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RECOMENDACOES T~CNICAS PARA A CULTURA
DA MANDIOCA NO PIAU!

A mandioca (Manihot~eulenta Crantz) e de
importancia socio-economica para 0 Piaui, sendo a
pal fonte de carboidratos para as camadas sociais
necessitadas, em especial as, das zonas rurais.

Em 1989 a cultura oe mandioca ocupou uma area de
142.322 hectares, com uma producao de ra{zes frescas/ano
de 1.903 .160 toneladas e urn rendimento medio de 13,4 t/ha
(Anuario Estatistico do Brasil 1990).

A mandioca e uma cultura rustica que se adapta a
quase todos os tipos de solos e climas do Piaui, sendo
cultivada em quase todo 0 Estado. E utilizada na alimen
tacao human a sob as formas de farinha de mesa, tapioca o~
goma com seus derivados (beiju, bolo, peta, etc) e na ali
mentacao animal (raizes "in natura" raspa e parte aerea
e subprodutos de fabricas de farinha).

Algumas tecnologias simples e de baixo custo, tais
como, limpeza de area, preparo do solo, epoca de plantio,
selecao das manivas, preparo de manivas-sementes, espaca
mento, adubacao, consorciacao, tratos culturais, cuida
dos fitossanitarios e epoca de colheita, quando usadas
corretamente, resultam em aumentos significativos de ren
dimentos de raizes.

grande
princ.!.

mais

A mandioca e orlglnaria de regiao tropical, contu
do desenvolve-se bem em regioes subtropicais. Exige inso

lEng.-Agr., M.Se, EMBRAPA/Unidade de Execucao de Pesquisa
de Ambito Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina), Cai
xa Postal 01, CEP 64006-220 Teresina, PI.



1acao e 1uminosidade nos interva10s de chuva (Conceicao
1981).

E uma cu1tura to1erante a estresse hidrico, mas a
precipitacao p1uviometrica e um fat or de grande importa~
cia para a cu1tura, especia1mente nos seis primeiros me
ses de sua imp1antacao. Vma precipitacao p1uviometrica
anua1 de 1.000 a 1.200 mm, bem distribuida, e considera
da ideal (Conceicao 1981).

Com re1acao a temperatura do ar, a faixa ideal si
tua-se entre 18 a 350C. 0 Piaui apresenta, segundo a c1as
sificacao de Koppen, os seguintes tipos de c1ima: AW, AWl
e BShW. Os do grupo A constituem os c1imas tropicais de
savana, au sej a, c1imas quentes, com as medias de tempe
ratura acima de 18°C, uma precipitacao p1uviometrica r~
1ativamente e1evada, com periodos secos. 0 c1ima BShw
abrange a area semi-arida de precipitacao p1uviometrica
inferior aos do grupo A, conseqUentemente e mais vu1nera
vel ao problema das secas (Lins 1978).

A mandioca se adapta aos mais variados tipos de so
los, mas por ser u~a cu1tura cuja parte economica e a
raiz, necessita de solos profundos, sendo ideais os fran
co arenosos ou de textura media. Essas caracteristicas
faci1itam 0 desenvo1vimento das raizes e a co1heita. Quan
to aos indices de acidez, os solos de pH 5,5 a 6,5 saD os
mais indicados.

Segundo Ferri (1977), 46% da area do Piaui e c1as
sificado na categoria de cerrados, podendo ser bem exp1~
rado com a cu1tura da mandioca, sendo necessaria corre
coes, sobretudo com ca1cario e fosforo, para se aumentar
o rendimento de raizes.

-A 1impeza da area para a cu1tura da
difere da 1impeza para outras cu1turas.

Em areas de vegetacao fechada, com
tos, rea1iza-se 0 desmatamento por meio de
proprios para este fim (trator de esteira).

muitos arbus
equipamentos

A vegetacao



desmatada e enleirada a determinadas distancias, juntam:~
te com as raizes. Tambem pode-se realizar essa opera~ao
manualmente, mas e muito morosa. Neste caso, inicialme~
te, corta-se toda vegeta~ao de menor porte, por meio de
foice. Em seguida arrancam-se as arvores de grande porte
com auxilio de chibanca e machado. Deve-se aproveitar a
madeira util para determinadas finalidades (coberta de
casas, estacas, carvao, etc.). Ainda e muito comum 0 plan
tio no toco onde a limpeza da area consta de ro~o da ve
geta~ao de menor porte, derrubada das de maior porte,
aproveitamento da madeira e queima dos restos vegetais.

A ara~ao e a gradagem sac executadas apas a limpe
-:

za da area, com 0 objetivo de tornar 0 solo,mais perme~
vel, favorecendo 0 sistema radicular de mandioca. A ara
~ao deve ser efetuada a 20 em de profundidade, realiza~
do-se uma gradagem as vesperas do plantio. Estas opera
~oes podem ser realizadas utilizando-se a tra~ao mecani
ca ou a tra~ao animal (Dantas et al. 1983).

A epoca de plantio da mandioca tem grande influe~
cia na brota~ao das manivas e no crescimento das plaE;
tas. Recomenda-se 0 plantio no inicio das chuvas, para
um maior aproveitamento da umidade no solo.

De um modo geral, 0 tamanho ideal da maniva-semen
te deve ser de 20 em, ou que tenha cinco a sete gemas;
com essas caracteristicas a maniva-semente apresenta boa
quantidade de reservas para 0 desenvolviemnto inicial,
resiste melhor a periodos de pouca umidade no solo, ori
gina plantas com bom vigor inicial, possibi1ita a obten
~ao de stand mais uniforme e conseqUentemente um me1hor
rendimento de raizes (Almeida 1986).

o corte das manivas e realizado com 0 uso de facoes
bem afl.ados aplicando-se dois golpes, um oposto ao outro,



evitando danificar as manivas-sementes ou ferir as suas
gemas. Nao se deve apoiar as manivas em madeira para fa
cilitar 0 corte, pois isto provocaria danos as manivas-
sementes.

o plantio de mandioca pode ser realizado em covas,
camalhoes e sulcos.

o sistema em covas e 0 mais usado. Abrem-se as co
vas com auxilio de enxada, com a profundidade de 10 em.

o plantio em camalhoes e recomendado para solo pe
sado, sujeito a encharcamento. Os camalhoes ,podem ser feI
tos com enxadas ou com trator, usando-se implemento apr~
priado. Este sistema facilita a colheita.

o plantio em sulcos e recomendado para areas des to
cadas, nao sujeitas a encharcamento. Recomenda-se abrir
os su1cos com 10 em de profundidade, com su1cadores de
tra~ao motora ou animal. As manivas saD colocadas no fu~
do dos sulcos, seguindo 0 sentido dos mesmos e cobertas
com terra.

ESPA<;AMENTOS
o espa~amento na cu1tura da mandioca e fun~ao de-diversos fatores e os mais importantes sao:
- fertilidade do solo;
- praticas culturais;
- cultivar uti1izada;
- fina1idade de explora~ao.
Ferti1idade do solo: solos ferteis permitem espa~~

mentos mais amp10s, pois as plantas apresentam maior pro
dutividade com menor numero de plantas. -

Praticas culturais : quando se pretende fazer gran
des plantios e conseqUentemente mecanizar as capinas, d~
ve-se usar espa~amentos mais amplos para facilitar a pe
netra~ao do equipamento e a opera~ao. 0 contrario dev~
ser feito para plantios pequenos e onde se tenha proble
mas de infesta~ao com ervas daninhas. -

Cultivar utilizada : a escolha da cultivar e impo~



tante na determ1nacao do espacamento, pois para isto de
ve-se levar em consideracao 0 seu porte, e tipo de rami
ficacao (alta ou baixa).

Finalidade de exploracao: 0 espacamento deve variar
de acordo com a finalidade de exploracao. Quando a fina
lidade for ramas para forragem, os espacamentos menores
saG mais recomendados.

Os espacamentos mais recomendados saG 1,00 m x 0,60 m
a 1,00m x 0,80m, a depender da fer't:ilidadedo solo, das
praticas culturais, cultivar utilizada e finalidade de
exploracao.

Alem desses espacamentos, 0 plantio em fileiras d~
plas tem mostrado ser bastante promissor para a cultura
da mandioca.

Com base nos trabalhos de pesquisa rea1izados por
Azevedo (1992) nas microrregioes de Teresina e Floriano,
recomenda-se 0 plantio das cu1tivares de mandioca:

a) para a industria de farinha e fecula: Aipim B~
hia, Jaboti, Fio de Duro e Vermelhinha.

b) para 0 consumo "in natura": Rosa e Peixe, ambas
com baixo teor de acido cianIdrico (HeN) e boa qualidade
culinaria.

c) para producao de massa verde: Joao Vaz Preta e
Manipeba Branca.

Em solos ue baixa fertilidade, para se ter uma boa
producao de raIzes, e preciso adubar.

Os trabalhos de pesquisa indicam que a cultura da
mandioca responde muito bem a adubacao fosfatada (Azev~
do 1985).

Para se fazer adubacao e recomendavel realizar uma
analise de fertilidade do solo. Quando houver necessida
de de calagem, esta deve ser realizada 45 a 60 dias antes
do plantio. Os adubos fosfatados e potassicos devem ser
aplicados em fundacao; os nitrogenados em cobertura de
40 a 60 dias apas 0 plantio.



CONSORCIAC;;AO

o cultivo da mandioca no estado do Piaui e realiza-do na quase totalidade em sistema consorciado, devido a
predominancia de pequenos e medios produtores.

A consorcia~ao e feita com culturas de ciclo anual
e de ciclo perene.

A consorcia~ao com culturas de ciclo anual e reali
zada com 0 objetivo de se conseguir alimentos energetI
cos e proteicos na mesma area, atraves do consarcio da
mandioca com arroz e/ou milho ou feijao macassar.

A consorcia~ao com culturas de ciclo perene e fei
ta, na sua maioria, da mandioca com cajueiro, com 0 obj~
tivo de se aproveitar os espa~os livres entre as filei
ras do cajueiro e minimizar os custos de implanta~ao des
ta cultura. - -o plantio da mandioca em fileiras duplas e uma pr~
tica onde se aproximam as fileiras de mandioca que, e~
tre cada dupla, fique um espa~o maior que 0 convencional.
Desta maneira, nos espa~os livres entre as fileiras du
plas pode-se cultivar outras culturas sem prejuizo e re
du~ao de produtividade das culturas consortes (Mattos
1986).

Trabalhos realizados no Centro Nacional de Pesqu1:
sa de Mandioca e Fruticultura-CNPMF, avaliando espa~amen
tos em fileiras duplas e simples na cultura da mandioca
mostraram que a adapta~ao do espa~amento em fileiras du
plas, com 2,00 m x 0,60 m x 0,60 m aumentou em 25% a pr;
du~ao de raizes em rela~ao ao tratamento testemunha
1,00 m x 0,60 m (Mattos 1979).

As Figs. 1, 2, 3 e 4 mostram os arranjos espaciais
da mandioca consorciada em fileiras duplas com feijao ma
cassar, arroz, milho e cajueiro e feijao macassar, res
pectivamente.

o controle das plantas invasoras e de grande impor
tancia, especialmente nos primeiros 150 dias apas 0 pla~
tio.

Um bom preparo de solo diminui a incidencia de pla~
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FIG. 2. Arranjo espacial do consorcio mandioca em filei
ras duplas com tres fileiras de arroz.
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FIG. 4. Arranjo espacial do consorcio mandioca em filei
ras duplas com cajueiro e feijao macassar.



tas invasoras nesta fase inicial.
As plantas invasoras podem ser eliminadas atraves

de capinas manuais, capinas mecanicas e controle quim.!
co.

As capinas manuais SaG realizadas com 0 usa da en--xada. ~ 0 processo mais usado especialmente em areas nao
destocadas.

As capinas mecanicas SaG realizadas com 0 usa do
cultivador a tracao animal ou motora.

a controle quimico e realizado com 0 usa de herbi
cidas especificos, que podem ser aplicados em pre ou
pos-emergencia, com devido acompanhamento tecnico.

Carvalho (1986) recomenda os seguintes herbicidas
para 0 controle das plantas daninhas na cultura da man
dioca:

Diuron (Karmex) - pre-emergencia
Linuron (Afalon) - pre-emergencia
Alachlor (Laco) - pre-emergencia
Diuron + Alachlor (Karmex + Laco) - pre-emergencia
Glifosato (Roundup) - pos-emergencia - jato dirig.!

do as ervas daninhas.

Cup ins - CoptoteJunO-6 spp (Isoptera: Rhinotermitidae)
as cup ins atacam 0 material de propagaCao

armazenado, as plantas novas e as raizes das plantas em
crescimento. Quando atacam as manivas, penetram pela par
te seca, podendo destrui-las totalmente (Farias 1991a).-

Controle: recomenda-se incorporar um inseticida ao
solo, abaixo das manivas, nos sulcos ou covas.

Formigas - Atta spp (Hymenoptera: Formicidae)
A~omymex spp (Hymenoptera: Formicidae)

As formigas - Atta spp e A~omymex spp po
dem desfolhar rapidamente uma plantacao quando ocorre~
em altas populacoes. As partes cortadas SaG levadas para
os formigueiros, onde se encontram as colonias (Farias
1991a).



Controle: 0 uso de iscas granuladas, colocadas ao
longo dos caminhos das formigas, durante epocas secas,
fazem um bom controle. A escolha de um formicida vai de
pender das condi~oes ambientais pOl' ocasiao do controle~
Os gases liquefeitos e inseticidas llquidos devem ser
utilizados nas epocas chuvosas, enquanto os inseticidas
em po e em iscas granuladas sac aconselhaveis nas epocas
secas.

Acaros - Mononyche-UuJ.> tanajoa (Acarina: Tetranych!
dae)
Te;t/LanychuJ.> LULticae- (Acarina: Tetranychidae)
Varias especies atacam a cultura da mandio

ca durante a esta~ao seca do ana, causando danos consid;
raveis. Podem ser encontrados em grande n~mero na fac;
inferior das folhas, sob condi~oes ambientais favoraveis.
Em geral, as plantas mais velhas sac mais suscetiveis ao
ataque (Belloti & Farias 1979). As duas especies de maior
importancia econornica saa MononycheLtuJ.> tanajoa. e Te.:tJto.
nychuJ.> LULticae- (Farias 1986).

o acaro Mononyche-UuJ.> tanajoa, conhecido
como "acaro verde da mandioca", e encontrado na parte api
cal da planta, provocanda 0 crescirnento anual das folha;
embrionarias. Os sintomas iniciais aparecern em umas pou
cas plantas durante a esta~ao seca, entretanto, em po~
cas semanas toda a planta~ao pode ser atacada. 0 desf;
lharnento e morte da haste se inicia progressivamente, c;
me~ando pela parte apical da planta. -o acaro Te;t/LanychuJ.> LULticae- provoca danos
primeiro nas folhas basais da planta. Quando a esta~ao se
ca se prolonga e a infesta~ao aumenta, a popula~ao atin
ge as folhas superiores da planta. As folhas infestadas
apresentarn pontos amarelos ao 10ngo da nervura central,
os quais se estendem a toda a folhas, que adquire uma co
lora~ao marrom avermelhada ou de ferrugem. Come~ando p~
las folhas basais, as folhas severarnente infestadas se
carn e caern, e as plantas podem rnorrer (Farias 1986).

Controle: 0 controle consiste na utiliza~ao de cuI
tivares resistentes e/ou tolerante e pela a~ao de inirni



gos naturais. Quando se inicia a estacao chuvosa os aca
ros desaparecem e as plantas se recuperam.

Brocas do caule - Coe1.0.6teJtl1lL6 spp (Coleoptera: Cur
culionidae)
TIlOpidozil1e..lL6 6ulve..ollL6 (Coleo£.
tera: Cerambycidae)

Existem muitas especies de insetos que se
alimentam e causam danos as hastes das plantas. Geralmen
te causam danos esporadicos ou localizados. As brocas d;
caule mais importantes pertencem as ordens Coleoptera e Le
pidoptera. No Brasil, as brocas mais comuns sac Coe1.o~
teJtmlL6 spp e TIlOpidozil1e..lL6 6ulve..ollL6.

Controle: nao e aconselhavel um controle com inse
ticidas devido as larvas se alimentarem dentro da haste~
A popu1acao pode ser reduzida atraves da remocao e quei
ma das plantas infestadas. Usar somente manivas que na;
estejam infestadas e sem danos.

Mandarova - EMl1l1tji.6 e..llo (Lepidoptera: Shpingidae)
o mandarova e considerado uma das pragas

mais importantes da mandioca devido a sua capacidade de
consumo de fo1has, principa1mente quando as 1agartas es
tao desenvolvidas (Farias 1991b).

Contro1e: Segundo Be110ti & Farias (1979) 0 metodo
mais eficaz no contro1e da mandarova parece ser um pro
grama de contro1e bio1ogico. Muitos parasitas predadore;
e microorganismo do mandarova tem sido identificados e
parece que ha bom contro1e natural desta praga.

Controle biologieo: 0 mais usado atua1mente e fei
to pe1a aplieacao de Ba~ulov;AlL6 ~~l1l1tji.6, um virus que
ataca a propria 1agarta. Foi desenvo1vido pela Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropeeuaria de Santa Catarina
EMPASC. Deve ser aplieada quando forem encontradas cinco
a sete 1agartas pequenas (ate 3 em) por p1anta. Recomen
da-se fazer vistorias na lavoura, no minimo uma vez por
semana. As lagartas pequenas costumam se esconder na fa
ce inferior das folhas ou nos brotos apicais.



gos naturais. Quando se inicia a esta~ao chuvosa os
ros desaparecem e as plantas se recuperam.

Brocas do caule - Coe1.0.6tVtYl.u.6spp (Coleoptera: Cur
culionidae)
T~op~doz~Yl.eu.6 nulveolu.6 (ColeoE
tera: Cerambycidae)

Existem muitas especies de insetos que se
alimentam e causam danos as hastes das plantas. Geralme~
te causam danos esporadicos ou localizados. As brocas do
caule mais importantes pertencem as ordens Coleoptera e Le
pidoptera. No Brasil, as brocas mais comuns sac Coe1.o~
tVtmu.6 spp e T~op~doz~Yl.eu.6 6ulveolu.6.

Controle: nao e aconselhavel um controle com inse
ticidas devido as larvas se alimentarem dentro da haste.
A popula~ao pode ser reduzida atraves da remo~ao e quei
ma das plantas infestadas. Usar somente manivas que nao
estejam infestadas e sem danos.

Mandarova - EtUYl.Yl.Y~illo (Lepidoptera: Shpingidae)
o mandarova e considerado uma das pragas

mais importantes da mandioca devido a sua capacidade de
consumo de folhas, principalmente quando as lagartas es
tao desenvolvidas (Farias 1991b).

Controle: Segundo Belloti & Farias (1979) 0 metoda
mais eficaz no controle da mandarova parece ser um pro
grama de controle biologico. Muitos parasitas predadores
e microorganismo do mandarova tem sido identificados e
parece que ha bom controle natural desta praga.

Controle bialogico: 0 mais usado atualmente e fei
to pela aplica~aa de BaQulov~u.6 ~Yl.Yl.Y~, um virus que
ataca a propria lagarta. Foi desenvolvido pela Empresa
Erasileira de Pesquisa Agropecuaria de Santa Catarina
EMPASC. Deve ser aplicada quando forem encontradas cinco
a sete lagartas pequenas (ate 3 em) por planta. Recomen
da-se fazer vistorias na lavoura, no minimo uma vez por
semana. As lagartas pequenas costumam se esconder na fa
ce inferior das folhas ou nos brotos apicais.



o Baeu10virus pode ser obtido atraves de 1agartas
ja infeetadas na mandioea. Os sintomas da doenca na pra
ga sao: deseo1aracao da 1agarta e perda dos movimento e
da eapaeidade de s~ a1imentar. As 1agartas mortas sao en
eontradas penduradas nos peeio1os das fo1has. Com as 1a
gart~s reeem-mortas prepara-se uma ea1da, eonforme ins
trucoes a seguir:

- esmagar bem as 1agartas infeetadas, juntando urn
pOlleo de agua para soltar 0 virus.

- depois das 1agartas esmagadas, eoar tudo com p~
no 1impo ou passar em peneira fina, para nao entupir 0
bieo do pu1verizador.

- 0 1iquido fi1trado eontendo 0 Baeu10virus deve
ser misturado numa quantidade de 200 1itros de agua por
hectare a ser pu1verizado.

A dose para pu1verizar urn hectare e obtida atraves
de oito 1agartas grandes (7 a 9 em de eomprimento), ou
22 1agartas medias (4 a 6 em) ou 30 1agartas pequenas
(ate 4 em), ou 18 g de 1agartas, ou 20 m1 do 1iquido (1~
gartas esmagadas).

Lembretes importantes:
- as 1agartas infeetadas 1evam eerea de seis dias

para morrer, mas a partir ·do quarto dia deixam de se a1i
mentar.

- 0 Baeu10virus deve ser ap1ieado nas primeiras ho
ras da manha ou a tardinha.

- para 0 preparo da ea1da, uti1izar somente as 1a
gartas reeem-mortas. As 1agartas nao utilizadas de ime
diato, devem ser eonservadas em eonge1ador e deseonge1~
das antes do preparo da ca1da. -

Encontram-se nas Tabe1as 1 e 2 as euefieientes tee
nicos para imp1antacao de 1 ha de mandioea em areas des
tocadas e nao destoeadas:



TABELA 1. Coeficientes tecnicos para implantacao de urn
hectare de mandioca em area destocada.

- Manivas
- Calcario

Sulfato de amonio
- Superfosfato triplo
- Cloreto de potassic
- Formicida

PREPARO DO SOLO
- Limpeza da area
- Aracao e gradagem
- Sulcamento

hid
hit
hit

ADUBACAO
- Distribuicao dos fertilizantes

Transporte de manivas
- Selecao e prepare de manivas
- Plantio

hid
hid
hid

TRATOS CULTURAIS
- Capinas (duas)
- Roco
- Aplicacao de formicida

hid
hid
hid

COLHEITA
- Colheita das ralzes
Producao de ralzes

hid
t



TABELA 2. Coeficientes tecnicos para implanta~ao de um
hectare de mandioca em area nao destocada.

- Manivas
- Formicidas

- Broca
- Derrubada
- Queima e encaivaramento

hid
hid
hid

Transporte de manivas
Sele~ao e preparo de manivas

- Coveamento e plantio

hid
hid
hid

TRATOS CULTURAIS

- Capinas (duas)
- Ro~o

- Aplica~ao de formicida

hid
hid
hid

- Colheita de raizes
Produ~ao de raizes
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