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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). O objetivo deste trabalho é avaliar em 
condições de campo, as respostas no crescimento e 
produtividade de seis genótipos de mandioca, visando indicar e 
subsidiar a seleção de novos genótipos para serem cultivados em 
regiões do semiárido baiano. 
  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.  
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A análise de variância revelou diferenças significativas (p≤ 0.05) 
entre os atributos morfológicos e agronômicos analisados, 
demonstrando existir variação genética entre os materiais 
utilizados (CRUZ; REGAZZI, 2004). Esses resultados podem ser 
evidenciados pela alta herdabilidade dos caracteres analisados, 
relação CVg/CVe, variância fenotípica, ambiental e genotípica. As 
variedades Rosinha e Amarelinha foram bastante afetadas pela 
incidência de ácaros e não apresentaram quantidade mínima 
amostral para avaliação. A variedade Gema de Ovo apresentou 
maior porte após cinco meses de plantio, com média de 1,28 m, 
superando os valores médios observados nas variedades 
Manteiga (1,13 m), Cacau Lapa (1,09 m) e Branquinha (0,88 m). 
Em contrapartida, Branquinha e Cacau Lapa apresentaram os 
maiores incrementos médios de diâmetro do caule, 2,99 cm e 
2,74 cm, respectivamente. A análise de biplot, baseada nas 
componentes principais, permitiu separar as variedades com base 
nas características morfológicas e agronômicas das variedades 
mandioca analisadas. A primeira e a segunda componente 
principal (PC1 e PC2) explicaram 81,25% e 17,50%, 
respectivamente, da variância total dos dados (Figura 1).De 
acordo com o comprimento relativo de cada vetor, a característica 
que mais contribuiu para a variação total explicada foi BFR, 
seguida pela BFC, BFF e BFT.  
 
 
 
 
 

Quanto ao relacionamento entre as características, observou-se 
associação positiva entre BFF e BFC, ALT e BFC, BFR e BST e 
inversa entre DIAM e BFR. 
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 CONCLUSÃO: 
As análises das variedades permitiram identificar que Gema de 
Ovo apresentou o maior desenvolvimento em crescimento 
morfológico e agronômico. Por outro lado, sobre as mesmas 
condições, Branquinha e Manteiga obtiveram os menores valores 
em biomassa total durante os cinco meses analisados.  
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Figura 1 - Analise biplot baseada nas médias das quatro 

variedades de mandioca Tipo Mesa IF Baiano campus Bom 
Jesus da Lapa-BA, 2017. ALT, altura (m); DIAM, diâmetro (cm); 
BFC, biomassa fresca de caule (kg.ha

-1
); BFF, biomassa fresca 

de folha (kg.ha
-1

); BFC, biomassa fresca de raiz (kg.ha
-1

); BFC, 
biomassa fresca total (kg.ha

-1
). 
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