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Conteúdo
1 INTRODUÇÃO
Nos dias atuais os problemas alimentares adquirem caráter multissensorial, no qual a
nutrição correta depende da produção e distribuição de alimentos, sendo o hábito alimentar
um fator que interfere diretamente na expectativa de vida do homem (HEREDIA ZÁRATE;
VIEIRA, 2002). Um indivíduo pode escolher os alimentos por causa dos seus apreços, mas
sem observar as suas propriedades naturais, deixando de absorver uma nutrição adequada,
a menos que o alimento seja nutricionalmente completo, com ausência de substâncias
prejudiciais (ANDRADE; CAMARGO, 1984 apud HEREDIA ZÁRATE; VIEIRA, 2002). Além
disso, a tendência mundial demonstra que o mercado necessita de produtos obtidos por
meio de culturas com tratos voltados para a ecologia e que causem menos perdas
(HEREDIA ZÁRATE; VIEIRA, 2002).

As plantas que possuem maior dinâmica fisiológica vegetal, que são capazes de retenção
hídrica e resistência à intempéries climáticas, serão as que prevalecerão, como é o caso das
hortaliças conhecidas como não convencionais ou alternativas, como o taro (Colocaisa
esculenta L. Shott), o inhame (Dioscorea sp.) e a mandioquinha-salsa (Arracacia
xanthorrhiza) (SILVA, 1996; VIEIRA et al., 1999 apud HEREDIA ZÁRATE; VIEIRA, 2002). O
taro possui uma produtividade variável graças as suas diferentes práticas de plantio, das
técnicas de irrigação e da falta de conhecimento das características genotípicas das suas
diversas cultivares e espécies (HEREDIA ZÁRATE, 1988 apud HEREDIA ZÁRATE et al.,
2004, p. 112).

A planta se adapta a diferentes climas e solos e o tempo necessário para alcançar a sua
maturidade e passar a produzir rizomas depende de fatores como a disponibilidade de luz e
água e também da temperatura (HEREDIA ZÁRATE, 1990a apud HEREDIA ZÁRATE;
VIEIRA, 2002). O taro é capaz de produzir mesmo em condições consideradas impróprias
para a agricultura convencional, como em regiões alagadiças e de pantanais, o que faz
dessa espécie uma cultura de subsistência adequada para as áreas onde não se utiliza
tecnologia avançada (HEREDIA ZÁRATE, 1995; 1997 apud HEREDIA ZÁRATE; VIEIRA,
2002).

O taro possui características nutricionais que possibilitam o seu consumo humano sob
diferentes formas de preparo, chegando a substituir total ou parcialmente outros alimentos
como a mandioca, a batatinha, o trigo, o milho e outras espécies amídicas (ABRAMO, 1990
apud HEREDIA ZÁRATE et al., 2006, p. 324), sendo empregado também na alimentação
animal, especificamente para a nutrição de frangos de corte (HEREDIA ZÁRATE et al., 2001
apud HEREDIA ZÁRATE et al., 2006, p. 324). Porém, aos olhos do consumidor, o taro não
está presente em cardápios de restaurantes ou em estabelecimentos de alimentação à
quilo, além de não agradar espontaneamente o paladar de crianças e jovens (VITOI;
OLIVEIRA, 2002). Isso se deve a falta de hábito do seu consumo e do desconhecimento das
suas propriedades vitamínicas, minerais, aminoácidas e protéicas, que muitas vezes
igualam ou superam os conteúdos encontrados em outras plantas amiláceas de maior
consumo (NOLASCO, 1994 apud VITOI; OLIVEIRA, 2002).

3

2012 c Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT

Manejo sustentável da cultura do taro

A FAO – Food and Agriculture Organization sugere o taro como cultura alternativa para
aumentar a base alimentar em países em desenvolvimento, por causa das suas
características de cultivo rústicas e do seu valor nutricional (PEREIRA et al., 2004 apud
ZONTA, 2010, p. 1). Em 2008, foram cultivados, em todo o planeta, cerca de 1.646 mil
hectares de taro, com produção de 11.774 mil toneladas e produtividade de 7,15 t ha-1
(FAO, 2010 apud ZONTA, 2010, p. 1). Isto ressalta a importância econômica que a planta
possui para o mercado de alimentos e este dossiê traz informações relacionadas ao manejo
sustentável do taro, desde a especificação das suas cultivares, tratos agrícolas e técnicas
empregadas, além de informações relacionadas às atividades pós-colheita, valores
nutricionais e aplicações na indústria.
2 OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é reunir informações relacionadas ao manejo susentável da cultura
do taro, para o pequeno produtor que deseja iniciar uma plantação com poucos recursos
tecnológicos e que pode, com estas informações, gerar renda com a comercialização dos
rizomas da hortaliça, seja diretamente para o consumidor final ou para as indústrias.
3 ORIGEM E CARACTERÍSTICAS DO TARO

O taro, chamado cientificamente de Colocasia esculenta (L.) Schott, pertence a família das
Araceae e é uma planta monocotiledônea, tendo o seu cultivo datado por mais de 2.000
anos. Originário do continente asiático, nas regiões da Índia, Bangladesh e Myanmar, o taro
foi sendo disseminado para os demais países asiáticos, passando pelas ilhas do Pacífico,
pelo continente africano e posteriormente para as regiões tropicais das Américas
(PLUCKNETT, 1983 apud ZONTA, 2010, p. 1). Acredita-se que a sua chegada ao Brasil se
deu através dos africanos e asiáticos (PUIATTI, 2002 apud ZONTA, 2010, p. 1).

3.1 Aspectos botânicos

Caracteriza-se pelas suas enormes folhas de coloração verde-escura e limbo com formato
de coração, pecíolo longo, arroxeado ou verde e inserido no meio da folha, possuindo altura
que varia de 30 a 180 cm, a depender da sua cultivar (BRASIL, 2010, p. 20).

Figura 1 - Taro
Fonte: (BRASIL, 2010, p. 45)

www.respostatecnica.org.br
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Segundo Zonta (2010, p. 2), a planta se constitui em um rizoma central chamado também de
cabeça central ou rizoma mãe, de onde são formados diversos rebentos laterais, conhecidos
como rizomas filhos. Estes são os órgãos da planta que são explorados comercialmente.

Figura 2 - Rizomas mãe (A) e rizomas filho (B) de taro
Fonte: (PAULA, 2009, p. 5)

Através dos rizomas mãe, saem pecíolos longos e carnudos, com coloração e comprimento
variável e que terminam em limbos grandes e foliares, com formato cordiforme (PUIATTI,
2002 apud ZONTA, 2010, p. 2).

Figura 3 - Pecíolos
Fonte: (CARMO, 2007, p. 40)

Conforme o Manual de Horaliças Não-convencionais (BRASIL, 2010, p. 20), a parte do taro
que é utilizada para consumo é o seu rizoma central, que é revestido por uma túnica fibrosa,
com numerosas radículas, apresentando também diversos rebentos laterais. Dependendo
da cultivar, a polpa das partes tuberosas comestíveis pode ter coloração diferenciada, sendo
mais comum as cores branca e cinza-arroxeada, sendo a cinza a mais preferida. Sua raiz
tuberosa possui quantidades razoáveis de açúcares e vitaminas do complexo B, além de
elevados teores de proteínas e amidos, proporcionando também uma alta digestibilidade.

A forma de consumo do taro pode ser ao natural ou processado, sendo empregado na
alimentação humana e animal, além de servir, inclusive, como matéria-prima para diversos
segmentos da indústria. O taro é uma planta de grande potencial para exportação, assim
como para o processamento industrial (BRASIL, 2010, p. 19).
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Figura 4 - Taro à venda em mercado
Fonte: (TIO SAM, 2012)

De acordo com o site Canto Verde ([200-?]), o taro apresenta, ainda, propriedades
medicinais e ajuda a promover a cicatrização de úlceras, eliminando também impurezas do
sangue através da pele, rins e intestinos. Costuma ser indicado para processos inflamatórios
de apendicites, artrites, hemorroidas, sinusites, reumatismo, pleurisias, nevralgias, neutrites
e eczemas. Em outras épocas, era utilizado para o tratamento da sífilis; para baixar febres,
desinflamar cicatrizes e tratar tumores e abcessos.
3.2 Nomenclatura

De acordo com Zonta (2010, p. 1), no Brasil, espécies de plantas tropicais da família das
Araceae são chamadas de inhame, confundido muitas vezes com o cará que é uma espécie
que pertence ao gênero Dioscorea da família das Dioscoreaceae (CORRÊA, 1984;
FILGUEIRA, 1981; PIMENTEL, 1972 apud ZONTA, 2010, p. 1). Conforme Viera e Zárate
(2009 apud ZONTA, 2010, p. 1), “essa controvérsia se dá devido à semelhança que
apresentam alguns tipos de sistemas subterrâneos das Dioscorea com aqueles das
espécies de Colocasia”. No sul do Brasil, o taro é chamado popularmente de inhame, o que
gera uma grande confusão em relação à definição das terminologias “taro” e “inhame”
(ZONTA, 2010, p. 1).
Santos (2002 apud SANTOS et al., 2007, p. 39) afirma que a espécie Colocasia esculenta
não possui semelhança alguma com as espécies do gênero Dioscorea, ou seja, a espécie
Colocasia esculenta não é inhame e nem cará, sendo chamada, então, de taro, conforme a
sua denominação internacional. No quadro a seguir, Kays e Dias (1995 apud PUIATTI,
2002), reforçam a argumentação quanto à terminologia utilizada para o taro e para o
inhame:

www.respostatecnica.org.br
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Idioma

Colocasia
esculenta
taro, dasheen,
cocoya

Dioscorea
cayenensis
yellow or negro yam,
yellow Guinea ya

Árabe
Chinês
(Mandarin)
Dinamarquês
Holandês
Francês

qolqa
yu

batata safra
fei zhou shan ya

water, greater,
winged, asiatic or
white ya
batata mae
da shu

tar, kokosyams
taro
taro, aronill

yam

yams
igname de chine,
i.ailée, pacala

Alemão

taro

igname de la Guinée,
i.
jaune, i. pays-negre
Guinea Yamswurzel,
cayenne Yamswurze

Hindú

arvi, kachalu, ghuiy

Italiano
Japonês
Malaio
Português
(de Portugal)

colocasia, aro di Egit
satoimo
keladi
inhame, inhame
branco, taro, taioba

Russo
Tagalogue
Espanhol

taro
gabi
colocasia, malanga,
yame de Canárias,
alcoca

Inglês

Igname

Cará do Pará

Affo, ñame amarillo, ñ.
Negro, ñ. de Guinea

Dioscorea alata

yamswurzel,
wasserya
ratalu, chupri alu,
khamal
igname
daisho
ubi kemali
cará de Angola,
cará branco,
inhame bravo,
cará da terra
ubi
ñame de água, ñ.
branco, cará
branco

Quadro 1 - Terminologia do inhame (Dioscorea) e do taro (Colocasia esculenta)
Fonte: Adaptado de (KAYS; DIAS, 1995 apud PUIATTI, 2002)

Com o intuito de contornar a confusão com a nomenclatura brasileira, no I Simpósio
Nacional Sobre as Culturas do Inhame e do Cará, foram propostos e aprovados, em uma
Assembléia Geral, o termo “inhame” para a espécie Dioscorea e o termo “taro” para espécie
Colocasia esculenta, fazendo com que a nomenclatura brasileira ficasse de acordo com o
relato de inúmeros pesquisadores e uniformizada em relação à denominação internacional
(PEDRALLI, 2002; CEREDA, 2002; SANTOS, 2002; PUIATTI, 2002 apud SANTOS et al.,
2007, p. 39).

Esta padronização discutida no simpósio atende ao previsto no Código Internacional de
Nomenclatura Botânica e no Código Internacional de Nomenclatura das Plantas Cutlivadas,
proporcionando um entendimento claro para pesquisadores, extensionistas, sociedades civis
e organizadas, produtores, além de comerciantes e consumidores, quanto a identificação
das espécies cultivadas para cada uma das duas famílias botânicas (SANTOS et al., 2007,
p. 40).
4 CULTIVARES

O taro se propaga vegetativamente por meio dos rizomas e, portanto, as suas cultivares são
consideradas clones. As cultivares são classificadas como “mansas” ou “bravas”
(coçadoras), dependendo das concentrações de oxalato de cálcio que contiverem (BRASIL,
2010, p. 20). As cultivares “mansas”, com menos teores e mais conhecidas, são a Japonês,
Chinês e Macaquinho e as “bravas” são a Branca e a Rosa, sendo que também existem a
cultivar Cem Por Um (BRASIL, 2010, p. 20) e a São Bento (ESPÍRITO SANTO, 2008).
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4.1 Cultivar Japonês
A cultivar Japonês possui pecíolo verde, com nervura central arroxeada, “cabeça” ou rizoma
de tamanho médio e “dedos” grandes (BRASIL, 2010, p. 20).

Figura 5 - Cultivar de taro Japonês
Fonte: (HELMICH, 2010, p. 9)

4.2 Cultivar Chinês
A cultivar Chinês, além do pecíolo verde, nervura central inferior verde, “cabeça” ou rizoma e
“dedos” pequenos, possui caule roxo, polpa branca e túnica roxa escura (BRASIL, 2010, p.
20).

Figura 6 - Cultivar de taro Chinês
Fonte: (HELMICH, 2010, p. 9)

4.3 Cultivar Macaquinho
Já a cultivar Macaquinho contém pecíolo roxo, “cabeça” ou rizoma pequeno e é pouco
aceita no mercado (BRASIL, 2010, p. 20).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 7 - Cultivar de taro Macaquinho
Fonte: (HELMICH, 2010, p. 9)

4.4 Cultivares Branco e Rosa

Devido ao sabor acre ou picante, constante nos seus rizomas e também em suas folhas, as
cultivares Branco e Rosa são denominadas de “bravo” ou “coçador e são utilizadas na
alimentação de suínos (BRASIL, 2010, p. 20).
4.5 Cultivar Cem Por Um

A cultivar Cem Por Um se caracteriza por possuir uma grande quantidade de rizomas
filhos/planta, o qual gerou este nome “Cem Por Um”. Possui porte menor do que as demais,
com folhas mais claras e também menores (BRASIL, 2010, p. 20).
4.6 Cultivar São Bento

O clone São Bento possui este nome por ser oriunda do distrito de São Bento de Urânia, na
cidade de Alfredo Chaves/ES e se caracteriza por conter pecíolo de coloração verde claro e
base arroxeada (ESPÍRITO SANTO, 2008).

De acordo com o site Agrosoft Brasil (2008), as primeiras plantas dessa cultivar foram
escolhidas no sítio Monte Verde, de propriedade de Jair Pianzoli, onde havia uma plantação
da cultivar Chinês em 1989, sendo que a partir desta época, o produtor começou a
multiplicá-la, distribuindo e vendendo-a para amigos e parentes.

9
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Figura 8 - Cultivar de taro São Bento
Fonte: (AGROSOFT BRASIL, 2008)

5 CULTIVO DO TARO

Hortaliças como o taro são plantas de consistência herbácea e que necessitam de tratos
culturais intensivos (AMARO et al., 2007, p. 1). Pelo fato de ser propagado vegetativamente,
o tamanho da muda de taro é um fator importante a ser levado em conta, sendo preciso que
o produtor conheça bem o tipo, o próprio tamanho e a forma que a muda deve ser plantada,
pois o ciclo da cultura é longo e é preciso estabeler o mais rápido possível a população final
desejada (HEREDIA ZÁRATE; VIEIRA, 2002 apud HELMICH, 2010, p. 5).

Segundo Helmich (2010, p. 5):
O crescimento vegetativo inicial do taro é lento, atingindo o ponto máximo
entre quatro e seis meses de ciclo, havendo, em seguida, taxas
decrescentes no crescimento, acompanhando a senescência natural da
parte aérea, caracterizada pela redução no número de folhas, área foliar,
comprimento do pecíolo e altura da planta (GONDIM, 2006). Dessa forma, a
maximização da produção depende da população empregada em função da
capacidade suporte do meio, do sistema de produção adotado e da
adequada distribuição espacial das plantas na área, em conformidade com
as características genotípicas (HARDER et al., 2005) (HELMICH, 2010, p.
5).

5.2 Clima e solo

Para cada espécie de hortaliça há a exigência de determinadas condições climáticas a fim
de que a sua produção seja satisfatória (AMARO et al., 2007, p. 3). A luminosidade,
temperatura e a umidade são três fatores importantes para o cultivo e influenciam na
qualidade, no ciclo e na produtividade da planta. “A maioria das hortaliças é prejudicada pelo
excesso de calor e chuvas”. (AMARO et al., 2007, p. 2). No caso do taro, que exige
temperatura e pluviosidade elevadas, recomenda-se a plantação durante o período da
primavera-verão, no qual a planta se adapta bem e sem a necessidade de irrigação
(BRASIL, 2010, p. 20).

www.respostatecnica.org.br

10

DOSSIÊ TÉCNICO

Um local ideal para realizar a implantação da horta deve ser ensolarado, de fácil acesso e
bem próximo a uma fonte de água de boa qualidade. O terreno utilizado deve possuir ou ter
acesso a uma fonte de material orgânico que sirva para a produção de compostos e adubos,
reduzindo a dependência de fertilizantes comerciais (AMARO et al., 2007, p. 3).

O taro se adapta melhor em solos argiloarenosos e bem drenados, mas é preciso evitar
solos que sejam excessivamente argilosos e pouco exigentes em fertilidade. A planta é
capaz de resistir à estresses ambientais, como luminosidade alta ou baixa, insolação e
deficiência de água (BRASIL, 2010, p. 20).
5.3 Calagem e adubação

A calagem e a adubação do taro é feita em função do resultado da análise do solo e das
culturas que serão instaladas, portanto, é imprescindível contar com a ajuda de um técnico
em agricultura ou um engenheiro agrônomo (AMARO et al., 2007, p. 5).

Puiatti (2002 apud BRASIL, 2010, p. 21) fala sobre o questionamento a respeito da
rusticidade do taro, que se originou, provavelmente, em meio a observações realizadas em
plantios onde havia apenas uma adubação residual, empregada em alguma cultura
antecessora, sendo que em pesquisas anteriores não se verificou resposta à adubação do
taro com N (nitrogênio), P (fósforo) e K (potássio) (BRASIL, 2010, p. 21). Porém, baseandose em trabalhos mais recentes, conclui-se que a cultura da hortaliça responde à adubação
mineral (BRASIL, 2010, p. 21) e são recomendados até 180 kg/ha de P 2O5 e 90 kg/ha de
K2O, dependendo da disponibilidade destes nutrientes no solo, além de 60 kg/ha de N,
aplicado por duas vezes (COMISSÃO, 1999 apud BRASIL, 2010, p. 21).

De acordo com as condições dos solos e a sua importância para a produtividade, encontrase no mercado os micronutrientes cobre ou zinco, misturados nas formulações de NPK
comerciais, mas os adubos orgânicos também possuem os nutrientes necessários ao cultivo
das hortaliças e de maneira equilibrada (AMARO et al., 2007, p. 6).

5.3.1 Adubação orgânica

A tabela a seguir apresenta a porcentagem média da matéria orgânica, nitrogênio, fósforo e
potássio, encontradas na composição dos principais adubos orgânicos utilizados no cultivo
de hortaliças (AMARO et al., 2007, p. 6):
Tabela 1 - Porcentagem média de matéria orgânica (MO), nitrogênio (N), fósforo (P2O5) e
potássio (K2O) na composição, com base na matéria seca, de adubos orgânicos utilizados
na produção de hortaliças

Adubo orgânico
Esterco de bovinos
Esterco de equinos
Esterco de suínos
Esterco de ovinos
Esterco de aves
Composto orgânico

Matéria orgânica (%) m
57
46
53
65
50
31

N (%)
1,7
1,4
1,9
1,4
3,0
1,4

N2O5 (%)
0,9
0,5
0,7
1,0
3,0
1,4

K2O (%)
1,4
1,7
0,4
2,0
2,0
0,8

Fonte: Adaptado de (RIBEIRO et al., 1999 apud AMARO et al., 2007, p. 6)
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Conforme Heredia Zárate et al. (2004, p. 112), a matéria orgânica:
[...] contribui de modo decisivo em muitas propriedades físico-químicas do
solo, como a capacidade de troca de cátions, a formação de complexos e
quelatos com numerosos íons e a retenção de umidade. As fontes mais
comuns de adubo orgânico são representadas pelos adubos verdes,
resíduos de culturas, estercos, compostos e outros (CALEGARI, 1998;
FORNASIERI FILHO, 1992). Os adubos orgânicos contêm vários nutrientes
minerais, especialmente N, P e K, e embora sua concentração seja
considerada baixa, deve-se levar em conta, também, o efeito condicionador
que exercem sobre o solo (FORNASIERI FILHO, 1992). A matéria orgânica
ativa os processos microbianos do solo (SILVA JÚNIOR; SIQUEIRA, 1997),
fomentando, simultaneamente, uma melhoria na sua estrutura, aeração e
capacidade de retenção de água. Atua ainda como regulador da
temperatura do solo, retarda e reduz a fixação do fósforo mineral e fornece
produtos da decomposição orgânica que favorecem o desenvolvimento da
planta (FORNASIERI FILHO, 1992) (HEREDIA ZÁRATE et al., 2004, p.
112).

Na cultura do taro estão sendo feitas pesquisas a fim de se conhecer melhor os resíduos
vegetais que devem ser utilizados, como cobertura morta ou incorporados ao solo, além da
sua viabilidade técnico-econômica para o uso (PUIATTI, 1987 apud HEREDIA ZÁRATE et
al., 2004, p. 112). No município de Inhapim/MG, entre as principais práticas empregadas
pelos produtores de taro, é utilizada a adubação com esterco de curral, em doses variando
de dois a três litros por covas em dimensões de 0,30 m x 0,20 m (SANTOS, 1994 apud
HEREDIA ZÁRATE et al., 2004, p. 112).

Em relação à outras hortaliças, o taro é capaz de suportar camadas de resíduos vegetais de
grande espessura, colocadas diretamente sobre as mudas, tanto no sulco do plantio como
em cobertura (PUIATTI, 1990 apud HEREDIA ZÁRATE et al., 2004, p. 112). Estudos
demonstram que na cultivar Chinês é possível utilizar o bagaço da cana-de-açúcar e o
capim gordura, em diferentes sistemas e associados ao emprego de N em cobertura,
proporcionando um aumento significativo na produção dos rizomas (PUIATTI et al., 1994
apud HEREDIA ZÁRATE et al., 2004, p. 112).
Oliveira et al. (2005, p. 2) afirma que a utilização de “cama” de aviário como adubo também
é possível, trazendo efeitos positivos sobre a produtividade de rebentos e “cabeças” de taro.
A produtividade máxima dos rebentos tem efeito utilizando-se uma dose em torno de 4,3 t
ha-1. O adubo proporciona, ainda, o aumento linear dos teores de nitrogênio nos rebentos e
nas folhas do taro, sendo que, para conseguir a produtividade máxima em relação à isto
(correspondente a 4,3 t de “cama” de aviário ha -1), foram estimados valores de 16,7 g kg -1 de
N nos rebentos (OLIVEIRA et al., 2005, p. 2).
5.4 Preparo do solo

Em solos de primeiro plantio, é necessário realizar duas gradagens e duas arações
profundas. Para solos que já foram cultivados, fazer uma gradagem e uma aração a uma
profundidade de 15 a 25 cm. Caso haja necessidade de aplicação de calcário, é preciso
preparar o solo com 60 dias de antecedência, realizando uma gradagem nova às vésperas
do plantio, que deve ser feito em sulcos abertos no espaçamento de 1,0 m, com
profundidade de 10 a 15 cm (BRASIL, 2010, p. 21).

www.respostatecnica.org.br
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5.5 Plantio

A propagação do taro é feita, comercialmente, a partir do plantio do rizoma, que pode ser o
rizoma central ou o lateral (pequenos), sendo os laterais os mais preferidos, por terem a
mesma capacidade de produção dos rebentos maiores e por possuírem cotação menor no
mercado, reduzindo, assim, o preço final do plantio, pois reduz também o peso do material
plantado. Os rizomas são plantados inteiros, com o broto terminal bem desenvolvido e em
sulcos de 7 cm de profundidade, com espaçamento de 1,0 m x 0,30 m (33.300 plantas/ha)
(BRASIL, 2010, p. 21).

O ciclo natural do taro e a sua época de cultivo variam de acordo com as condições
edafoclimáticas de cada região, sendo que em regiões quentes a plantação pode ser
explorada durante todo o ano, com ciclo natural durando por volta de 7 meses. Já em
planaltos, onde a temperatura cai, o plantio deve ser realizado entres os meses de agosto a
outubro, com ciclo durando cerca de 9 meses, pois a queda de temperatura entre o
outono/inverno atrasa o plantio, reduzindo o ciclo e a produtividade (JULIATTI et al., 2002;
PUIATTI, 2002 apud COSTA, 2009, p. 3). Uma das formas de se evitar a perda em
produtividade, neste caso, seria prolongar o ciclo natural, mas isso pode inviabilizar o cultivo
quando a disponibilidade da área utilizada é um fator limitante (PUIATTI et al., 1994;
PUIATTI, 2002 apud COSTA, 2009, p. 3). “Portanto, o longo ciclo cultural e a exigência em
temperaturas elevadas tornam-se fatores que mais limitam a exploração da cultura ao longo
do ano em locais com temperaturas abaixo de 18ºC no outono/inverno”. (COSTA, 2009, p.
3).

O taro é uma hortaliça de clima tropical, úmido e quente, com intolerância ao frio, mas que
pode ser plantado em regiões de clima ameno, no período de setembro a dezembro e em
regiões de clima quente, no período de agosto a fevereiro. Nas regiões que apresentam
temperaturas acima de 15ºC durante o inverno, é recomendado realizar o plantio mais
antecipado, pois isto permite colocar o produto no mercado mais cedo e com preços
melhores (BRASIL, 2010, p. 21).
6 TRATOS CULTURAIS

A cultura do taro é exigente em relação à umidade do solo, que deve estar sempre úmido
(BRASIL, 2010, p. 21). A irrigação pode ser feita por sulco ou por aspersão e a lâmina de
água, que será aplicada neste procedimento, precisa ser determinada conforme o clima
local, a capacidade de retenção de água no solo e a fase de desenvolvimento da cultura,
sendo necessário haver um intervalo entre duas irrigações (BRASIL, 2010, p. 22). No
momento em que a planta entra na fase de maturação, as irrigações devem ser reduzidas e
quando chegar no período de 20 a 25 dias antes da colheita, devem ser totalmente
suspensas (BRASIL, 2010, p. 21).

É importante também realizar de três a cinco capinas, sendo que a eliminação de plantas
daninhas pode ser feita através de arranquio manual, cultivadores ou enxadas. Combater a
competição das plantas daninhas com a cultura do taro é um trato necessário e que tem que
ser levado em conta, principalmente em cultivos comerciais (BRASIL, 2010, p. 22).

13

2012 c Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT

Manejo sustentável da cultura do taro

7 PRAGAS E DOENÇAS DO TARO

O taro é uma planta considerada rústica e de rara constatação de pragas e doenças que
causam danos às lavouras, sendo conduzidas sem a necessidade de haver um controle
fitossanitário. Porém, com a expansão das áreas de cultivo, começaram a ser observadas a
ocorrência de moléstias que causam prejuízos econômicos ao cultivo do taro (CARMO;
BOREL, 2002).
7.1 Pragas

O taro é pouco atacado por pragas, mas em períodos secos pode haver a ocorrência de
pulgões nas folhas (BRASIL, 2010, p. 22). Outra praga que ataca o cultivo de taro é o
mofofo, um coleóptero que pertence à família das Scarabaeidae, segundo afirmam Carmo e
Borel (2002).

7.1.1 Pulgões

Os pulgões, também conhecidos como alfídeos, são pragas muito ocorrentes em cultivos
agrícolas. O inseto suga a seiva do vegetal, provocando prejuízo às folhas e deformação
dos brotos, afetando severamente o desenvolvimento da planta. O inseto excreta um líquido
açucarado (honeydew) que atrai formigas, resultando em uma relação simbiótica, no qual as
formigas protegem os pulgões contra os seus inimigos naturais. Além disso, a deposição do
honeydew nas folhas proporciona o desenvolvimento da “fumagina”, que as recobre,
dificultando a sua respiração e a fotossíntese, deixando a planta ainda mais debilitada. Não
obstante isso, os pulgões podem, ainda, transmitir doenças causadas por bactérias e fungos
(SYNGENTA, 2012).

Figura 9 - Pulgões
Fonte: (SYNGENTA, 2012)

De acordo com Teresa Jocys (2010 apud NAKAMURA, 2010), pesquisadora do Laboratório
de Pragas em Horticultura do Instituto Biológico de São Paulo, para controlar o
aparecimento de pulgões, a plantação deve contar com a presença de joaninhas, bicho
lixeiro, tesourinhas, entre outros. Pequenas vespinhas parasitóides, que colocam ovos
dentro dos pulgões e se alimentam do seu conteúdo, também ajudam no controle, pois,
segundo a pesquisadora, o pulgão parasitado acaba se transformando em uma múmia,
passando a ter aspecto e coloração diferente dos demais. Estas múmias não devem ser
removidas para que os parasitóides se proliferem e continuem atacando outros pulgões
sadios.

www.respostatecnica.org.br

14

DOSSIÊ TÉCNICO

7.1.2 Mofofo
Coleóptero da família Scarabaeidae, o mofofo possui habitat noturno e ocorre com mais
frequência em lavouras de taro de regiões quentes e que se localizam em terrenos úmidos e
de baixada. Suas larvas vivem nos solos e, quando desenvolvidas, medem entre 35 e 40
mm, causando danos nos rizomas, pois produzem enormes galerias, inviabilizando a sua
comercialização e plantio. Estes danos, em sua maioria, atingem o gema apical das mudas
e uma das formas de combater o mofofo seria utilizar armadilhas luminosas (CARMO;
BOREL, 2002).

Figura 10 - O inseto mofofo e os danos causados ao taro
Fonte: Adaptado de (CARMO; BOREL, 2002)

7.2 Doenças

A planta é resistente também a doenças, mas sofre com manchas foliares provocadas por
fungos em folhas mais velhas (BRASIL, 2010, p. 22). Também há a ocorrência de
nematóide das galhas (Meloidogyne spp.) (BRASIL, 2010, p. 22), mofo branco dos rizomas
(Rosellina) e virose (DMV – Dasheen Mosaic Virus) (MAIA, [200-?], p. 2). É importante que o
produtor não utilize rizomas de plantas com sintomas de viroses (BRASIL, 2010, p. 22).

7.2.1 Nematóide das galhas
Os nematóides das galhas (Meloidogyne spp.) atacam os cultivos de taro sob condições
drenadas e podem resultar na perda total da safra, causando galhas nas raízes, inchações
irregulares sobre os rizomas e redução do crescimento da planta (CENTRO AGRONÓMICO
TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA, 1983, p. 26, tradução nossa). Os
nematóides são ovovivíparos e o seu ciclo de vida é relativamente simples, sendo
constituídos de um ovo e quatro estágios larvais ou juvenis, além de um estágio adulto
(CONTROLE DE NEMATÓIDES, [200-?]a). O ciclo de vida dos nematóides das galhas
ocorre através do desenvolvimento dos ovos depositados pelas fêmeas, que se inicia:
[...] algumas horas depois de depositados, em local com condições ideais
(alta temperatura e umidade), formando-se em seu interior a larva de
primeiro estádio (LORDELLO, 1992). Esse juvenil sofre uma ecdise dentro
do ovo e transforma-se no juvenil de 2º estádio que eclode do ovo e migra
no solo em busca das raízes da planta hospedeira. Penetra nas células das
raízes com seus estiletes e liberam uma secreção esofagiana que dará
origem às chamadas células gigantes (galhas) próximo ao cilindro central da
raiz. No terceiro estágio juvenil a larva cresce e desenvolve seu sistema
reprodutivo. A fase adulta é marcada por um acentuado dimorfismo sexual,
sendo os machos vermiformes, e as fêmeas, piriformes. A fêmea só inicia
sua metamorfose após a infecção na raiz hospedeira (EISENBACK;
TRIANTAPHYLLOU, 1991). O ciclo dura de três a quatro semanas
(CONTROLE DE NEMATÓIDES, [200-?]b).
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Na cultura do taro, o nematóide se transporta por meio dos próprios rizomas e uma das
medidas de controle é, durante a plantação, utilizar apenas rizomas que não estejam
infectados. Se o material já estiver infectado, pode-se utilizar água com 40ºC por 50 minutos
para destruir os nematóides (CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y
ENSEÑANZA, 1983, p. 26, tradução nossa). Em locais de ocorrência recente da doença,
podem ser feitas rotações com gramíneas, evitando-se a utilização das plantas feijão-deporco, tremoço e lab-lab (BRASIL, 2010, p. 22).

7.2.2 Manchas foliares
As manchas foliares são causadas pelo Cladosporium colocasiae, que atacam severamente
folhas mais velhas. As manchas possuem entre 5 e 10 mm de diâmetro, com coloração café
escura e se espalham, deixando a folha com uma aparência generalizada (CENTRO
AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA, 1983, p. 25, tradução
nossa).

Figura 11 - Mancha foliar causada pelo Cladosporium colocasiae
Fonte: Adaptado de (G. LAGUNA; G. SALAZAR; F. LÓPEZ, 1983, p. 12)

Segundo G. Laguna, G. Salazar e F. López (1983, p. 13) e de acordo também com o Manual
de Horaliças Não-convencionais (BRASIL, 2010, p. 22), as manchas foliares não chegam a
causar danos econômicos ao taro.

7.2.3 Mofo branco

O mofo branco do taro, conhecido como roseliniose, é uma doença causada pelo fungo
Rosellinia spp. (LIBERATO et al., 1996 apud CARMO; BOREL, 2002) e que pode ser
constatada durante a colheita, caracterizando-se pela presença de um micélio branco do
lado externo do rizoma e pela formação de estruturas miceliais (linhas), na parte interior, de
coloração escura (CARMO; BOREL, 2002). A doença deixa o rizoma com uma consistência
mole, que posteriormente apodrecerá. Costuma ocorrer em focos onde se constata uma
grande presença de matéria orgânica não decomposta ou restos vegetais e também em
solos com pH inferior a 5,0, associados ao elevado teor de matéria orgânica, favoráveis ao
patógeno. Para evitá-lo, é recomendado utilizar mudas sadias e não realizar plantios em
áreas novas ou com altos teores de matéria orgânica (CARMO; BOREL, 2002).
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Figura 12 - Mofo branco
Fonte: (CARMO; BOREL, 2002)

7.2.4 Virose
O vírus DMV – Dasheen Mosaic Virus ocorre em plantações de todo o mundo, sendo que a
maioria dos países produtores de taro, mais especificamente nas regiões da Ásia e do
Pacífico, possuem a doença. O DMV é causado por um vírus em forma estilete flexível,
como um bastonete e que se dissemina por meio de pulgões. Embora não seja letal, a sua
ação é caracterizada por um mosaico clorótico sobre as folhas, causando também
distorções e crescimento atrofiado da planta, o que afeta o rendimento. O seu controle pode
ser feito evitando-se a utilização de rizomas infectados com o vírus, por meio de medidas de
quarentena e através da limpeza dos campos (ONWUEME, 1999, tradução nossa).
8 DISTÚRBIOS FISIOLÓGICOS DO TARO

Alguns distúrbios fisiológicos podem ocorrer na cultura do taro, como o olho cego
(metsubure), a queima das folhas e os rizomas aguados (MAIA, [200-?], p. 3).

8.1 Olho cego

De acordo com Carmo e Borel (2002), o olho cego, denominado também de Metsubure, é
um distúrbio “cujo sintoma é caracterizado pela supressão da gema apical dos rizomas [...],
desvalorizando o produto comercialmente e inviabilizando a muda para plantios comerciais,
sendo muito comum uma mesma planta apresentar rizomas sadios e com sintoma”. A
expansão das áreas de cultivo estão ajudando a agravar essa anomalia, que pode resultar
em perdas de até 90% da produção.

Carmo e Borel (2002) afirmam que não parece haver distinção quanto ao tipo de solo, à
época de plantio e aos tratos culturais, para a ocorrência do olho cego, mas é observado
que o distúrbio ocorre mais frequentemente em plantios da cultivar Chinês. Puiatti (1983
apud CARMO; BOREL, 2002) fala que o potássio e o cálcio podem contribuir para o
surgimento do distúrbio. Porém, trabalhos mostram que, utilizar doses crescentes de
potássio isoladamente não predispõe o rizoma do taro à ocorrência do Metsubure (CARMO
et al., 2002 apud CARMO; BOREL, 2002). Fatores como stress, cultivar da planta,
desbalanço hídrico e nutricional, precisam ser melhores avaliados, a fim de se determinar as
possíveis causas da origem do olho cego (CARMO; BOREL, 2002).
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Figura 13 - Distúrbio fisiológico “olho cego”
Fonte: Adaptado de (CARMO; BOREL, 2002)

8.2 Queima das folhas

Conforme Maia ([200-?], p. 3), a queima das folhas é causada pelo excesso de radiação, em
meses em que há maior intensidade. Oliveira et al. (2003) fala que o sombreamento
promovido pelo cultivo da planta crolatária em consórcio com o taro, diminuiu
consideravelmente a ocorrência da queima, sendo que até o 5º mês da cultura a restrição foi
totalmente eficiente. No 8º mês o sombreamento ainda protegia as plantas da queima, mas
o seu grau de eficiência já era menor, pois neste período a crolatária está entrando em fase
de senescência e, com a queda das suas folhas, a barreira contra os raios solares diminui.
8.3 Rizomas aguados

Maia ([200-?], p. 3) afirma que os rizomas aguados podem ocorrer por excesso de nitrogênio
ou por sua aplicação após o período adequado ou também por capinas tardias. Deve-se
evitar a realização das capinas no 7º ou 8º meses depois do plantio, quando as plantas
começam a entrar na fase de maturação (BRASIL, 2010, p. 22).
9 COLHEITA

A colheita deve ser feita entre 7 e 9 meses após o plantio, quando as folhas estão
começando a amarelar, murchar e secar. O taro pode permanecer no campo por até 3
meses sem ser colhido, desde que haja drenagem no solo, durante o período seco do ano.
A colheita pode ser feita manualmente ou semimecanizada e, logo após a sua realização, os
rizomas devem ser limpos, retirando-se a parte aérea e o excesso de raízes e túnicas
(cabelos) (BRASIL, 2010, p. 22).

Wang (1983 apud HEREDIA ZÁRATE et al., 2003, p. 1555) fala que, normalmente, a
colheita do taro é manual e poucos relatos fazem alusão à possibilidade de se utilizar
maquinários. Heredia Zárate et al. (1995 apud HEREDIA ZÁRATE et al., 2003, p. 1555)
realizaram um estudo sobre a colheita mecanizada do taro, empregando um arrancador de
mandioca, na produção das cultivares Macaquinho e Chinês, plantadas em espaçamentos
de 1,10; 1,40 e 1,80 m entre fileiras duplas e 0,50 m entre fileiras simples, e não detectaram
perdas e nem danos mecânicos nos rizomas, concluindo, então, que utilizar o arrancador é
plenamente possível na colheita do taro.

Heredia Zárate et al. (2003, p. 1555) estudaram a produção de cinco clones/cultivares de
taro: Japonês, Chinês, Macaquinho, Cem/Um e Branco; em duas formas de colheita: com
arranquio manual e com o arrancador de mandioca. O plantio foi feito como:
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[...] culturas em faixas, no delineamento experimental de blocos
casualizados, com três repetições. As parcelas para estudo dos clones
tiveram 4,6 m de comprimento e 1,5 m de largura, contendo duas fileiras
duplas de plantas com espaçamentos de 0,60 m entre fileiras simples; 0,90
m entre fileiras duplas e 0,208 m entre plantas, perfazendo população de
63.360 plantas ha-1. As parcelas para colheita tiveram 23,0 m de
comprimento e 1,5 m de largura (HEREDIA ZÁRATE et al., 2003, p. 1555).

A colheita foi realizada após 236 dias de plantio, quando as plantas apresentavam 50% das
folhas com sintoma de senescência. Para a colheita manual foram utilizadas enxadas para o
arranquio das plantas e na semimecanizada, utilizou-se como implemento o arrancador de
mandioca, sendo tracionado com um trator (HEREDIA ZÁRATE et al., 2003, p. 1556).
Embora seja possível empregar o arrancador de mandioca para a colheita do taro, Heredia
Zárate et al. (2003, p. 1558) afirmam que a sua utilização causou a perda de alguns rizomas
das cultivares Cem/Um e Branco e, por causa disso, concluiram que o equipamento se
adapta bem para o arranquio do taro, mas com exceção à essas cultivares.
9.1 Conservação pós-colheita

Conforme o Manual de Hortaliças Não-convencionais (BRASIL, 2010, p. 22), os rizomasfilho são separados da cabeça central e classificados, comercialmente, por tamanho. Depois
da classificação, o taro deve ser acondicionado em caixas tipo K (caixas de madeira), com
capacidade para 22 kg e embalados em sacos telados de 20 kg. Para o armazenamento
devem ser utilizados galpões bem ventilados, espalhando os rizomas em camadas finas, de
modo que haja fácil circulação de ar entre eles e que a temperatura esteja entre 10 graus.
Este tipo de acondicionamento pode atingir produtividades de até 30.000 kg/ha.

Os rizomas de taro podem brotar facilmente por não possuírem dormência verdadeira,
apresentando, então, curto período de armazenamento, geralmente por 6 semanas em
ambiente aberto e arejado (RUBATZKY; YAMAGUCHI, 1997 apud ZONTA, 2010, p. 7).
Scalon et al. (2006 apud ZONTA, 2010, p. 7) perceberam que após 45 dias de
armazenamento em temperatura ambiente, os rizomas dos taros, submetidos ou não aos
filmes de PVC, começaram a brotar.

A brotação e o enraizamento tem sido bastante relatado como um dos possíveis prejuízos
da atmosfera modificada em hortaliças de raízes e tubérculos (BOURNE, 1981; KADER,
1992 apud ZONTA, 2010, p. 7). Ao observar o brotamento de raízes de cenouras
armazenadas, Oliveira et al. (2001 apud ZONTA, 2010, p. 7) afirmam que isto é uma das
características que mais afeta a qualidade do material, quando este é embalado para ser
comercializado. O uso de embalagens de PVC sem perfuração favorece o surgimento da
brotação e de radicelas, em proporções elevadas, provavelmente por causa do microclima
formado dentro da embalagem (ZONTA, 2010, p. 7).

Zonta (2010, p. 10) realizou um experimento com rizomas da cultivar Japonês, na cidade de
Viçosa/MG, em relação ao armazenamento da hortaliça em embalagens de poliestireno
cobertas com filme PVC. O taro foi colhido de plantas maduras, possuindo 9 meses de ciclo
e índice de colheita com 90% de folhas senescentes. Depois da colheita, os rizomas foram
levados para um galpão, onde parmaneceram por 7 dias em processo de cura, sob
temperatura média de 20ºC, sendo que, depois deste período, os rizomas filhos com massa
média, variando entre 70 e 100 g foram selecionados quanto à ausência de danos
mecânicos e de doenças, sendo transportados para o laboratório de Pós-Colheita da
Universidade Federal de Viçosa (ZONTA, 2010, p. 10-11).
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Os rizomas selecionados foram:
[...] colocados em número de seis por bandeja de poliestireno (24 x 18 x 2
cm). Metade das bandejas foi envolvida por embalagem de PVC (cloreto de
polivinila) [...] e a outra metade não. Após este procedimento, as bandejas
com os rizomas, envolvidas ou não pelo filme de PVC, foram armazenadas
às temperaturas de 5°C, 12°C e temperatura ambiente. As temperaturas de
5 e de 12°C foram obtidas em câmaras frias, sem controle de umidade
relativa (UR). A UR e a temperatura foram avaliadas ao longo do
experimento, utilizando-se equipamento timer do tipo “Watchdog”, obtendose no final UR média de 65% para as temperaturas de 5°C e 12°C e 54%
para temperatura ambiente. A média da temperatura ambiente variou de
22°C a 25°C (ZONTA, 2010, p. 11).

Após todo esse procedimento, foram feitas 6 avaliações, no período de 126 dias de
armazenamento, sendo que após um intervalo de 21 dias, as bandejas foram retiradas das
câmaras frias e colocadas sob temperatura ambiente por 7 dias (ZONTA, 2010, p. 11). Em
seguida, os rizomas foram submetidos a análises e Zonta (2010, p. 37) chegou a conclusão
de que a embalagem de PVC é indicada somente para o armazenamento de rizomas de
taro em temperaturas de 5 e 12ºC, sendo que a temperatura de 5ºC permite que a hortaliça
seja conservada por longo período, mas ocasiona no acúmulo de açúcares, o que faz com
que os rizomas fiquem adoçados (ZONTA, 2010, p. 11). Já a temperatura de 12ºC mantém
o aspecto visual, além de reduzir a perda de água e o acúmulo de açúcares, sendo esta a
temperatura mais indicada para o armazenamento do taro (ZONTA, 2010, p. 11).
10 VALORES NUTRICIONAIS DO TARO

Os rizomas do taro, ricos em proteínas, carboidratos, minerais e vitaminas do complexo B,
é, do ponto de vista nutricional superior à batata inglesa, batata doce, inhame, mandioca e
arroz (RAMOS FILHO; RAMOS; HIANE, 1997, p. 176). O taro possui, como principal
componente do rizoma, o amido, que apresenta grânulos relativamente pequenos, o que
torna o taro uma rica fonte nutricional para humanos e animais (NIP, 1990 apud PEREIRA et
al., 2004, p. 55). A tabela a seguir apresenta a sua composição nutricional, em relação a 100
g de matéria seca:
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Tabela 2 - Composição nutricional do taro

Constituintes
Calorias
Carboidratos
Proteínas
Lipídios
Fibra
Água
Vitamima A – retinol (μg)
Vitamina B1 – tiamina (μg)
Vitamina B2 – riboflavina (μg)
Vitamina B3 – niacina (mg)
Vitamina C – ácido ascórbico (mg)
Cálcio (mg)
Cobre (mg)
Ferro (mg)
Fósforo (mg)
Magnésio (mg)
Manganês (mg)
Potássio (mg)
Sódio (mg)
Zinco (mg)

(%)
66,8
14,6
1,5
0,2
1,0
73,1
3,0
30,0
29,0
0,35
5,8
25,0
0,1
4,0
50,0
30,0
0,449
65,9
30,7
0,27

Fonte: Adaptado de (ESPÍRITO SANTO, 2008)

11 APLICAÇÕES DO TARO NA INDÚSTRIA

De acordo com Miamoto (2008, p. 12), o taro possui muitas potencialidades de aplicação
industrial, além da sua utilização in natura como substrato na indústria farmacêutica. A
farinha de taro pode ser misturada à farinha de trigo para a fabricação de pães ou para a
produção de diversos pratos doces e salgados (MIAMOTO, 2008, p. 15). O anexo A mostra
o fluxo de produção da farinha de taro, conforme os estudos de Ventura e Fontoura (1994).
Também é possível fabricar biscoitos do tipo cookie utilizando a farinha integral, a
mucilagem e o resíduo da extração da mucilagem do taro como matéria-prima (anexo B),
obtendo-se um produto com alto teor de fibras e outros constituintes nutricionais
(MIAMOTO, 2008, p. 67-101).

Já a indústria de mineração utiliza o amido extraído de vegetais como o taro, durante a
flotação, que é um dos processos executados na indústria. Em meio a este procedimento,
calcula-se a recuperação metálica, por meio da quantidade de minério que é adicionado à
célula de flotação, além da porcentagem desse mesmo minério, após o processo. A
utilização do amido extraído de rizomas-mãe e rizomas-filho de diversas cultivares de taro,
resultou em uma recuperação metálica maior durante a flotação, o que resulta em uma
maior eficiência do processo (SANTOS, 2001). Pinto et al. (1992 apud SANTOS, 2001)
afirmam que o amido do taro utilizado na flotação de oximinerais se compara ao amido
purificado de batata, tapioca e milho, atendendo às exigências da indústria de mineração,
tendo apenas que se levar em conta a época de colheita que pode influenciar no seu teor
(SANTOS, 2001).
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Conclusões e recomendações
O manejo sustentável do taro é possível através das aplicações técnicas aqui descritas, das
condições em que se encontram as cultivares selecionadas e das características
relacionadas à região onde será feito o cultivo. O cuidado com a presença de pragas e as
suas formas de controle são também fatores importantes para uma boa cultura, assim como
as questões que tratam da sua conservação pós-colheita e armazenamento.

Diversas aplicações podem ser dadas ao taro, desde o seu consumo natural até a obtenção
de produtos industrializados, além de utilidades medicinais. Cabe ao produtor decidir o
destino comercial que será dado à hortaliça, de forma que a sua produção seja aproveitada
ao máximo, tanto em relação às condições técnicas, quanto ao seu aproveitamento
econômico.

Recomenda-se que o cliente busque informações complementares através de todos os sites
citados nesse dossiê técnico. Ressalta-se que é preciso contar com o apoio de um
profissional técnico em agricultura ou um engenheiro agrônomo, pricipalmente durante a
etapa de análise do solo, que é um requisito necessário para a adubação do terreno onde
será realizado o plantio (AMARO et al., 2007, p. 5).
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Anexos
A – Fluxograma do processo de obtenção da farinha de taro

Fonte: (VENTURA; FONTOURA, 1994, p. 28)
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B – Fluxograma de produção do biscoito tipo cookie, acrescido com farinha de taro
integral, mucilagem ou resíduo da extração da mucilagem

Fonte: (MIAMOTO, 2008, p. 76)
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