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Características: A mandioca é uma planta heliófila, perene, arbustiva, pertencente 
à família das euforbiáceas. Originária do continente americano, provavelmente do 
Brasil, a mandioca já era cultivada pelos aborígenes, por ocasião da descoberta do 
País. Eles foram os responsáveis pela sua disseminação por quase toda a América e 
os portugueses e espanhóis pela sua difusão por outros continentes, especialmente 
África e Ásia. Cultivada em muitos países, com produção mundial de 
aproximadamente 140 milhões de toneladas, é o sexto produto alimentar da 
humanidade, em volume de produção, depois do trigo, arroz, milho, batata e 
cevada. Nos trópicos, onde é mais cultivada, sua importancia passa para o terceiro 
lugar. [01;02] 
 
Variedades Indicadas: As cultivares de mandioca são classificadas em:  
Doces ou de "mesa", também conhecidas como aipim, macaxeira ou mandioca 
mansa e normalmente utilizadas para consumo fresco humano e animal; 
Amargas ou mandiocas bravas, geralmente usadas nas indústrias. [02] 
Existem centenas de variedades, na escolha deve-se levar em consideração a 
finalidade e dar preferência a variedades mais resistentes ao sombreamento. 
 
Clima e Solo: É bem tolerante à seca e possui adaptação às mais variadas 
condições de clima e solo. [01;02;03] 
Suporta altitudes que variam desde o nível do mar até cerca de 2.300 metros, 
sendo mais favoráveis as regiões baixas ou com altitude de até 600 a 800 metros.  
A faixa ideal de temperatura situa-se entre 20 e 27oC (média anual). As 
temperaturas baixas, em torno de 15oC, retardam a germinação e diminuem ou 
mesmo paralisam sua atividade vegetativa, entrando em fase de repouso.  
O período de luz ideal está em torno de 12 horas/dia. Dias com períodos de luz 
mais longos favorecem o crescimento de parte aérea e reduzem o desenvolvimento 
das raízes de reserva, enquanto que os períodos diários de luz mais curtos 
promovem o crescimento das raízes de reserva e reduzem o desenvolvimento dos 
ramos.  
Como o principal produto da mandioca são as raízes, ela necessita de solos 
profundos e friáveis (soltos), sendo ideais os solos arenosos ou de textura média, 
por possibilitarem um fácil crescimento das raízes, pela boa drenagem e pela 
facilidade de colheita. Os terrenos de baixada, planos e sujeitos a encharcamentos 
periódicos, são também inadequados para o cultivo da mandioca, por provocarem 
um pequeno desenvolvimento das plantas e o apodrecimento das raízes. [02] 
Deve-se evitar áreas com ocorrência de geadas, pois essas afetam gravemente a 
parte aérea da planta. [03] 
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Época de Plantio: Para melhor suprir as necessidades da planta é ideal plantar no 
começo da estação chuvosa. O plantio antecipado, desde que haja umidade 
suficiente para garantir a brotação da manivas, oferece as seguintes vantagens: 
maior produtividade; desnecessidade de conservação de ramas; menores custos 
com tratos culturais (capinas); controle da mosca-do-broto ou do ponteiro e melhor 
controle da erosão. [01] 
 
Propagação: Atravez de ramas (manivas) em torno de 20 cm cada com corte em 
ângulo reto. [01;02;03] 
As melhores ramas são obtidas de plantas maduras (com cerca de 12 meses de 
idade), sadias. Precisam ter boa grossura – cerca de 2,5 cm – e conter entre 5 e 7 
gemas. [02;03] 
 
Espaçamento: É comum o plantio em fileiras simples, distanciadas um metro, com 
as manivas enterradas com um espaçamento entre 60 e 80 cm uma das outras. 
[01;02] 
Existem exemplos com boa produtividade de cultivo em filas duplas, com dois 
metros entre elas. Esta técnica permite a consorciação com outras culturas de 
baixo porte como feijão, arroz, soja e amendoim, ou culturas perenes.[02] 
 
Técnicas de plantio: Há três maneiras de se plantar as manivas: 
Horizontal: É a forma mais utilizada, pois facilita tanto o plantio como a colheita. As 
manivas são colocadas ao longo dos sulcos e depois recobertas com terra fofa. 
Vertical: Colocam-se as manivas enterradas verticalmente em cerca de 2/3 de seu 
comprimento. As raízes se formam na extremidade inferior aprofundando-se mais 
na terra dificultando a colheita. 
Inclinada: As ramas são colocadas de maneira a formar um ângulo de 45º em 
relação ao solo. As raízes que se formarão na extremidade inferior tendem a seguir 
a mesma inclinação, tornando mais difícil a colheita. 
As três formas de plantio podem ser igualmente utilizadas em cultivo de espaços 
pequenos, onde se fazem covas. As posições inclinada e vertical têm-se mostrado 
vantajosas em termos de rendimento, mas, em contra partida, exigem maior 
quantidade de ramas e dispêndios na colheira devido ao aprofundamento maior das 
raízes. [02;03] 
 
Faixa de pH ideal: A faixa favorável de pH é de 5,5 a 7, sendo 6,5 o ideal, embora 
a mandioca seja menos afetada pela acidez do solo do que outras culturas.[02;03] 
 
Necessidade Hídrica: A faixa mais adequada de chuva é entre 1.000 a 1.500 
mm/ano, bem distribuídos. [02;03] 
A deficiência de água após os primeiros cinco meses de cultivo, quando as plantas 
já formaram suas raízes de reserva, não causa maiores reduções na produção. [02] 
No entando, é extremamente necessário que se tenha uma boa umidade do solo 
principalmente nos primeiros 15 dias, para o brotamento das manivas.[03] 
 
Adubação alternativa: Por ser uma planta rústica, é pouco exigente quanto a 
adubação. 

Manejo: A capina deve ser feita principalmente durante os primeiros três a cinco 
meses, depois disso a própria sombra dos ramos impede o desenvolvimento de 
outras espécies. [02;03] 

Poda: A poda nem sempre é indicada na cultura da mandioca, pois reduz a 
produção de raízes e o teor de carboidratos, facilita a disseminação de pragas e 
doenças, aumenta a infestação de ervas daninhas e o teor de fibras nas raízes, 
além de elevar o número de hastes por planta e, conseqüentemente, a competição 



entre plantas. Ela somente é recomendada quando da necessidade de manivas para 
novos plantios, no caso de alta infestação de pragas e doenças, necessidade de 
ramas para alimentação animal e como medida para preservação das ramas em 
áreas sujeitas a geadas. Quando necessária, deve ser efetuada no início do período 
chuvoso, a uma altura de 10 a 15 cm da superfície do solo e em plantas com 10 a 
12 meses de idade. Mandiocais que sofreram poda devem aguardar de 4 a 6 meses 
para que sejam colhidos. [02] 
 
Principais pragas/doenças: A principal praga encontrada é o Mandarová que 
pode ser combatido com o uso de Bacillus thurigiensis; [01;02] 
 
As principais doenças da mandioca são: bacteriose, superalongamento, podridão 
radicular, superbrotamento e viroses. Seus ataques podem representar até a perda 
total da produção. Para o controle destas doenças é feito o emprego de cultivares 
resistentes, seleção criteriosa de manivas e rotação de cultura com eliminação de 
restos culturais. [01;02] 
 
Colheita: Precoces 10-12 meses; semiprecoces 14-16 meses; e tardias 18-20 
meses. Considerando também o objetivo do produto, se mandioca de mesa, aipim 
ou macaxeira, colhidas aos 8 a 14 meses e para indústria 12 a 24 meses. [02] 
A colheita é predominantemente feita manual, com o auxílio de ferramentes, e 
consiste em duas etapas: a poda das ramas, efetuada uns 30cm acima do solo, e o 
arranquio das raízes. É na fase da poda que se selecionam as manivas para o 
próximo cultivo. [03] 
A colheita pode ser adiada caso necessário, porem apresentará maior dificuldade 
pelo tamanho que as raízes terão. 
 
Produtividade: Em monocultivo para Mandioca industrial: 25 a 35 t/ha; mandioca 
de mesa: 15 a 20 t/ha. [01] 
 
Rotação de Cultura: Existem exemplos bem sucedidos no Brasil com milho, soja, 
arroz, algodão. [01] 
 
Consórcio: Indica-se culturas de baixo porte como feijão, arroz, soja e amendoim 
ou perenes.[02] Pode-se utilizar também espécies de alto porte, observando a 
necessidade luminosa da mandioca. 
 
Usos: A parte mais importante da planta são as raízes tuberosas, ricas em fécula, 
que são utilizadas na alimentação humana e animal ou como matéria-prima para 
diversas indústrias. [01] 
 
Grupo sucessional: Pioneira. 
 
Características da copa: Arbustiva com abundancia de galhos, chegando até a 
altura de 3 metros. 
 
Dispersão: Autocorica balística, com baixa produção de frutos, predominando a 
propagação vegetativa. 
 
Polinização: Abelhas. 
 
Regeneração: Capaz de regenerar-se. 
 
Potencial invasor: Não tem. 
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