
Cultivo da mandioca
para aumentar o rendimento

 
Para mais informações contacte:
O seu agente de extensão ou
Departamento de Formação
Documentação e Difusão do IIAM/CZC
Contacto: +25123692
Chimoio, Moçambique.
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Selecção e preparação da terra

Como selecionar o local para produção
•	Prefira	terras	planas	e	ligeiramente	inclinada.
•	Escolha	terra	com	vegetação	natural.

Como identificar os solos apropriados
Devem	ser	solos	mistos	(ligeiramente	duros	a	leves).	
Em	solos	leves:
•	A	machamba	deve	estar	livre	de	vegetação	natural	de	modo	a			
evitar	o	sombreamento	das	plantas.	Faça	a	destronca	ou	derrube.

Em caso de solos mistos
•	Recomenda-se	plantar	em	terra	plana	ou	em	camalhões,	ou	em	
montículos	bem	preparados.

•	O	plantio	deve	ser	efectuado	na	posição	inclinada	na	devendo	en-
terrar	2/3	da	estaca	de	mandioca	no	solo

Solos arenosos
•	Em	solos	arenosos	não	se	fazem	camalhões	nem	montículos	pois,	
a	textura	é	suficientemente	leve	e	permite	rápida	drenagem	de	
água	e	rápido	desenvolvimento	da	raíz.

•	O	plantio	das	estacas	de	mandioqueiras,	deve	ser	na	posição			
vertical	com	2/3	enterrados	no	solo.

Solos argilosos 
•	Devido	a	fraca	drenagem	destes	solos,	as	estacas	de															
mandioqueiras	devem	ser	plantadas	em	camalhões	ou	montículos	
bem	preparados	na	posição	inclinada	com	2/3	enterrados	no	solo.
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Selecção e preparação da terra
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O	uso	de	variedade	melhorada	é	importante	para	garantir	o	alto						
rendimento da mandioca.

Usar variedade melhorada de alto 
rendimento

Na	selecção	de	variedade	deve-se	ter	em	conta	os	seguintes	
aspectos:

•	Objectivo	da	produção	(consumo	fresco	ou	seco,	venda	
fresco	à	fábrica).

•	Rendimento.
•	Tolerância	a	pragas	e	doenças.
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Usar variedade melhorada de alto 
rendimento
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Na	selecção	de	estacas	observe	os	seguintes	aspectos:
•	Estacas	devem	vir	de	locais	da	machamba	onde	não	há	mistura	de	
variedades.

•	Plantas	sem	danos.
•	Plantas	livres	de	pragas	e	doenças.
•	Estacas	maduras	com	pelo	menos	um	ano	de	idade.

Selecção de estacas
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Selecção de estacas
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Corte de estacas de mandioca

No	corte	de	estacas	se	deve	observar	o	seguinte:
•	Desinfectar	o	material	de	corte	com	chama	ou	pesticida															
(Maconzebe, Cipermetrina).

•	Excluir	as	extremidades.
•	Evitar	danificar	os	nós.
•	Garantir	5	a	6	nós.
•	Fazer	corte	transversal.
•	A	estaca	a	plantar	deve	ter	entre	20	a	30	cm	de	comprimento.
•	Mergulhar	as	estacas	na	calda	de	Cipermetrina para desinfectar.
•	No	final,	guardar	as	estacas	numa	sombra.
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Corte de estacas de mandioca

20-30 cm

2 cm

x√
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Plantio

•	Transportar as estacas em sacos.
•	Garantir	que	o	intervalo	de	corte	e	plantio	seja	relativamente	
menor,	não	pode	ficar	com	as	estacas	mais	de	dois	dias	sem	
plantar.

•	Plantar	em	linha	no	espaçamento	de	1	m	x	1	m	em	monocultura.
•	Plantar	a	uma	profundidade	adequada	de	15	a	20	cm.
•	Guardar	material	para	o	replantio	em	lugar	fresco	e	com	sombra,	
molhe	sempre	que	sentir	que	está	a	secar.

•	Em	casos	de	consociação,	alargar	o	espaçamento	entre	linhas		
dependendo	do	objectivo	de	produção	e	da	cultura	a	consociar.
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Plantio

1m
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Amanhos culturais

•	Replantio	é	feito	três	semanas	após	o	plantio.	Ponha	no	mesmo	
covacho,	sem	retirar	a	primeira	planta.

Os	rendimentos	da	mandioca	podem	ser	afectados	por	incidência	
de infestantes, pragas e doenças.
Para	o	bom	desenvolvimento	da	cultura	é	necessário	ter	em	conta	
os	seguintes	cuidados	desde	o	plantio	até	a	colheita.
•	O	campo	de	produção	deve	estar	livre	de	plantas	daninhas.

•	Na	sementeira	em	camalhão	fazer	duas	amontas	na	altura	das			
sachas.

•	Faça	o	controle	fitossanitário	(eliminar	plantas	atacadas	por			
doenças).	Aplicar	pesticida	em	caso	de	ocorrência	de	praga.

(Veja	adiante	mais	informação	sobre	pragas	e	doenças)
•	São feitas 3 adubações, em cada adubação use uma tampinha de 
coca-cola	de	NPK	12:24:12.
•	A	primeira	adubação	é	feita	4	semanas	após	o	plantio.
•	A	segunda	adubação	é	feita	12	semanas	após	o	plantio.
•	A	terceira	adubação	é	feita	16	a	20	semanas	após	o	plantio.

•	Sachar	4	semanas	depois	do	plantio	e	repetir	a	sacha										
dependendo	da	incidência	de	infestantes.
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Amanhos culturais
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Pragas

1. Ácaro-verde
Sintomas
•	Aparecimento	de	pontinhas	branco-acastanhadas	nas	folhas			

apicais.
•	Distorção	das	folhas.
Formas de transmissão
•	Através	de	vento.
•	Uso de estacas infectadas.
Período de ocorrência
•	Em muitos casos a praga ocorre na época seca.
Controle
•	Mergulhar	as	estacas	em	água	quente	durante	2	minutos.
•	Usar	técnica	de	plantio	horizontal	completamente	enterrada	a	10	

cm.
•	Usar	estacas	de	plantas	sadias.
•	Usar	variedades	tolerantes.
2. Cochonilha da mandioca
Sintomas
•	Observa-se	um	pó	branco	nas	extremidades	da	planta	sobretudo	
na	parte	apical.	

•	Encurtamento	dos	entre-nós.
•	A	planta	não	se	desenvolve	devidamente.		
•	Paulatinamente	a	planta	seca	e	morre.
Formas de transmissão
•	Através	de	vento.
•	Uso de estacas infectadas.
Período de ocorrência
•	Em muitos casos a praga ocorre na época seca.
Controle
•	Usar	estacas	de	plantas	sadias.	
•	Eliminar	plantas	infectadas,	queimar	ou	enterrar.
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Pragas

2. Cochonilha da mandioca

1. Ácaro-verde

Photo courtesy of Plantwise
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Pragas

3. Térmites
Sintomas
•	Observam-se	danos	nas	plantas	recém	estabelecidas																
provocando	podridão,	seca	das	estacas	e	desenvolvimento								
deficiente	da	planta.

•	Nas	plantas	velhas,	as	térmites	entram	nos	caules																							
enfraquecendo-os.

Formas de transmissão
•	Na	época	chuvosa	os	térmites	adultos	voam	para	fora	de	colónia	
para	se	reproduzir	e	criar	novas	colónias.

Período de ocorrência
•	Em muitos casos a praga ocorre na época seca.
Controle
•	Mergulhar	em	calda	com	cypermetrina	ou	equivalente.
•	Deixar resíduos de época anterior no chão.
•	Usar	termicida	em	caso	de	ataque	severo.

4. Gafanhoto elegante
Sintomas
•	Desfolhamento	na	mandioqueiras	deixando	a	folha	com	nervura	
principal.

Formas de transmissão
•	Por	locomoção;	voando	da	vegetação	vizinha	para	o	campo	de	
cultivo.

•	Uso de estacas infectadas.
Período de ocorrência
•	Em	muitos	casos	a	praga	ocorre	no	inicio	da	chuvosa.
Controle
•	Localizar	as	zonas	de	desova	e	destruir.
•	Fazer	o	controle	biólogico,	procurando	naturais	que	consumam	os	

gafanhotos. 
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Pragas

4. Gafanhoto elegante

3. Térmites
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Doenças

5. Mosaico africano da mandioca
Sintomas
•	Folhas	verde	e	amarelas,	deformadas.	
•	As	plantas	se	tornam	raquíticas.
Causas da doenca
•	Virus	de	várias	espécies.
Formas de transmissão
•	Uso	de	estacas	de	plantas	infestadas.
•	Uso	material	de	corte	não	desinfectado.
•	 Insecto”mosca branca.” 
Período de ocorrência
•	Em	muitos	casos	as	plantas	são	infectadas	antes	dos	6	meses.
Controle
•	Localizar	as	zonas	que	tem	ovos	e	destruir.
•	Usar	variedades	resistentes	a	doença.
•	Uso	de	estacas	livres	de	doença.
•	Na	altura	do	aparecimento	das	primeiras	folhas,	remover	as					
plantas	com	sintomas	e	queimar	ou	enterrar.
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Mosaico africano da mandioca
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6. Queima bacteriana da mandioca
Sintomas
•	Aparecimento	de	manchas	castanhas	angulares	nas	folhas	novas/

rebentos. 
•	Desfolhamento	e	por	vezes	morte	das	plantas.
Formas de transmissão
•	Por	uma	bactéria	que	infecta	as	plantas.	
•	A	transmissão	ocorre	de	planta	infectada	a	planta	sã,	pelas	chuvas	
que	caiem	e	espalham	as	bactérias.

•	Através	de	insectos,	particularmente	gafanhotos	que															
transportam	a	bactéria	no	seu	corpo	e	a	medida	que	se	desloca	de	
uma	planta	para	outra	para	se	alimentar.

•	Por	vestuário	e	contacto	com	as	pessoas	pelas	plantas.
•	Material	usado	no	corte	de	estacas,	quando	não	desinfectado.
Período de ocorrência
•	Os	sintomas	da	doença,	são	mais	evidentes	na	época	chuvosa	

que seca.
Controle
•	Queimar	os	resíduos	vindos	de	campos	infestados.
•	Usar	espaçamento	de	2	metros	entre	linhas	de	plantas.
•	Desinfectar	o	material	usado.		
•	Remoção	frequente	de	ervas	daninhas	e	infestantes.

Doenças
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Queima bacteriana da mandioca
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7. Listrado castanho da mandioca (vulgo podridão radic-
ular da mandioca ‘Rotwe’ em língua emakua)
Sintomas
•	Amarelecimento	das	folhas	inferiores	nas	nervuras	terciárias	mas	o	
formato	continua	normal.

•	No	caule	aparecem	filões	castanhos	com	pontos	mortos	nas			
manchas	de	folhas	sobretudo	nas	porções	superiores	verdes	do	
caule.

•	Em	variedades	susceptíveis,	ocorre	queda	apical.
•	Nas	raízes,	aparecem	manchas	castanho-amrelas	para													

castanho-escuro e no interior seca.
Causas da doencas
•	Virus	de	várias	espécies.
Formas de transmissão
•	Não	há	conhecimento	concreto	sobre	o	modo	de																							
proliferação	da	doença,	mas	suspeita-se	que	a	mosca	branca		
vector	do	mosaico	africano	da	mandioca;	também	seja	o	mesmo	
do	listrado	castanho.

•	Uso	de	estacas	provenientes	de	plantas	infectadas,	aumenta		
probabilidade	de	produzir	plantas	com	a	doença.

Período de ocorrência
•	Ocorre	quando	a	planta	atinge	os	primeiros	6	meses	de	vida.
Controle
•	Usar	variedades	tolerantes	ou	resistentes	a	doença.	
•	Plantar	variedades	de	ciclo	curto.
•	Colher	cedo	e	antes	de	a	planta	estar	seriamente	atacada.

Doenças
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Listrado castanho da mandioca
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Colheita e pós-colheita

A	mandioca	é	uma	cultura	perecível	(deteriora-se	rapidamente),	por	
isso	o	processamento	adequado	pode	aumentar	a	qualidade,	o	valor	
comercial	e	alongar	o	período	de	consumo.	
Sempre	que	possível	ao	cavar,	retirar	os	tubérculos	inteiros	sem	
danificar:	
•	Colher	depois	de	pelo	menos	12	a	24	meses	após	o	plantio.
•	Deixar	em	campo	plantas	para	servirem	de	estacas	para	a	próxima	

campanha.
•	Lavar	a	mandioca	depois	de	descasque	para	garantir	a	boa					
qualidade	da	farinha.

•	Cortar em pedaços pequenos ou em forma de raspas de modo 
a	acelerar	o	processo	de	secagem	e	ou	libertação	de	substância	
tóxica	(como	o	cianeto).

•	Depois	de	pilar	aconselha-se	deixar	a	farinha	em	repouso	por	1	a	2	
dias	antes	de	consumir	para	permetir	a	libertação	de	cianeto.

•	Deixar	uma	porção	do	material	em	campo	para	a	próxima								
plantação.

•	Evitar	colher	plantas	velhas	ou	imaturas.
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Colheita e pós-colheita


