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CULTIVARES DE MANDIOCA BRAVAS E MANSAS RECOMENDADAS PARA
o PIAU!

. -. d A ed 1Joaqu~m Nazar~o e zev 0
A mandioca (Ma.n.<.hotuc.ulenta. Crantz.) e uma das principa

is fontes de a1imentos da popu1acao das reqiOes Norte e Nordeste
do Brasil. No Piaui a mandioca e cu1tivada em quase todo 0' Est~
do e em 1989 atin~iu uma area de 142.322 hectares, com uma produ
cao de 1.903.160 tone1adas e urnrendimento medio de 13,4 t/ha de
raizes frescas.

A EMBRAPA/Unidadede Execucao de Pesquisa de Ambito Es
tadua1 de Teresina (UEPAE de Teresina) vem desenvo1vendo traba
1hos de pesquisa com 0 ?bjetivo de obter cu1tivares de mandioca
produtivas, com e1evado teor de amido, baixa concentracio de aci
do cianidrico nas raizes e boas qua1idades cu1inarias. Os traba
1hos conduzidos em Ter~sina e E1iseu Martins permitiram a reco
mendacao das sequintes cu1tivares:

AIPIM BAHIA: e uma cu1tivar procedente do Centro Naci~
nal de pesquisa de Mandioca e Fruticu1tura - CNPMF, Cruz das Al
mas, Bahia. Apesar de ter 0 nome Aipim, nio e mansa, pois pe10
teste colorimetrico, faz parte do qrupo das mandiocas bravas ou
taxicas. Vem sendo ava1iada pe1a EMBRAPA/UEPAE de Teresina desde
1985 e ternse destacado em rendimento de raizes, com bom teor de
amido, convertendo essas variaveis em bons rendimentos de fari
nha de mesa e tapioca. A cor da pe1icula da raiz e marrom, bem

lEng.Agr.,M.sc.,EMBRAPA/unidade de Execucao de Pesquisa de
to Estadua1 de Teresina (UEPAE de Teresina, Caixa Postal
CEP 64.006-220 Teresina-PI.

Ambi
01-;



como 0 cortex e 0 caule ou rama. A cor da polpa da raiz e bran
ca, originando produtos de boa qualidade. Tem porte medio, ca.!!
Ie nao ramificado, boa produtora de manivas. £ recomendada ta~
to para solos pesados ou de textura argilosa como para os leves
ou de textura arenosa. Tem cicIo precoce, podendo ser colhida a
partir dos doze meses ate os 18 meses. A partir dai ja comeca a
aparecer raizes danificadas. £ de facil colheita manual, as rai
zes apresentam comprimento medio, com ausencia de cinta.

FIO DE OURO: e uma cultivar .procedente do Centro Na
-,

cional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura - CNpMF.Comecou
a ser avaliada a partir de 1986 e tem apresentado bom rendimen
to de raiz associado a elevado teor de amido. A cor da pelicula
da raiz e marrom. 0 cortex apresenta coloracao rosa e a polpa
creme. Pelo teste colorimetrico apresentou baixo teor de acido
cianidrico na polpa crua. :Tem 0 caule rosado, ereto e e boa pr£
dutora de maniva-semente. £ recomendada tanto para solos pes,!,
dos ou de tex~ura argilosa como para solos leves ou de textura
arenosa e para cultivo de 18 e de 24 meses. £ de facil colheita
manual uma vez que tem porte ereto e as raizes nao se apr¢fun
dam e nao se quebram no ato da colheita. Apresenta bom rendime~
to de parte aerea podendo ser utilizada na alimentacao animal
quando fenada. Apresenta hast,e ereta com ramificacao alta, peE.
mitindo boa penetracao de operarios para realizacao dos tratos
culturais, bem como formando uma copa que cobre 0 solo,diminui~
do a intensidade das ervas daninhas.

JABOTI: e uma cultivar procedente da microrregiao de
Floriano (municipio de Eliseu Martins), de boa adaptaoao, com.
bom rendimento de raizes e .elevado teor de amido. A cor da peli
cula da raiz e marrom, bem como 0 cortex e 0 caule ou rama. A
cor da polpa da raiz e branca, dando origem a farinha de mesa e
a tapioca (goma ou fecula) de boa qualidade. 0 caule apresenta
ramificacao alta, sendo boa produtora de maniva-semente. £ rec£
mendada para solos pesados ou de textura argilosa como para os
leves ou de textura arenosa e para cultivo de um e de dois ci
clos. £ facil de colher manualmente" uma vez que apresemta rami
f:tcacaoalta.



VERMELHINHA ou GOELA DE JACU: e uma cultivar procede~
te da microrregiio de Teresina, com 0 mais alto teor de amido
de todas as cultivares ja avaliadas e medio rendimento de rai
zes frescas. ~muito plantada do Estado. A cor da pelicula da
raiz e marrom, bem como 0 caule ou rama. Ja 0 cortex e a polpa
da raiz sac brancos. Quanto ao teor de aci~o cianidrico - HCN e
brava ou toxica, razao pela qual e mais utilizada para 0 fabri
co de tapioca e farinha de mesa, dando origem a produtos de ex
eelentes qualidades. As raizes sac longas e finas, provavelme~
te 0 que resulta no alto teor de amido. Tem cicIo medio, poden
do ficar no car-npoate com dois ciclos. Tern0 inconveniente de
enramar e produzir pouca maniva-semente. ~ recomendada para '2
108 de baixa e alta fertilidade. Pode ser colhida aos doze ~e
ses apos 0 plantio, mas 0 ideal e aos 18 meses.

AIPIM ou MACAXElRA PEIXE: e uma cultivar doce, mansa
ou de mesa, procedente da propria regiao. 2 precoce, com bom
rendimento de raizes a partir dos dez meses. A cor da pelicula
da$ raizes e narrom, 0 cortex rosa e ~ polpa creme. 0 cozimento
dela apos a agua em estado de ebulicao e em torno de quinze mi
nutos. 0 caule e ereto sem ramificacao e as folhas lanceoladas.
! boa produtora de maniva-semente. Tem 0 inconveniente de apr~
sentar raizes podres apos os doze meses e por isso e recomenda
da para solos arenosos ou de tcxtura levee 2 de facil colheita
manual uma vez que 0 caule e E ~o e as raizes uniformes. Pede
ser utilizada na alimentacao aru.mal in natura com menos perigo
de intoxicacac ?or ser mansa ou com baixo teor de acido ciani
drico. Sob regime de irrigacao e em solos ferteis pede ser co
lhida a partir dos seis.meses, sem afetar a sua capacidade de
coccio.

AIPIM ou MACAXElRA ROSA: e ~ cultivar doce, mansa
ou de mesa, procedente de Pernambuco mas e encontrada no Piaui
com outros nomes. Em Teresina e conhecida com 0 nome de "Barro
saR e nos municipios de Eliseu Martins e Flores do Piaui com os
nomes de "Todo 0 Tempo" e "Peixe", respectivamente. A cor ~a ~
licula das raizes e marrom, 0 cortex rosa e a polpa branca. 0
caule tem a cor cinza-escura, com ramificacao em torno de 70cm;



as folhas, peciolos e brotos terminais, verdes. Produz bastante
rama em solo de boa fertilidade e pode ser utilizada na alimenta
Cao animal com menos perigo de intoxicacao. 2 recomendada tanto
para .s~los pesados ou de ~extura argilosa como para os leves ou
de textura arenosa e para 0 cultivo de um e de dois ciclos, sem a
presenca de raizes podres. Em solo de boa fertilidade sob regime
de irrigaCao, pode ser colhida a partir de oito meses.

Um resumo das caracteristicas das cultivares recomenda
das encontra-se na Tabela 1.

TABELA 1. Caracteristicas botanica e agronom~ci:1das cultivares de
mandioca e macaxeira. Teresina, Piaui. 1992.
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Aipim Bah1a 12 a 18 meses ereto marrom marrom branca alta 27 25
Fio de Ouro 18 a 24 meses ramifica!,:&o marrom rosa creme media 28 25

a1ta
Jaboti 12 a 24 meses ramifica~ao marrom branco . branca a1ta 27 25

a1ta
Verme1hinha 18 a 24 meses ramificado marrom branco branca a1ta 30 18
ou Goela de Jacu
Macaxeira 8 a 12 meses ereto' marrb,,: '·'OS" . creme baixa 28 15
Peixe
Macaxe1ra 8 a 15 meses ramif1cad0 marr"·,, (osa branca baixa 28 20
Rosa


