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Figura 3. Banco serra-manivas sendo utilizado por dois
operarios

o rendimento de trabralho/hora de um operario
cortando hastes de mandioca apciadas em toras de
madeira esta em tome de 800 manivas. Quando
passa a segurar a maniva com uma mao e
aplicar-Ihe dois golpes em sentidos opostos, 0

rendimento cai aproximadamente para 500
manivas. Com a utilizac;:ao do banco serra-manivas,
quando 0 operario adquire pratica, 0 rendimento
fica em tome de 800 manivas/hora, com as
vantagens de 0 operario trabalhar sentado e nao
provocar injurias nas manivas.
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o plantio comercial da cultura da mandioca e
realizado por propaga9ao vegetativa, com
peda90s de hastes chamados de manivas ou
manafbas. Para se plantar 1 ha de mandioca,
no espa9amento de 1,0 x 0,6 m sao
necessarias 16.666 manivas de 15 a 20 cm.
Essas manivas podem ser cortadas pelo
processo manual ou mecanico. 0 processo
manual mais comum na regiao Meio-Norte do
Brasil consiste em apoiar a haste de
mandioca em um peda90 de madeira e
aplicar-Ihe um ou dois golpes com um facao.
Esse processo apresenta maior rendimento,
porem, provoca injurias nas manivas, nao
sendo recomendado pel a maioria dos
pesquisadores. Um outro processo manual
consiste em segurar a haste de mandioca
com uma mao, aplicar-Ihe um golpe com um
facao e, em seguida, gira-Ia 180° e, com
segundo golpe, cortar a maniva. 0 processo
mecanico consiste em uma pequena serra,
movida a motor eletrico ou a explosao,
indicada para grandes plantios de mandioca.

Uma prancha de madeira de 100 cm de
comprimento por 20 cm de largura e 4 cm de
espessura.

Quatro taliscas de madeira com 30 cm de
comprimento e 2 cm de espessura por 2 cm de
largura, para apoiar os serrotes.

Quatro pe9as de madeira de 50 cm de
comprimento e 3 cm de largura por 3 cm de
espessura para os pes do banco.

Como Utilizar 0 Banco
Serra-ManivasOito pregos, para fixar as taliscas de apoio do

serrote.

Como Construir 0 Banco
Serra-Manivas

Pode ser utilizado por um ou dois operarios,
conforme a necessidade (Figuras 1 e 2).
Quando for utilizado por um operario, coloca-se
apenas um serrote. 0 operario senta-se no
banco, segura a haste de mandioca com as duas
maos, arrasta a ryIesma de cima para baixo
sobre os dentes do serrote, em seguida gira a
mesma 180° e arrasta outra vez, concluindo 0
corte da maniva. Quando for utilizado por dois
operarios, colocam-se os dois serrotes no banco
em sentidos opostos e os operarios sentam-se
em cadeiras, tamburetes, baldes, etc.
realizando opera9ao semelhante a anterior.

A escolha das hastes de mandioca para 0
plantio e para 0 sistema de corte das
mesmas sao fatores importantes na brota9ao
das manivas e no sucesso da cultura.

Colocam-se quatro pes na prancha de madeira
para formar um banco como qualquer outro
utilizado no meio rural.

Pregam-se as taliscas de madeira, utilizando-se os
serrotes para ajustar 0 apoio dos mesmos.

Fazem-se oito furos na prancha, utilizando-se
uma broca de % u, para que se tenha a OP9ao de
se trabalhar com um ou dois serrates. Passar
cord6es ou barbantes para fixar os serrotes na
prancha.

Tem por finalidade serrar hastes de mandioca
destinadas ao plantio, sem provocar injurias nas
manivas. E constitufdo de uma prancha
de madeira, quatro pes e do is serrotes.

Colocam-se os serrotes com os dentes para
cima entre as taliscas pregadas no banco,
amarrando-os com cord6es ou barbantes, passados
pelos furos da prancha, furos das extremidades
e cabos de apoio dos mesmos. (Figura 1) Os
serrotes podem ser retirados do banco e
utilizados em outros trabalhos na prapriedade. Figura 2. Banco serrra-manivas sendo utilizado por um

operador


