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O ariá é uma espécie olerícola perene, não convencional, originária da América Tropical, cuja parte comestível é a 

raiz tuberosa. Este recurso genético sempre esteve disponível em pequena escala para consumo e comercialização, 

mas sem o reconhecimento tanto de sua importância nutricional quanto histórico-cultural. Do ponto de vista 

morfoagronômico não parece haver informação da diversidade genética e potencial produtivo de raízes de material 

amazônico. Este trabalho teve o objetivo de caracterizar e avaliar 20 genótipos de clones procedentes de diferentes 

regiões da Amazônia, com base em sua forma, composição química e produtividade das raízes. O experimento foi 

conduzido na Estação Experimental do INPA, em Manaus, em solo Argissolo vermelho amarelo, álico, de textura 

arenosa. Adotou-se o delineamento experimental de blocos inteiramente casualizados, com 20 tratamentos e três 

repetições, em parcelas constituídas por cinco plantas. A colheita das raízes foi realizada aos sete meses após o 

plantio. Os resultados experimentais constataram variação fenotípica entre os clones, com diferenças significativas 

para 90% dos caracteres estudados. Os clones produziram raízes tuberosas nas formas cilíndricas e redondas. A 

emergência das plântulas iniciou entre os 18 e 33 dias após o plantio dos rizomas. A altura das touceiras foi de 32,0 

a 73,5 cm. O número médio de rizomas variou de 15 a 25 por touceira. O clone 2217, originário do município de 

Manaus, foi identificado como o mais prolífero. Em relação aos componentes da produtividade, o número médio de 

tubérculos por touceira variou de 12,4 a 34,8 e produtividade de raízes tuberosas foi de 5,33 a 16 t.ha
-1

. Estes 

resultados mostram que há variabilidade entre os clones, podem ser aplicada seleção para fins de melhoramento.  

No geral, a análise da composição centesimal das raízes mostrou que, os clones estudados apresentaram conteúdos 

de proteína, lipídio e carboidrato muito próximo aos encontrados nas raízes de macaxeira, batata inglesa e cenoura. 

Por isso, pode ser cultivado na região para uso na merenda escolar de estudantes do Amazonas. Entre os 

microminerais determinados, o ferro (649,58 a 2.383,14 μg.100g
-1

) ocorreu em maior concentração nas raízes. Entre 

os macroelementos analisados, o potássio, com 167,70 a 352,83 mg.100g
-1

, ocorreu em maior concentração nas 

raízes dos 20 clones. A partir destes resultados, os clones 2070, 2082, 2083, 2217, 2369, 2395, 2396 e 2398, 

originários, respectivamente, dos municípios amazonenses de Coari, Pauini, São Gabriel da Cachoeira, Manaus, 

Eirunepé, Benjamin Constant, Lábrea e Atalaia do Norte, poderiam ser multiplicados para fazer outros testes com 

maior número de plantas em locais diferentes para recomendá-los aos agricultores familiares do Amazonas. 

  


