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Resumo 

A mandioca, Manihot esculenta Crantz, é uuma espécie originária do Brasil e importante para a 

segurança alimentar mundial. É cultivada em grande maioria por pequenos agricultores em 

ambientes estressantes, para o consumo familiar ou para abastecer pequenos negócios locais e 

regionais. O presente trabalho tem por objetivo descrever os resultados preliminares, avaliação do 

stand, da Unidade Demonstrativa do Projeto de Pesquisa “Seleção Participativa de Variedades de 

Mandioca na Agricultura Familiar” conduzido pela EMBRAPA Cerrados. Foram plantadas quatro 

variedades enviadas pela Embrapa, e uma variedade local. Na avaliação de stand na unidade 

demonstrativa pode-se observar os percentuais das menores taxas de mortalidade, que foram das 

variedades D e E, sendo uma da EMBRAPA e outra variedade local.  
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Introdução 

 

A mandioca, Manihot esculenta Crantz, espécie originária do Brasil, é a sétima cultura em volume 

de produção no mundo. De grande importante para a segurança alimentar mundial e estratégica 

para produção de alimentos, amido e energia em virtude da tolerância a estresses bióticos e 

abióticos. É cultivada em grande maioria por pequenos agricultores em ambientes estressantes, para 

o consumo familiar ou para abastecer pequenos negócios locais e regionais (VIEIRA, FIALHO, 

ANDRADE, 2013). 

 

De acordo com dados da EMBRAPA (2013), o Brasil é o segundo maior produtor de mandioca no 

mundo, com uma produção de 25.441.700 toneladas, representando 10,1% da produção mundial de 

252.203.769 toneladas, em 2011. A Nigéria é a maior produtora, com 3.737.090 toneladas, 

representando 20,8% da produção mundial.   

 

A mandioca, é uma planta perene, pertencente a família das Euforbiáceas. A raiz, rica em fécula, 

utilizadas na alimentação humana e animal ou como matéria prima para indústrias. A mandioca de 

mesa, conhecida popularmente por aipim e macaxeira, é uma espécie cultivada nas regiões tropicais, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Johann_Nepomuk_von_Crantz


e sua propagação vegetativa resultou em um grande número de variedades com diferentes 

características morfológicas, adaptando às diversas condições de clima e solo, bem como resistência 

a pragas e doenças (VIEIRA, FIALHO, ANDRADE, 2013). 

 

A mandioca de mesa é em geral cultivada por agricultores familiares, onde é comercializada in 

natura, promovendo microcomércios locais e contribuindo para a segurança alimentar, pois participa 

como complemento de renda e da alimentação diária. Esse tipo de produção está associado, 

também, à indústria de congelados, quando minimamente processada e outras formas de agregação 

de valor e sem atenção aos aspectos ligados às questões sanitárias (CARVALHO, FUKUDA, 

CARDOSO, 2013).  

 

O objetivo desse trabalho é descrever os resultados preliminares, avaliação do stand, da Unidade 

Demonstrativa do Projeto de Pesquisa “Seleção Participativa de Variedades de Mandioca na 

Agricultura Familiar” conduzido pela EMBRAPA Cerrados (VIEIRA, FIALHO, 2011). Esse projeto 

propicia intercâmbio de experiências entre produtores, pesquisadores e extencionistas, aumentando 

a probabilidade de uso de variedades selecionadas e possibilitando o treinamento dos produtores 

em novas técnicas de cultivo. (EMBRAPA CERRADOS, 2011). Foram plantadas quatro variedades 

enviadas pela Embrapa, e uma variedade local, para serem observadas na unidade demonstrativa 

em Mineiros – GO, situada no Sitio – Recanto Natureza. 

 

 

Material e Métodos 

 

A unidade demonstrativa foi conduzida no Sitio Recanto Natureza, no município de Mineiros, GO. O 

clima da região onde foi instalada a unidade é tropical. Há muito mais pluviosidade no verão que no 

inverno. Segundo Köppen e Geiger (2015) a classificação do clima é Aw. Em Mineiros a temperatura 

média é 22.7 °C. A pluviosidade média anual é 1695 mm. Considerando que precipitações anuais 

em torno de 1.000 milímetros de chuvas são muito boas para a cultura, desde que distribuídas num 

período de seis a oito meses durante o ano.  

 

 A área onde foi instalada a unidade foi preparada de forma convencional, isto é, arado com 

antecedência para eliminação da população de plantas daninhas. Uma semana antes do plantio foi 

novamente arado, gradeado e sulcado no espaçamento de 1m entre as linhas. Não foi feita qualquer 

adubação porque se considerando a rusticidade da cultura. Em geral, qualquer tipo de solo de boa 

fertilidade proporciona boas colheitas de mandioca, conquanto não sujeito ao encharcamento, como 

os solos de baixada, turfosos ou mal drenados, e nem dotado de propriedades físicas que o 

contraindiquem, como seja o de tornar-se demasiadamente compacto, e apresentar trincas ou 

fendas por ocasião de períodos secos, em consequência de um excesso de argila. Neste caso, 



tornar-se-ia também difícil e cara a colheita, neste caso concluiu-se ser satisfatória a fertilidade do 

solo.  

 

O Projeto Seleção Participativa de Variedades de Mandioca na Agricultura Familiar pretende ajudar 

a difundir variedades melhoradas e tecnologias recomendadas para o cultivo de mandioca (VIERA, 

FIALHO, 2011). A participação no presente projeto se deu com pesquisadores da EMBRAPA que 

deram palestras na 6a Festa da Semente de Mineiros-GO.  

 

No plantio, foram utilizadas manivas-sementes de 20 cm de comprimento, selecionadas e enviadas 

pela EMBRAPA no mês de outubro de 2014. A unidade no campo foi plantada em 15 de novembro 

de 2014, onde colocou-se as manivas-sementes na horizontal a 10 cm de profundidade, no 

espaçamento 1m x 1m. A unidade foi constituída com um total de 405 plantas, com 81 plantas das 

respectivas variedades: A: 27218, B: 27318, C: 44618, D: 497, e E: Variedade local cujo nome é 

indefinido. O mato foi controlado com uma capina e uma roçada. No dia 19 de agosto de 2015 foi 

feita a visita prévia à unidade demonstrativa, onde foi avaliado o stand, verificando a mortalidade das 

plantas. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Com a realização deste trabalho, pode-se observar a frequência de mortalidade das plantas e o 

stand das variedades testadas pela EMBRAPA e a variedade local. Com o projeto da EMBRAPA 

(VIEIRA, FIALHO, 2011), observa-se que os principais fatores que ocasionam a baixa qualidade e 

produtividade do cultivo com a preocupação de seleção de cultivares são; a grande diversidade de 

variedades, cruzamentos naturais intra-específicos e propagação vegetativa. Ou seja, mistura de 

variedades superiores com inferiores. Também ressalta-se que o cultivo em pequenas áreas 

(subsistência, fundo de quintal) sem a preocupação com a adoção de um mínimo de tecnologia, a 

falta de capital dos produtores, sendo uma cultura marginalizada com reduzido incentivo 

governamental. Ainda falta maquinário e conhecimento das boas práticas de higiene a cerca da 

produção de forma a atender o consumidor, cada vez mais exigente, e a necessidade de organização 

e união dos produtores (na hora de comprar, plantar, processar e de comercializar).  

 

Considerando que a produção de mandioca, em sua grande maioria é realizada pela agricultura 

familiar, busca-se como alternativa para amenizar esses problemas, a metodologia da pesquisa 

participativa em melhoramento de mandioca. No Brasil, a metodologia foi primeiramente introduzida 

no Nordeste pela Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical em 1993. Na região do Cerrado do Brasil 

Central, a metodologia com algumas modificações, começou a ser aplicada em 2003 pela Embrapa 

Cerrados (VIEIRA, FIALHO, 2011).  

 



Um dos objetivos da metodologia é introduzir novas variedades de mandioca para serem 

comparadas com as tradicionalmente usadas. A comparação é necessária porque nas estações de 

pesquisa não é possível repetir o ambiente do cultivo do produtor e determinar qual variedade será 

superior em seu ambiente. Com este intuito o trabalho foi iniciado na área escolhida para o plantio 

da unidade demonstrativa das manivas-sementes EMBRAPA, Projeto de Pesquisa Seleção 

Participativa de Variedades de Mandioca na Agricultura Familiar (VIEIRA, FIALHO, 2011). Os 

resultados da unidade de Mineiros-GO (Sítio Recanto Natureza) que foi constituída com um total de 

405 plantas, com 81 plantas das respectivas variedades: A: 27218, B: 27318, C: 44618, D: 497, e E: 

Variedade local cujo nome é indefinido. As taxas de mortalidade e porcentagem estão descritas na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Distribuição da Frequência em relação à mortalidade de plantas de mandioca Manihot 

esculenta Crantz na unidade do Projeto Seleção Participativa de Variedades de Mandioca na 

Agricultura Familiar - Mineiros-GO, setembro de 2015. 

 

Variedades  

 

FA (1) 

 

FPM(2) 

 

%(3) 

 

A - 27218 EMBRAPA 81 44 54,32 

B - 27318 EMBRAPA 81 26 32,10 

C - 44618 EMBRAPA 81 22 27,16 

D - 497 EMBRAPA 81 17 20,10 

E - Variedade local 81 17 20,10 

    
   FONTE: Pesquisa de campo 
   NOTA: Dados coletados no dia 19 de agosto de 2015 
   (1) Frequência absoluta: significa quantidade de plantas de cada variedades - plantio dia 15 de novembro de 2015 
   (2) Frequência de plantas mortas: significa quantidade de plantas mortas na avaliação do dia 19 de agosto de 2015 
   (3) Percentual: foi calculado por meio da divisão do total de cada categoria – fa, pelo total geral, multiplicado por 100. 
 

 

Com os resultados observados na Tabela 1, verifica-se que as menores taxas de mortalidade foram 

das variedades D e E, sendo uma da EMBRAPA e outra variedade local. Ressalta-se ainda que a 

unidade está aguardando a colheita para melhor analisar de dados. 

 

 

Considerações Finais 

 

A cultura da mandioca é muito representativa para a agricultura familiar e os processos de produção 

devem ser melhorados. Uma das melhorias é a seleção de variedades mais produtivas e adaptadas. 

Na avaliação de stand na unidade demonstrativa do município de Mineiros-GO do Projeto “Seleção 

Participativa de Variedades de Mandioca” pode-se observar os percentuais das menores taxas de 



mortalidade, que foram das variedades D e E, sendo uma da EMBRAPA e outra variedade local. 

Ressalta-se ainda que a unidade está aguardando a colheita para melhor analisar de dados. 
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