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A combinação de caracteres agronômicos, como alta produtividade alto teor de amido, são 

fundamentais para seleção e recomendação de cultivares de mandioca. No Estado do Acre, a 

mandioca é cultivada em extensas áreas por pequenos produtores que usam cultivares 

tradicionais e com baixa tecnologia. A cultura da mandioca apresenta grande importância 

econômica e social para a região, pois é responsável pela geração de emprego e renda de 

pequenos produtores. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a produtividade e teor de 

amido nos clones de mandioca de mesa no do BAG da Embrapa-Acre. O experimento foi 

conduzido no Campo Experimental da Embrapa, em Rio Branco-AC. Os materiais genéticos 

usados pertencem a Coleção de Trabalho de Mandioca da Embrapa Acre (CTMEA). Os 

genótipos utilizados foram: Dourada, Gema de ovo, Caipora, Kiriri, Antônio,Colonial e Jari. O 

plantio foi feito em covas aproximadamente com 5 cm de profundidade. Foram utilizadas 

manivas-sementes com doze meses de idade. No período inicial de desenvolvimento da cultura 

foram realizadas três capinas de limpeza. A área experimental não sofreu irrigação. As variáveis 

avaliadas foram: o número de raízes por planta (contagem manual de todas as raízes, 

considerando inclusive as com podridão); produtividade raízes em t.ha
-1 

(pesadas em balança 

manual todas as raízes na linha dos cultivares); e teor de amido (subtrai-se do teor de matéria 

seca a constante 4,56). Para a coleta das variáveis foram amostradas cinco plantas no campo por 

cultivar. As médias foram comparadas pelo teste Tukey, com 5% de probabilidade. As cultivares 

avaliadas apresentam diferenças (p>0,05) de produtividade. A variedade de menor rendimento 

foi Jari. Os genótipos Dourado e Colonial apresentaram produtividade média intermediária. Em 

relação à quantidade de raízes das cultivares avaliadas não se verificou diferenças. O teor médio 

das raízes variou de 26,04 a 36,7. Observaram-se que os genótipos Gema de ovo, Caipora e 

Colonial apresentaram as maiores (p>0,05) médias para o teor de amido; enquanto o genótipo 

Jari obteve a menor (p>0,05) média. De modo geral, os genótipos Dourado, Gema de ovo, 

Caipora e Colonial apresentaram valores de teores de amidos aproximados entre si. As maiores 

médias de produtividade foram das variedades Antônio e Kiriri. As cultivares Gema de ovo, 

Caipora e Colonial apresentam os maiores teores de amido, portanto, poderão ser utilizadas em 

programas de melhoramento genético e sendo as mais indicadas para produção local. 
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