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A mandioca (Manihot esculenta Crantz) possui grande importância econômica e parte desse 
sucesso se deve a sua alta versatilidade, a qual pode ser consumida de diferentes formas. 
Essa raiz é uma importante fonte energética, principalmente em países em 
desenvolvimento, pois possui baixo custo e têm grande facilidade de cultivo. O objetivo 
deste trabalho foi caracterizar 100 acessos de mandioca do Banco Ativo de Germoplasma 
da Embrapa Mandioca e Fruticultura, quanto ao teor de matéria seca, bem como o amido 
extraído destes acessos com relação aos teores de amilose/amilopectina. Os acessos foram 
colhidos no campo experimental da Embrapa e preparados para análise no Laboratório de 
Ciência e Tecnologia de Alimentos da Embrapa. A análise de umidade foi realizada 
utilizando a técnica de secagem em estufa a 70°C por 72 horas. Para a análise da relação 
amilose/amilopectina, o amido extraído foi disperso em etanol e gelatinizado com NaOH 1N, 
seguido pela reação com iodo, o qual forma um complexo de coloração azul, sendo este 
quantificado por espectrofotometria a 620nm. Os acessos avaliados apresentaram um valor 
máximo para matéria seca de 73,14% (BGM 388) e um valor mínimo de 23,04% (BGM 349). 
Desses acessos, 45 apresentaram variação de matéria seca entre 23,04 a 49,96% e 55 
entre 51,00 a 73,14%. Os maiores teores de matéria seca foram observados para os 
acessos BGM 388 (73,14%), BGM 392 (71,50%), BGM 399 (70,93%) e BGM 488 (70,55%). 
Para a relação de amilose/amilopectina, o valor mínimo foi de 17,55% (BGM 494) e o 
máximo de 25,24% (BGM 429). As menores concentrações de amilose foram verificadas 
para os acessos BGM 494 (17,55%), BGM 380 (17,73%) e BGM 408 (17,85%) e os maiores 
teores nos acessos BGM 429 (25,24%), BGM 445 (24,90%) e BGM 437 (24,69%). Os 
resultados de caracterização indicam que existe variabilidade genética nos genótipos de 
mandioca do banco ativo de germoplasma da Embrapa quanto aos teores de 
amilose/amilopectina e matéria seca. 
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