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INFLU[NCIA DO DIAMETRO DA MANIVA E DA SUA POSIÇAO NA PLANTA 

SOBRE A E�ERGENCIA, O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE TRfS 

CIJLTIV,f\RES DE MANDIOCA (í\Lu1d1l't cscu.tn1ta Crantz) 

RESUMO 

Autor: GIL i1IGUEL DE SOUSA CAMARA 

Orientador: Dr. OS1�ALDO PEREIRA GODOY 

Em area do Departamento de Agricultura e Ho r-

ticultura da Escola Superior de Ag1-icultura 11 Luiz de Queí-

roz11 , localizada no município d e  Piracicaba, Estado de São 

Paulo, foi realizada uma pesquisa com a finalidade de se estu 

dar a viabilidade da utilização de manivas com três diferen

tes diâmetros relacionados a três diferentes posições nas 

plantas de origem, avaliando-se seus efeitos na emergência, 

no desenvolvimento e na produção de três cultivares de mandio 

ca (Man-Uw.t ucu.f.cnta Crantz) 

A pesquisa no campo foi realizada em dois anos 

consecutivos, durante os perfodos compreendidos entre 23 de 

setembro de 1980 e 23 de julho de 1981 e 01 de setembro de 

1981 e 20 de julho de 1982, datas correspondentes �s epocas 

primeiro e segundo anos de experime.::. 

Ramas 1;1 a d u r as e s a d i as for a m o b t i d as 

de plantio e colheita do 

tação, respectivamente. 

de plantas com cerca de 12 meses de idade, pertencentes aos 

cultivares Mantiqueira , Jaçanà e ri rassununga . 

comprimento de 20,0 ramas foram preparadas 

di�metros de 2,6 ± 0,2 

manivas 

cm; 2,0 

com 

.f 0,2 cm e 1,4 f 0,2 cm, 

Destas 

cm e 

r e p r .::_ 
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sentando r espectivamente, manivas retiradas das hastes princi_ 

pais, r amificações primárias e ramificações secundárias d as 

plantas de origem. 

O delineamento experimental foi 

3 x 3 em blocos casualizados. Cada ano de 

um .fat orial 

experimentação 

constou ele nove tratamentos (três cult.ivares e três di�metros 

de manivas) em cinco blocos. O tamanho d as parcelas foi de 

5,0 m x 6,0 rn, contendo 30 cova:, cspaçodâs de , Ü fll X 1 , Ü m

Foram utilizados para a ;:.ir1,j]isc estatística os 12 covas 

Lrais de cada parcela. 

c en-

Foram determinados zi velocidade e porcentagem 

de emerg�ncia, a altura das plantas, nGmero de raízes produzi_ 

das por planta, peso da raíz, prod ução de raízes por hectare, 

produção de ramas por hectare e f'ndice de colheita. Os resul 

tados obtidos, analisados estatísticamente, permitiram as se

guintes principais conclusões: 

1. O vigor da muda, expresso atrav�s dos diversos diâmetros

2. 

da maniva de 20,0 cm de c omprimento, se manifesta signifi

cat ivamente no est�dio de emerg�ncia e parcialmente n o  es

tádio de crescimento da parte a�rea das plantas, sendo a

duração desses efeitos função das condições de temperatura

e precipitação.

..
Para a p rodução de raízes por area e indíf erente a utl1lza

ção de manivas com 20,0 cm de comprimento com diâmetros de

2,6 ± 0,2 cm; 2, O :t: O '") 
> L cm e O, 2 cm, correspondentes

r e s p e e t i v a rn e n t e Õ s h os t e s p r i n e i p êl i s , r a m i f i e a ç Õ e s prima-

rias e ramificações secundárias de plantas com urn ciclo ve

getativo.
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Os três cultivares ul li ✓:ado'.:, 1w experimento sao de a l to 

rendimento em ra1zes. Dent1~e eles se destaca o cv. 

que i r a e o 1110 o 111 a I oi p I u d u l i v o e o d e me l h o r í n d i e e 

lhe i ta. 

Manti

de co-



INFLUENCE OF STE� CUTTING DIAMETER AND STEM CUTTING 

POSITION ON THE PLANT OF CASSAVA (Manihot Chculcnta 

CRANTZ) ON THE EMERGENCE, DEVEL0Pt1ENT 

SUMMARY 

/\NO YIELD OF THREE CASSAVA CULTIVARS 

Author: GIL MIGUEL DE SOUSA CAMARA 

Advi ser: DR. OSWALDO PERE l RA GODOY 

• X.

Thls research deals with the study of viabi lity 

of using stem cuttings with three different diameters 

related to three different positions of the cutting on the 

cassava plant (i\land10/t C.!.lC.llLcnta Crantz), and then evaluating 

the effects of such cuttings on the emergence, development 

and yield of three cassava cultivars. The experiment was set 

in an area of the Departament of Agriculture and Horticulture 

at the 11 Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz11, 

University of São Paulo, in Piracicaba, State of São Paulo, 

Brazil. The field research was carried out ruding two 

successive years, from September 23, 1980 to July 23, 1981, 

and from September 1st, 1981 to July 20, 1982, dates 

corresponding to the planting and harvesting times of the 

first and the second years, respectively. The mature and 

healthy cuttings were obtained from 12-rnonth old plants of 

the cultivars 1 Mantiqueira 1
, 

1 Jaçanã 1 and 1 Pirassununga 1
• 

These cutting (20 cm long) were dividcd into three diameter 

s i ze c Ias ses : 2 . 6 ± • 2 cm; 2. O ± . 2 ; a n d 1 . 4 ± . 2 cm, 

r e p r e s e n t i n g s t e m e u t t i n g s t a k e n f r o n1 t h e ma i n s t e rn , t h e 

primary and the secondary ramifications of 

respectively. The experimental design was 

the mother plants, 

a 3 x 3 factorial 



in randomized blocks. Each year of experiment consisted of 

nine tratments (three cultivars and three cutting diameters) 

in five blocks. The size of the plot was 5.0 m x 6.0 m, 

vvith 30 plants and the plant spacing was m x m. Only 

12 central plants of each plot were used for the estatistical 

analysis. The parameters studied were: speed and percentage 

of emergence, plant height, number of roots per plant, root 

weight, root yield per hectare, stem yield per hectare, and 

harvesting index. The results obtained allowed one to draw 

the follwing conclusions: 1. the plant vigour is significantly 

shown in the stage of plant emergence and partially in the 

growth stage, being the duration of these effects a function 

of temperature and rainfall conditions; 2. neither stem 

cutting diameter nor stem cutting position influenced the 

root production per area; 3. the three cultivars used in the 

experiment showed a high root yield, and the cultivar Manti 

queira was the most productive and the one with the best 

harvesting index. 



1. INTRODUÇÃO

A mandioca (Mcrn.d10t cóculcn;t,a Crantz), planta 

de ampla utilização, tem a maior parte de sua produção desti-

nada � ai imentação humana. Para grande nGmero de pafses, 

pecialmente os da Africa e alguns da América Latina, ela 

es-

alimento predominante na dieta diária, como principal fonte 

de carboidrato. É tarnbém ernpr-egada na alimentação animal sob 

a forma de ra1zes frescas e de farelos e raspas que entram na 

composição de rações balanceadas. Na indGstria, ela encontra 

grandes possibilidades como rnatéria prima, onde um dos seus 

mais importantes produtos industrializados é o amido, empreg� 

do no setor de alimentação e preparação de adesivos. Para o 

Brasil, principal produtor mundial, alérn de se constituir em 

valioso alimento, especialmente para as populações das re

giões Norte e Nordeste, a mandioca assume importância no mo

mento corno matéria prima para a indGstria do álcool etílico, 

dentro da política nacional de obtenção de fontes alternati

vas de energia. 

A produção nacional de mandioca tem contribui

ção de todos os Estados, sendo baixa a produtividade média do 
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Brasil, da ordem de 12,0 toneladas de rafzes por hectare. En 

tretanto, esse rendimento m�dio pode ser aumentado, pois há 

evid�ncias experimentais de que o potencial genético de prod� 

ção de clones brasi !eiras é bastante elevado. 

Fator primordial de aumento do rendimento agri 

cola e a uti I ização no plantio, de mudas selecionadas quanto 

ao vigor e à sanidade. Entretanto, de uma maneira geral, o 

agricultor não dá a devida importância a este aspecto,_ uti li

zando para plantio mudas de baixa qual idade. Trabalhos expe

rimentais que destaquem a importância da qualidade das mudas 

sao pois, plenamente justificáveis. 

A planta de mandioca e propagada vegetativame� 

te através de pedaços de hastes denominados estacas ou mani-

vas. Vár-ios sao os fatores que influem na qualidade da mani-

va como a idade e sanidade das hastes, bem como a posição de� 

tas na planta de origem, além do comprimento das manivas a se 

rem utilizadas. 

Estacas de diferentes idades, correspondentes 

à distintas posiç�es na planta, tem diferentes conteGdos de 

reservas energ�ticas. Em relação à parte da planta da qual 

devem ser retiradas as estacas para plantio, há diverg�ncias 

entre os pesquisadores, considerando alguns que não há dife

rença no material de propagação ao tomá-las de diferentes pa� 

tes da planta, ao passo que outros afirmam o contrário; há 

também diverg�ncias quanto à recomendação em relação ao tama

nho da estaca para plantio. Por�m em relação ao diâmetro da 

estaca considera-se que, para um mesmo comprimento, quanto 

maior o diâmetro há um maior vigor no desenvolvimento da pia� 

ta. 



. 3. 

Praticamente inexistem estudos que correlacio

nem diâmetros diferentes de manivas com o desenvolvimento das 

plantas e a produç�o de rafzes de mandioca. Assim sendo, foi 

realizado o presente trabalho de pesquisa com o objetivo de 

analisar a influência de manivas de mesmo comprimento e diâme 

tros diferentes de acordo com suas posiç5es na planta de ori-

9cm, na brolaçêío, desenvolvimento e produção de três cultiva

res de mandioca para mesa. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

Ao se realizar a revis3o de li tcratura sobre 

qualidade de mudas, verifica-se que maior número de trabalhos 

se referem a comprimentos de estacas. P o u e o'.; t r a b a l h o s 

relacionados com os estudos sobre a parte da planta da 

estao 

qual 

se deve retirar as estacas, bem como sobre a importância do 

diâmetro das mesmas; quanto a estes aspectos foram encontra

das principalmente citações e recomendações. 

2.1. Comprimento das manivas 

Alguns trabalhos relacionam o tamanho da mani

va com o posicionamento das mesmas no plantio, pelo fato de, 

geralmente, manivas grandes estarem associadas a plantios em 

posições vertical ou inclinada. Algumas pesquisas revelam 

diferenças na produção de rafzes quando se utilizam de diver-

sos tamanhos, o que pode ser explicado pelas variadas condi-

çÕes locais em que cada uma � conduzida particularmente. Ou-

tras pesquisas 
~· 

nao revelam di fer-cnças na produção quando se 
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varia o comprimento das estacas, dentro de certos limites. As 

s,rn, pode-se citai-: 

NORMANHA e PEREIRA (1950), visando determinar-

a influ�ncia do comprimento da maniva na produção de 

de mandioca, instalaram uma s�i-ie de experimentos no 

de São Paulo, utilizando manivas com 5,0, 10,0, 15,0, 

raízes 

Estado 

2 O, O, 

25,0 e 30,0 cm de comprimento dos cultivares Vassourinha e 

Tatu , avaliando as produções durante ur11 e dois ciclos vege-

tat ivos. /-\na I i saneio os rcsu l t. a dos ob li dos, os autores consta 

taram correlação positiva entre o comprimento das manivas e 

as produções ele i-afzcs das plantas. No que se refere � popu-

lação de plantas, observaram que os comprimentos de 5,0 e 

10,0 cm foram os que acusaram maior porcentagem ele falhas,se� 

do estas menos numerosas nas parcelas que receberam 

de comprimentos maiores. 

manivas 

Com relação a produção de raizes, para um ci-

clo vegetativo, as manivas com 5,0 cm de comprimento propo� 

cionaram os menores rendimentos. A partir das estacas com 

10,0 cm at� as com 30,0 cm de comprimento, as produções cres-

ceram com regularidade. As produções referentes ao segundo 

ciclo vegetativo foram o dobro ou mais que o dobro daquelas 

de um ciclo e tamb�m neste caso, as produções foram Maiores 

quanto maior o comprimento das estacas uti I izadas. Pelas ob

servações realizadas, os autores recomendam a uti 1 ização de 

manivas com no mfnimo, 20,0 cm, podendo ser utilizadas esta

cas de at� 30,0 cm de comprimento, desde que haja quantidade 

suficiente de ramas. 

Em trabalho realizado na Tailândia (1968) e 

publicado pelo CIAT (1979), manivas com comprimentos de 10,0; 

15,0; 20,0; 25,0 e 30,0 cm foram pesquisadas com a finalidade 

de determinar o comprimento 6tirno do material de plantio qua� 

to � porcentagem de brotaç�o e � produç�o de rafzes de mandio 
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ca. Diferenças quanto à produç�o de raízes 
~ 

nao foram encon-

tradas, porem, com relação � porcentagem de brotaç�o das es

tacas no campo, menores valores foram obtidos quanto mais cur 

ta a rnaníva utilizada. Conside1-a que o compr-í1Henlu útir,10 da 

estaca vai depender das condições climáticas locais, sendo 

preferível utilizar 111anivas de maio1- comprimento em condições 

de seca. 

HENAIN e GENOZ (1969), estudaram a influência 

do tamanho da rnaniva quanto ao cornprimcnlo e o seu posiciona

mento no sulco de plantio sobre o rendimento de rafzes de man 

dioca, cv. Catigua Guclzu, utilizando rnanivas de 5,0, 8, o,

12,0, 15,0, 20,0 e 30,0 cm de comp1-imento para o plantio hori 

zontal e manivas ele 8,0, 15,0 e 20,0 cm de comprimento para 

os plantios em posições inclinadas a 45° 

e a 60º, em area ex

perimental da Universidade Nacional do Nordeste da Argentina. 

Ap6s 5 anos de experimentaç�o, os autores constataram um me

lhor desempenho das manivas de maior comprimento nas tres po

sições de plantio estudadas quanto à populaç�o inicial de 

pl ontas. Com relaçi10 à populJçào final por ocasião da colhei 

ta, tamb�m houve melhor desempenho das manivas de maior com-

primento paro as tr�s posições estudadas. Consideraram que 

as manivas de maior comprimento proporcionam uma melhor forma 

ção do sistema radicular, o que permite maior capacidade de 

sobrevivência das plantas sob condições adversas do meio. 

Pelas análises feitas, os autores chegaram as 

seguintes conclusões: os resultados obtidos em 5 anos de exp� 

rimentação indicaram uma tend�ncia de maiores rendimentos em 

rafzes de mandioca quando as manivas sao plantadas em posição 

inc'llnada; as melhores populações, tanto inicial como fina 1 , 

foram obtidas com o plantio de estacas com mais de 15,0 cm de 

comprimento, tanto nas posições inclinadas como na horizontal. 

C A N N O N O ( 1 9 7 O ) , r-c a l I z o u t r a b a l h o n o P e r- Ú v i s a n 
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d O d C L C l !li Í 1) d 1 ,1 j n f J LI ê_, n C 1 ,1 d l' r('', cumprimentos de monivas e 

t rês p r- o e e dê n e i él s d a s me ::, r;, a s em r e l d ç à o à p l d n t a d e o r i g em , na 

brotaç,10, fou11ação de hostes e rendimentos em raízes de man-

diOCd . U a d i s e u ", s ;3 o d o ', ,- e s u l t a cl u ', o a u L o r e o n �� i d e r o u q u e p ::_ 

la análise da variância realizada nao houve diferença signifi_ 

céltiva para a brotaçào das estacas quanto aos tratamentos es

tudados, deduzindo que pélra c�,tc par;imctro nãohouveinfluência 

do comprimento das manivas. C o IH r e l a ç é.1 o à f o r maçã o d e has-

tes, observou que conforme a maniva aumentava em comprimento, 

emitia maior nGmero de hastes, Lendo constatado que as esta-

cas de 30,0 cm produzirarn rnaís hastes que as de 20,0 cm, e es 

tas por sua vez mais que as de 10,0 cm. Neste caso, conside-

rou que este comportamento pode ser devido ao fato de as esta 

cas de maior comprimento possui rem mais gemas, al�m de encer-

rarem maiores quantidades de reservas nutritivas. Observou 

ainda que as estacas de maior comprimento, que formaram maior 

nCmero de hastes, foram as que produziram menores quantidades 

de raízes. Para a produç�o de rafzes o autor constatou que 

maiores rendimentos foram obtidos com estacas de 10,0 cm, se

guidas pelas de 20,0 cm, 

Concluiu que os diferentes comprimentos de ma

nivas oferecem as mesmas possibilidades quanto � brotaç�o. e

que a medida que se aumenta o comprimento das estacas, estas 

tendem a produzir maior nGmero de hastes o que origina meno-

res rendimentos em ra1zes. Os maiores rendimentos foram obti 

dos com manivas mais curtas, concluindo que para obter maio-

res produç6es de rafzes devem ser uti I izadas estacas com 10,0

cm de comprimento. 

WHOLEY e COCK (1979), visando desenvolver um 

sistema de propagaç�o r�pida de mandioca em condiç�es de cam

po, realizaram experimento utilizando manivas com comprimen

tos de 2,5 cm (contendo uma gema), 5,0 cm (contendo duas ge-



. 8. 

mas), 10,0 cm e 20,0 cm (de uso tréldicional), oriundéls de re-

giões mais lenhosas e mais herbáceas de plantas do 

M Col 1476 com 10 meses de idade, e verificaram que 

cultivar 

nenhum 

broto emergiu das estacas com 2,5 e 5,0 cm de comprimento orl 

ginárias das regiões mais herbáceas das plantas, sendo que d� 

corridos 35 dias ap6s o plantio, estas estacas e urna pequena 

porcentagem de estacas com 10,0 e 20,0 cm de comprimento ori

undas das mesmas regiões haviam se decomposto no solo. Com 

relação � velocidade de brotação, esta foi mais lenta para as 
--

estacas provenientes das regioes mais lenhosas com 2,5 e 5, o

cm de comprimento do que as de 1 O, O e 20, O cm. Os autores 

servararn que mais de 50% das manivas lenhosas com 2,5 cm 

ob 

de 

comprimento falharam no seu estabelecimento, quando as de 5,0 

cm apresentaram apenas 15% de falhas. 

CONCEIÇÃO (1981) se refere a trabalho realiza

do em colaboração com SAMPAIO em 1973, em que, da mesma forma 

que para NORMANHA e PEREIRA (1950), tamb�m constataram corre-

lação positiva entre maiores comprimentos de estacas e maio-

res produções de rafzes de mandioca. Atrav6s de experimenta-

ção realizada em Cruz das Almas, Bahia, com o cv. Cigana, os 

autores considerando os resultados obtidos elegeram o compri

mento de 20,0 cm para as manivas como o mais conveniente devi 

do aos seguintes fatores: utilização de menores quantidades 

de ramas por unidade de área quando comparado ã comprimentos 

maiores; maior porcentagem de brotação e de plantas mais pro

dutivas; e maior produção de rafzes por unidade de área. 

PORTO e MATTOS (1981), com a finalidade de es

t u d a r a i n f 1 u ê n e i a d o t a rn a n h o d a m ,Hl i v a s o b r e o n Ú rn e r o d e h a s

tes, rendimento em rarzes e caracterfsticas agron�micas da 

m.::indioca, conduzirom um experimento cm Cruz das Almas, Bahia, 

utilizando os cultivares B G M- O 3 BGM-02 e o clone 
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EAB-503 e manivas com 10,0, 20,0, 30,0 e 40,0 cm de comprl 

menta. Com base nos resultados obtidos, os autores conclui

ram que: o comprimento da maniva influenciou o nGmero de has

tes produzidas por planta, o que foi comprovado nos tr�s cul

tivares estudados. Em relação â produção de biomassa total, 

o clone EAB-503 de porte ereto, produziu mais � medida que

o tamanho da estaca aumentou ate 40,0 cm, enquanto que nos

cu l t i vares B G M - O 2 e B G M - O 3 r a mi f i c a d os , esta produção mi

xima estabi1izou-5e a partir de manivas com 30,0 cm. A altu

ra das plantas e o diâmetro das haslcs medidos aos 4 meses a-

pos o plantio, foram influenciados pelo comprimento da mani-

va, sendo que a altura aumentou com o tamanho da estaca, ao

passo que o diâmetro midio da haste diminuiu.

Os auto1·cs chêlmara111 a atcnçao para o fato que 

a influência do tamanho ela maniva na altura das planta'., e no 

d i â m e t r· o d a s h a t e s f o i n o t a d a , v e r í f i c a n d o q u e rn a n i v a s c o m 

10,0 cm de comprimento formaram plantas menores, mostrando uma 

tendência da alt11ra da planla aumentar com o comprimento da 

maniva utilizada no plantio. Estatisticamente, apenas as 

plantas oriundas de estacas com 40,0 cm foram superiores aqu� 

las obtidas de manivas com 10,0 cm. O diâmetro m�dio da has

te medido a 10,0 cm do solo aos 4 meses diminuiu com o aumen

to do comprimento da maniva, o que indica que este comporta

mento parece estar relacionado com a altura da planta e o nG

mero de hastes por planta, baseando-se no fato de que plantas 

com maior nGmero de hastes provocaram maior sombreamento, o 

que leva a um maior crescimento e, ern consequência uma redu

çao do diâmetro das hastes. 

FILGUEIRA e CORREA (1982), com a finalidade de 

verificar o efeito do comprimento da maniva e da profundidade 

de plantio em três cultivares de mandioca, com relação à pt·o-
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duç�o de rafzes, produç�o de amido, produção de ramas e ao 

teor de amido e matéria seca nas r-aízes, conduzir·am um experi_ 

mento em condiç5es de campo na Escola Superior de Agricultura 

de Lavras, Minas Gerais. Utilizaram manivas com três diferen 

tes comprimentos (15,0, 25,0 e 35,0 cm) obtidas de três culti 

vares Branca de Santa Catarina , Sonora e Riqueza e pia� 

taram-nas a quatro diferentes profundidades (5,0, 10,0, 15,0 

e 20,0 cm). Os autores observaram influência dos comprimen-

tos da maniva, profundidade de plantio e cultivares nas res-

postas das características analisadas, embora nem sempre de 

maneira significativa. 

Assim, com relação � produção de raízes, obser 

varam efeito significativo para o comprimento de 25,0 cm da 

maniva, o qual apresentou maior produção, apesar de não ter 

diferido do comprimento de 35,0 cm. O desdobramento da inte-

raçao entre profundidade e cultivar mostrou que apenas o cul-

tivar Sonora foi influenciado pela profundidade, tendo pro-

porcionado maior produção quando plantado a 10,0 cm de profu� 

didade. 

Para a produção de amido, o comprimento de 

25,0 cm apresentou maiores valores quando comparado ao de 

15,0 cm, porém também não diferiu do comprimento de 35,0 cm. 

Com relação a este parâmetro o cultivar Sonora foi signifi-

cativamente superior aos demais, sendo que também foi influen 

ciado pela profundidade, tendo apresentado o melhor desempe

nho quando plantado a 10,0 cm de profundidade, porém não dife 

rindo da profundidade de 5,0 cm. 

Com relação �s ramas, a produção destas foi 

maior� medida que se aumentou o comprimento da maniva, nao 

havendo por�m diferença significativa entre as estacas de 
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25,0 e 35,0 cm de comprimento. Neste caso o 'Riqueza' apre-

sentou maior produç.ão de ramas, diferindo significativamente 

do 'Branca de Santa Catarina 1
, mas não do 'Sonora'. -

Quanto a 

profundidade, não foi constatado efeito deste fator sobre a 

produç.ão de ramas. 

Para os teores d e  amido e peso da matéria seca 

nas raízes, a análise estatística demonstrou efeito altamente 

significativo apenas para os cultivares, tendo o cultivar So

nora apresentado desempenho significativamente superior aos 

demais. 

2.2. Posição das manivas na planta de origem 

Quanto a parte da planta que pode fornecer es-

tacas, deve-se relacion�-la com a sua idade. Plantas 

jovens, somente permitem tomar pequena porç.ão da parte 

mui to 

basal 

do caule, para ser utilizada em condições de campo. À medida 

que a planta cresce e o caule acumula mais reservas, a planta 

pode fornecer mais estacas utilizando-se maior parte das ram1 

ficaç.Ões. A revisão de 1 iteratura também revela que h� dife-

renças na recomendação no que diz respeito à parte da 

que deve fornecer as manivas. 

Huertas (1940), citado por KEATING e 

planta 

EVENSON 

(1981), mencionou que estacas oriundas da porção basal das 

plantas proporcionam uma melhor emerg�ncia dos brotos em con

dições de campo, embora tal br·otação tenha velocidade ligeir� 

mente menor quando comparada a estacas mais jovens provenien

tes das regiões apicais das plantas. 
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MENDES (1940), na E.S.A. 1 1 Luiz de Queiroz 11 em 

Piracicaba, trabalhando com plantas com um ciclo ve9etativo 

de idade do cv. Vassourinha, classificou as suas ramificações 

em três classes bem distintas: ramas do pé ou da base, equiv� 

lentes� haste principal, Única, ate a sua primeira ramifica-

çao, caracterizando-se por serem as mais velhas, grossas e le 

nhosas da planta; ramas do meio, como as ramas que a partir 

da ramificação da base se constituem numa segunda geração de 

ramos; e ramas da ponta, uma terceira geração, mais nova, ver 

de e herb�cea, que normalmente aparece antes da Última, sendo 

esta pouco desenvolvida. Com base nesta classificação, o au-

tor uti I izou como estacas somente o terço médio de cada tipo 

de ramificação, e durante tres anos consecutivos r·ealizou ex-

perimento visando conhecer a influência do material de plan-

tio retirado de diferentes partes da planta no corílportamento 

vegetativo e produtivo da mandioca. Como comprimento das ma-

n i v as , a d o to u o e q u i v a l ente a 3 g e 111 a s par a a que 1 as 

das ramas do pe, e 2 gemas para as demais. 

or·iunda:; 

Durante os tres anos de experimentação, obser-

vou que maiores porcentagens de brotaçÕes corresponderam 

rnanivas mais grossas oriundas das porções basais das plantas, 

ao passo que o maior número de plantas mortas apos o nasc,men 

to correspondeu �s estacas mais finas provenientes das ramas 

da ponta. Com relação� produção de rafzes, constatou o mes-

mo comportamento, isto e , plantas nascidas de estacas proven2_ 

entes das ramas do p� produziram mais, sendo seguidas por a

quelas provenientes das ramas do meio, cabendo �s plantas nas 

cidas de estacas origin�rias das ramas da ponta as menores 

produções. Da mesma forma, obteve o mesmo comportamento pro-

dutivo com relação ao rendimento em amido das rafzes produzi

das. 
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O autor, apos analisar os resultados obtidos 
-

as seguintes conclusões: as manivas provenientes 

da ponta s�o as que causam mais falhas na lavoura, 

das 

seja 

por nascerem mal, seja por morrerem com maior facilidade; a 

produç�o total, que � funç�o da produç�o individual e princi

palmente do n�rnero de plantas por hectare, e melhor assegura

da pelas estêlcas oriundas dêls ramas cio pe, e comprometida pe

las provenientes das ramas da ponta; a produç�o de amido e 

maior quando se uti l izarn estacas de maior diâmetro oriundas 

das ramas do pe; e considerando a produçao total e iJ r I quezél 

em amido, as manivas finas provenientes das ramas da ponta d� 

vem ser exclufdas corno elementos de propagaç�o da mandioca. 

KROCHMAL (1969), em seu trabalho sobre a prop� 

gaç�o da mandioca, menciona que estacas grossas retiradas da 

porç�o basal das plantas de origem desenvolvem-se melhor que 

aquelas selecionadas a partir das regiões apicais das mesmas. 

Na discuss�o dos resultados obtidos por CANNO

NO (1970), em trabalho relatado no Ítem anterior, no qual es

tudou a influ�ncia de diferentes comprimentos de manivas obti 

das de diferentes partes da planta de origem, na brotaçâo,fo� 

maçâo de hastes e produçâo de r�fzes, 

pela análise da variância realizada, 

o autor verificou que 

nâo houve diferença sig-

nificativa para a brotaçâo das 

estudados, con�luindo que para 

estacas quanto aos 

este parâmetro nao 

tratamentos 

houve 1n-

flu�ncia da proced�ncia das manivas em relaç�o �s suas posi-

çoes nas plantas de origem, corno tamb�rn as diferentes proce

d�ncias das estacas n�o influiram no nGmero de hastes forma

das por maniva. Com relaç�o � produç�o de rafzes citou que 

as diferenças entre os rendimentos o�tidos nâo foram signifi

cativas, embora tenha observado que as manivas oriundas das 

ramificaç�es secund�rias produziram mais que as procedentes 
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das hastes principais e ramificaç�es primarias das plantos. 

Conclui que todas as proced�ncias das estacas oferecem iguais 

possibilidades de �xito quanto � brotaç�o, ao numero de 

tes formadas e ao rendimento em rafzes de reservas. 

has-

Em experimentaçao agrrcola, desde que esta nao 

vise o estudo da influ�ncia de manivas obtidas de diferentes 

partes da planta no comportamento produtivo da mandioca, CE

LIS e TORO (1974) recomendam utilizar somente uma determinada 

parte da planta ao selecionar o material de plantio, ante a 

possibilidade de haver diferenças no comportamento das plan-

tas experimentais. Os mesmos autores citam JEYASEELAN (1951) 

e DELGADO (1970), os quais atrav�s da experimentaç�o, consid� 

rarn mais proveitoso utilizar-se estacas provenientes da 

çao basal das plantas de mandioca. 

por-

TINEO (1976), considerando que as hastes da 

planta da mandioca v�o amadurecendo a partir da base em dire

çao as suas extremidades, recomenda cl iminar a parte verde su 

perior e a parte basal das plantas, uma vez que estas porçoes 

produzem estacas de qual idade inferior, devendo-se 

para o plantio a parte restante. 

utilizar 

Em algumas experimentaç�es, verificou-se que o 

posicionamento das estacas na planta de origem interage com o 

material gen�tico utilizado, fornecendo resultados diversos. 

Assim, na Colombia, CIAT (1977), trabalho rea-

1 izado com estacas contendo duas gemas provenientes da haste 

principal, ramificações primárias e ramificações secundárias, 

visando analisar se a procedência das manivas influenciava a 

brotaç�o, o n�mero de brotos formados e a formaç�o inicial de 

raízes de dois cultivares de mandioca 'CMC 40' e 'M Col 2 2 
1 

, 

demonstrou que para ambos os cultivares as estacas tomadas das 
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porcentagem de brotação. Para o 1 CMC 40 1
, as rnanivas 

nientes das ramificaç6es primárias produziram o maior 

• 1 5 .

maior 

prove-

numero 

de brotos, seguidas pelas manivas oriundas da haste principal, 

ao passo que para o 1 M Col 22 1 o maior numero de brotos forma 

dos foi obtido pelas estacas correspondentes ã haste princi-

pai das plantas. Para ambos os cultivares, as manivas prove-

n i entes das rami f i caçÕes secundâr ias produziram o menor núme

ro de brotaçé"ícs, sendo que ern rcliJçcÍo a Forrnação iniciéll de 

raízes, n�'ío houve diferenças quanto <l pr-ocedência das rnanivas. 

Outro trabaiho realizado na Colombia e public� 

do pelo CIAT (1978), Lambêrn demonstrou a influência da proce

dência das estacas com relação ã posição nas plantas que lhes 

deram origem, no comportamento de três cultivares de rnandio-

ca: 1 M Mex 52 1
, 

1 M Mex 59 1 e 1 CMC 40 1
, sendo as estacas oriun 

das da haste principal, rarnificaçÕes primárias e ramificações 

secundárias. De uma maneira geral, para os três cultivares 

estudados, todas as manivas apresentaram porcentagem de brota 

çao acima de 90;, com exceção ãquelas oriundas da haste 

principal do 1 M Mex 52 1 que apresentaram 74,5% de brotação. 

Neste cultivar houve superioridade para as estacas provenien

tes das ramificaç�es secundárias seguidas pelas manivas das 

ramificaç�es primárias. 

Considerando o 'CMC 40 1
, todas as manivas apr� 

sentaram 100% de brotaç�o, ao passo que para o 1 M Mex 59' 

houve superioridade das estacas oriundas da haste principal, 

seguidas pelas originárias das ramificações primárias e secun 

dârlas. Com relaç�o � produção de raízes, os maiores rendi-

mentas foram obtidos pelas manivas procedentes das ramifica-

ç�es secundárias para os cultivares M Mex 52 e M Mex 59 

e pelas manivas originárias das ramificaç�es primárias para o 
1 CMC40 1

• 
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CORREA (1977), CORREA e ROCHA (1979) e TORO e 

ATLEE (1981), consideram que, a utilização no plantio de mani 

vas oriundas do terço superior das plantas de origem não e a

conselhável, porque geralmente sao mais finas e herbáceas,po� 

suem menores quantidades de reserva, tornam-se mais suscetí-

veis ao ataque de pragas e �  ocorr�ncia de doenças, alêm de 

apresentarem menor velocidade de brotação e or1O1narem maior 

numero de falhas na cultura, diminuindo a produção da 

mesma. As mesmas considerações fazem MATTOS (1979) e CONCEI-

ÇÃO (1981), acrescentando porém, que estacas provenientes das 
~ 

porçoes basais das plantas de origem também não devem ser uti 

1 izadas como material de plantio, pelo fato de se apresentarem 

muito l ignificadas e com medula fina. 

2.3. Diâmetro das manivas 

Também com relação ao di3metro das manivas, de 

ve-se relacioná-lo com a idade da planta e com o posicioname� 

to das ramas na mesma. Conforme foi visto anteriormente, com 

o crescimento da planta o caule acumula mais reservas, origi

nando novas ramificações, obtendo-se maior variação do diâme

tro das estacas provenientes das várias ramificações da plan-

ta. Porém ao se realizar a revi são de 1 i teratura sobre este

assunto, verifica-se que poucos sao os trabalhos que se refe-

rem � import�ncia do diâmetro da maniva, encontrando-se muito

mais citações e recomendações do que propriamente pesquisas.

\.JHOLEY ( 1974), analisou a fisiologia do ciclo 

inicial do crescimento da mandioca, verificando que este pe

rfodo pode ser dividido em duas fases, onde primeiramente tem 

-se uma fase de regeneração compreendendo desde o plantio até

o suficiente desenvolvimento do sistema radicular, e urna fase 
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de estabelecimento representando o perfodo durante o qual o 

crescimento do caule depende das reservas da estaca, ate que 

a parte aerea estejo produzindo suficiente fotossíntese, para 

perrnitir o crescirnento autônomo. Uma vez plantada, a maniva 

esta a merc� do solo e do ambiente aéreo imediatamente ao seu 
--

redor. Sem um sistema radicular, a regenera ç a o da nova plan-

ta depende totalmente das reservas de umidade e carboidratos 

da estaca. D a m e s m a f o r· ma , s e m f o l h a s , o s b r o t o s q u e 

da maniva e promovem a regeneraç�o da nova planta devem 

nascem 

con-

tar com as reservas de carboidratos armazenados nos tecidos 

da estaca. Estes fatos determinam que as possibilidades de 

se formar uma nova planta estão int irnamente 1 igadas às reser

vas de umidade e carboidratos da estaca, e que estas por sua 

vez, são função do diâmetro e do comprimento da mesma. 

Segundo TLNEO (1976), além de apresentarem boa 

sanidade e idade entre 8 e 12 meses, as estacas devem possuir 

um comprimento de 20,0 a 25,0 cm e um diâmetro de 2,0 cm, a 

fim de proporcionarem um bom estabelecimento de plantas no 

campo. 

CORREA (1977), considera que o material de 

plantio selecionado deve possuir de 2,5 a 3,0 cm de diâmetro, 

evitando-se o uso de manivas finas, as quais originam brota-

ç�es fracas em razao da pequena quantidade de reservas que 

possuem. 

MATTOS (1979), recomenda para o plantio de man 

dioca, a utilização de rnanivas com aproximadamente 2,5 cm de 

diâmetro, por considerar que estas resistem mais as intempê-

ries do ambiente, e ap6s o plantio originam plantas mais vig� 

rosas. 
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C O N C E I Ç í\ O ( 1 9 8 1 ) , 1- e c o me n d a u t i l i z a r n o plan-

tio, manivas maduras, de boa grossura, com aproximadamente 

2,0 cm de diâmetro, e até 30,0 cm de comprimento pois são mais 

ricas em reservas, resistem por mais tempo às adversidades do 

ambiente, originam plantas mais vigorosas e garantem melhor 

população de plantas à cultura. 

DANTAS t olU (1981), também ao se referirem 

a seleção e preparo do material para plantio, consideram que 

as manivas devem possuir 20,0 cm de comprimento, com 5 a 7 g� 

mas e diâmetro em torno de 2,5 cm. 

KEATING e EVENSON (1981), visando determinar os 

efeitos da natureza das estacas sobre o desenvolvimento e pro 

dução de plantas de mandioca, realizaram um experimento na 

Austrâl ia, trabalhando com os cultivares MAUS 7 e MAUS 1C 

de onde retiraram manivas com comprimento uniforme de 20,0

cm, porém com 3 diâmetros diferentes correspondentes a 3 dife 

rentes posiç6es das manivas nas plantas de origem. Assim, p� 

ra o 1 M A U S  7' foram obtidas manivas com 3,1; 2,5 e 1,9 cm de 

diâmetro, e para o 1 M AUS 10 1 manivas com diâmetros de 3,7; 
2,7 e 1 ,9 cm, diâmetros estes que para ambos os cultivares 

correspondiam às manivas retiradas das hastes princiais, rami 

ficaç6es primárias e secundárias das plantas, respectivamente. 

Pela análise dos resultados obtidos os autores observaram 

que com relação à emergência dos brotos, esta foi ligeiramen

te atrasada para as estacas de menor diâmetro oriundas das ra 

mificaç6es secundárias, porém este efeito foi significativo 

apenas para o 1 M AUS 10 1
• A utilização de estacas de menor 

diâmetro do 1 M AUS 10 1 também resultou em ligeira redução pe.c_ 

centual da emergência final dos brotos. 

Quanto ao n�mero de hastes produzidas por mani 

va,os autores constataram que foi reduzido naquelas de menor 
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diâmetro, sendo significativo apenas par-a o 'M AUS 10'. O nú 

mero de raízes produzidas por planta nao foi significativame� 

te afetado pelo diâmetro das manivas. Com relaç�o à produção 

total das plantas e à produção de rafzes, observaram que com 

a diminuição no diâmetro das estacas os valores daqueles pari 

metros tamb�m diminuiram, por�m esses efeitos foram pequenos 

e não significativos. Para ambos os cultivares, os resulta-

dos obtidos relativos à emergência final dos brotos, ao nume-

ro de hastes produzidas por maniva, ao número de raízes prod� 
-

zidas por planta e à produção de raízes, diminuíram a medida 

parame

estacas 

oriundas 

que diminuiram os diâmetros das estacas, isto e, os 

tros estudados apresentaram maiores valores para as 

provenientes das hastes principais, seguidas pelas 

das ramificações primárias e estas pelas originárias das rami 

ficações secundárias. 

Os autores concluem que existem evidências de 

que o decl Ínio no vigor geral da planta está associado ao uso 

de estacas de menor diâmetro originárias das regiões mais al

tas da planta (ramificações secundárias), e que os diâmetros 

uti I izados neste experimento n�o foram suficientemente peque

nos para que houvesse uma redução significativa da produção 

Consideram ainda que o trabalho foi realizado sob condições 

agron6micas favoráveis e que a sobrevivência das estacas de 

menor diâmetro pode ser reduzida em condições menos favorá-

veis contribuindo 

ja reduzida. 

') a ... .., a '' e a p r no� l' r::; r\ ri D � l d fU \....l -1'::,-1,,::,1,..,, "<J..._., rafzes tuberosas se-

MATTOS e! otii (1981), com a final idade de es

tudar a influência de manivas com diferentes comprimentos com 

binadas com diferentes diâmetros, em três cultivares de man-

dioca e objetivando conhecer at� que ponto o menor diâmetro 

da maniva pode ser compensado pelo seu maior comprimento, sem 
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influir na brotaç�o e produç�o da mandioca e assim permitir 

utilizar da melhor forma um maior volume da parte aérea da 

planta como material 

Cruz das Almas - BA, 

de plantio, 

utilizando 

conduziram um experimento em 

os cultivares BGM-0001 , pr� 

coce, BGM-0116 , semi-precoce; e BGM-0072 , tardio; dos 

quais foram retiradas manivas com as seguintes combinações en 

tre comprimentos e diâmetros, respectivamente: 10,0 cm x 3,0 

cm; 15,0 cm x 2,5 cm; 20,0 cm x 2,0 cm; 25,0 cm x 1,5 cm e 

3 O, O cm x 1 , O cm. 

Analisando os resultados obtidos, os autores 

notaram resposta para os tratamentos quanto � população final 

de plantas, onde o 'BGM-0116', apesar de estatisticamente su

perior ao 1 BGM-0072' não diferiu do 'BGM-0001;. Manivas com 

20,0 cm x 2,0 cm; 10,0 cm x 3,0 cm; 25,0 cm x 1 ,5 cm e 1 5 , O 

cm x 2,5 cm não diferir-am entr-e si e foram estatisticamente su 

periores a maniva com 30,0 cm d e  comprimento por 1 ,O cm de 

diâmetro, o que segundo os pesquisadores, pode ser atribuído 

ao menor volume percentual de reservas contido em manivas des 

te Gltimo tamanho. Quanto a produção de rafzes, também cons

tataram respostas para tratamentos, onde o 'BGM-0001 1 foi su

perior ao 1 BGM-0072* sem deferir do 'BGM-0116'. Observaram 

que manivas com 15,0 cm de comprimento por 2,5 cm de diâmetro 

apresentaram produções superiores �s de 30,0 cm x 1 ,O cm, sew 

contudo diferirem dos demais tamanhos estudados, Também para 

este comportamento, os autores atribuem como causa a menor 

porcentagem de reservas contidas nas manivas de maior compri

mento e menor diâmetro, o que teria provocado um baixo desen

volvimento inicial e uma menor população final de plantas na 

colheita. 

Pelas análises e observações feitas, MATTOS et 

alii (1981), concluiram que: é possível utilizar manivas com 
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1 ,5 cm de diâmetro desde que seja compensado pelo comprimento 

de 25,0 cm, sem perigo de afetar a brotação e a produção; ma

nivas com di3metro em torno de 3,0 cm podem ser usadas em com 

prirnento mfnimo de ate 10,0 cm, desde que as gemas se aprese� 

tem viáveis; manivas com 15,0; 20,0 e 25,0 cm de comprimento 

por 2,5; 2,0 e 1 ,5 cm de diâmetro, respectivamente, foram as 

que apresentaram maiores rendimentos em rafzes e popu1aç5es 

mais uniformes; manivas com 1,0 cm de diâmetro prejudicaram a 

brotaç�o e a produção, mesmo quando compensadas pelo compri

mento; existe uma dirninuição na porcentagem de reservas a me

dida que se utiliza manivas mais finas; é possível aumentar a 

taxa de multipl icaçao da mandioca através do uso de manivas 

com 10,0; 15,0 e 20,0 cm de comprimento por 3,0; 2,5 e 1,5 cm 

de diâmetro, respectivamente. 

Segundo DOMINGUEZ (1982), para determinar o 

diâmetro apropriado da maniva, deve-se estabelecer uma rela

ção entre o diâmetro total e o diâmetro da medula, fazendo-se 

um corte transversal na estaca. Se o diâmetro medular é 

igual ou inferior a 50% do diâmetro da estaca, esta tem o 

diâmetro adequado para o plantio. Recomenda, como regra ge

ral, que o diâmetro das manivas selecionadas não seja infe

rior à metade do diâmetro da porção mais grossa do caule do 

cultivar que se está utilizando. 
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3. MATERIAL E METODOS

O presente experimento foi realizado em area 

do Departamento de Agricultura e Horticultura da Escola Supe-

rior de Agricultura 11 Luiz de Queiroz 11
, localizada no 

. ,. 

mun1c1-

pio de Piracicaba, Estado de São Paulo, cujas coordenadas 

22
°

42 1 de Latitude Sul e 47
°

38 1 de Longitude Oeste.

sao 

A pesquisa no campo foi realizada em dois anos 

consecutivos, durante os períodos compreendidos entre 23 

setembro de 1980 e 23 de julho d e  1981 e 01 de setembro 

de 

de 

1981 e 20 de julho de 1982, datas correspondentes 

de plantio e colheita do primeiro e segundo anos de 

mentação, respectivamente. 

3. l . eu l ti vares

Três foram os cultivares utilizados: 

as epocas 

experi-

'Manti-

quei ra 1
, 

1 jaçanã e 1 Pl rassununga 1
, todos pertencentes ao gru

po das mandiocas mansas ou doces, cujas raízes se destinam ao 

consumo de mesa. De acordo com PEREIRA (1978), os cultivares 
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utilizados apresentam as seguintes características. 

'Mantiqueira': procedente da Estação Experime� 

tal de Pindamonhangaba do Instituto Agronômico de Campinas, 

apresenta porte arbustivo com altura de 1 ,80 m, podendo atin

gir 2,00 m em solos de alta fertilidade; hastes de coloração 

marrom-clara. Suas raízes de formato cilíndrico são grossas 

e grandes, com película marrom, de fâci l desprendimento da ca2_ 

ca. A casca com espessura de l ,6 mm destaca-se da polpa com 

facilidade, porém quebrando, apresentando a coloração rosea 

ou arroxeada. A polpa é de coloração branca. Para um ciclo 

vegetativo o seu rendimento em rafzes pode ser avaliado em 

23,0 toneladas por hectare, com 36,8% de amido. De boas qua

l idades culinárias, apresenta t ambém boa resistência à broca 

das hastes {Coe.f.o.6te1LntL.6 gflcrn)._c_ol.f.,i..1.i Pierce) e à bacteriose 

(XanthomonaJ.i manihoti1.i Starr). 

1 Jaçanã 1
: obtida na Seção de Raízes e Tubércu

los do Instituto Agron6mico de Campinas, apresenta porte ar

bustivo com altura variável de l ,60 m a  2,00 m, com hastes de 

coloração marrom-clara. Suas raízes são cilíndricas ou côni-

cas, grossas, com película marrom de fâci 1 desprendimento da 

casca. O córtex é branco e de fácil desprendimento da polpa. 

Também branca é a coloração da polpa. Para um ciclo vegetat� 

vo o rendimento pode ser estimado em 20,0 toneladas de rafzes 

por hectare, com um teor de amido de 37,5%. Apresenta exce

lentes qualidades culinárias, prestando-se muito bem para co� 

sumo, cozida ou frita, tendo plena aceitação pelos consumido

res. Apresenta boa resist�ncia à broca das hastes (Coeto1.itefL 

nu� gnanieolli.6 Pierce) e à bacteriose (Xanthomona.6 Manihoti� 

Starr ). 
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1 Pirassununga 1

: procedente de Pirassununga, m� 

nicípio do Estado de São Paulo, apresenta porte arbustivo com 

altura variável de 1,20 rn a 1,40 m, podendo atingir 1,70 m em 

solos férteis. Apresenta as hastes de coloração cinza ou es-

verdeada. Suas raízes de boa conformação, são ci 1Índricas e 

grossas, sésseis, com película marrom-clara, desprendendo-se 

fac i )mente da casca. O córtex com espessura de 1 ,2 mm, apre

senta-se de cor palha que se desprende facilmente da polpa. 

A polpa é de coloração creme-clara. Para um ciclo vegetativo 

o seu rendimento em raízes pode ser avaliado em 18,0 tonela

das por hectare, com 36,5% de amido em média. Apresenta boa

resist�ncia à broca das hastes (Coeeo6tennu6 g4ani�olli6 Pier

ce) e à bacteriose (Xanthomona6 manihoti6 Starr).

3.2. Seleção de manivas 

Ramas maduras e sadias foram obtidas de plan

tas com cerca de 12 meses de idade, provenientes da coleção 

de mandiocas para mesa do Departamento de Agricultura e Horti 

cultura da E.S.A. 11Luiz de Queiroz 11 • Para tanto e de acordo 

com o hábito vegetativo dos cultivares escolhidos, conforme 

ilustra a Figura 1, efetuou-se o corte e a separação das has

tes principais e ramiflcaç5es primárias e secundárias das 

plantas, para cada culti.var utilizado, correspondentes às pa_i::. 

tes basais, medianas e apicais das mesmas. 

Em seguida, as ramas foram transportadas ao la 

boratório do Departamento de Agricultura e Horticultura da 

E.S.A. "Luiz de Queiroz", onde foram serradas separadamente 

haste principal e ramificações, obtendo-se manivas com compri 

mento uniforme de 20,0 cm. Posteriormente, utilizando-se de 

um paquímetro, determinaram-se os diâmetros tomados na parte 

mediana das manivas. Em função de uma análise preliminar fei 
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ta no material de plantio selecionado, adotaram-se os 

tes diâmetros médios para tratamentos: 

. 2 6. 

segui� 

da haste 

2,6 ± 0,2 cm, representando manivas 

principal da planta; 

2,0 ± 0,2 cm, representando manivas 

das ramificações primárias da planta; 

1 ,4 ± 0,2 cm, representando manivas 

das ramificações secundárias da planta. 

O número médio de gemas por maniva de 

retiradas 

retiradas 

retiradas 

acordo 

com o seu diâmetro e a sua posição na planta de origem, 

cada cultivar utilizado, pode ser observado na Tabela 1. 

para 

3.3. Solo e anâlise química do solo 

O solo da área experimental é classificado ao 

nível de grande grupo como Terra Roxa Estruturada, tendo a 

sua análise química apresentado os valores encontrados na Ta

bela 2. A análise foi realizada pelo Laboratório de Solos do 

Departamento de Solos, Geologia e Fertilizantes da E.S.A. 

11 Luiz de Queiroz 11 • 
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Tabela 1. Número mêdio de gemas por maniva em função do seu 

diâmetro e da sua pos içao na planta de ori gem, nos 

doi s anos de ensaio. 

N? de g emas/maniva 
Cultivares Diâmetro méd io 

l ? ano 2? ano 

2, 6 + O, 2 cm l O 1 O 
1 Mantiquei ra 1 2 , O ± O , 2 cm 9 8 

1 , 4 ± O, 2 cm 7 5 

2, 6 ± O, 2 cm 1 O 1 1 

1 Jaçanã 1 2, O + O, 2 cm 7 4 

1 , 4 ± O , 2 cm 6 4 

2,6 ± O, 2 cm 16 1 3 

'P irassunun g a' 2, O t O, 2 cm 1 1 1 2 

1 , 4 ± O , 2 cm 7 6 

Tabela 2. A ná l i se química do solo. 

Teor trocável em mi 1 i equivalentes/ l 00 ml de ter ra 
Carbono 

pH 
-

organico Fósforo Potássio Cálcio Magnésio Alumínio Hidrogênio 

% Po3-
4 

K
+ 

Ca
2+

Mg 
2+ 

Al3+ 
H

+ 

5,4 1, 32 O, 19 0,37 4,48 1 , 12 O, 16 4,32 
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3.4. Instalação do experimento 

O preparo do solo nos dois anos do experimento 

sempre constou de uma aração a média profundidade (25 cm), se 

guida de uma passada de enxada rotativa para o destorroamento 

do mesmo. Em seguida, promoveu-se o nivelamento do terreno 

através de utl 1 ização de enxadas. 

Uma vez preparado, procedeu-se o coveamento 

através de enxadas, obedecendo-se o espaçamento de 1 ,O m x 

1,0 m. As covas abertas com aproximadamente 25,0 cm de com

primento e 10,0 cm de profundidade foram a seguir adubadas 

colocando-se os fertilizantes no fundo das covas, os quais fo 

ram misturados com o solo visando-se evitar o contato destes 

com as manivas. A adubação mineral de plantio constou da dis 

tribuição por cova de 10,0 g de sulfato de amônio como fonte 

de nitrogênio, 40,0 g de superfosfato simples como fonte de 

fósforo e 3,0 g de cloreto de potássio como fonte de potás

sio, correspondente a 20,0; 80,0 e 30,0 kg por hectare de N, 

P
2
o

5
e K

2
o, respectivamente. 

As doses de nitrogênio e potássio de acordo 

com a análise do solo, ficaram dentro dos limites normalmen

te recomendados. O fósforo foi aplicado em quantidade bem su 

perior à recomendada considerando-se que a mandioca ê planta 

que responde de maneira expressiva às adubações fosfatadas 

com relação à produção de raízes. 

Após a realização da adubação de plantio, as 

manivas foram distribuídas, colocando-se uma maniva por cova 

na posiç�o horizontal, executando-se em seguida a 

com cerca de 10,0 cm de terra atrav�s de enxadas. 

cobertura 
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3.5. Condução do experimento 

3.5.l. Irrigação 

No primeiro ano, após a instalação do experi

mento em 23 de setembro de 1980, devido à baixa e irregular 

precipitação, recorreu-se à irrigação da área do ensaio para 

suprir a necessidade de água exigida para a brotação das mani

vas e o desenvolvimento inicial das plantas. Assim, atrav�s 

de uma carreta tanque com capacidade de 2000 litros de agua 

tracionada por trator, promoveu-se a irrigação à razão de 7,0 

a 8,0 mm de água por metro quadrado. Ao todo foram 5 i rrig� 

ções, realizadas aos 3, 10, 17, 24 e 38 dias apos o plantio. 

No segundo ano de experimentação, os primeiros 

trinta dias apos o plantio em 01 de setembro de 1981, caracte 

rizaram-se como um perfodo de forte estiagem. Para garantir 

uma boa brotação das manivas e o consequente estabelecimento 

d as p l a n t as no campo , p r o move u - s e a i r r i g ação d a ã r e a ex per i -

mental nos mesmos moldes do primeiro ano de ensaio, totalizan 

do 7 rrigações realizadas aos 3, 7, 10, 14, 17, 21 e 28 dias 

apos o plantio. Em ambos os anos de experimentação, após as 

irrigações ocorreram precipitações suficientes para o desen

volvimento normal das plantas. Os dados de precipitação e 

temperatura m�dias referentes aos perrodos de brotação das es 

tacas e emerg;ncia dos brotos no campo para cada ano de expe

rimentação encontram-se na Tabela 3. Na Tabela 4 são aprese� 

tados os dados mensais de precipitação e temperatura m�dia r� 

ferentes ao período correspondente a cada ano de ensaio, for

necidos pelo Departamento de Ffsica e Meteorologia da 

E.S.A. 11 luiz de Queiroz". 
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Tabela 3. Precipitaçio e temperaturas médias em décadas, cor

respondentes aos períodos de brotação das manivas e 

emergência dps brotos, nos dois anos de ensaio. 

Período 

23.09.80 

a 

02.10.80 

03.10.80 

a 

12. 10. 80 

13. 1 O. 80

a 

22. 10. 80

23. 10.80 

a 

O 1. 11. 80 

02.11.80 

a 

11. 11. 80

Primei ro A no 

Precipi 
-

-

taçao 
(mm) 

4,7 

51, 8 

0,7 

51, O 

Tempe
raturas 
médias 

( º C) 

17,6 

19,4 

24,0 

23,2 

21,6 

Período 

01.09.81 

a 

10.09.81 

11. 09. 81

a 

20.09.81 

21.09.81 

a 

30.09.81 

01.10.81 

a 

10. 10. 81

11.10.81 

a 

20.10.81 

Segundo Ano 

PrecipJ_ 
taçao 
(mm) 

5,9 

43,9 

76,9 

Tempe
raturas 
médias 

(
º

e) 

20,2 

22,4 

23,5 

21, O 

20,0 
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Tabela 4. Prccipituç�o pluviométrica e ternperaturasmédias men 

sais do período de desenvolvimento dos ensaios. 

Ano Mês 
Precipitação Temperaturas 
mensal (mm) Médias (

0
c)

1980 Setembro 62,5 1 8 , O 

Outubro 5 2, 5 22, 4 

Novembro 145,2 20,9 

Dezembro l 85, l 22,5 

19 8 l Janeiro 290,l 22,3 

Fevereiro 71 , 2 25,8 

Março 65,5 24,7 

Abri l 74,5 2 1 , 7 

Maio 44,9 2 O, 3 

Junho 68,5 l 6 , 5

Julho 1 , 6 l 6, O

Agosto 3, 6 19, l 

Setembro 5, 9 22,0 

Outubro 2 3 l, 5 2 l , 1 

Novembro 167, 2 24,3 

Dezembro 21 l , 2 23,6 

1982 Janeiro 259,8 23, 2 

Fevereiro 22 1 , 8 25,4 

Março 1 3 2 , 3 23,7 

Abri l 12 5, 7 20,5 

Maio 62,7 1 8, 3 

Junho l 6 2 , 7 l 9 , 3

Julho 24,5 l 8, 5
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3.5.2. Controle do mato 

As plantas daninhas existentes na área experi

mental foram controladas através de enxada, realizando-se as 

capinas necessárias até o fechamento das entre 

plantas de mandioca. 

l i nhas pelas 

Assim, para o primeiro ano de experimentação, 

foram realizadas 4 capinas aos 24, 58, 84 e 129 dias após o 

plantio, constatando-se com maior frequ�ncia as seguintes es

pécies de plantas daninhas: ti ri rica (Cype,Jtul.:i Jtotundu-6 L.), 

c o r d a -d e -v i o l a (I pomo e a a e. wn i na ,ta Roe m . e t S c h . ) e g r ama -s e d a 

(Cynodon dac.tylon (L.) Pers.). 

No segundo ano de experimentação foram realiza 

das 5 capinas aos 55, 76, 106, 147 e 170 dias após o plantio, 

constatando-se com maior frequ�ncia as seguintes espécies de 

plantas daninhas: capim massambará (So1t9h.um hale,pen-6e (L.) 

Pers), ti ri rica (Cype.JtuJ.:i Jtotundu-6 L.), carrapicho de carneiro 

(Ac.an:tho-6pe!tmum h.,í.,-0pidum DC.), corda-de-viola (Ipomoe,a ac.umi-

nata Roem. et Sch.) e capim colchão (V,[9,í.,:ta1t,í.,a 

Willd.). 

3.5.3. Controle de pragas 

Durante o primeiro ano de experimentação, nos 

meses de novembro e dezembro de 1980 constatou-se um início 

de ataque de mandarovâ (E1tinngL6 e,flo L.), cujas lagartas fo

ram prontamente controladas pela pulverização do inseticida 

piretróide Decis à dosagem de 3 cm3 por 10,0 1 itros de água.

Também no m�s de dezembro de 1980, constatou-

-se a presença da broca dos brotos (Silba pendula Bezzi). a 

qual foi controlada por meio da catação rnanua l e 

dos brotos atacados. 

eliminação 
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Com relação ao sequndo ano do ensaio não se 

c o n s t a t o u a p r e s e n ç a d e E 11_ i n n 11 i 6 e 11 

(' o L. Quanto à broca dos 

brotos ocorreu apenas pequena infestação, não havendo necessi 

dade de controle desta praga. 

3.6. Colheita do experimento 

Nos dias 23 de julho de 1981 e 20 julho de 

1982, processaram-se as colheitas das parcelas relativas ao 

primeiro e segundo anos de experimentação, respectivamente. 

A operação de colheita constou 

c o r t e ma n u a 1 d a p a r te a e r e a ( ramas + f o l h as ) , 

inicialmente do 

das plantas. 

Através da utilização de facoes promoveu-se o corte das has-

tes principais das plantas aproximadamente a 20 cm acima do 

n í v e 1 dô s o 1 o. 

haste principal 

raízes 

Em seguida, utilizando-se a porção basal 

como apoio, promoveu-se o arrancamento das 

através de movimentos manuais de tração e pas com 

bração. Com o auxílio de enxadas e enxadões retiraram-se 

da 

ce 

vi

as 

raízes que enventualmente quebraram e permaneceram no solo. 

Finalmente, as raízes foram separadas das cepas, contadas e 

pesadas. As porções basais das hastes principais restantes 

juntamente com a parte aérea das plantas também foram pesadas 

para a determinação do índice de colheita da mandioca. 

3.7. Delineamento experir.iental 

O delineamento experimental foi um fatorial 3 x 

3 em blocos casualizados com 9 tratamentos, 5 repetições, to

talizando 45 parcelas. Os tratamentos foram: 

3 cultivares: 'Mantiqueira', 1 Jaçanã 1 e 1 Piras 

sununga 1
• 
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3 diâmetros de manivas: 2,6 ± 0,2 cm; 2,0 ± 

0,2 cm e 1,4 ± 0,2 cm. 

O tamanho das parcelas foi de 5,0 m x 6,0 m, 

contendo 30 covas. Foram utilizadas para a análise estatísti 

cas as 12 covas centrais de cada parcela, servindo as 

como bordadura. 

demais 

3.8. Características estudadas 

3. 8. 1.
- .

Velocidade e porcentagem de emergenc1a 

A emergência dos brotos por parcela foi anota

da a cada 2 dias, e calculada a velocidade de emergência, se

gundo MAGUIRE (1962), através da fórmula: 

V.E. =

onde: 

+ -- + . . . . . . .  . + 

n 

N 
n 

= numero 

dos na 

tagem. 

de brotos emergi-
a a a 

1 . , 2 • , ••• N. co n -

D = numero de dias desde 
n 

l ' � 1
ª 

2
ª 

p ant10 ate a ., ., 
a 

N. contagem.

o 

Ap6s a contagem do numero total de brotos emer 

gidos determinou-se a porcentagem de emergência por parcela. 
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3.8.2. Altura das p1antas 

A altura das plantas foi determinada mensalmen 

te durante a fase de desenvolvimento vegetativo, no período 

compreendido entre novembro e abril de cada ano de experimen

taçio. Considerou-se como altura da planta a dist�ncia com

preendida entre o nível do solo e a extremidade do broto mais 

alto da planta. Ao todo, foram realizadas 6 determinações p� 

ra a altura das plantas. 

3.8.3. Numero de raízes produzidas por planta 

Por ocasiio da colhei ta, anotou-se o nGmero de 

raízes produzidas por planta, para análise estatística, oriun 

das das 12 plantas centrais de cada parcela. 

3. 8. 4. Peso da raiz

Determinado em funç�o do nGmero e peso de 

zes por parcela. 

3. 8. 5. Produção de raízes por hectare

ra1-

As raízes provenientes das 12 plantas centrais 

de cada parcela foram pesadas, e os valores foram transforma

dos em toneladas de raízes por hectare para efeito da anãlise 

estatística da produç�o por unidade de area. 
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3. 8. 6. Produção de ramas por hectare

As ramas provenientes das 12 plantas centrais 

de cada parcela foram pesadas, e os valores foram transforma

dos em toneladas de ramas por hectare para efeito da análise 

estatística da produção por unidade de área. 

3.8.7. Indice de colheita 

Uma vez obtidos os valores correspondentes aos 

pesos de raízes e ramas produzidas por parcela, realizou-se o 

cálculo do índice de colheita. 

O índice de colhei ta refere-se à relação per-

centual entre o peso de raízes produzidas e o peso total da 

planta, sendo expresso pela fórmula: 

peso de raízes 
1 .C. = ------------------- X 100 

peso da parte aérea + peso de raízes 

3.9. Anâlise estatística 

Os resultados obtidos foram analisados estatís 

ticamente pelo teste de F, segundo esquema encontrado em PI

MENTEL GOMES (1978), demonstrado na Tabela 5. 

Também para análise, os dados de porcentagem de 

emergincia obtidos em cada ano de experimentaç�o foram previ� 

mente transformados em are sen ✓ x/100 (SNEDECOR, 1945). 

do 

A comparação das médias foi reaiizada 

teste de Tukey (PIMENTEL GOMES, 1978). 

através 



Tabela 5. Esquema da análise de variância utilizada. 

Causas de Variação 

Cultivares (e) 

Diâmetros de manivas 

Interação c 

Tratamentos 

Blocos 

Resíduo 

Total 

X D

(D) 

G. L.

2 

2 

4 

8 

4 

32 
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As análises estatísticas foram realizadas no 

Centro de Computação Eletr�nica do Departamento de Matemática 

e Estatística da Escola Superior de Agricultura 11 Luiz de Quei 

roz 11 da Universidade de São Paulo. 
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4. RESULTADOS

4.1. Velocidade de emerg�ncia 

4. l. 1. Primeiro ano de experimentação

No primeiro ano de experimentaçio, cujo plan

tio foi realizado em 23 de setembro de 1980, a análise esta

tfstica para velocidade de emergência dos brotos revelou valo 

res de F significativos ao nível de 1% de probabilidade para 

os cultivares utilizados. O des dobramento da interação culti 

vares e diâmetros revelou diferenças significativas a 1% para 

cultivares dentro de manivas com diâmetros de 1 ,4 e 2,0 cm e 

a 5% para diâmetros de manivas dentr·o do cv. Jaçanã. As me

dias das velocidades de emergência dos cultivares
) 

dos diâme

tros de manivas. bem como da interação cultivares e diâmetros 

de manivas estão na Tabela 6. São Também apresentadas as di

ferenças mínimas significativas a 5% de probabilidade calcul_� 

das pelo teste de Tukey para comparaç�o dessas m�dias, bem 

como o coeficiente de variaçio. 
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Tabela 6. Velocidade de emergência dos brotos da mandioca. 

Médias obtidas para cultivares, para diâmetros de 

manivas e para a interação cultivares 

de manivas, no primeiro ano de ensaio. 

e diâmetros 

Cultivares Diâmetros (cm)
Médias 

2,6 2 , O 1 , 4 

1 Mantiqueira 1 0,6119 o,6799 0,6539 0,6486 

1 Jaçanã 1 0,5579 0,5999 0,5160 0,5579 

ipj rassununga' 0,5579 0,5659 0,5699 

Médias 0,5759 0,6153 0,5799 

D.M.S. (Tukey) 5% entre cultivares = 0,0423; para cultivares

d. diâmetro = 0,0733; para diâmetr·os d. cultivar = 

0,0733.

C.V. = 8,02%.

Considerando-se as médias dos cultivares conti 

das na Tabela 6 verifica-se que os brotos das manivas do cv. 

Mantiqueira foram os que emergiram mais rapidamente �as condj_ 

ções de campo superando as rnanivas dos cultivares Jaçana e

Pirassununga , cujas médias não diferiram entre si. 

Analisando-se o comportamento dos cultivares 

dentro dos diâmetros de manivas de 1 ,4 e de 2,0 cm, observa-

-se que em ambos os diâmetros o cv. Mantiqueira apresentou 

emergência, das brotaç�es das manivas mais r�pida que os cul

tivares Jaçan� e PI rassununga , e que entre estes nao hou-
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ve diferençassignificativas. Portanto, a maior velocidade de 

emergência apresentada pelo cv. Mantiqueira em relação aos 

outros dois cultivares foi devido à emergência mais rápida das 

brotaçc)es das estacas com 2,0 e ,4 cm de diâmetro. 

Com relaç�o ao comportamento das manivas de di 

ferentes diâmetros dentro de cada cultivar, apenas dentro do 
1 Jaçanã 1 e que se observaram diferenças, onde manivas com 2,0

cm de diâmetro apresentaram velocidade de emerg�ncia superior 

àquelas com diâmetro de 1,4 cm, que correspondem à manivas 

provenientes de partes mais jovens das plantas de origem. 

Quanto às m�dias dos diâmetros das estacas, 

embora nao tenha havido diferença0:significativas, verifica-se 

que maior valor m�dio foi obtido para o diâmetro de 2,0 cm. 

4. 1.2. Segundo ano de experimentação

em primeiro 

lou valores 

de 

O segundo ano de 

setembro de 1981, 

experimentação foi instalado 

e a análise estatística reve 

d e F s i g n i f i c a t i v os a o n í v e 1 d e 1 % d e p r o b a b i l i d a -

de para os diâmetros de manivas estudados. O desdobramento 

da interação cultivares e diâmetros revelou diferenças signi

ficativas a 5% para cultivares dentro de manivas com diâmetro 

de 2,6 cm, e a 1% para diâmetros de manivas dentro do 1 Jaça

nã'. As m�dias das velocidades de emerg�ncia obtidas para 

cultivares, diâmetros de manivas e para a interação cultiva

res e diâmetros de manivas, estão na Tabela 7, Nesta Tabela, 

tambim se encontram as diferenças mfnimas significativas a 

5% de probabl 1 Idade calculadas pelo teste de Tukey para comp� 

ração dessas m�dias e o coeficiente de variação. 
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Tabela 7. Velocidade de emerg�ncia dos brotos da mandioca. 

Médias obtidas para cultivares, para diâmetros de 

manivas e para a interação cultivares e 

de manivas, no segundo ano de ensaío. 

diâmetros 

Cultivares Médias 
Diâmetros (cm) 

2, 6 2, O 1 , 4 

0,4759 0,4959 o,1+459 1 Mantiqueira 1 0,4726 

1 Jaçanã 1 O, 4 16 O 0,4980 0,3839 

0,3879 0,4660 o,4299 1 Pirassununga 1 O, 

Médias 0,4266 

D. M. S.

0,4866 0,4l99 

= 0,0477; para cultivares (Tukey) 5% entre diâmetros 

d. diâmetro = 0,0826; para 

0,0826. 

di�rnetros d. cultivar 

C.V. = 12,00%.

Embora a an�lise de variância nao tenha revela 

do valores significativos para cultivares, maior valor médio 

da velocidade de emergência foi obtido pelo cv. Mantiqueira 

conforme pode ser visto na Tabela 7- Ao analisar-se nessa 

tabela o comportamento dos cultivares dentro do diâmetro de 

maniva de 2,6 cm, obser va-se apenas um constraste significatl 

vo entre médias envolvendo os cultivares Mantiqueira e Pi

rassununga , onde o primeiro apresentou-se com emergênciamais 

r�pida que .o segundo. 

Com relação ao desempenho dos diferentes diâme 

tros de manivas dentro dos cultivares, apenas dentro do 1 Jaç� 

n� 1 i que se observaram diferenças, onde manivas com 2,0 cm 
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de diâmetro emergiram mais rapidamente do que aquelas com 2,6 

e 1,4 cm, que correspondem respectivamente à manivas prove-

nientes de partes mais velhas e partes mais jovens das 

tas de origem. 

plan-

Quanto às médias dos diâmetros das estacas, ob 

serva-se que manivas com 2,0 cm de diâmetro foram estatfsti

camente superiores àquelas com diâmetros de 2,6 e 1,4 cm. 

4. l.3. Anâlise estatística conjunta

A análise conjunta dos dois anos de experimen

taç�o através do teste de F revelou valores altamente signifl 

cativos para experimentos, tendo o pr-imeiro ano de ensaio 

apresentado como média da velocidade de emergência dos brotos 

o valor de 0,5904, superior ao valor de 0,4444 obtido no se

gundo ano de experimentação.

A mesma análise também revelou valores signifl 

cativos ao nível de 1% de probabilidade para os tratamentos 

estudados. As médias das velocidades de emergência dos trata 

mentas para os dois anos de experimentação e as diferenças mJ:. 

nimas significativas a 5% de probabilidade determinadas pelo 

teste de Tukey para comparação dessas médias, bem como o coe

ficiente de variação, encontram-se na Tabela 8. 
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Tabela 8. Velocidade de emerg�ncia dos brotos da mandioca. 

Médias obtidas para tratamentos, nos dois anos de 

ensaio. 

Cultivares Diâmetros (cm) 
Velocidade média 

de brotação 

1 Mantiquei ra 1 2 , O 0,5879 a 

1 Mantiqueira 1 1 , 4 0,5499 ab 

1 Jaçana 1 2 , O 0,5489 ab 

1 Mantiqueira 1 2,6 0,5439 ab

1 Pirassununga 1 2 , O O, 5 l 59 ab 

1 Pi rassununga 1 , 4 0,4999 ab 

1 Jaçanã 2 , 6 o,4869 ab 

1 Pi rassununga 1 2,6 0,4729 b 

1 Jaçanã 1 1 , 4 o,4499 b 

D.M.S. (Tukey) 5% para tratamentos 0,1033

C.V. = 9,75%

Considerando-se os dados contidos na Tabela 8 

observa-se que para o cv. Mantiqueira não há diferença entre 

os diâmetros de manivas, embora o maior valor médio de veloci 

dade de emerg�ncia tenha sido apresentado por manivas com 2,0 

cm de diâmetro. Também para os cultivares Jaçanã e Piras-

sununga observa-se o mesmo comportamento. Ehtretanto, ocorre

ram diferenças significativas entre os cultivares quando asso 

ciados aos seus diâmetros de manivas. Assim, observa-se que 

manlvas com 2,0 cm de diâmetro do cv. Mantiqueira apresenta-

r am emerg;ncia dos seus brotos mais ripida que manivas dos 
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cultivares Pirassununga e Jaçanã com 2, 6 cm e 1 1 4 cm de 

diâmetros, respectivamente. 

4.2. Porcentagem de emerg�ncia 

4.2. l. Primeiro ano de experimentação 

No primeiro ano de experimentação, a análise 

de variância não revelou valores de F significativos para cul 

tivares, porem, para diâmetros de manivas foram obtidos valo

res significativos ao nível de 1% de probabilidade. O teste 

de F não mostrou diferença significativa para a interação cu_!, 

tivares e diâmetros de estacas, mas, com o desdobramento des

sa interação, verificou-se diferença significativa a 5% de 

probabilidade para diâmetros de manivas dentro do cv. Jaçanã. 

Os dados referentes às médias das porcentagens de emergência 

dos brotos obtidas para cultivares, diâmetros de manivas e p� 

ra a interação cultivares e diâmetros de manivas, transforma 

dos em are sen I x/100, encontram-se na Tabela 9. São também 

apresentadas as d-iferenças mínimas significativas a 5% de proba

bl ]idade calculadas pelo teste de Tukey para comparação des

sas médias, bem como o coeficiente de variação. 

Os dados contidos na Tabela 9 nao revelam dife 

renças significativas para cultivares dentro dos diâmetros de 

manivas. Entretanto, chama a atenç�o. o fato que dentro do 

diâmetro de maniva de 2,6 cm os três cultivares apresentaram 

emergência máxima para as estacas, ao passo que dentro do diâ 

metro de 1,4 cm os cultivares apresentaram os menores valores 

para a porcentagem de emergência. 



. 4 5. 

Tabela 9. Porcengagem de emerg�ncia dos brotos da mandioca 

Cultivares 

(x = are sen ✓ x/100). Médias obtidas para culti-

vares, para diâmetros de manivas e para a interação 

cultivares e diâmetros de manivas, no primeiro ano 

de ensaio. 

Diâmetros (cm) 
Médias 

2, 6 2,0 1, 4 

1 Mantiqueira 1 90,0000 90,0000 86,6428 88,8809 

1 Jaçanã 1 90,0000 90,0000 79,1805 86,3935 

'Pi rassununga 1 90,0000 83,2857 79,9286 84,4048 

Médias 90,0000 87,7619 81,9173 

D.M.S. (Tukey) 5% para diâmetros = 6,2454; para diâmetros d.

cultivar = 10,8174. 

Com relaç�o ao comportamento dos diâmetros de 

estacas dentro de cada cultivar, s omente dentro do 1 Jaçanã 1 é 

que se observa diferença significativa, tendo o diâmetro de 

l ,4 cm apresentado porcentagem de emerg;ncia dos brotos infe

rior aos diâmetros de 2,0 cm e 2,6 cm, os quais apresentaram

o valor máximo para esse parâmetro.
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,Q u a n t o a o s d i â me t r o s d e e s t a c a s , observa-se 
que o diâmetro de 2,6 cm apresentou o valor máximo para a po� 

centagem de emergência dos brotos diferindo estatfsticamente 

do diâmetro de l ,4 cm. 

4.2.2. Segundo ano de experimentação 

No segundo ano de ensaio, a an�lise estatísti

ca revelou valores de F significativos ao nível de 1% de pro-

babi 1 idade para cultivares, nao se constatando valores signifi__ 

cativos para diimetros de manivas. 

res e diâmetros de estacas o teste 

Para a interaçao cultiva 

de F não mostrou di feren-

ças significativas, porem, com o desdobramento dessa intera

çao, verificou-se diferença significativa a 1% de probabilid� 

de para cultivares dentro do diimetro de maniva de 1 ,4 cm. 

Os dados referentes as médias das porcentagens 

de emergência dos brotos obtidas para cultivares, diâmet1·os de 

manivas e para a interação cultivares e diâmetros de manivas, 

encontram-se na Tabela 10. Também são apresentadas as dife-

renças mínimas significativas a 5% de probabilidade calcula-

das pelo teste de Tukey, acompanhadas pelo coeficiente de va

riação. 

Com relação aos cultivares, os dados contidos 

na Tabela 10 revelam diferenças significativas entre o cv. 

Jaçanã e os cultivares Mantiqueira e P1 rassununga 

quais foram semelhantes entre s 1 . O 1 Jaçanã 1 apresentou 

os 

me-

nor porcentagem de emerg�ncia quando comparado aos

dois. 

outros 
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Tabela 10. Porcentagem de emerg�ncia dos brotos da mandioca 

(x = are sen / x/100). Médias obtidas para 

vares, para diâmetros de méJnivas e para a 

culti

intera-

ção cultivar-es e diâmetros de manivas, no segundo 

ano de ensaio. 

Diâmctr-os (cm) 
Cultivares Médias 

2,6 2, O 1 , 4 

1 Mantiquei ra 1 86,6428 90,0000 90,0000 88,8809 

1 ,Jaçanã 1 83,2857 83,2857 72,1268 79,5661 

1 Pirassununga 1 83,2857 90,0000 90,0000 87,7619 

Médias 84,4048 87,7619 84,0422 

D.M.S. (Tukey) 5% p ara cultivai-es

diâmetro = 12,7433. 

7,3573; para cultivares d. 

C.V. = 9,63%

Quanto ao desempenho dos cultivares dentro dos 

di�metros de manivas, � apenas dentro do di�metro de 1, 4 

que se nota diferença significativa, onde os cultivares 

cm 

Man-

tiqueira e Pirassununga , que atingiram a porcentagem máxi

ma de emerg�ncia, superaram o cv. Jaçan�. Dentro dos diâme

tros de 2,0 cm e 2,6 cm das manivas, o cv. Jaçanã apresentou 

os menores valores para a porcentagem de emerg�ncia, embora 

tais diferenças n�o tenham sido estatísticamente significati-
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vas. 

Para o comportamento dos diferentes diimetros 

de manivas dentro de cada material genético, os dados 

apresentados na Tabela 10 não revelam diferenças significati-

vas. Entretanto, chama a atenção, o fato de que manivas com 

1,4 cm de di�metro tenham apresentado para a porcentagem de 

emergência dos brotos, valor igual e superior, respectivame_12 

te, �s manivas com 2,0 cm e 2,6 cm de diimetros, dentro dos 

cultivares Mantiqueira e Pirassununga 

Com relaç�o aos di�metros de manivas, 

nao se constatam diferenças significativas entre os 

embora o di�metro de 2,0 cm tenha apresentado o maior 

médio para a porcentagem de emergência. 

4.2.3. Analise estatística conjunta 

também 

mesmos, 

valor 

Para os dois anos de experimentaçao, a análise 

estatística conjunta através do teste de F não revelou valo-

res significativos para experimentos, 

porcentagem de emergência os valores 

tendo-se obtido para a 

de 86,5597% e 85,4030%, 

correspondentes aos primeiro e segundo anos de ensaio, respe� 

tivamente. 

constatados 

se os dados 

Com relação aos tratamentos, também nao foram 

valores significativos. Na Ta bela 

transformados em are sen / x/100, 

11 encontram-

referentes as 

médias das porcentagens de emerg�ncia obtidas para tratamen-

tos. Também são apresentados a diferença mínima significati

va a 5% de probabi 1 idade determinada pelo teste de Tukey para 

comparação dessas médias e o coeficiente de variaçao. 
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Tabela 11. Porcentagem de emergência dos brotos da 

(are sen ✓ x/100). M�dias obtidas para 

tos, nos dois anos de ensaio. 

mandioca 

tratamen-

Cultivares Diâmetros 
(cm) 

1 Mantiqueira 1 2, O 

1 Mantiquei ra' 1 ' '-+ 

1 Mantiquei ra' 2, 6 

1 Jaçanã 1 2, O 

1 Jaçanã 1 2, 6 

1 Pi rassununga 1 2,0 

1 Piras':>ununga 1 2,6 

1 Pi rassununga 1 1 , 4 

1 Jaçanã 1 1 , 4 

D.M.S. (Tukey) 5% para tratamentos

c.v. - 8,87%

Porcentagem média 
de emergência 

dos broto? 

90,0000 a 

88,3214 a 

88,3214 a 

86,6428 a 

86,6428 a 

86,6428 a 

86,6428 a 

84,9643 a 

75,6537 a 

18,8632 

Considerando-se os dados contidos na Tabela 

11, observa-se que embora não hajam diferenças estatfsticame� 

te significativas entre os mesmos, o tratamento que uti 1 izou 

manivas com 2,0 cm de diâmetro do cv. Mantiqueira foi o único 

que atingiu a porcentagem mixima de emergência dos brotos, e� 

quanto que manivas com 1,4 cm de diâmetro pertencentes ao 1 Ja 

çanã 1 foram as que menor v?lor apresentaram. 
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4.3. Altura das plantas 

4.3.1. Primeiro ano de experimentação 

No primeiro ano d e  experimentação a análise es 

tatística para a primeira determinação da altura das plantas 

realizada em novembro de 1980 r evelou valores de F significa

tivos ao nrvel de 1% de probabilidade para cultivares e para 

diâmetros de manivas, e a 5:1, para a interação cu 1 tiva res e diâmetros 

de manivas. O desdobramento desta inLcrilção revelou diferen

ças significativas a 1%, tanto para os cultivares dentro de 

cada diâmetro de maniva, como para os diâmetros de 

dentro de cada cultivar. As médias das alturas das 

manivas 

plantas 

para cultivares, diâmetros de manivas e para a interação cul

tivares e diâmetros de manivas r eferentes a primeira medição 

estao na Tabela 12. São também apresentadas as diferenças mi 

nimas significativas a 5% de probabilidade calculadas pelo 

teste de Tukey para comparação dessas médias, bem como o coe

ficiente de variaçao. 

Os dados contidos na Tabela 12 revelam que na 

primeira medição da altura das plantas, o cv. Mantiqueira 

apresentou o porte mais alto, sendo seguido pelo cv. Jaçanã, 

enquanto o cv. Pirassununga foi o mais baixo de todos. Con-

vém aquí ressaltar que estes resultados eram esperados, pelo 

fato de refletirem as características genéticas de cada culti 

var, quanto ao porte dos mesmos. Assim , o cv. Mantiqueira con 

tinua revelando através dos resultados a sua superioridade em 

relação aos demais quanto ao vigor vegetativo. 
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Tabela 12. Altura das plantas de mandioca (cm). Médias obti-

das para cultivares, diâmetros 'de manivas e para 

a interação cultivares e diâmetros de manivas, re

ferentes a primeira medição no primeiro ano de en

saio. 

Cultivares 

'Mantiqueira' 

1 Jaçanã 1 

'Pirassununga' 

Médias 

2,6 

29,1720 

23,9859 

19,7439 

24,3006 

Diâmetros (cm) 

2,0 

26,6220 

22,9039 

15,6620 

21,7293 

1 , 4 

2 l , O 719 

15,0000 

14,2800 

16,7839 

Médias 

25,6219 

20,6299 

16,5619 

D.M.S. (Tukey) 5% entre cultivares = 1,9035; entre diâmetros = 

1,9035; para cultivares d. diâmetro = 3,2970; para diâ 

metros d. cultivar = 3,2970. 

c.v. = 10,16%

Com relação ao desempenho dos cultivares den-

tro de cada diâmetro de maniva o bserva-se o mesmo cornportarne� 

to, isto e, o cv. Mantiqueira foi o mais vigoroso apresentan-

do maior porte, sendo seguido pelo cv. Jaçanã. Este por sua 

vez., não foi estatísticamente superior ao cv,, Pirassununga so-

mente dentro do diâmetro de maniva de 1 ,4 cm. 

Quanto ao comportamento dos diâmetros de mani-

vas dentro dos cultivares, observa-se que tanto dentro do 
1 Mantiqueira 1 como do 1 Jaçanã 1

, manivas com 2,6 cm de diâme-

tro não diferiram estatísticamente daquelas com diâmetro de 
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2,0 cm, ao passo que estes dois diâmetros de manivas foram es 

tatísticamente superiores ao diâmetro de 1 ,4 cm. Entretanto, 

dentro do 1 Pi rassununga 1
, o diâmetro de 2,9 cm da maniva, além 

de diferir estatísticamente do diâmetro de 1,4 cm, também foi 

superior ao diâmetro de 2,0 cm, sendo que entre este e o diâ

metro de l ,4 cm não houve diferença estatística. Observa-se 

ainda, que dentro de cada cultivar, os maiores valores 

altura das plantas foram obtidos pelas manivas com 2,6 

diâmetro, seguidas por aquelas com 2,0 cm. 

para a

cm de 

Em consequência deste comportamento, notam-se 

para os diâmetros, diferenças altamente significativas entre 

os mesmos, tendo o diâmetro de maniva de 2,6 cm originado 

plantas mais altas do que aquelas provenientes de estacas com 

2,0 cm de diâmetro, enquanto que plantas menores em altura 

foram originárias de manívas, cujo diâmetro foi de 1,4 cm. 

Para a segunda determinação da altura das pia� 

tas, a análise estatística revelou valores de F significati-

vos a 1% de probabilidade apenas para cultivares e diâmetros 

de manivas. O teste de F nao mostrou diferença significativa 

para a interação cultivares e diâmetros de estacas, porem, com 

o desdobramento dessa interação, verificou-se diferença sign�

ficativa a 1% de probabilidade para cultivares dentro de diâ

metros de manivas, para diâmetros de manivas dentro do cv.

Jaçanã, e a 5% para diâmetros de estacas dentro do cv. Manti

queira. As médias das alturas das plantas para cultivares

diâmetros de manivas e para a interação cultivares e diâme

tros de manivaf referentes a segunda medição, encontram-se na 

Tabela 13. São tamb�m apresentadas as diferenças mínimas si� 

nificativas a 5% de probabilidade calculadas pelo teste de 

Tukey para comparaç�o dessas m�dias, bem como o 

de variação. 

coeficiente 
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Tabela 13. Altura das plantas de mandioca (cm). Médias obti-

das para cultivares, diâmetros de manivas e para a 

interação cultivares e diâmetros de manivas, refe

rentes a segunda medição no primeiro ano de ensaio. 

Cultivares 

1 Mantiqueira 1 

1 Jaçanã 1 

1 Pi rassununga 1 

Médias 

2, 6 

67,0119 

61,7779 

45,8259 

58,2053 

Diâmetros (cm) 

2 , O 

60,5059 

61,7320 

39,8459 

54,0279 

1 , 4 

53,6539 

45,4380 

35,9739 

45,0219 

Médias 

60,3906 

56,3159 

40,5486 

D.M.S. (Tukey) 5% entre cultivares == 6,1288;

6,1288; para cultivares d. diâmetro = 

diâmetros d. cultivar = 10,6155. 

entre diâmetros = 

10,6155; para 

c.v. = 13,07%.

Os dados apresentados na Tabela 13 continuam 

revelando maiores valores da altura das plantas para 1 M anti

queira 1 , o qual foi estatísticamente superior ao 1 Pirassunun

ga 1 , porém, não diferiu do 1 Jaçanã 1
• Este material genético 

também diferiu do 1 Pi rassununga 1
, que apresentou plantas me

nores. 

Com relação ao desempenho dos cultivares den-

tro de cada diâmetro de maniva, observa-se que em qualquer dos 

diâmetros não existe diferença estatísticamente significativa 

entre os cultivares M antiqueira e Jaçanã , porém, entre o 
1 Mantiqueira 1 e o 1 Pirassununga 1 tal diferença existe, sendo 
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as plantas do primeiro maiores em altura do que as do segundo 

cultivar, em todos os diâmetros de manivas. 

Quanto ao comportamento dos, diâmetros de mani

vas dentro de cada cultivar, apenas dentro de 1 Jaçanã 1 e 'Man 

tiquei ra 1 é que se observam diferenças. Dentro do 1 Mantique_l 

ra 1
, manivas com 2,6 cm de diâmetro diferiram estatísticamen

te apenas do diâmetro de 1 ,4 cm das manivas, tendo este Glti

mo originado plantas de menor porte. Para o 1 Jaçanã 1
, mani

vas com 2,6 cm e 2,0 cm de diâmetro comportaram-se da mesma 

maneira, porém ambas originaram plantas significativamente 

maiores que as provenientes de rnanivas com 1,4 cm de 

tro. 

diârne-

Com relação aos diâmetros das estacas observa

-se que o diâmetro de 2,6 cm continua apresentando o maior va 

lor para a altura das plantas, porém, estatísticamente dife-

rente apenas do diâmetro de 1,4 cm. Este também foi signifi-

cativamente inferior ao diâmetro de maniva de 2,0 cm. 

Diferenças entre diâmetros de manivas e entre 

diâmetros dentro dos cultivares ocorreram apenas até a segun

da determinação da altura das plantas. A partir da terceira 

e até a sexta medição, as análises estatísticas rea 1 i zadas 

com os dados obtidos, revelaram valores de F significativos 

ao nível de 1% de probabilidade apenas para os cultivares. 

Assim, na Tabela 14, encontram-se as médias das 

alturas das plantas, obtidas para os três cultivares em cada 

medição. Também sio apresentadas as respectivas diferenças 

mínimas significativas a 5% de probabilidade calculadas pelo 

teste de Tukey, para comparação dessas médias, acompanhadas 

pelos coeficientes de variação. 
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Os dados contidos na Tabela 14 revelam 

maiores valores para a altura das plantas foram obtidos 

. 56. 

que 

pelo 

cv. Mantiqueira em todas as medições, o que novamente ressal

ta o maior vigor daquele cultivar. Quando ,comparados aos va

lores obtidos pelo cv. Jaçanã, observa-se diferença signifi

cativa entre eles apenas no desenvolvimento inicial das plan

tas, determinada na primeira medição. A partir da segunda m� 

dição, o 1 Jaçanã 1 acompanha o desenvolvimento do 1 Mantiquei

ra 1 , porém apresentando menores valores para a altura das 

plantas. Por sua vez, o cv. Pirassununga também manteve as 

suas caracterfsticas quanto ao porte, como demonstram os meno 

res valores para a altura das plantas encontradas na mesma ta 

bela. Tais valores diferem estatfsticamente dos valores obti 

dos para os cultivares Mantiqueira e Jaçanã em todas as 

medições realizadas para a determinação do crescimento em al

tura das plantas. 

Na Tabela 15 são apresentadas as médias das al 

turas das plantas obtidas em função dos diâmetros das manivas 

para as mesmas seis medições. Também são apresentadas as res 

pectivas diferenças mínimas significativas a 5% de probabi 1 i

dade calculadas pelo teste de Tukey para a comparaçao dessas 

médias, bem como os coeficientes de variação determinados em 

cada anã 1 i se das medições. 

Os dados apresentados na Tabela 15 revelam di-

ferenças significativas entre os diãmetros de manivas apenas 

no desenvolvimento inicial das plantas, como demonstram os va 

lores relativos a primeira e segunda medições da altura das 

plantas. A partir da terceira medição da altura das plantas 

nota-se que não mais existiram diferenças significativas en

tre os diâmetros estudados, e que manivas com 2 1 0 cm de diâme 

tro vão apresentando valores médios cada vez maiores para a 

altura das plantas com o decorrer do tempo, em relação aos ou 

tros diâmetros. 
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Para facilidade de análise dos resultados obti 

dos no primeiro ano de experimentação, na Figura 2 encontram

-se as curvas de crescimento em altura das plantas de mandio-

ca dos cultivares Mantiqueira Jaçanã e Pirassununga , e 

na Figura 3, estão as curvas de crescimento em altura das 

plantas de mandioca em função dos diâmetros de estacas uti 1 i-

zados. Ambas as figuras, sao acompanhadas pelos valores men-

s a i s d as t em p e r a t u r a s m é d i a s e p r e c i p i t a ç Õe s p l u v i o m é t r i c a s d o 

período compreend_ido entre setembro de 1980 a abril de 1981. 

4.3.2. Segundo ano de experimentação 

No segundo ano de experimentaçao, as análises 

de variâncias para as primeira, segunda, terceira e quarta 

medições da altura das plantas revelaram valores de F signifi 

cativos ao nível de 1% de probabilidade para cultivares, para 

diâmetros de manivas e para a interação cultivares e diâme-

tros de manivas. Feitos os desdobramentos destas interações, 

o teste de F revelou valores significativos ao nível de 1% de

probabilidade tanto para os cultivares dentro dos diâmetros 

de manivas, como destes dentro dos cultivares. As médias das 

alturas das plantas obtidas para cultivares, para diâmetros 

de manivas e para a interação cultivares e diâmetros de mani

vas, referentes as primeira, segunda, terceira e quarta deter 

minaminações, encontram-se nas Tabelas 16, 17, 18 e 19 respe� 

tivamente. Em cada tabela, t ambém sao apresentadas as dife

renças mínimas significativas a 5% de probabilidade calcula

das pelo teste de Tukey para comparação dessas médias, bem co 

mo o coeficiente de variação. 
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Tabela 16. Altura das plantas de mandioca (cm). Médias obti-

das para cultivares, para diâmetros de manivas e 

para a interação cultivares e diâmetros de mani-

vas, referentes a primeira medição do segundo ano 

de ensaio. 

Diâmetros (cm) 
Cultivares ---------------- Médias 

2 • 6 2 , O 1 , 4 

1 Mantiquei ra' 50,9479 48,9299 4 O , 4 1 O O 46,7626 

1 Jaçanã 1 44,4619 35,2679 25,5600 35,0966 

'Pirassununga 1 35,3819 33,9900 31,9819 33,7846 

Médias 41,5973 39,3959 32,6506 

D.M.S. (Tukey) 5% entre cultivares = 2,7397; entre diâmetros = 

2,7397; para cultivares d. diâmetro = 4,7453; para diâ 

metros d. cultivar = 4,7453. 

C.V. = 7,94%.
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Tabela 17. Altura das plantas de mandioca (cm). Médias obti-

das para cultivares, para diâmetros de manivas e 

para a interaç�o cultivares e diâmetros de mani

vas, referentes a segunda mediç�o do segundo ano 

de ensaio. 

Diâmetros (cm) 
Cultivares ---------------- Médias 

1 Mantiqueira 1 

'Jaçanã' 

'Pi rassununga 1 

Médias 

2, 6 

93,7799 

87 ,9979 

63,2960 

81,6913 

2 , O 

93,6139 

72,6879 

62,0359 

7ó,1126 

1 /, 
1 ' .... 

81,2380 

62,6019 

59,5460 

67,7953 

89,5440 

61,6259 

D.M.S. (Tukey) 5% entre cultivares = 4,7161; entre diâmetros = 

4,7161; para cultivares d. diâmetro = 8,1686; para diâ 

metros d. cultivar = 8,1686. 

C.V. = 7,01%.
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Tabela 18. Altura das plantas de mandioca (cm). Médias obti-

das para cultivares, para diâmetros de manivas e 

para a interação cultivares e diâmetros de mani-

vas, referentes a terceira medição do segundo ano 

de ensaio. 

Diâmetros (cm) 
Cultivares ------------------ Médias 

2, 6 2, O 1 , 4 

1 Mantiquei ra 1 136,7140 134,3460 121,2300 130,7633 

1 Jaçanã 1 134,0960 113,5019 105,9520 117,8499 

1 Pirassununga 1 86,6800 89,6619 86,9319 87,7580 

Médias 119,1633 112,5033 104,7046 

D.M.S. (Tukey) 5% entre cultivares = 6,3526; entre diâmetros = 

6,3526; para cultivares d. diâmetro = 11,0030; para 

d i âme t ro s d. cu l t i v a r = 1 1 , O O 3 O . 

C.V. = 6,33%.
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Tabela 19. Altura das plantas de mandioca (cm). Médias obti-

das para cultivares, para diâmetros de manivas e 

para a interação cultivares e diâmetros de mani

vas, referentes a quarta mediç�o do segundo ano de 

ensaio. 

Diâmetros (cm) 

eu l t i Vares ------------------- M é d i as 

'Mantiqueira• 

1 Jaçanã 1 

1Pi rassununga 1 

Médias 

D. M. S. (Tukey)

3,4692; 

2, 6 2 , O 1 , 4

178,8799 178,0780 164,3820 173,7800 

179,3300 158,7940 155,3339 164,4859 

118,8499 1 1 8, 86 59 119,0300 118,9153 

159,0199 151,9126 146,2486 

5% entre cultivares = 8,4692; entre diâmetros = 

para cultivares d. diâmetro = 14,6690; para 

diâmetros d. cultivar = 14,6690. 

C.V. = 6,21%

Analisando-se os valores contidos nessas tabe-

las, observa-se para os cultivares que, maiores valores me-

dias da altura das plantas foram obtidos para o 1 Mantiqueira 1
, 

seguido pelo 1Jaçanã 1 e finalmente pelo 'Pirassununga', sendo

que não houve significância estatística entre o 1 Jaçanã 1 e o 
1 Pi rassununga 1 apenas na primeira determinação. De urna ma-

neira geral, tais comportamentos entre os cultivares decorrem 



dos comportamentos apresentados pelos mesmos dentro de 

diâmetro de estaca. 

Quanto ao desempenho dos diâmetros de 

. 65. 

cada 

man i vas 

dentro dos cultivares, observa-se que nas quatro primeiras 

determinações, tanto para o 1 Mantiqueira 1 como para o 1 Jaça

nã 1 , os valores médios da altura das plantas decresceram con

forme diminuiram os diâmetros de manivas de 2,6 cm para 1,4 

cm. Para o 1 Mantiqueira 1
, as diferenças entre os diâmetros 

de 2,6 cm e 2,0 cm não foram significativas. Para o 1 Jaça

nã 1 , nas terceira e quarta medições, as diferenças entre esta 

cas de 2,0 cm e 1,4 cm também não foram significativas. En

tretanto, nessas quatro primeiras determinações, para o 1 Pi

rassununga 1 não foram constatadas diferenças significativas 

para a altura das plantas entre os três diâmetros de estacas. 

Com relação aos diâmetros de estacas, observa

-se que para as quatro medições, maiores valores médios da al 

tura das plantas foram obtidos p elo diâmetro de 2,6 cm, segui 

do pelo de 2,0 cm e finalmente p elo de 1,4 cm. Observa-se 

ainda que, apenas na quarta determinação não se constataram 

diferenças significativas entre os diâmetros de 2,6 cm e 2,0 

cm, e entre os de 2,0 cm e 1 ,4 cm. 

Para as quinta e sexta medições, as an�lises 

de variância revelaram valores de F significativos ao nível 

de 1% de probabilidade apenas para os cultivares. Na Tabela 

20, encontram-se as médias das alturas das plantas, obtidas 

para os tres cultivares em cada uma das seis mediç�es. Tam-

bém s�o apresentadas as respectivas diferenças mínimas signi-

ficativas a 5% de probabilidade calculadas pelo teste de 

Tukey para a comparaçao dessas médias, acompanhadas pelos coe 

ficientes de variaçao. 
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Os dados contidos nessa tabela, continuam a re 

velar que nas quinta e sexta mediç�es, maiores valores médios 

da altura das plantas são apresentados pelo 1 Mantiqueira 1
, se 

guido pelo 1 Jaçanã 1
, vindo em ultimo lugar o 1 Pirassununga 1 

Observa-se que a partir dessas determinações as diferenças en 

tre o 1 Mantiqueira 1 e o 1 Jaçanã 1
, não são significativas. 

Na Tabela 21, são apresentadas as médias das 

alturas das plantas, obtidas para os tr�s di�metros de mani

vas em cada uma das seis determinações. Também s�o apresent� 

das as respectivas diferenças mínimas significativas a 5% de 

probabilidade calculadas pelo teste de Tukey para a compara-

ção dessas médias, acompanhadas pelos coeficientes de 

çao. 

varia-

Os dados apresentados na Tabela 21, demonstram 

que a partir da quinta medição, não mais se constatam diferen 

ças significativas entre os tr�s di�metros. Mesmo assim� 

maiores valores médios da altura continuam sendo apresentados 

por plantas originadas de manivas com di�metro de 2,6 cm, se-

guidas por aquelas oriundas de estacas com 2,0 cm de di�me-

tro, e finalmente, por aquelas provenientes de manivas com 

diâmetro de 1,4 cm. 

Para facilidade de análise dos resultados obti 

dos no segundo ano de experimentação, são apresentados na Fi

gura 4 as curvas de crescimento em altura das plantas de man 

dioca dos cultivares Mantiqueira , Jaçanã e Pi rassunun-

ga , e na Figura 5, 

altura das plantas 

tacas ut i 1 i zados. 

encontram-se as curvas de crescimento em 

de mandioca em função dos diâmetros de es

Ambas as figuras. são acompanhadas pelos 

valores mensais das temperaturas m�dias e precipitaç�es plu

viométricas do período compreendido entre setembro de 1981 a 

abril de 1982. 
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Figura 4. C,!:"escimento em altura dos cultivares 1 Mantiqueira' (M), 'Jaça-
na 1 (J) e 1 Pirassununga 1 (P}. Segundo ano de ensaio, 1981/82, 
Midias mensais de temperaturas e precipitaç�es no perfodo de 
setembro a abril. 
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Figura 5. Crescimento em altura das plantas de mandioca em função do diâ
metro de maniva utilizado. Segundo ano de ensaio, 1981/82. Mé 
dias mensais de ter.1peraturas e precipitações no período de se
tembro a abril 
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4.3.3. Anãl·íse estatfstica conjunta 

Através do teste de F, foram realizadas as ana 

li ses conjuntas das primeiras medições de altura dos dois anos 

de ensaio e assim sucessivamente ati a sexta medição. Os re-

sultados de todas essas análises foram altamente significati

vos para anos de experimentaç�o e para tratamentos. Para fa

cilitar a interpretação dos resultados obtidos sao apresenta

das as figuras 6, 7 e 8, com as curvas de crescimento em altu 

ra das plantas de mandioca nos dois anos de experimentação, 

respectivamente para os cultivares 

Da mesma forma, nas 

Mantiquei 1·a 

figuras 9, Pirassununga 

apresentadas as curvas de crescimento em altura 

função dos 

Jaçanã 

10 e 11, 

e

sao 

das plantas 

diâmetros de nos dois anos de experimentação, em 

manivas de 2,6 cm; 2,0 cm e 1,4 cm, respectivamente. 

Com base nessas figuras, observa-se que para 

os tr�s cultivares sempre foram obtidas plantas mais altas no 

segundo ano de experimentação, ocorrendo o mesmo ao se consi

derar, independentemente, cada um dos três diâmetros de mani

vas. 

4.4. Numero de raízes produzidas por planta 

4.4.1. Primeiro ano de experimentação 

Para o primeiro ano de experimentação, a anal i 

se estatfstica para o nGmero de rafzes de mandioca produzidas 

por planta, revelou valores de F significativos ao nfvel de 

5% de probabilidade para cultivares e a 1% para diâmetros de 

manlvas. O teste de F não mostrou diferença significativa p� 

ra a interação cultivares e di�metros de estacas, por�m. com 

o desdobramento dessa interação, verificou-se diferença sign�
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Figura 6. Crescimento em altura de plantas de mandioca do cv. 
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Figura 7. Crescimento em altura de plantas de mandioca do cv. 

Jaçanã no período de setembro a abril, nos dois anos 

de ensaio. 
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Figura 10. Crescimento em altura de plantas de mandioca origl 

nârias de manivas com 2,0 cm de diâmetro no perío

do de setembro a abril, nos dois anos de ensaio. 
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Figura 11. Crescimento em altura de plantas de mandioca origl 

nârias de manivas com 1,4 cm de diimetro no perío

do de setembro a abril, nos dois anos de ensaio. 
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ficativa a 5% de probabilidade para cultivares dentro do diâ

metro de maniva de 2,6 cm, e para diâmetros de manivas dentro 

do cv. Maritiquei ra. As médias r eferentes ao número de raízes 

produzidas por planta obtidas para cultivares, para diâmetros 

de estacas e para a interação cultivares e diâmetros de mani

vas encontram-se na Tabela 22. Nesta, também são apresenta

das as diferenças mínimas significativas a 5% de probabi lida

de calculadas pelo teste de Tukey para comparaçao dessas me

dias, assim como o coeficiente de variação. 

Os dados apresentados na Tabela 22 revelam que 

o cv. Mantiqueira produziu maior número de raízes por planta

que o cv. Pirassununga, não diferindo significativamente do 

cv. Jaçanã. Entre este e o cv. Pirassununga também não se 

constata diferença significativa. 

Quanto ao comportamento dos cultivares dentro 

dos diâmetros de manivas, apenas dentro do diimetro de 2,6 cm 

ê que se observa diferença significativa entre os cultivares 

Mantiqueira· e Pirassununga , onde o primeiro produziu maior 

número de raízes por planta. 

Com relação. ao desempenho dos diferentes diâ

metros dentro de cada cultivar, apenas dentro do cv. Manti

queira é que hâ diferença significativa entre os diâmetros de 

manivas de 2,6 cm e 1,4 cm, onde maior número de raízes prod� 

zidas por planta foi obtido pelas manivas de maior diàmetro. 

Quanto aos diâmetros de manivas, aparecem com 

destaques os diâmetros de 2,6 cm e 2,0 cm, os quais foram si� 

nificativamente superiores ao diimetro de 1,4 cm, com relação 

ao número de raízes produzidas individualmente. 
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Tabela 22. NGmero de rafzes produzidas por planta. Médias 

obtidas para cultivares, para diâmetros de manivas 

e para a interação cultivares e diâmetros de mani

vas, no primeiro ano de ensaio. 

Diâmetros (cm) 
Cultivares Médias 

2,6 2,0 1 , 4 

'Mantiquei ra 1 10, 1020 7,9539 7,4140 8,4899 

1 Jaçanã 1 8,9460 8,8700 6,5160 8,1106 

'Pirassununga' 6,8699 7,8820 5,9940 6,9153 

Médias 8,6393 8,2353 6,6413 

D.M.S. (Tukey) 5% entre cultivares = 1,4199; entre diâmetros = 

1 , 4 1 9 9 ; p a r a cu I t i v a r e s d . d i â me t r o = 2 , 4 5 9 4 ; p a r a d i â 

metros d. cultivar = 2,4594, 

C.V. = 20,25%

4.4.2. Segundo ano de experimentação 

Para o segundo ano de experimentação a análise 

de variância revelou para o número de rafzes produzidas por 

planta valores de F altamente significativos para cultivares 

e significativos ao nível de 5% de probabi 1 idade para a inte-

ração cultivares e diâmetros de manivas. Feito o des dob ramen 

to dessa interação, o teste de F mostrou diferenças signific� 

tivas a 1% para cultivares dentro dos diâmetros de manivas de 

l , 4 cm e 2 • O cm. Na Tabela 23, são apresentadas as médias re 

ferentes ao número de rafzes produzidas por planta obtidas p� 

ra cultivares, para diâmetros de manivas e para a interaçao 
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cultivares e diâmetros de estacas. Na mesma tabela, encon-
tram-se as diferenças mínimas significativas a 5% de probabi-

1 idade calculadaspelo teste de Tukey para a comparação dessas 

médias, assim como o coeficiente de variação. 

Os dados contidos na Tabela 23 revelam que nao 

houve diferença significativa entre os cultivares Mantiquei .. 

ra e Pirassununga , porem, ambos foram superiores ao cv. Ja 

çanã quanto ao número de raízes produzidas por planta. 

Tabela 23. Número de raízes produzidas por planta. Médias ob 

tidas para cultivares, para diâmetros de manivas e 

para a interação cultivares e diâmetros de 

vas, no segundo ano de ensaio. 

mani-

Diâmetros (cm) 
Cultivares M� 

2,6 2, O 1 , 4 

1 Mantiqueira 1 10,0133 10,0600 10,8600 9, 1200 

'Jaçanã' 7,8266 9, 1799 7,1600 7,1400 
1 Pirassununga 1 9,3000 9,7600 8,3599 9,7800 

Médias 9,6666 8,7933 8,6799 

D.M.S. (Tukey) 5% entre cultivares = 1, 1800; para

d. diâmetro = 2�0439. 

C.V. = 14,58%

cultivares 

Com relação ao comportamento dos cultivares de� 

tro dos diâmetros de manivas, nao se constataram diferenças 

significativas para manivas com o maior diâmetro. 

tro do menor diâmetro da estaca, apenas o cv. 

Porém, de� 

Pirassununga 
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foi superior ao cv. Jaçanã, produzindo maior número de raízes 

por planta, enquanto que, dentro do diâmetro de 2,0 cm, o cv. 

Mantiqueira diferiu dos cultivares Jaçanã e Pirassununga , 

apresentando raízes em maior número por planta. 

Entre diâmetros de manivas dentro de cada culti 

var. não se constataram diferenças significativas. o mesmo 

ocorreu com relação aos diâmetros de manivas, embora maior va 

lor médio para o numero de raízes produzidas por planta tenha 

sido apresentado pelo diâmetro de 2,6 cm. 

4.4.3. Anãlise estatística conjunta 

Para os dois anos de experimentação, a análise 

estatística cónjunta através do teste de F revelou valores 

significativos ao nível de 1% de probabilidade apenas para a 

interação anos de experimentação e tratamentos. Porém, o te� 

te de Tukey para comparação de médias não reveloú diferenças 

significativas entre os valores obtidos para essa 

Na Tabela 24 encontram-se as médias referentes ao 

interação. 

numero de 

raízes produzidas por planta, obtidas para tratamentos. Tam-

bem são apresentados a diferença mínima significativa a 5% de 

probabilidade determinada pelo t este de Tukey para comparação 

dessas médias e o coeficiente de variação. 

Considerando-se os dados apresentados na Tabe

la 24, verifica-se que, embora não hajam diferenças signific� 

tivas entre os mesmos
y maiores valores para a produção de rai 

zes por planta foram obtidos pelas manivas de maior diâmetro 

do cv. Mantiqueira. Outro fato que chama a atenção, refere-

-se aos maiores valores obtidos em cada cultivar pelas mani

vas com 2,6 cm de diâmetro, seguidas pelas manivas com 2
)

0 cm,

vindo a seguir, as mani.vas de menor diâmetro.
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Tabela 24. NGmero de ra[zes produzidas por planta. Médias ob 

tidas para tratamentos, nos dois anos de ensaio . 

Cultivares . Diâmetros Número médio de raízes 
(cm) Produzidas por planta 

1 Mantiquei ra 1 2,6 

1 Mantiquei ra 1 2,0 

1 Jaçanã 1 2,6 

'Pirassununga' 2,6 

'Mantiquei ra 1 1 , 4 

'Pi rassununga 1 2, O 

1 Jaçanã 1 2, O 

'Pi rassununga 1 1 , 4 

1 Jaçanã 1 1 , 4 

D.M.S. (Tukey) 5% para tratamentos - 5,0493

C.V. = 17,28%

4.5. Peso da raíz 

4.5.1. Primeiro ano de experimentação 

10,0809 

9,4069 

9,0630 

8,3149 

8,2670 

8,1210 

8, O 1 49 

7,8869 

6,8279 

No primeiro ano de experimentação, a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

análise 

de variância não revelou valores de F significativos para cu� 

tivares, porém, para diâmetros de rnanivas foram obtidos valo-

res significativos ao nível de 1?6 de probabilidade. 

para a interação cultivares e diametros de manivas
1

Também 

o teste 

de F não mostrou diferença significativa. Na Tabela 2 5, são 
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apresentadas as médias referentes ao peso da raíz obtidas pa-

ra cultivares, para diâmetros de manivas e para a interação 

cultivares e diâmetros de estacas. Tambim i apresentada a di 

ferença mínima significativa a 5% de probabi !idade calculada 

pelo teste de Tukey para comparação das médias, acompanhada 

pelo coeficiente de variação. 

Tabela 25. Peso da.raíz (g). Médias obtidas para cultivares, 

para diâmetros de manivas e para a interação cultiva 

res e diâmetros de manivas, no primeiro ano de en

saio. 

Cultivares 
Diâmetros (cm) 

2, 6 2,0 1 , 4 

1 Mantiquei ra' 261,3420 312,4159 33Lt,9779 

1 Jaçanã 1 221,2279 256,2999 303, 12·19 

1 Pi rassununga' 282,7899 288. 1539 346, 1939 

Médias 255,1199 285,6233 328,0979 

D.M.S. (Tukey) 5% entre diâmetros = 49,1709 

C.V. = 18,98%

Médias 

302,9119 

260,2166 

305,7126 

Quanto aos diâmetros de manivas os dados conti 

dos nessa tabela mostram que estacas com 1,4 cm de diâmetro 

produziram raízes mais pesadas que manivas com diâmetro de 

2,6 cm. 



. 81. 

4.5.2. Segundo ano de experimentação 

A análise estatística para o segundo ano de ex 

perimentação, revelou valores de F altamente significativos 

para cultivares e significativos ao nível de 5% de probabili-

dade para diâmetros de estacas. Para a interação cultivares 

e diâmetros de manivas, o teste de F não foi significativo. 

Porém o desdobramento dessa interação revelou diferenças sig

nificativas a 5% de probabilidade para cultivares dentro de 

cada diâmetro, e para diâmetro de manivas dentro do cv. Jaça

na. Na Tabela 26, encontram-se as médias referentes ao peso 

da r a I z obtidas para cultivares, para diâmetros de estacas e 

para a interação cultivares e diâmetros de manivas. Também 

,,Ôo aprcscnt0cli:,é; as difcrcnços 1n1n1111Ds siqnificativas a 5'.i; de 

probabilidade determinadas pelo teste de Tukey para 

çâo dessas m�dias, acompanhadas pelo coeficiente de 

compara-
. 

~ 

var1açao. 

Para os cultivares os dados contidos nessa ta-

bela demonstram que o 'Mantiqueira' e o 'Jaçanã' nao diferi-

ram estatísticamente entre si, p orém, ambos produziram raízes 

mais pesadas que o 1 Pi rassununga'. 

Quanto ao desempenho dos cultivares dentro de

cada diâmetro de maniva, 'Mantiqueira' e 'Jaçanã' se equival.:: 

ram estatísticamente em todos os diâmetros. Entre 'Jaçanã 1 e 

'Pirassununga', apenas dentro do diâmetro de 2,6 cm da maniva 

não se observa diferença significativa, sendo que nos demais 

diâmetros, o 1 Jaçanã 1 produziu raízes mais pesadas. Também o 
1 Mantiqueira 1 apresentou maior peso para as suas raízes quan

do comparado ao 'Pirassununga 1

3 nao diferindo estatísticamen

te deste apenas dentro do diâmetro de 2,0 cm. 
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Tabela 26. Peso da raíz (g). Médias obtidas p ara cultivares, 

para diâmetros de manivas e para a interação culti 

vares e diâmetros de manivas, no segundo ano de en 

saio. 

Cultivares 

1 Mantiqueira' 

1 Jaçanã 1 

1 Pi rassununga 1 

Mé d i as 

Diâmetros (cm) 

2,6 2, O 

343,3379 339,0059 

326,6239 387,8320 

256,8820 291,4659 

308,9479 339,4346 

1 , 4 Médias 

401,5199 361,2879 

409,0140 374,4899 

281,7760 276,7079 

364, 1033 

D.M.S. (Tukey) 5% entre cultivares = 44,8299; entre diâmetros 

= 44,8299; para cultivares d. diâmetro = 77,6477; para 

diâmetros d. cultivar = 77,6477. 

c.v. = 14,85%.

Com relação ao comportamento dos diâmetros den 

tro dos cultivares, somente dentro do cv. Jaçanã é que se ob

serva diferença significativa, onde manivas com 1,4 cm de diâ 

metro produziram r~aízes mais pesadas que aquelas com 

tros de 2,6 cm. 

diâme-

Para os diâmetros, observa-se que a Gnica dif� 

rença significativa existente ocorreu entre o menor e o maior 

diâmetro de maniva, tendo o primeiro proporcionado a formação 

de raízes mais pesadas que o segundo. 
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4.5.3. Anâlise estatística conjunta 

Para os dois anos de experimentação, a análise 

estatística conjunta através do teste de F revelou valores 

significativos ao nível de 1% de probabilidade para a intera-

çao experimentos e tratamentos. Porém, o teste de Tukey para 

comparação de médias, nao revelou diferenças significativas e� 

tre os valores obtidos para essa interação. As médias refe-

rentes ao peso da raíz, obtidas para tratamentos, sao aprese� 

tadas na Tabela 27. Também são apresentados, a diferença mí-

nima significativa a 5% de probabilidade determinada pelo tes 

te de Tukey para comparação dessas m�dias e o coeficiente de 

variação. 

Considerando-se os dados apresentados nessa ta 

bela verifica-se que, embora não hajam diferenças significat.i_ 

vas entre os mesmos, para cada cultivar, maiores valores me-

dias para o peso da raíz foram obtidos pelas 

cm de diâmetro, vindo em seguida aquelas com 

manivas com 1,4 

2,0 cm de diâme-

tro e finalmente, estacas com diâmetro de 2,6 cm. 
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Tabela 27. Peso da r a, z ( g) Médias obtidas para tratamen-

tos, nos dois anos de ensaio. 

Cultivares 
Diâmetr·os Peso 

(cm) 

'Mantiqueira' ' 4 

1 Jaçanã 1 , 4 

1 Mantiquei ra' 2,0 

1 Jaçanã 1 2 , O 

'Pirassununga 1 1 , 4 

1 Mantiqueira 1 2,6 

'Pirassununga' 2,0 

1 Jaçanã 1 2,6 

1 Pi rassununga' 2,6 

D.M.S. (Tukey) 5% para tratamentos

c.v. = 16,77z.

192,G652 

4.6. Produção de raízes por hectare 

4.6.l. Primeiro ano de experimentação 

mê d i o da raíz 
( g) 

368,2489 a 

356,0679 a 

325,7109 a

322,0659 a

313,9849 a 

302,3400 a 

289,8099 a 

273,9259 a

269,8359 a 

Para o primeiro ano de experimentação, a análi 

se de variância realizada para a produção de raízes não reve

lou diferenças significativas para cultivares, para diâmetros 

de estacas, e nem para a interação cultivares e diâmetros de 

manivas. Para o desdobramento dessa interação, o teste de F 

também não mostrou diferenças significativas. São apresenta-
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das na Tabela 28, as médias referentes a este parãmetro obti

das para cultivares, para diâmetros de manivas e para a inte-

ração cultivares e diâmetros de manivas, 

do o coeficiente de variação. 

Também é apresenta-

Embora a análise nao revela-se significância esta 

trstica, os dados contidos nessa tabela, mostram que para a 

produção de rafzes, maiores valores médios foram obtidos pelo 

cv. Mantiqueira, que produziu aproximadamente 5,0 

por hectare a mais que os outros dois cultivares. 

Analisando-se apenas os diâmetros de 

observa-se também que maiores valores médios para a 

toneladas 

estacas, 

produção 

de raízes sao de plantas provenientes de rnanivas com 2 ,O cm 

de diâmetro . 

Tabela 28. Produção de rarzes de mandio ca (t/ha). Médias ob-

tidas para cultivares, para diâmetros de manivas e 

para a interaçao cultivares e diâmetros de 

vas, no primeiro ano de ensaio. 

Diâmetros ( cm) 

mani-

Cultivares -------------------- Médias 

1 Mantiquei ra' 

1 Jaçanã 1 

1 Pi rassununga' 

Médias 

C.V. == 26,01% 

2, 6 

26,0400 

19 ,4199 

19,6599 

21,7066 

2, O 

24,9799 

22,0599 

22,4199 

23, 1533 

l , 4

24,4799 

19,2400 

20,7199 

21,4799 

25, ]666 

20,2399 

20 ,9333 
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4.6.2. Segundo ano de experimentação 

Para o segundo ano de experimentação, a análi

se estatística revelou para a produção de raízes, valores de 

F altamente significatívos para cultivares, porem não revelou 

diferenças estatísticas nem para diâmetros e nem para a inte

ração cultivares e diâmetros de estacas. Feito o desdobramen 

to dessa interaçao, o teste de F revelou diferenças signific� 

tivas para cultivares dentro de cada diâmetro de maniva. As 

médias relativas às produções de raízes obtidas para cultiva

res, para diâmetro de estacas e para interaçao cultivares e 

diâmetros de manivas encontrar:1-se no Tabela 29. Nesta, também 

são apresentadas as diferenças 111Ínirnos significativas a 5% de 
~ 

probabi 1 idade calculadas pelo teste de Tukey para comparaçao 

dessas médias, acompanhadas pelo coeficiente de variaç�o. 

Os dados contidos nessa tabela, mostram que 

para a produç�o de raízes o melhor desempenho foi apresentado 

pelo cv. Mantiqueira, que produziu 6,7 e 10,5 toneladas de 

raízes por hectare a mais que os cultivares Jaçanã e Piras 

sununga , respectivamente. Entre estes dois últimos, nao há 

diferença significativa. 

Quanto ao comportamento dos cultivares dentro 

dos diâmetros de manivas, observa-se em qualquer diâmetro 

maior produção de raízes para o cv. Mantiqueira, quando comp� 

rado ao cv. Pirassununga. Entre os cultivares Mantiqueira 

e Jaçanã , apenas dentro do diâmetro de 2,0 cm da maniva e

que se observa diferença significativa, tendo o primeiro apr� 

sentado maior produç�o que o segundo. 
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Tabela 29. Produção de raízes de mandioca (t/ha). Mêdías ob-

tidas para cultivares, para diâmetros de manivas e 

para a interação cultivares e diâmetros de 

vas, no segundo ano de ensaio. 

mani-

Cultivares Mê 
Diâmetro (cm) 

2,6 2 , O 1 , 4 

34,1839 36,0320 36,1739 1 Mantiquei ra 1 35,4633 

29,8460 27,0900 29,3839 1 Jaçanã 1 28, 

23,4459 24,0540 27,4140 1 Pirassununga 1 24, 

Médias 29,1586 29,0586 30,9906 

D.M.S. (Tukey) 5% entre cultivares = 4,6979; entre diâmetros = 

4,6979; para cultivares d. diâmetro = 8,1371; para dia 

metros d. cultivares = 8,1371. 

C.V. = 17,66%

Com relação ao comportamento dos diâmetros de 

manívas dentro de cada material genético, 
-

nao se observam di-

ferenças significativas. Verifica-se a mesma situaçao ao se 

considerar apenas os diâmetros de estacas. 

4.6.3. Anãlise estatística conjunta 

Para os dois anos de experimentação, a análise 

estatística conjunta através do teste de F, revelou valores 

altamente significativos para experimentos, e significativos 

ao nível de 5% de probabilidade para tratamentos. Poréíll, p� 
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teste de Tukey nao determinou 
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diferenças 

Na Tabela 30, encontram-se.as médias de produ-

ção de raízes obtidas para tratamentos nos dois anos de en-

saio, acompanhadas pela diferença mínima significativa a 5% 

de probabi 1 idade calculada pelo t este de Tukey. 

apresentado o coeficiente de variação. 

Também e

Tabela 30. Produção de raízes de mandioca (t/ha). Médias ob-

tidas para tratamentos, nos dois anos de ensaio. 

Cultivares 

'Mantiqueira 1 

'Mantiquei ra 1 

1 Mantiquei ra' 

1 Jaçanã 1 

'Jaçanã 1 

'Pirassununga 1 

1Pi rassununga' 

'Pi rassununga 1 

Diâmetros 
(cm) 

2, O 

l , 4

2,6 

2, 6 

2 , O 

1, 4 

1 , 4 

2 , O 

2,6 

D.M.S. (Tukey) 5% para tratamentos

C. V. = 2 1 , 2 4% •

Produção 

10,2504 

média de raízes 
(t/ha) 

30,5059 a 

30,3269 a

30,1119 a 

24,6329 a 

24,5749 a 

24,3119 a 

24,0669 a 

23,2369 a 

21,5529 a 



Com relação aos dois anos de experimentação, 

observou-se maior produção de raízes por unidade de área para 

o segundo ensaio, que apresentou como média o valor de 29,7359

toneladas de raízes por hectare, cabendo ao primeiro experi

mento o valor médio de 22
i

1133 toneladas de raízes por hecta

re.

Para os tratamentos, os dados apresentados na 

Tabela 30 revelam maiores valores médios para os tr�s di�me

tros de manivas do cv. Mantique ir a, seguidos pelos tr�s di�me 

tros de manivas do cv. Jaçanã, e por fim, os tres diâmetros 

de estacas do cv. Pirassununga. Embora não seja significati

va, a diferença entre o diâmetro de 2,0 cm da maniva do cv. 

Mantiqueira e o diâmetro de 2,6 cm da estaca do cv. Pi rassun-

ga é de aproximadamente 9,0 toneladas de raízes por 

a favor do primeiro. 

4.7. Produção de ramas por hectare 

4.7. 1. Primeiro ano de experimentação 

hectare 

A análise estatística para a produção de ramas 

por hectare referente ao primeiro ano de experimentação, não 

revelou valores de F significativos para tratamentos e nem p� 

ra a interaçao entre tratamentos. Também para o desdobramen

to dessa interaçao o teste de F não mostrou diferenças signifi_ 

cativas. As médias referentes �s produç�es de ramas obtidas 

para cultivares, para diâmetros de estacas e para a 

cultivares e diâmetros de manivas, são apresentadas 

31. Também é apresent0do o coeficiente de variação.

interação 

na Tabela 
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Tabela 31. Produção de ramas de mandioca (t/ha). Médias obti 

das para cultivares, para diâmetros de manivas e 

para a interação cultivares e diâmetros de 

vas
J 

no primeiro ano de ensaio. 

Cultivares 

1 Mantiqueira' 

1 Jaçanã 1 

'Pi r·assununga' 

Médias 

C. V. = 3 ! , 3 85'�

2, 6 

18,5399 

16,9599 

16,5000 

17,3333 

Diâmetros (cm) 

2 , O 1 , 4 

16,1799 16,7400 

18,0600 14,8199 

17 ,9599 14, l 199 

17,3999 15,2266 

4.7.2. Segundo ano de experimentação 

mani-

Médias 

17,1533 

16,6133 

16, 1933 

Para o segundo ano de experimentaçao, a anál i-

se de variância para a produção de ramas não revelou valores 

de F significativos para nenhum dos tratamentos e nem para a 

interação entre os mesmos. Feito o desdobramento dessa inte

ração, o teste de F também não mostrou diferenças significat� 

vas. Na Tabela 32, são apresentadas as médias relativas as 

produções de ramas obtidas para cultivares, para diâmetros de 

estacas e para a interação cultivares e diâmetros de manivas. 

Na mesma tabela encontra-se o coeficiente de variação. 
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Tabela 32. Produção de ramas de mandioca (t/ha). Médias obti 

das para cultivares, para diâmetros de manivas e 

para a interação cultivares e diâmetros de 

vas, no segundo ano de ensaio. 

Diâmetros (cm)
Cultivares 

2 , 6 2 , O 1 , 4 

1 Mant i queira' 23,4799 22,5799 19,1400 

1 Jaçanã 1 25,2599 20,5399 24, 1400 

1 Pi rassununga 1 20,6799 22,2199 21,8199 

Médias 23, 1399 21,7799 21,6999 

C.V. = 21,24%

4. 7. 3.. Anãlise estatística conjunta

Para os dois anos de experimentação a 

mani-

Médias 

21,7333 

23,3133 

21,5733 

análise 

estatística conjunta revelou valores de F significativos ao 

nível de 1% de probabilidade para experimentos, enquanto que 

para tratamentos diferenças significativas não foram constata 

das. Na Tabela 33, encontram-se as médias de produções de ra 

mas obtidas para tratamentos nos dois ensaios, 

pelo coeficiente de variação. 

acompanhadas 

Com relação aos 

22,2066 e 16,6533 toneladas de 

experimentos, foram 

ramas de mandioca para 

gundo e primeiro anos de ensaio, respectivamente. 

obtidas 

os se-
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Tabela 33. Produção de ramas de mandioca (t/ha). Médias obti 

das para tratamentos, nos dois anos de ensaio. 

Cultivares Diâmetros Produção média de ramas 
(cm) (t/ha) 

'Jaçanã 1 2,6 21,1099 a 

1 Mantiquei ra 1 2, 6 21,0099 a 

1 Pirassununga 1 2 , O 20,0899 a 

1 Jaçanã 1 1 , 4 19,4799 a 

'Mantiquei ra 1 2, O 19,3799 a

1 Jaçanã 1 2,0 19,2999 a 

'Pirassununga' 2, 6 18,5899 a 

'Pirassununga' 1 , 4 17,9699 a 

1 Mantiqueira 1 1 , 4 17,9399 a 

c.v. = 25,62%

4.8. Indice de colheita 

4.8. 1. Primeiro ano de experimentação 

Para o primeiro ano de experimentação, a anali 

se de variância realizada pata o índice de colheita não reve

lou dife,enças significativas para cultivares, para diâmetros 

de estacas e nem para a interação cultivares e diâmetros de 

manivas. Para o desdob,amento dessa interação, o teste de F 

também não mostrou diferenças significativas. Na Tabela 3 4, 

encontram-se as médias relativas a este índice obtidos para 
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cultivares, para diâmetros de manivas e para a interação cul

t i v a r e s e d i â rn e t r o s d e r:, a n i v 2 s , _j u n t a rn e n t e e o rn o coe f i c i e n t e 

de variação. 

Tabela 34. lndice de colheita da mandioca (%). Médias obti-

das para cultivares, diâmetros de manivas e para a 

interação cultivares e diâmetros de manivas, no 

primeiro ano de ensaio. 

Diâmetros (cm) 
Cu l t i v a r e s ------------------- M é d i as 

1 Mantiquei ra' 

1 Jaçanã 1 

1 Pi rassununga 1 

Médias 

C.V. = 8,09%

2 , 6 

59,0360 

54,5859 

54,7820 

56,1346 

2, O 

59,4339 

56,1639 

55,0959 

56,8979 

1 , 4 

59,5439 

57,1580 

60,2559 

58,9859 

4.8.2. Segundo ano de experimentação 

A análise estatística realizada para o 

59,3379 

55,9693 

56,7113 

índice 

de colheita referente ao segundo ensaio, revelou valores de F 

altamente significativos para cultivares e significativos ao 

nível de 5% de probabilidade para diâmetros de estacas. Para 

a interação cultivares e diâmetros de estacas, nao se consta

tou significância estatística, porém, com o desdobramento des 

sa interação, o teste de F mostrou diferenças significativas 
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a 1% de probabilidade para cultivares dentro dos diâmetros de 

manivas e a 5% de probabi I idade para diâmetros de estacas den 

tro do cv. Mantiqueira. Na Tabela 35, encontram-se as médias 

relativas a este rndice obtidas para cultivares, diãmetros de 

estacas e para a interação cultivares e diâmetros de manivas. 

Também são apresentadas as diferenças mrnimas significativas 

a 5% de probabilidade calculadas pelo teste de Tukey para co� 

paraçao dessas médias, juntamente com o coeficiente de varia

çao. 

Para os cultivares, os dados contidos nessa 

tabela revelam que o 1 Mantiqueira 1 apresentou maior índice de 
-

colheita que o 1 Jaçanã 1 e o 1 Pirassununga' 

riram significativamente entre si. 

os quais nao dife 

Quanto ao desempenho dos cultivares dentro dos 

diâmetros de manivas, observa-se que em qualquer dos diâme-

tros o 1 Mantiquei,-a 1 apresenta maior índice de colheita que 

o 'Pirassununga'. Entre o primeiro cultivar e o 1 Jaçanã', 

apenas dentro do diâmetro de 2,0 cm de maniva e que nao se 

observa a superioridade do 1 Mantiqueira 1
, embora ainda a me

dia deste seja maior. Verifica-se ainda, que entre 1 Jaçanã 1 

e 1 Pirassununga 1 ocorre diferença significativa apenas den

tro do diâmetro de 2,0 cm da estaca, onde o 1 Jaçanã 1 apresen

tou maior índice de colheita. 

Com relação ao comportamento de manivas com 

diferentes diâmetros dentro do cv. Mantiqueira apenas entre 

os diâmetros de 1,4 cm e 2,6 cm ê que se observa diferença 

significativa, tendo o primeiro apresentado maior índice de 

colhei ta. 

Considerando-se apenas os diâmetros de 

c as , ver i f i c a - se um a. d i fere n ç a s i g n i f i c a t i v a , entre 

esta-

manivas 



com 1,4 cm e 2,6 cm de diâmetro, onde as de menor 

apresentaram maior Índice de colheita. 
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diâmetro 

Tabela 35. l dº d Ih · d n ice e co e1ta a mandioca (%). Médias obti-

das para cultivares, d iâmetros de manivas e para a 

a interação cultivares e diâmetros de manivas, 

segundo ano de ensaio. 

no 

Diâmetros (cm) 
Cultivares Médias 

2, 6 2, O 1 , 4 

'Mantiquei ra 1 59,2340 61,3760 65,4680 62,0259 

'Jaçanã' 54,1360 56,7619 55,3219 55,4066 

'Pirassununga' 52,7259 51,6379 56,4899 53,6179 

Médias 55,3653 56,5919 59,0933 

D.M.S. (Tukey) 5% entre cultivares = 2,9372; entre diâmetros = 

2,9372; para cultivares d. diâmetro = 5,0875; para diâ 

me t r os d . cu I t i v a r = 5 , O 8 7 5 . 

C.V. = 5,75%

4.8.3. Anâlise estatística conjunta 

Para os dois anos de experimentação, a análise 

estatística conjunta através do teste de F revelou valores si.9. 

nificativos ao nível de 5% de probabi I idade apenas para trat� 

mentos. As médias relativas ao índice de colheita obtidas p� 

ra tratamentos nos dois anos de ensaio, encontram-se na Tabela 

36. Nesta, também é apresentada a diferença mínima signific�



tiva a 5% de probabilidade calculada pelo teste de Tukey pa

ra comparação dessas médias. acompanhada pelo coeficiente de 

variação. 

Tabela 36. lndice de colheita da mandioca (%). Médias obti-
das para tratamentos, nos dois anos de ensio.

Cultivares Diâmetros fndice (cm) 

1 Mantiqueira 1 1 , 4 

1Mant i queira 1 2 , O 

1 Mantiqueira 1 2, 6 

'Pirassununga 1 1, 4 

1 Jaçanã 1 2, O 

1 Jaçanã 1 1 , 4 

1 Jaçanã 1 2, 6 

1 Pirassununga 1 2,6 

1 Pi rassununga 1 2, O 

D.M.S. (Tukey) 5% para tratamentos = 8, 6709

C.V. = 7,03%

médio de 

62,5059 

60 ,4049 

59,1349 

58,3729 

56,4629 

56,2399 

54,3609 

53,7539 

53,3669 

Considerando-se os dados contidos nessa 

observa-se que manivas com 1,4 cm de diâmetro do cv. 

colheita 

a 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

b 

b 

tabela, 

Manti-

queira apresentaram índice de colheita maior que manivas com 

diâmetros de 2,6 cm e 2,0 cm do cv. Pirassununga. 
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5. DISCUSSAO

5. l. Velocidade de emergência

Os resultados apresentados para a velocidade 

de emergência dos brotos, nos dois anos consecutivos de en-

saios (Tabelas 6 e 7), mostraram que tanto no primeiro como 

no segundo ano, maiores médias de velocidade foram obtidas p� 

ra o cv. Mantiqueira, porém, apenas no primeiro ano de exper.i_ 

mentação foi estatísticamente significativa a diferença desse 

material genético para os outros dois. Considerando-se a ve

locidade de emergência como um dos atributos que determinam o 

vigor de uma semente ou de uma muda em condições de campo, 

os resultados obtidos demonstram um maior vigor do cv. Manti

queira em relação aos cultivares Jaçanã e Pirassununga. 

Com relação aos diâmetros de manivas, os resul 

tados referentes à velocidade de emergência nos dois anos de 

experimentação, revelaram maiores médias para o diâmetro de 

maniva de 2,0 cm, embora apenas no segundo ano de ensaio, a 

diferença entre este diâmetro e os demais tenha sido estatís

ticamente diferente. No presente trabalho, adotaram-se diâme 

tros de 2,6; 2,0 e 1,4 cm para manivas oriundas; respectiva-
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mente, de hastes principais e ramificaç ões primárias e secun

dárias, de plantas com 12 meses de idade, sadias e vigorosas. 

Dessa forma, as médias obtidas para a velocid� 

de de emergência dos brotos, demonstram superioridade para 

manivas provenientes de ramificações primarias das plantas de 

origem, com 2,0 cm de diâmetro, em relação às manivas prove

nientes das ramificações secundárias com diâmetro de 1,4 cm, 

mais finas e provavelmente com menos reservas nutritivas. 

Tais resultados estão de acordo com as considerações feitas 

por CORREA (1977), CORREA e ROCHA (1979) e TORO e ATLEE 

(1981), que mencionaram não ser aconselhável a utilização de 

manivas provenientes de terço superior das plantas de origem, 

pelo fato de apresentarem menor velocidade de emergência. Es 

tes resultados também se assemelham aos obtidos por KEATING e 

EVENSON (1981) que observaram menor emergência dos brotos de 

manivas do cv. M AUS 10 procedentes das ramificações secundárias 

de menor diâmetro. 

Por sua vez, as hastes principais das plantas 

de mandioca, embora mais grossas e possivelmente com maiores 

reservas nutritivas quando comparadas as outras ramificações 

da planta, sao mais lignificadas, justificando-se a menor ve

locidade de emergência em relação às manivas de 2,0 cm de diâ 

metro. De certa forma, este resultado concorda com as obser

vações de Huertas (1940), citado por KEAT!NG e EVENSON 

(1981), que fez referências à emergência mais lenta dos bro

tos de estacas oriundas da porção basal das plantas, quando 

comparadas � manivas mais jovens provenientes das regiões apl 

cais das mesmas. 

O fato de um determinado diâmetro de maniva, 

associado a posição desta na planta de origem, possibilitar a 

emergência mais rápida dos brotos, pode ser importante no es-



.99. 

t a b e l e c i me n t o d a c u l t u r-a d a 111 a n c1 i o c a n o e a m p o , considerando-

-se que a epoca recomendada para plantio no Estado de São Pau

lo nem sempre encontra condiç5es de umidade no solo, suficien 

tes para favorecer uma boa emerg�ncia dos brotos. 

Considerando-se o comportamento dos cultivares 

dentro de cada diâmetro de maniva, observou-se que no primei-

ro ano de experimentação o 1 Mantiquei ra 1 apresentou 

mais ripida dentro dos diâmetros de manivas de 2,0 

1,4 cm, nao havendo diferença significativa entre o 

e o 'Pirassununga 1
, dentro desses mesmos diâmetros. 

diâmetro de 2,6 cm das manivas os três cultivares 

ram estatísticamente entre si. Assim sendo, fica 

-
. 

emergenc1a 

cm e de 
1 Jaçanã 1 

Para o 

não diferi 

evidente 

que, neste primeiro ano de experimentação o maior vigor do 
1 Ma n t i que i r a I em com p a ração com os d os ou t r os 

devido a melhor qualidade apresentada pelas 

prim�rias e secund�rias. Por outro lado, no 

cultivares, foi 

suas ramificações 

segundo ano de 

ensaio, ocorreu comportamento 

manivas, notando-se diferença 

inverso quanto ao diâmetro das 

significativa apenas dentro do 

diâmetro de 2,6 cm entre os cultivares Mantiqueira e Pi r as 

sununga , tendo este Gltimo apresentado emergência lenta e 

fraca, mostrando-seassim um material pouco vigoroso. 

D i f e r e n ç a s e n t í e d i â me t r os d e ma n i v a s d e n t r o d o s 

cultivares foram observadas apenas dentro do cv. Jaçanã. No 

primeiro ano de ensaio manivas com 2,0 cm de diâmetro aprese.!:!_ 

taram maior velocidade de emerg�ncia do que as de 1,4 cm e no 

segundo ano tal fato se repetiu. Considerados os valores me

dias, em ambos os anos as estacas de 2,0 cm se destacaram# o 

que leva à consideração de se recomendar para o caso do cv. 

Jaçanã apenas estacas originadas das ramificações primárias 

com 2 > 0 cm de diâmetro, caso se deseje uma emerg�ncia dos bro 

tos mais rápida no campo. Por outro lado, as manivas dos cul 

ti vares Mantiqueira e Pirassununga oriundas das três di-
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ferentes partes das plantas de origem, e portanto, com diâme

tros diferentes entre si, apresentaram igual comportamento 

dentro de cada cuitivar, em ambos os anos de experimentação. 

Estes resultados ressaltam a importância do 

conhecimento do material genético a ser utilizado no plantio 

a fim de melhor aproveitar suas características de velocidade 

de emergência. 

Com relação à análise conjunta, esta revelou 

diferenças significativas entre os dois anos de experimenta-
~ 

çao, pois envolveu dois períodos distintos quanto ao clima. 

No primeiro ano de ensaio o período para se completar a emer

gência dos brotos foi de 30 dias. No segundo ano tal período 

se prolongou para 50 dias. 

Embora não seja bem definida a temperatura mais fa 

varável ao processo de emergência dos brotos das manivas, sa

be-se que quanto maior for o valor dela, menor sera o tempo 

para que se processe a brotação e ocorra a emergência dos bro 

tos no campo. Normalmente, temperaturas médias mensais de 

20
°

c ou mais favorecem boa emergência. Da mesma forma, nao e 

conhecido o teor de umidade mais satisfatório a este proces

so. Porém, apos o plantio da estaca, a presença de umidade 

no solo e importante para garantir o enraizamento e 

inicial da mesma. 

brotação 

Considerando-se os dados contidos na Tabela 3, 

observa-se que no primeiro ano, apôs a instalação do experi-

mento em 23 de setembro de 1980, durante os primeiros vinte 

dias não ocorreram temperaturas favoráveis à emergência dos 

brotos, porém, esta foi estimulada pela umidade contida no 

solo, proveniente ora da água de irrigação, ora da chuva. No 

transcorrer da terceira década apôs o plantio, temperaturas 



101. 

médias diárias bastante favoráveis associadas à presença de 

umidade no solo provenientes de boas precipitações ocorridas 

no final da década anterior, promoveram boa emergência dos 

brotos da maioria das estacas plantadas. 

Porcentagens de emergência dos brotos, calcula-

das durante o período de ocorrência deste processo, demons-

traram bem essa situação. A emergência dos brotos das esta

cas teve inicio em 07 de outubro ce 1980, 14 dias após o plan

tio, registrando-se 4,7% de brotos emergidos. Neste perfodo 

inicial de 14 dias observou-se baixa precipitação, de apenas 

4,7 mm, sendo necessária a realização de duas irrigações, em 

26 de setembro e 03 de outubro de 1980 a fim de se fornecer 

umidade às manivas. Este baixo teor de umidade no solo asso-

ciado a baixos valores das temper·aturas médias diárias, que 

em alguns dias foram da ordem de 14
°

c. promoveram uma emerge� 

eia inicial dos brotos bastante l enta, Porém, no período sub 

sequente de seis dias a partir de 07 de outubro de 1980, ob

servaram-se elevações de temperatura com valores pr6ximos 

dos 20
°

C para médias diárias, que associados a boas precipit� 

ções ocorridas no mesmo período, promoveram uma rápida emer

gência registrando-se um acréscimo de 57,3% no nGmero de bro

tos emergidos. 

De 13 a 23 de outubro de 19 80 nao ocorreram 

chuvas. Entretanto, as temperaturas médias diárias apresent� 

ram nesse período valores em f·ranca elevação, ocorrendo assim, 

temperaturas extremamente favoráveis ao processo de emergên

cia, como o valor de 27,4
°

c registrado em 21 de outrubro. Pa 

ra compensar a ausência de precipitaçõe�, nova irrigação foi 

realizada em 17 de outubro. O efeito benéfico da elevação da 

temperatura associada à água fornecida pela chuva no período 

anterior e pela irrigação, resultaram em mais um acréscimo no 

nGmero de brotos emergidos de 36%. Dessa forma, em apenas 
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trinta dias obteve-se o máximo de brotos emergidos, registra� 

do-se em 23 de outubro o valor total de 98%. 

Por outro lado, no segundo ano de experimenta

çao, desde o plantio das manivas ocorreram temperaturas altas 

favoráveis ao processo de emergência. Entretanto, com rela-

ção � umidade no solo, a ausência desta, principalmente nos 

primeiros trinta dias após o plantio em 01 de setembro de 
-

1981, foi bastante acentuada, contribuindo para que a emerge� 

eia dos brotos ocorresse em maior espaço de tempo. 

A emergência dos b rotos iniciou-se também aos 

14 dias após o plantio em 01 de setembro de 1981. Neste pe-

rfodo inicial, embora já ocorressem temperaturas próximas dos 

20
°

c favor�veis a esta fase, não ocorreram precipitaçoes plu-

viométricas, o que implicou na realização de três irrigações 

em 04, 08 e 11 de setembro de 1981. Em consequência, obser-

vou-se uma emergência inicial mui to lenta, tendo-se registra-

do em 15 de setembro 3,5% de brotos emergidos. No 

subsequente de seis dias a partir de 15 de setembro de 

período 

1 9 8 1 , 

as temperaturas médias diárias apresentaram-se bastante favo

ráveis ao processo de emergência dos brotos, tendo-se consta

tado em 20 de setembro o valor de 26,6
°

c. Entretanto as con-

dições de baixa disponibilidade hídrica do solo ver i t í cadas 

no período anterior permaneceram, tendo-se recorrido novamen-

te a i rrigaçao nos dias 15 e 18 d e  setembro. No dia 21 do 

mesmo mes, registrou-se um acréscimo de 16,3% na 

dos brotos. 

emergência 

De 21 de setembro a primeiro de outubro houve 

necessidade de mais duas aplicações de água nos dias 22 e 29 

de setembro, que somadas ao total de 5,9 mm de água precipit� 

da no mesmo perfodo, proporcionaram umidade as manivas em pr� 

cesso de emergência de seus brotos. Além disso, as temperat� 
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ras médias diárias apresentaram-se extremamente favorãveis 

aquele processo, tendo-se registrado 27 1 9°

c em 29 de setem-

bro. Em consequência; ao final desse período observou-se o 

maior acréscimo no número de brotos emergidos. registrando -

se 39,4%. Do primeiro ao décimo primei ro dia de outubro, 

médias constataram-se menores valores para as temperaturas 

diãrias, porém, ainda favorãveis à emergência dos brotos. En 

tretanto, as precipitações pluviométricas aumentaram, pro m_:: 

vendo um maior armazenamento de ãgua no solo disponfvel as es 

tacas. Assim, obteve-se uma associação entre umidade e temp� 

ratura, favorável ã continuação do processo de emergência, ten 

do sido registrado para este período um acréscimo de 21,8% no 

número de brotos emergidos. 

Com mais um acréscimo de 15,5%, completou-se a 

emergência dos brotos das manivas no período compreendido en-

tre os dias 11 e 21 de outubro de 1981. Neste período, as tem 

peraturas médias 

sentando valores 

diárias continuaram a diminuir, 
o 

próximos aos 20 C, ao passo que 

porem apre-

as precipit� 

ções foram extremamente favorãvei s, anotando-se no período em 

questão o valor de 76,9 mm. Dessa forma, mais uma vez obser-

vou-se os efeitos benéficos à emergência dos brotos provenie� 

tes da combinação entre temperatura e precipitação favorãveis 

aquele processo. 

Assim, as variações de temperatura e principal 

mente de umidade no solo entre o primeiro e o segundo plan-

tio, justificam as diferenças encontradas para a 

de emergência de 30 e 50 dias, respectivamente. 

5.2. Porcentagem de emergencia 

Os resultados apresentados para a 

velocidade 

por·centagem 

de emergência dos brotos, nos dois anos de experimentação 

(Tabelas 9 e 10), mostraram que apenas no segundo ano houve 
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diferença estatística para os cultivares, envolvendo o 1 Manti 

quei ra 1 e o 'Jaçanã i , tendo o primeiro apresentado maior por-

centagem de brotos emergidos. Embora não ocorressem diferen-

ças significativas no primeiro ensaio, observou-se maior va

lor de porcentagem de emergência para o 1 Mantiqueira 1
• Sendo 

a capacidade de emergência dos brotos de urna maniva, conse

quência do vigor do material genético que ela representa, po

de-se considerar que o 1 Mant i queira I apresentou-se mais vi go

roso que os demais. Esta consideração pode ser justificada 

com base nos resultados para a velocidade de emergência dos 

brotos, quando tamb�m foi constatado maior vigor do 1 Manti

quei ra 1 para este parâmetro. Entretanto, os resultados obti-

dos para os demais cultivares 

nao se registrando valores de 

foram altamente satisfat6rios, 

porcentagem de emergência abai-

xo dos 95% para nenhum deles. 

Com relação aos diâmetros de manivas embora 

os resultados referentes � porcentagem de emergência dos bro

tos não tenham revelado diferenças significativas entre o diâ 

metro de 2,0 cm e os demais, pode-se conside1~ar que ele foi o 

que apresentou comportamento mais uniforme nos dois anos de 

experimentação, com valores altamente satisfat6rios para o nu 

mero de brotos emergidos. No primeiro ano pode-se justificar 

a superioridade de manivas com 2,6 cm de diâmetro em 

�quelas com di�metro de 1,4 cm, em função de suas 

relação 

origens, 

pois as primeiras sendo originárias das hastes principais 

apresentam maiores reservas nutritivas, além do maior núme-

ro de gemas por maniva, 

ramificaç�es secundárias 

dos se assemelham com os 

quando comparadas àquelas oriundas das 

das plantas de origem. Tais resulta 

obtidos por MENDES (1940), que no 

seu estudo observou maiores porcentagens de emerg�ncia 

brotos para as manivas mais grossas procedentes das 

basais das plantas, enquanto que o maior nGmero de 

dos 

porçoes 

plantas 
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mortas apos o nascimento correspondeu as estacas mais 

provenientes das ramificações secundárias. 
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finas 

A superioridade das manivas de 2,6 cm de diâm_.'.': 

tro quanto ao nGmero de gemas pode ser observada na Tabela l. 

Na mesma tabela, observa-se que manivas oriundas das ramifica 

çoes primárias com 2,0 cm de diâmetro, também aprt:;sentam 

maior nGmero de gemas quando comparadas com manivas provenie� 

tes das ramificações secundárias 

1,4 cm de diâmetro. Assim, fica 

das plantas de origem,, com 

evidente que, sob condições 

favoráveis ao processo de emerg�ncia dos brotos, manivas sa

dias, vigorosas, que possuam maior nGmero de gemas, tem maior 

probabilidade de brotar·. 

No segundo ano de experimentaçao tal fato nao 

se repetiu possivelmente devido as condições mais severas de 

deficiência hídrica do solo. Dessa forma, é provável que as 

manivas de maior diâmetro, provenientes da porçao mais 

e lenhosa da planta de origem tenham sentido mais as 

velha 

condi-
-

çoes adversas do que as outras, diminuindo assim a sua capacl 

dade de emitir brotos. Por outr·o lado, as manivas com 2,0 cm 

de diâmetro, procedentes das ramificações primárias, nao sen 

do nem mais velhas e lenhosas, nem mais jovens, mantiveram a 

mesma capacidade de emiss�o de brotos. 

Este resultado está de acordo com as recomenda 

ções de TlNEO (1976) e CONCElÇ.l'.I.O (1981), que se referem as

manivas de 2,0 cm de di�metro como as mais favor�veis ao bom 

estabelecimento de plantas no campo. Entretanto, nao concor-

da com as considerações de CORREA (1977) e MATTOS (1979), que 

recomendam manivas com diâmetros maiores, de 2,5 a 3,0 cm. 

Considerando-se o comportamento dos cultivares 

dentro de cada di�metro de mani va, nao se observaram diferen-

ças significativas no primeiro ensaio. Por�m, no segundo ano 
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de experimentação, talvez em função das condições adversas de 

umidade no solo por umtempo maior, o cv. Jaçanã dentro do diâ 

metro de maniva de 1,4 cm foi o que menor nu111ero de brotos 

emergidos apresentou. Para os d emais diâmetros, embora não 

menores valores foram ocorressem diferenças significativas, 

obtidos para este cultivar, o que o caracteriza como sen-

do de menor vigor em relação aos outros dois. 

Com relação ao desempenho dos diferentes diâme 

tros de estacas dentro de cada cultivar, todos apresentaram 

igual comportamento para os tres cultivares no pr1me1ro ano 

de experimentação. No segundo ensaio, tal fato não se repe

tiu, tendo-se constatado estatísticamente dentro do cv. Jaça-

na a inferioridade de manivas com 1,4 cm de diâmetro, oriun-

das de ramificações secundá ri as mais finas e com menos reser-

vas nutritivas. Tal resultado concorda com as considerações 

feitas por CORRE.A ( 1977), CORRE.A e ROCHA ( 1979) e TORO e 

ATLEE (1981), segundo os quais, manivas oriundas do terço su

perior das plantas de origem, al�m de apresentarem menor velo 

cidade de emerg�ncia, originam maior nGmero de falhas na cul

tura diminuindo assim, a produtividade da mesma. 

Além disso, observa-se que para as condições do 

segunda ensaio, ocorre uma associaç�o entre o menor vigor do 

cv. ,Jaçanã e a menor qual idade de suas ramificações secundá

rias como fonte de manivas, associação esta desfavor�vel ao 

processo de emergência dos brotos e ao consequente estabeleci 

mento da cultura no campo, seja por apresentar menor velocida 

de de emergência, e ou maior nGmero de falhas. !nteraç�es de�

te tipo� isto é, entre o material genético utilizado e a posl 

ção da maniva na planta de origem também ocorreram na Colombia, 

em trabalho publicado pelo ClAT em 1978, quando foram utiliza 

dos três cultivares diferentes. Assim o cv. M Mex 52 por 
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exemplo, apresentou rna1ores valores porcentagem de emergen 

eia para as manivas procedentes das ramificações secundárias, 

seguidas pelas estacas das ramificaç�es prim�rias e pelas pr� 

venientes das hastes principais. Por outro lado, nao houve 

este tipo de interação para o cv. CMC 40, pois todas as mani-

vas apresentaram a máxima porcentagem de emerg�ncia dos b ro-

tos, enquanto que para o cv. M Mex 59 houve melhor desempenho 

para as estacas provenientes das hastes principais, seguidas 

pelas originárias das ramificaç�es primárias e secundárias. 

Q u a n t o à a n á l i s e e o n j u n t a , e ni b o r a e s t a n a o t e -

nha revelado valores significativos tanto entre os dois en-

saios como entre os tratamentos (Tabela 11), observa-se que 

a porcentagem máxima de emerg�ncia foi obtida para manivas 

com 2,0 cm de diâmetro do cv, Mantiqueira, o que demonstra de 

certa forma, que o processo de emerg�ncia dos brotos é favore 

cido pela interação do vigor do 'Mantiqueira' com a boa quali_ 

dade de suas ramificaçc>es primi�rias. Também para o cv. Jaça

nã maiores valores para a porcentagem de emerg�ncia foram ob-

tidos com o di�metro de 2,0 cm de maniva, juntamente com o 

di�metro de 2,6 cm, o mesmo ocorrendo com relação ao cv. Pi-

rassununga, o que de certa forma evidencia a melhor qual idade 

das ramificações primárias e hastes principais como fontes de 

estacas de mandioca para plantio. 

5.3. Altura. das plantas 

Com relação a este parâmetro, as análises esta 

tísticas revelaram interações significativ.as entre cultivares 

e diâmetros nas quatro primeiras determinações do segundo pla_:2. 

tio (Tabelas 16, 17, 18 e 19), enquanto que no pr·ímeiro plan-

tio tais inter-ações 

dição (Tabelas 12 e 

foram verificadas apenas atê a segunda m� 

1 3) . Desta forma, as diferenças encontra 
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das entre plantas evidenciam a nfluêncía do diâmetro da esta 

ca no vigor vegetativo da planta. t� as c o n d i ç Õ e s d o primei 1-0 

ano de experimentaç�o. observou-se diferenças entre diâmetros 

apenas no inicio do desenvolvimento vegetativo, quando plan-

tas mais altas se originaram de rnanivas de maior diâmetro. 

Entretanto, nas condições do segundo ano, em 

todas as determinações das al tur-as das plantas, sempre foram 

constatados maiores valores m�dios para o diâmetro de 2,6 cm 

da maniva, vindo a seguir o diârnetro de 2,0 cm e por fim, o 

de 1,4 cm, sendo que tais diferenças for·am significativas até 

a quarta mediç�o da ai tura das plantas, correspondendo aproxl 

maciamente, â metade do perfodo de desenvolvimento vegetativo. 

Talvez a justificativa para esse fato, 

ser encontrada na origem das manivas utilizadas no 

possa 

presente 

experimento. Sabe-se que em plantas com 10 a 12 meses de ida 

de, aptas a fornecer material para plantio, sao as hastes 

principais as mais velhas, e portanto mais grossas e mais le-

nhosas quando comparadas as demais ramificações das 

Sendo mais grossas, apresentam maiores quantidades de 

plantas. 

rese r-

vas de carboidratos, constituindo-se assim, num material de 

plantio bastante vigoroso. Assim ao se fixar o comprimento 

das estacas, aq8elas procedentes das hastes principais das 

plantas de origem, apresentam-se com maiores chances de forma 

rem plantas mais altas e vigorosas, quando comparadas �s mani 

vas provenientes das ramificações primárias e secundárias, 

pois contam com maiores reservas para incrementar o crescimen 

to inicial das plantas. Por sua vez, as estacas com 1,4 cm 

de diâmetro, sendo originár-ias da�, rarnificaç;oe,, secundárias 

das plantas de origem, e portanto, mais jovens, mais finas e 

menos lignificadas, fornecem menos reservas nutritivas 

plantas que as mesmas originam. 

as 
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Ta i s c o n :, i d e r a e:; o e '., , podem , e X:} l í é.�a r as d i f e r e n ç as 

de comportamento entre os di�metros de manivas dentro de cada 

ano de experimentação, porem, não justificam as manifestações 

dessas diferenças por maior espaço de tempo no segundo ano de 

ensaio em relação ao primeiro. E'. possível que esta situação 

seja explicada em função das diferenças climáticas ent1~e os 

dois anos, para o desenvolvimento das plantas. 

Preliminarmente, 
-

convem lembrar que, para o

seu desenvolvimento e produção, a planta de mandioca necessi

ta de uma estação com calor e umidade, seguida de outra seca. 

Para um bom desenvolvimento vegetativo da planta, as tempera-

turas m�dias mensais deverão estar 

do-se as m�dias mensais entre 25 e 

o 

acima de 20 C, consideran 

29
°

c como as mais favorá-

veis a essa fase. e om relação as exigências hídricas, consi-

dera-se precipitações anuais em torno de 1000 e 1500 mm como 

favor�veis � planta, desde que maior quantidade seja bem dis-

tribuída num período de 6 a 8 meses durante o ano. Nesses 

aspectos, o Estado de São Paulo possui condições climáticas fa 

voriveis ao crescimento vegetativo da planta no período de se 

t emb ro a março, quando normalmente se observam valores para 

as temperaturas médias mensais acima de 2o
º

c e 

dade de precipitações. Dentro desse período, 

maior regulari_ 

os meses de de

zembro, janeiro e fever·ei ro são os mais quentes e normalmente, 

os mais chuvosos. 

Os valores de temperaturas médias mensais e 

precipitações pluviom�tricas, anotados durante o período de 

desenvolvimento vegetativo em cada ano de ensaio e apresenta-

dos nas Figuras 2, 3, 4 e 5 ilustram bem essa situação. Atra 

ves dessas figuras, também observa-se que no primeiro ano de 

ensaio as condiç�es de temperatura e umidade foram boas para

o desenvolvimento vegetativo, e melhores no segundo ano. Em

ambos os anos, durante o período de novembro a ab, .. i l, corres-
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pendente a fase de intenso desenvolvimento vegetativo das 

plantas, as temperaturas médias mensais apresentaram-se com 
o valores acima do mínimo exigido de 20 e. No primeiro ano re-

gistrou-se o valor de 23
°

c como média daquele período, enqua� 
o 

to que no segundo essa média foi de 23,5 C, o que demonstra 

maior incidência de radiação solar durante o período de dese� 

volvimento vegetativo do segundo ensaio. Maiores difer·enças 

entre os dois anos de experimentaç�o foram observado com rela 

çao às precipitações pluviométricas. 

Estas foram bem distribuídas em ambos os anos, 

porem, no segundo ano do ensaio verifica-se que maiores quan-

tidades de chuvas ocorreram, registrando-se de outubro a

abril o total de 1349,2 mm, enquanto que em igual período de 

tempo no primeiro ensaio, este total foi de 884,1 mm. 

Em consequência dessas diferenças de umidade e 

temperatura entre os dois anos de experimentação, verificou-

-se um maior crescimento em altura das plantas de mandioca no

segundo ensaio. Esta situação é bem ilustrada nas Figuras 4 

e 5, onde, principalmente de novembro a março 

maior inclinação das curvas de c rescimento quando 

àquelas apresentadas pelas Figuras 2 e 3. 

v e ri. f i ca - se 

comparadas 

Também as diferenças de umidade verificadas en 

tre os dois anos de experimentaç�o, com relaç�o à emergência 

dos brotos e o desenvolvimento inicial das plantas, podem ex

plicar a ocorrência da interação entre cultivares e diâmetros 

de manivas por maior espaço de tempo no segundo experimento. 

Foi visto para a velocidade de emergência dos brotos, que 

maiores valores médios foram obtidos no primeiro ano de expe-

rimentacão em função de melhores 
, . 

• ~ ' • .j ' • cond1çoes de umi�ade ocorri-

das nessa fase. Entretanto, no segundo ano de experimenta-

ção 1 ap6s o plantio das manivas, a ocorr�ncia por maior espa-
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ço de tempo de condições adversas de umidade no solo determi

nou uma emergência mais lenta dos brotos. 

Ap6s o plantio, para que se dê a emissão de 

raízes e brotos das manivas, há necessidade da presença de 

condiç�es favoráveis de temperatura, umidade e aeração no so

lo. Além disso, conforme mencionou WHOLEY (1974)
) tais pro-

cessas ocorrem as cus tas das reservas de umidade e carboidra-

tos contidas nas estacas. Assim, quanto mais adversas sao as 

condições do ambiente, maiores quantidades de umidade e car

boidratos contidas nas estacas serao exigidas pelos brotos em 

fase de emergência, ou pelas 

encontram na fase inicial do 

Da mesma forma, quanto maior 

plantas recém emergidas que se 

seu desenvolvimento vegetativo. 

for o tempo de duração de condi-

ç Õ e s a rn b i e n t a i s a d v e r s as , p o r rn a i s te 111 p o se rã o e x i g i d as a s 

reservas nutritivas das estacas, ate que as plantas origina

das pelas mesmas possuam sistema radicular e parte aérea, de

senvolvidos o suficiente para garantir o crescimento autono-, 

mo. Sob tais condições, fica evidente que manivas de maior 

comprimento e ou maior diâmetro, possuem melhores condições de 

garantir o desenvolvimento inicial das plantas, e portanto, 

a sobreviv�ncia das mesmas, em funç�o de armazena�em 

quantidades de reservas nutritivas, 

maiores 

Portanto, pode-se considerar que no segundo e� 

saio as condiç�es adversas de umidade verificadas no seu inr

cio, fizeram com que as plantas exigissem por mais tempo e em 

maiores quantidades, as reservas de umidade e carboidratos 

contidas nas manivas. Em consequ�ncia, verificou-se por 

maior espaço de tempo a inf]uênci a do diâmetro das estacas no 

desenvolvimento inicial das plantas, constatando-se para o 

crescimento em altura destas, melhor desempenho para as mani

vas de maior diâmetro. 

Com relação ã aná1 ise conjunta, os maiores va-
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lares das temperaturas médias mensais e precipitações pluvio

métricas ocorridas no segundo ano de experimentação. justifi

cam o maior crescimento das plantas no segundo ensaio. 

5.4. Numero de raízes produzidas por planta 

Na análise conjunta dos dois anos de experime.!:2_ 

taçao, o teste de F acusou diferença significativa para a in-

teração anos de experimentação e tratamentos, 

esta nao revelada pelo teste de Tukey. 

significância 

Comparando-se porem, o nGmero de raízes produ

z i d os p e 1 o s e u 1 t i v a r e s , v e r i f i c a - s e q u e a p r o d u ç ão do I 
J a ç a -

nã 1 foi em torno de 8 raízes por planta, tanto no primeiro co 

mo no segundo ano de ensaio. Por outro lado, 1 Mantiquei ra 1 e 

'Pirassununga' tiveram um acréscimo do primeiro par-a o segun

do ano, ambos de aproximadamente 2 raízes por planta (Tabelas 

22 e 23). 

Uma vez que as condições climáticas no segundo 

ano de experimentação foram quantitativamente melhores em ter 

mos de temperatura e precipitação, justificam-se os acrésci

mos do numero de raízes tuberosas por planta dos cultivares 

Mantiqueira e Pirassununga Quanto ao 1 Jaçanã 1 infere-se 

que essas melhores condições climáticas do segundo ensaio não 

foram estímulos suficientes para um aumento de raízes. 

Considerando-se apenas os di�rnetros de mani-

vas, os resultados obtidos mostraram que a medida que se au

mentou o di�metro da estaca, maiores valores para o nGmero de 

raízes por planta foram obtidos. Porém, apenas no primeiro 

ano de experimentação verificou-se diferença significativa, e� 

tre manivas provenientes das ramificações secund�rias das pia� 
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tas de origem com 1,4 cm de di�metro e as demais. No segundo 

ensaio, diferenças significativas nao ocorreram entre os di�

metros de estacas. Este fato de não haver diferença signifi

cativa no segundo ano do ensaio, encontra semelhança com o 

trabalho de KEATING e EVENSON (1981) realizado na Austrália, 

que atrav�s de apenas um ano de experimentação observaram que 

o número de raízes produzidas por planta não foi significati

vamente afetado pelo di�metro das manivas.

Os resultados do presente trabalho, relevam que 

houve um comportamento diferente de acordo com os anos de en

saio. Portanto, hâ necessidade de maior número de repetiç;es 

atrav�s de anos de experimentaç�o. para que se possa 

uma conclusão geral sobre este assunto . 

5. 5. Peso da raiz 

ti r ar 

De acordo com os ,-esultados obtidos, as análi

ses comparativas entre cultivares revelaram que no segundo ano 

de ensaio (Tabela 26), 1 Pirassununga 1 foi o cultivar que apr!::_ 

sentou menor peso m�dio da raíz sendo significativamente dife 

rente dos outros dois cultivares e que no primeiro ano (Tabe-

la 25) não foi significativa a diferença entre cultivares. 

D e s s a forma , 1 P i r as s u nu n g a I s i t u ando - s e em ú l t i r.10 l u g a r, c o n t J.. 

nua a demonstrar a sua inferioridade em relação ao 1 Mantiquel_ 

ra 1 e 1 Jaçanã', como aliás vem acontecendo nas análises jâ 

efetuadas de diversos par�metros. 

Nos dois anos de experimentação, a superiorid� 

de de manivas de 1,4 cm de di�metro em produzir plantas com 

raízes mais pesadas do que as de 2 1 6 cm foi significativa. 

Portanto, como este resultado foi obtido em dois anos consecu 

tivos; com variações especialmente em relação à precipitação, 
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fica evidenciado 'que se formam plantas com raízes mais pesa

das quando se utiliza de manivas de ramificações secundárias 

com 1,4 cm de diâmetro do que quando se planta manivas de has 

tes principais com 2,6 cm de diâmetro. 

Cabe mencionar que na literatura consultada não 

foram encontrados trabalhos de pesquisa que fizessem refer�n

cia à característica peso de raíz, não permitindo o confronto 

dos resultados obtidos no presente lrabalho. 

5.6. Produção de raízes por hectare 

Os resultados significativos quanto a produção 

de raízes (Tabelas28 e 29), que destacaram o cv. Mantiqueira 

como o mais produtivo, principalmente no segundo ano de en

saio, vêm confirmar de que se trata de um material genético 

vigoroso, de alta produtividade, conforme descrição apresent� 

da no capítulo Material e Métodos. Cultivares de alta prod� 

tividade são de grande importância, principalmente para o Bra 

sil, onde na maior parte do território nacional as raízes de 

mandioca se constituem em vai ioso alimento. Também em rela-

çao à industrialização de suas raízes, os cultivares altamen

te produtivos devem ser destacados, especialmente na atual 

conjuntura brasileira, em que se cogita da utilização das raí 

zes de mandioca como mat�ria prima para a produção de 5lcoo1 

etílico, dentro do Programa Nacional do Alcool. 

Quanto aos diâmetros das estacas, se no primei 

ro plantio verificou-se urna tend�ncia para maiores produções 

de rafzes das plantas originadas de manivas provenientes de 

ramificações primárias com 2,0 cm de diâmetro, no segundo 

plantio essa tendência não existiu, inclusive sendo pouco in

ferior ao valor m�dio da produção das plantas nascidas das ma 
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nivas com 1,4 cm de diãmetro. 

Desse modo, considerando que notadamente quan-

to à precipitação o segundo ano de experimentação foi mais 

favorável ao desenvolvimento vegetativo e à produção de 

des, fica evidente que em anos com melhores condições de 

peratura e umidade, manivas das ramificações secundárias 

1,4 cm de diãmetro, podem também ser usadas na propagação 

getativa da mandioca, sem prejuízos ã produção de raízes. 

ra 1 -

tem

com 

ve-

Estes resultados se assemelham aos obtidos na 

Austrália por KEATING e EVENSON (1981), que trabalhando com 

tr�s diâmetros de manivas, correspondentes a tres diferentes 

posições das mesmas nas plantas de origem, nao constataram di 

ferenças significativas na produção de raízes. 

Entretanto, os resultados divergem daqueles 

obtidos em pesquisa desenvolvida na Bahia por MATTOS et alii 

(1981), que entre outras considerações, destacaram o valor de 

diâmetro da estaca, 

primento por 2,5 cm 

riores em raízes as 

relatando que manivas com 15,0 cm de com-

de diãmetro apresentaram produções supe-

de 30,0 cm x l , O cm. 

Também devem ser relacionados como de resulta

dos divergentes, os trabalhos de MENDES (1940) em Piracicaba

SP, que verificou maiores produç�es de rafzes tuberosas para 

as plantas do cv. Vassourinha originadas de manivas de hastes 

basais com maior diâmetro, e o relatado pelo CIAT (1978) na 

Colombia, no qual se verificou interação do posicionamento da 

estaca na planta de origem com o material genético utilizado: 

para dois cultivares, maiores rendimentos em raízes de reser

va foram obtidos por manivas procedentes das ramificações se

cundárias, e para um cultivar, m aior produção foi obtida a 

partir de manivas de ramificações primárias. 
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Na revisão da literatura sobre qualidade das 

mudas para plantio da mandioca predominam trabalhos que rela

cionam o comprimento das manivas com a produção de rafzes. 

Se há pesquisas que 
-

nao comprovaram diferenças 

quanto à produção de raízes em função do comprimento das mani 

vas, como a publicada pelo C!AT (1979), a maioria dos traba

lhos revistos, tais como os d e  NORMANHA e PEREIRA (1950), CAN 

NONO (1970), CONCEIÇÃO (1981) e FILGUEIRA e CORREA (1982), 

afirmam que quanto maior o tamanho das estacas maior é a pro

dução de raízes. 

O fato de maiores produções de raízes serem ob 

tidas quanto maior for o comprimento da maniva, ê atribui do 

às maiores reservas nutritivas das estacas que favorecem urna 

boa brotação e desenvolvimento das plantas. 

Desse modo, por analogia, estabelecendo-se um 

comprimento único de maniva, a m anivas mais grossas evidente

mente correspondem maiores reservas nutritivas do que à mani

vas mais finas. Logo, de certa forma, os trabalhos relaciona 

dos sobre comprimento puderam ser comparaveis com os da pre

sente pesquisa, cujo tamanho de maniva foi pré-estabelecido 

em 20,0 cm, variando-se o diâmetro de acordo com a sua posi

ção na planta de origem. Entretanto, deve ser destacado que 

nesses trabalhos citados, o comprimento não está relacionado 

ao diimetro das manivas o que leva a supor que, dentro de um 

determinado tamanho utilizado, tenha havido variações de diâ

metro que também devem ter influenciado nos resultados obti

dos. 

Com relação à análise conjunta, esta revelou 

maior produção de rafzes, da ordem de 7 ) 6 toneladas por hec

tare a mais no segundo ano de ensaio quando comparado a do 
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primeiro ano, fato este, que pode ser justificado com base 

nas diferenças de temperaturas médias, e principalmente de 

precipitação, verificadas entre os dois anos de experimenta

ção. Entretanto, convêm lembrar que as condições de umidade 

e temperatura verificadas no primeiro ano, também foram favo

ráveis ao bom desenvolvimento vegetativo e à produção de raí

zes pelas plantas. 

As altas produções obtidas nas parcelas experl 

mentais nos dois anos de ensaio sobressaem quando comparadas 

à produtividade do Estado de São Paulo, da ordem de 20,0 tone 

]adas por hectare, principalmente ao se considerar que o ren

dimento médio paulista é devido a produção de culturas com 

dois ciclo vegetativos. 

5.7. Indice de colheita 

Ao iniciar a discussão sobre este parametro, 

alguns esclarecimentos devem ser feitos. No melhoramento ge-

nético da mandioca, o Índice de colheita quando associado a 

outras características agronômicas, constitui-se num elemento 

auxiliar na avaliação da potencialidade de um cultivar, deven 

do ser determinado numa mesma época para os cultivares estuda 

d os , a f i m d e p os s i b i J i t a r com p a r a ç Õ e s e n t r. e os me s mos ( C O R R E A 

e ROCHA, 1979). 

Calculado de acordo com a f6rmula expressa 

no Ítem 3.8.7. do presente trabalho, o valor obtido para um 

determinado cultivar, indica se o mesmo apresenta maior pote� 

eia! para a produção de raízes ou parte aerea. Quando o va-

lor calculado ê maior que soi, isto informa que o cultivar 

em avaliação tende a produzir mais raízes do que parte aérea. 
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Segundo CONCEIÇÃO (1981), para a produção de raízes, um bom 

índice de colheita deve ser no mínimo igual a 60%. 

Como o fenótipo de uma planta é influenciado 

por fatores do ambiente ou mesmo do material utilizado para a 

multiplicação ou propagação, é possível que os mesmos fatores 

determinem diferentes valores para este índice. 

Para as condições do primeiro ensaio, diferen

ças significativas entre os cul tivarec �om relação a este 

parâmetro não foram constataaéls (Tabela }4). Poré1�, todos 

apresentam valores acima de 50%, indicando que os mesmos 

possuem bom potencial para a produção de raízes. O cv. Manti 

queira apresentou maior valor médio, atingindo praticamente o 

valor de 60%. 

No segundo ano de experimentaçao, a ocorrência 

de maiores quantidades de precipitação, além da maior inci

dência de radiação solar, influenciaram diferentemente o com 

portamento vegetativo dos cultivares, refletindo de maneira 

significativa no índice de colheita dos mesmos. Assim, o cv. 

Mantiqueira apresentou maior produção de raízes, elevando o 

valor do seu índice de colheita acima de 60% (Tabela 35). 

Quanto ao cv. Jaçanã, este apresentou maior equilíbrio entre 

os ensaios com relação ao índice de colheita. Porém, o cv. 

Pirassununga, parece ter recebido maior estímulo para se de-

senvolver vegetativamente, 

dice de colheita. 

tendo diminuído o valor do seu 1n-

Com relação aos diâmetros de manivas, no 

meiro ensaio maiores valores médios para este índice 

p ri -

foram 

apresentados � medida que o diâmetro da maniva decresceu de 

2,6 cm para 1,4 cm, sendo que tais diferenças não foram sign! 

ficativas. No segundo ensaio, o mesmo comportamento foi veri 

ficado, constatando-se maior índice de colheita para as plan-
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tas que se originaram de manivas com 1,4 cm de diâmetro, qua_!l 

do comparadas àquelas originárias de manivas com o maior diâ 

metro. Este tipo de comportamento parece estar relacionado 

com o desenvolvimento vegetativo das plantas, pois verificou

-se que maiores valores para a altura das mesmas foram obti

das pelas manivas de maior diâmetro, seguidas por aquelas com 

diâmetro de 2,0 cm, vindo em seguida as manivas com 1,4 cm de 

diâmetro, observando-se a mesma tendência para a produção de 

ramas. Assim, ao se efetuar o cálculo do índice de colhei

ta, os menores valores para o peso das ramas contribui r·am pa

ra que ocorresse elevação no valor deste índice. 

5.8. Considerações gerais 

No presente trabalho foram analisadas e discu

tidas diversas características relacionadas ao desenvolvimen-

to e produção da mandioca. Essas características, para uma 

análise final, podem ser separadas em duas fases distintas. A 

primeira referente ao estabelecimento e desenvolvimento vege

tativo das plantas, correspondente à velocidade de emergên-

eia, porcen.tagem de emergência e 

gunda relacionada aos componentes 

altura das plantas, e a 

da produção: numero de 

se

raí-

zes produzidas por planta, peso da raíz, produção de 

por area e Índice de colheita. 

raízes 

Foi na primeira fase, onde 

a influência do tamanho da muda devido ao 

mais se evidenciou 

seu diâmetro, real-

çando o aspecto vigor. O seu efeito na emergência e cresci

mento das plantas foi significativo no início, reduzindo-se 

posteriormente com o decorrer do ciclo vegetativo. 

Se para as características velocidade e porce� 

tagem de emergência o diâmetro de 2,0 cm, correspondente à ma 
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n i v as r e t i r a d as d as r a m i f i c a ç Õ e s p r i má r i as , pôde d e um a m an e i 

ra geral ser considerado o mais favorável, já para a altura 

das plantas ficou evidente que manivas procedentes das hastes 

principais com 2,6 cm de diâmetro foram as melhores para cres 

cimento das plantas. 

Neste aspecto, 

de experimentação foi not6ria 

esta situaçao no primeiro ano 

apenas no início do período de 

crescimento das plantas, porér.1, no segundo ano de ensaio até a sua 

metade, devido às vari.ações climáticas de um ano para outro. 

Nesta fase de estabelecimento da cultura e de

senvolvimento da parte aérea das plantas, as interações signi 

ficativas entre cultivares e diâmetros utilizados revel3ram a 

dependência dos cultivares em relação aos diâmetros das mani

vas. Com relação à velocidade e à porcentagem de emergência, 

as análises comparativas dos dois anos de experimentação mos

traram para o cv. Jaçanã que, preferivelmente, devem ser uti

lizadas manivas de 2,0 cm ou de 2,6 cm de diâmetro, embora de 

va ser ressaltado que a porcentagem de emergência foi excelen 

te, mesmo para as manivas com 1 ,4 cm de diâmetro procedentes 

das ramificações secundárias das plantas de origem; por outro 

lado, para os cultivares Mantiqueira e Pirassununga , po

dem ser usados quaisquer diâmetros de manivas. Quant o à altu 

ra, para qualquer dos cultivares utilizados nos dois anos de 

ensaio, manivas com 1 ,4 cm de diâmetro sempre originaram plan 

tas de menor porte. 

Ainda nesta fase, nas análises do comportamen

to dos cultivares nos dois anos de experimentação, o 1 Manti

q u e i r a I s e d e s t a c o u t a n t o e m v e l o c i d a d e e p o r c e n t a g· em d e em e r 

gência� como em altura das plantas. 

Na segunda fase� referente aos componentes da 

produção, verificou-se que, se manivas com 1,4 cm de diâmetro 
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-formaram plantas com menor numero de rafzes que as demais ma-

nivas, 

das. 

estas raízes se mostraram individualmente mais 

Portanto, houve uma compensaçao do menor numero 

pesa

de raf-

zes produzidas por planta com o maior peso individual das mes 

mas, de tal forma que na produção final de raízes por hectare 

não foram obtidas diferenças estatísticamente significativas 

entre os três diâmetros de manivas. Quanto ao índice de co

lheita, maiores valores foram obtidos pelas manivas com 1,4 

cm de diâmetro. 

Para as características número de raízes prod� 

zidas por planta e peso da raíz, interações significativas e_r:: 

tre cultivares e diâmetros mostraram um comportamento variá

vel dos materiais genéticos em função dos diâmetros de mani

vas, de acordo com o ano de experimentação. As análises reve 

laram que para o 1 Pirassununga 1 nao houve interferência dos 

diâmetros das manivas nos dois anos de ensaio, porém, para 
1 Mantiqueira 1 e 'Jaçanã' ocorreram diferenças entre o 

e o menor diâmetro, correspondendo a maior número de 

por planta, menor p�so individual e vice-versa. 

maior 

raízes 

ticas numero 

Com relação aos cultivares, para as 

de raízes produzidas por planta e peso 

caracteris 

de raíz, 

pode-se considerar que nos dois anos de experimentação 1 Manti 

queira 1 e 1 Jaçanã' se equivalerarn superando 1 Pirassununga 1
• 

Ainda na comparação entre cultivares, 1 Manti.queira 1 se mos

trou mais produtivo quanto ã tonelagem de raízes por hectare 

e de maior índice de colheita. 

Finalmente, através da análise conjunta de ca

da uma das características estudadas, ficou evidente que para 

velocidade e porcentagem de emergência o primeiro ano de exp� 

rimentação foi mais favorável devido as melhores condições de 

umidade no solo, e que o segundo ano foi melhor para as de-
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mais características devido as melhores condições de tempera

tura e precipitação. 
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6. CONCLUSÕES

Para as condições do presente trabalho, as 

análises dos resultados permitiram as seguintes conclusões: 

1. O vigor da muda, expresso através dos diversos diâmetros

da maniva de 20,0 cm de c�mprimento, se manifesta signif�

cativamente no estádio de emergência e parcialmente no es

tádio de crescimento da parte aérea das plantas, sendo a

duração desses efeitos funç�o das condições de temperat�

ra e precipitação.

2. Manivas com 20,0 cm de comprimento e 2,0 ! 0,2 cm ou 2,6

: 0,2 cm de diâmetros, retiradas respectivamente das rami

ficaçÕes primárias e hastes principais, devem ser preferi

das para maior velocidade e porcentagem de emergência.

3. Para velocidade e porcentagem de emergência, verifica-se

comportamento diferenciado de cultivares em função dos

diâmetros das maniva�. Para 'Jaçanã' devem ser preferi

das manivas com 2,0 ! 0,2 cm ou 2,6 + 0,2 cm de diâmetros.

Para 'Mantiqueira• e 1 Pirassununga 1 podem ser usados quai_::

quer diâmetros de manivas,
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4. Entre cultivares, 1 Mantiqueira 1 se destaca quanto ã emer

gência e desenvolvimento vegetativo das plantas. 

5. 

6. 

Menor numero de rafzes produzidas por planta e compensado 

pelo maior peso individual da raíz. 

Para a produção de raízes por area, e indiferente a util i 

zação de manivas com 20,0 cm de comprimento com di�metros 

de 2,6 ! 0,2 cm, 2,0 + 0,2 cm e 1 ,4 ! 0,2 cm, correspon

dentes respectivamente às hastes principais, ramificações 

primárias e ramificações secundárias de plantas com um ci 

elo vegetativo. 

7. Os três cultivares utilizados 
-

no experimento sao de alto

rendimento em raízes. Dentre eles se destaca o cv. Manti

queira como o mais produtivo e o de melhor índice de co

lheita.
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