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  INTRODUÇÃO: 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma espécie 
cultivada comercialmente por produzir raízes tuberosas ricas 
em amido, com produção mundial estimada em 281,7 milhões 
de toneladas em 2014 (FAO, 2014). Dentre tais condições 
ambientais, a seca é considerada como um dos fatores mais 
limitantes à produção de várias culturas no mundo (COCH, 
1984). O objetivo deste trabalho é avaliar em condições de 
campo, as respostas no crescimento de seis genótipos de 
mandioca, visando elucidar e subsidiar a seleção de novos 
genótipos para serem cultivados em solos com baixa 
capacidade de armazenamento de água e condições de 
semiárido no município de Bom Jesus da Lapa e região. 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
O trabalho foi desenvolvido na área experimental do Instituto 
Federal Baiano, Campus Bom Jesus da Lapa-BA. Foram 
avaliados seis genótipos de mandioca Tipo Mesa, oriundas do 
Centro Nacional de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Cruz 
das Almas-BA: Cacau Lapa, Rosinha, Manteiga, Gema de Ovo, 
Amarelinha e Branquinha. Após cinco meses de plantio, foram 
mensurados diâmetro do caule e altura da planta, medidos com 
o uso de paquímetro digital e régua. O delineamento 
experimental adotado foi inteiramente casualizado, com 6 
tratamentos [seis genótipos de mandioca Tipo Mesa], 5 
repetições (blocos) e 10 plantas de observação por tratamento 
por parcela amostral. Os resultados experimentais foram 
submetidos à análise de variância (ANOVA) e posteriormente, 
comparações de médias entre tratamentos, por meio do teste 
Tukey (P<0,05). O grau de associação entre variáveis foi obtido 
pela correlação de Pearson (p<0,05). 
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A análise de variância revelou diferenças significativas (p≤ 
0.05) de altura e diâmetro do caule, demonstrando existir 
variação genética entre os materiais utilizados (CRUZ; 
REGAZZI, 2004). Tomando-se por base a media dos 
tratamentos, verificou-se que Cacau Lapa (1,09m), Rosinha 
(0,94m), Amarelinha (0,86m) e Manteiga (0,79m) apresentaram 
as maiores médias para porte de planta, diferindo 
significativamente das variedades, Gema de Ovo (0,67 m) e 
Branquinha (0,65 m). Para o diâmetro do caule, as maiores 
médias observadas foram nas variedades Cacau Lapa 
(2,74cm), Amarelinha (2,42cm), Rosinha (2,34cm) e Manteiga 
(2,21cm). Para Alves (1990), os resultados apresentados 
demonstram que os materiais genéticos estão em bom estado 
vegetativo, fator essencial para melhor desempenho produtivo. 
 
 
 
 
 
 

Houve correlação alta e significativa (r=0,75 ***) entre altura e 
diâmetro do caule, evidenciando o estagio de crescimento 
vegetativo para as seis variedades de mandioca após 5  meses 
de plantio (Figura 01). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CONCLUSÃO: 
Com maior vigor vegetativo, as variedades Cacau Lapa, 
Rosinha, Manteiga e Amarelinha mostraram-se adaptadas ao 
clima da região.  
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Figura 01 – Análise de correlação entre as 

variáveis altura e diâmetro do caule com base em 
valores observados em seis variedades de 
mandioca Tipo Mesa, após cinco meses de plantio, 
IF Baiano campus Bom Jesus da Lapa, 2017.  
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