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PRODUTIVIDADE DE DIFERENTES PARTES DA RAMA UTILIZADAS NA 

PROPAGAÇÃO DA CULTURA DA MANDIOCA 

 

 

Higor José Mulati e Igor Luciano Trevelin dos Santos 

 

 

RESUMO 

 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é um dos vegetais mais cultivados no mundo, 

especialmente nos trópicos, sendo o Brasil um dos principais produtores. Utilizam-se as raízes 

da mandioca para diferentes finalidades: consumos humanos, na indústria são produzidos os 

mais diversos derivados e para a alimentação animal. A rama da mandioca apresenta diferente 

constituição de acordo com sua formação, sendo que a parte basal apresenta maior número de 

gemas e acúmulo de hormônios e nutrientes. A adoção do plantio de diferentes partes da rama 

da mandioca visa diferenciar em qual parte da rama terá melhores resultados agronômicos, 

sendo que nas partes avaliadas apresentam uma diferente quantidade de nódulos, peso o que 

repercute no desenvolvimento das plantas e espessura, após a colheita foi avaliado o 

percentual de amido (renda), produtividade e a receita líquida (R$). No sistema de plantio 

atual os produtores não distinguem as partes das ramas, isso acontece de forma aleatória, com 

isso, não se dá para ter parâmetros de qual parte é aquela que tem melhor desempenho. A 

pesquisa foi conduzida na fazenda Biotec do Centro Universitário de Maringá – Unicesumar 

entre os anos de 2016 e 2017. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, 

apresentando três repetições de quatro variedades, sendo elas: Baianinha, IPR União, IPR 

10032 e IPR 508/08. As médias foram comparadas pelos testes de Scott Knott a 5%. O pé da 

rama e a variedade IPR União obtiveram melhores resultados em comparação com as demais. 

 

Palavras-chave: Manivas. Renda. Variedade. 

 

 

PRODUCTIVITY FROM DIFFERENT PARTS OF THE BRANCH USED IN THE 

PROPAGATION OF CASSAVA 

 

ABSTRACT 

 

Manihot (Manihot esculenta Crantz) is one of the most cultivated vegetables in the world, 

especially in the tropics; Brazil is one of the main producers. The roots of cassava used for 

different purposes: human consumption, in the industry are produced the most diverse 

derivatives and for animal feed. The cassava branch presents different constitution according 

to its formation, being that the basal part presents greater number of buds and accumulation of 

hormones and nutrients. The adoption of the planting different parts of cassava branch, aims 

to differentiate in which part of the branch will have better agronomic results, being that in the 

evaluated parts, they present a different amount of nodules, weight that impacts the 

development of the plants and thickness after harvest the percentage of starch (income), 

productivity and net income (R$). In the current planting system, the producers do not 
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distinguish the parts of the branches, this happens in a random way, with that, it´s impossible 

to have parameters of which part is the one that better performance. The research it´s 

conducted in the Biotec, ranch of the University Center of Maringá - Unicesumar between the 

years 2016 and 2017. The experimental design was completely randomized, presenting three 

replicates of four varieties: Baianinha, IPR União, IPR 10032 and IPR 508 / 08. The average 

were compared by the Scott Knott test at 5%. The base of the branch and the IPR União 

variety obtained better results when compared to the others. 

 

Keywords: Cuffs. Income. Variety. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é originária da América do Sul, na região sul 

da Amazônia. A cultura é a única das 98 espécies de Manihot que possui interesse econômico 

(Vieira et al., 2013). Conhecida popularmente no Brasil como "mandioca", "macaxeira" ou 

"aipim", é a principal espécie alimentar cultivada em sistemas de agricultura familiar. 

Pertencente à família Euphorbiaceae, caracterizada pela presença de látex e glicosídeos 

cianogênicos. As raízes tuberosas (órgão de interesse econômico) possuem tamanho e formato 

variados, podendo ser cilíndricas, cônicas e globosas. O número de raízes é variável, 

ocorrendo de 5 a 20 raízes por planta a depender da cultivação. A colheita da mandioca pode 

ocorrer entre 8 e 18 meses após o plantio e as raízes são destinadas para o consumo in natura 

ou industrial (Silva et al., 2012). A farinha é o principal subproduto da mandioca, no entanto, 

existem outros de importância econômica como: fécula, puba, chips, xaropes, papel, colas 

especiais, aditivos alimentares orgânicos, cerveja orgânica e rações. 

A mandioca desempenha um importante papel na dieta alimentar mundial, por seu alto 

teor energético (COQUEIRO, 2013). O Brasil figura como um dos maiores produtores dessa 

cultura e também como grande consumidor (FAO, 2013). Em 2012 o Brasil produziu 25 

milhões de toneladas de mandioca, com rendimento médio de 14,5 t ha-1 (IBGE, 2013). 

A mandioca é uma planta perene, arbustiva, heliófila pertencente à família das 

Euforbiáceas, do gênero Manihot (Filho e Bahia, 2009). É composta por uma parte aérea e 

uma subterrânea, constituída de raízes tuberosas, que é a parte comestível da mandioca 

(PANDEY et al., 2000). É uma planta bastante resistente à seca e normalmente cultivada em 

solos pobres, com baixos níveis de material orgânico e nutrientes (TORMENTA et al., 2004). 



5 
 

A maioria da produção brasileira de mandioca é destinada à produção de farinha, 

sendo o Brasil o único país da América Latina que consome este produto em quantidades 

expressivas (Vilpoux 2003). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção brasileira 

de raiz de mandioca atingiu 23,71 milhões de toneladas no ano de 2016, com uma área 

colhida de 1,55 milhões de hectares. Em 2017, de acordo com a CONAB (2017), a previsão é 

de que a safra seja de aproximadamente 20 milhões de toneladas. Esse valor é 12,3% inferior 

ao da safra passada, devido à redução da área plantada observada na maioria dos estados 

brasileiros. 

Entretanto, a importância socioeconômica da cultura transcende a questão alimentar, 

encontrando novas e promissoras formas de utilização industrial em função da versatilidade 

de seus produtos e derivados. Desse modo, a adoção imediata de novos sistemas de produção 

com manejo adequado dos solos e plantio mecanizado facilita as operações de colheita, pela 

utilização de variedades adaptadas e produtivas, permitindo maior ganho de tempo e 

otimização dos custos da colheita (SCALON FILHO et al., 2005). 

Entre os produtos e subprodutos da mandioca, o mais versátil e valorizado é a fécula, 

denominação que a Legislação Brasileira dá à fração amilácea originária de raízes e 

tubérculos. A fécula de mandioca, conhecida também, em algumas regiões brasileiras, como 

polvilho doce ou goma, é um pó fino, branco, inodoro, insípido, que produz ligeira crepitação 

quando comprimido entre os dedos (CEPEA, 2005). É um polissacarídeo natural, constituído 

de cadeias lineares (amilose) e cadeias ramificadas (amilopectina). São obtidas a partir das 

raízes da mandioca, após descascamento, trituração, desintegração, purificação, peneiramento, 

centrifugação, concentração e secagem. É o produto mais nobre extraído das raízes da 

mandioca e sua utilização se dá em mais de mil segmentos, principalmente nas indústrias 

alimentícias, de plásticos e na siderurgia (CEPEA, 2005). 

A rama da mandioca é a parte da planta que está acima do solo, composta de hastes 

que contém carboidratos solúveis e folhas com elevados teores proteicos, sendo que a 

percentagem desses constituintes varia em função do crescimento vegetativo, idade da planta, 

condições do solo, época do ano e variedade, determinado um material de maior ou menor 

valor nutritivo (Carvalho, 1986; Mazzuco & Bertol, 2000). 

Desse modo, este trabalho foi realizado objetivando analisar as produtividades e a 

renda de quatro variedades de mandioca, sendo duas comerciais e duas que ainda não foram 

lançadas no mercado, plantadas com diferentes partes da rama, para observar qual parte foi 

economicamente rentável para o agricultor usar para a propagação da cultura. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

O experimento foi conduzido na fazenda Biotec/Unicesumar, localizada na cidade de 

Maringá-PR, região Noroeste do estado do Paraná. As coordenadas locais em relação à 

latitude e longitude são respectivamente 23, 3439 S e 51,8765 W, com altitude de 510 m. O 

clima predominante é subtropical, com temperatura média anual é de 21,7 ºC sendo que a 

precipitação média anual é de 166,3 mm (Estação Climatológica UEM, 2016). 

 

2.1 ANÁLISES E PREPARO DA ÁREA 

 

Em uma área isolada onde anteriormente predominava pastagem com 2.300 m² 

realizou-se uma análise de solo a fim de se obter parâmetros químicos e físicos. A análise 

apresentou os seguintes valores: pH em CaCl² (5,70), M.O. (25,04 g/dm³), C (9,37g/dm³), P 

(7,39mgP/dm³), K+ (0,84cmolc/dm³), Ca+2 (13,49cmolc/dm³), Mg+3 (3,10cmolc/dm³), H+ + 

Al+3 (4,78cmolc/dm³), SB (8,54cmolc/dm³), CTC (13,50cmolc/dm³), V% (63,26), S 

(2,29mg/dm³). 

O solo predominante é B textural argiloso que é um horizonte mineral subsuperficial 

com textura franco arenoso ou mais fina, em que houve incremento de argila (fração < 0,002 

mm) o conteúdo de argila do horizonte B textural é maior que o do horizonte A ou E, e pode 

ou não ser maior que o do horizonte C (EMBRAPA 2013). Não foi necessária correção do 

solo, pois o mesmo atendia todos os parâmetros para a implantação da cultura da mandioca, 

pois é uma planta normalmente cultivada em solos pobres, arenosos e com baixos níveis 

organo-minerais.  

Os solos argilosos de maneira geral possuem uma maior fertilidade em comparação 

com solos arenosos, isso se deve à maior capacidade de reter cargas, resultando em maior 

CTC elevando maior permanência de água no solo, dispensando a adubação para a cultura da 

mandioca. (TAKAHASHI, 2005). 

Na área, foi realizada uma roçada mecanizada para remover as plantas que ali se 

encontravam presentes, seguida de uma escarificação para descompactar o solo, finalizando 

com uma grade niveladora para uniformizar a área. Efetuou-se o plantio de milheto 
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(Pennisetum americanum) a lanço com o objetivo de cobertura vegetal do solo, logo após sua 

formação o mesmo foi roçado. 

A área conduzida constitui-se por 12 parcelas de 81m², com 3 repetições de uma das 

quatro variedades, que constituíram os tratamentos, cada parcela apresentava 9 linhas. As 

ramas foram fornecidas pelo IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná) sendo da variedade 

Baianinha, IPR União, IPR 10032 e IPR 508/08. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado. 

 

2.2 MATERIAIS E CONDUÇÃO EXPERIMENTAL 

 

Cada rama das variedades foi separada com auxílio de facões, apresentando uma 

divisão com seis partes de 15cm, sendo as duas primeiras consideradas como pé, as duas 

seguintes como meio e as duas últimas como ponta. 

O plantio foi realizado manualmente com o auxílio de enxadas e enxadões sendo as 

covas abertas com 25 centímetros de largura e 10 centímetros de profundidade, espaçadas 

com 0,70m entre linhas e 0,70m entre plantas.  

 

2.3 COLHEITA E OBTENÇÃO DAS VARIÁVEIS ANALISADAS 

 

Realizou-se a colheita de forma manual. Após a colheita, as raízes foram levadas para 

a Empresa Amidos Pasquini, localizada na cidade de Nova Esperança - PR, com o objetivo de 

cada parcela obter a produtividade média (Kg), renda (teor de amido) e a receita total (R$) por 

parcela. 

 

2.3.1 PRODUTIVIDADE MÉDIA 

 

Após realizada a colheita, com auxílio de facões separou-se a rama das raízes da   

mandioca, em sequência foi feita a pesagem da raiz da mandioca para que não houvesse 

nenhuma perda de peso por qualquer fator que seja; a pesagem do material foi realizada 

através de uma balança eletrônica móvel onde pôde-se obter o peso das raízes. 

 

2.3.2 RENDA 
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Tirar a renda da mandioca também significa medir o teor de amido que a raiz possui. 

Os métodos clássicos de determinação em laboratório, os teores de matéria seca e amido em 

raízes frescas de mandioca podem ser determinados no campo pelo método da balança 

hidrostática (GROSSMANN & FREITAS, 1950). 

 

O procedimento é o seguinte: 

 Toma-se uma amostra ao acaso de 5 Kg de raízes de vários tamanhos para 

determinar o peso específico. 

 As raízes são lavadas em água para isentá-las de terra e depois são colocadas 

para secar a sombra. 

 Eliminam-se as partes lenhosas, aparando o pedicelo rente à polpa, coloca-se 5 

Kg de raízes na cesta da balança hidrostática para efetuar a pesagem a seco. 

 Mergulha-se a cesta contendo os cinco quilos de raízes na água para 

restabelecer o equilíbrio da balança (CONCEIÇÃO; 1983). 

 Para a obtenção da renda realizou-se o método da balança hidrostática em que 

utilizou amostras com 5 kg de raízes tuberosas. Foi realizada três amostras de cada parte da 

rama de cada variedade. 

 

2.3.3 RECEITA TOTAL 

 

É o quanto o produtor recebe pela venda do produto, ao preço de mercado. Para obter 

tal valor utilizou-se de dados da Empresa Amidos Pasquini (Produtora de amido de 

mandioca), o cálculo da receita é feito da seguinte forma: 

 

RT= (R x 1,10 x P) – 2,3% 

 

 RT= Receita Total 

 R= Renda 

 1,10 = valor atual do dia 03/10/2017, pago por grama(g). 

 P= Peso (produtividade) 

 - 2,3%= Desconto FUNRURAL 

 

2.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
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O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com três 

repetições de cada tratamento. Os dados foram avaliados por análise de variância e as médias 

entre tratamentos comparados pelo teste de Scott Knott a 5% de significância (SCOTT; 

KNOTT, 1974). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados expressos na tabela 1 pôde-se observar que em relação à 

renda média as variedades IPR União e IPR 508/08 não apresentam diferença significativa, 

porém sobressaem em relação sobre as demais variedades comparadas. Analisando a variável 

produtividade média (Kg) e receita média afirma-se que as variedades IPR União, IPR 508/08 

e Baianinha é melhor em relação à variedade IPR 10032. Apesar de não apresentar diferença 

significativa observa-se que a variedade IPR União tende a ter maior resposta em todas as 

variáveis analisadas de acordo com os dados expressos na tabela. 

A diferença entre as variedades pôde-se dar através da formação das raízes e no 

número de hastes. De acordo com Enyi (1973), o número de hastes influencia 

significativamente o rendimento de raízes. Plantas com maior número de hastes apresentam 

menor desenvolvimento de raízes quando comparadas a plantas com apenas uma haste, 

devido à competição entre o desenvolvimento das raízes e o da parte aérea. 

  

Tabela 1 - Renda, produtividade e receita média da mandioca levando em consideração a 

média geral em relação a cada variedade. 

Variedade Renda Média Produtividade Média 

(kg) 

Receita Média (R$) 

IPR UNIÃO 587,77 a* 130,70 a 82,49 a 

IPR 508/08 562,22 a 119,79 a 72,54 a 

IPR 10032 506,11 b 96,48 b 52,28 b 

BAIANINHA 502,77 b 124,00 a 66,68 a 

* Letras diferentes representam resultados estatisticamente diferentes segundo o teste de Scott-Knott a 

5% de significância. 
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Analisando a tabela 2, observa-se que em relação à renda média não houve diferença 

significativa dentre as partes das ramas analisadas; porém nas variáveis analisadas: 

produtividade média (Kg) e receita média (R$) pôde-se concluir que o pé da rama é mais 

produtivo e possui uma maior receita média em relação a meio e ponta da rama, essa 

diferença se da devido ao pé da rama possuir maior acúmulo de nutrientes, maior número de 

gemas o que induz/auxilia no enraizamento. 

 

Tabela 2 – Renda, produtividade e receita média da mandioca, levando em consideração a 

média geral em relação às partes da rama. 

Parte da Rama Renda Média Produtividade Média 

(kg) 

Receita Média 

PÉ 527,50 a* 136,20 a 77,65 a 

MEIO 552,50 a 108,98 b 64,94 b 

PONTA 539,16 a 108,05 b 62,90 b 

* Letras diferentes representam resultados estatisticamente diferentes segundo o teste de Scott-Knott a 

5% de significância. 

 

Em trabalho realizado por Cock et al. (1977) com cultivação de diferentes portes e 

hábitos de ramificação, observou-se que genótipos com elevado desenvolvimento da parte 

aérea podem apresentar decréscimos na produtividade em baixas densidades, enquanto que os 

que possuem crescimento menos vigoroso da parte aérea podem apresentar melhores 

rendimentos em altas densidades. Um desenvolvimento exuberante da parte aérea pode 

ocasionar baixos rendimentos de raízes, sendo que altos rendimentos de raízes podem ser 

obtidos com um menor desenvolvimento da parte aérea em relação às raízes tuberosas (COCK 

et al., 1977; ENYI, 1973). 

Na Tabela 3, realizou-se o desdobramento da variedade dentro de cada parte da rama. 

Para a variável renda, verifica-se que as variedades IPR União, IPR 508/08 e Baianinha 

apresentaram maior renda utilizando o meio da rama. Em relação ao pé e a ponta da rama, as 

variedades IPR União e IPR 508/08 se sobressaíram ao comparadas com as demais. 

Analisando a Produtividade (Kg) as partes do meio e da ponta não houve diferenças 

significativas de acordo com o teste nelas aplicado, já no pé da rama, as variedades IPR 

União, IPR 508/08 e Baianinha se sobressaíram em relação à IPR 10032 apresentando 

produtividade de 151,32; 151,03 e 140,16 respectivamente e pôr fim a IPR 10032, com 
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102,29. Analisando a variável receita (R$), no meio da rama não houve diferença significativa 

entre as variedades; no pé da rama a IPR União e IPR 508/08 não apresentam diferenças 

significativas, porém sobressaem em relação sobre as demais variedades comparada, em 

seguida Baianinha é melhor que IPR 10032; na ponta da rama em relação à receita pode-se 

observar que as variedades IPR União e Baianinha são melhores que as demais variedades, 

mesmo não havendo diferença significativa no pé entre IPR União e IPR 508/08 e na ponta 

entre IPR União e Baianinha, a variedade IPR União tem uma melhor resposta em receita 

apresentando: 95,23 e 79,64 respectivamente. 

 

Tabela 3 – Desdobramento de cada variedade, em que mostra médias de cada variável 

analisada, analisando as partes da rama. Letras diferentes representam resultados 

estatisticamente diferentes segundo o teste de Scott-Knott a 5% de significância. 

VARIEDADE Renda Produtividade Média (Kg) Receita (R$) 

 Meio Pé Ponta Meio Pé Ponta Meio Pé Ponta 

IPR UNIÃO 585,00a 588,33a 590,00a 115,67a 151,32a 125,1a 72,60a 95,23a 79,64a 

IPR 508/08 551,66a 581,66a 553,33a 118,81a 151,03a 89,54a 71,05a 93,40a 53,19b 

IPR 10032 528,33b 486,66b 503,33b 89,99a 102,29b 97,15a 50,85a 53,48c 52,50b 

BAIANINHA 545,00a 453,33b 510,00b 111,45a 140,16a 120,4a 65,28a 68,50b 66,26a 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No cultivo da mandioca, o terço inferior da rama (pé) apresentou melhor desempenho 

produtivo quando comparados às demais partes da planta, demonstrando seu elevado 

potencial produtivo para implantação da cultura a campo, objetivando elevadas 

produtividades. A variedade IPR União se destacou entre as demais, apresentando maior 

potencial produtivo na região, mostrando a importância de escolher o material correto quando 

se objetiva ganhos expressivos ao final de seu ciclo produtivo.  
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