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submet.idas ao 

Com base na Tabela 108, observa-se que as 

manivas das cepas das plant.as cult.ivadas sob ação de 16 horas 

de 1 uz • apr esent.ar am um menor di ãmet.r o. i st.o indica que. de 

fato, o fot.oper.iodo longo provoca uma a.l ter-ação da 

dist.ribuiç�o da mat.éria seca produzida. Na li t.er-s.:t .. ura 

consul t.ada. soment.e CARVALHO &: EZETA C 1983) mencionaram 

existir em quase todos os cultivares estudados uma menor 

"produti vi da.de das cepas", havendo, no entanto, cul t.i vares 

considerados i nsensi veis como: •Gostosa• e o • MMEX-59'. 

Deve-se, no enlanlo, ressaltar que a mani va representa grande 

parle da cepa e neste sent.ido, sugere-se, que nas pesquisas 

post.eriores. seja considerada t.ambém, est.a part.e da planta na 

discussão da alocação das reservas produzidas pelas plantas. 

Através de uma análise conjunt.a dos 

principais parâmetros avaliados (número de raizes tuberosas, 

diâmetro de raiz t.uberosa e quocient.es de partição da matéria 

seca), verifica-se que. de modo geral. os cult.ivares t.est.ados 

se mostraram praticamente insensíveis aos :fotoperiodos. pois. 

a produção de raízes e de carboidratos t.ot.ais no :final do 

primeiro ciclo não se alteraram. Discordando de BOLHUIS 

C 1966) • MOGI LNER e t a l. i i C 1 967) • CI AT C 1 973) , COCK &: ROSAS 

C1975), LOWE et al.ii C1976), HUNT et al.ii (1977). CARVALHO & 

AZET A C 1 983) , COCK C 1 993) • KEA TI NG e t a l. i i C 1986) e VEL TKAMP 

(1986), que mostraram ocorrer uma menor produç�o de raizes em 
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condições de dias longos. Por out.ro lado. CIAT (1976), 

CARVALHO & AZETA (1983), COCK (1983), KEATING et atii (1986) e 

VELTKAMP (1986), relat.aram que hâ diferenças ent.re cultivares 

quanto ao efeit.o fot.oper-i6dico, enfatizando que existem 

cultivares considerados insensíveis. Todavia. segundo MONTALDO 

C 1979) , exi st.em diversos cul t.i vares de mandioca que possuem 

ampla capacidade de adaptação em regiões cujos fot.oper í odos 

variam de 10 a 14 horas. 

Com base nas informações da lit.er-atura. 

pode-se notar que quase todas as pesquisas foram realizadas em 

condições de ambiente cont.rolado. Ent.r-et.ant.o, dê acordo com 

ARIAS & MOGILNER (1967), HUNT et atii (1977) e KEATING (1982), 

o el eme,nt.o cl i mát.i do t.empe,rat.ur-a também é i mpor-tant.e para o

desenvol viment.o das raízes e para a distribuição da matéria 

se,ca produzi da. Neste senti do, como a present.e pesquisa foi

executada em condições de campo, a interação entre 

fotoperíodo e t.empe,rat.ura deve, ter ocorrido. 
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6. CONCLUSÃO

A análise e a i nt.erpret.ação do result.ado 

da pr- esent.e pesquisa per mi t.em a conf'i rmação da hi p6t.ese. 

Assim, pode-se concluir que ao f'inal do primeiro ciclo (7 

meses) os cul t.i vares ut.ilizados most.ram-se insensíveis ao 

fotoper1odo, pois o desenvolvimento da parte aérea das plantas 

não é af'et.ado e t.odos produzem raízes t.uberosas 

independent.emente do f'ot.operiodo, ou ainda, tais cult.ivares 

não se comportam como plant.as de dias curt.os para t.uber-ização. 
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Tabela 114. Temperaturas máximas, mínimas e médias mensais < ºC> 

MESES 

JANEIRO 

FEVEREIRO 

MARÇO 

ABRIL 

MAIO 

JUNHO 

JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

ocorridas na Estação Hidrometeorológica da CESP 

de Ilha Solteira (SP). 

Máximas 

31,5 

32,7 

33,2 

31,6 

26,6 

27,2 

25,5 

28,8 

27,9 

32,0 

33,0 

32,9 

TEMPERATURAS (OC) 

Mínimas 

22,5 

22,8 

22,9 

22,2 

16,9 

16,2 

13,9 

16,7 

17,0 

21,6 

23,3 

23,0 

Médias 

26,2 

27,0 

27,2 

26,3 

21,0 

20,8 

18,9 

22,1 

22,0 

26,4 

27,6 

27�5 
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Tabela 115. Precipitac5es pluviais diarias <mm> de 1990, -oco�rida$� 
na Fazenda de Ensino e Pesquisa da UNESP - Campus d� 
Ilha Solteira, localizada no Hunicipio de Selvi�iaCHS). 
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\ MÊS JAN FEV MAR ABR MAI 
DIAS\ 

JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

3,4 
0,6 

53,8 
3,0 

44,3 

11,2 
59,0 
43,4 
11,6 

13,2 

2, 1 
1,4 

11, 1 
0,7 

5,0 

21,6 48,8 

1,8 

4, 1 

22,6 
3,2 

16,4 

17,0 
23,4 
6,4 

13,0 
33,5 21,0 

41,0 

20,8 
5,2 

2,4 

0,5 

9,4 

53,4 
48,2 
29,2 

1, 1 
0,8 

2,3 
28,4 

31,0 
1,1 

0,3 
20,6 

1, 8 

0,5 
7,0 

0,3 

0,4 

5,4 
1,7 

11,9 

5,3 
1,7 

9,0 

1,4 
1,9 
1,9 

6,2 
12,6 

1,7 

19,8 
2,5 

9,9 

26,4 
8,9 
1,9 

18,6 

10,2 
21,4 

13,2 
10,6 

1,6 

21 ;7 

0,5 
1, 0 

14,8 
26,6 

18,1 

12,4 

8,9 
1, 3 

20,5 
3,9 

11, 8 
16,2 

30,4 
26,5 
5,6 

4,5 

5,8 

28,0 

TOTAL 263,8 102,4 198,4 145,0 93,0 0,7 19,0 68,6 71,1 50,2 109,0 175,8 




