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Prefácio

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), também conhecida como macaxeira ou 

aipim, é tida como a mais brasileira das grandes culturas. Estudos indicam 

que essa planta, originária da região sudoeste da bacia amazônica, tenha sido 

domesticada entre 8.000 e 10.000 anos atrás e que, a partir daí, tenha se difun-

dido para diversas partes do mundo pela atividade de comunidades indígenas e 

pelas grandes navegações. Atualmente, ela é cultivada entre as latitudes 30° N 

e 30° S, concentrando-se em países em desenvolvimento de regiões tropicais e 

subtropicais, e chega a compor um terço das calorias diárias consumidas por um 

contingente de 800 milhões de pessoas. Assim, por sua tolerância a condições 

marginais de solo e clima, sua ampla adaptação a diferentes níveis tecnológicos 

aplicados ao cultivo, e suas raízes tuberosas com elevados teores de amido, a 

mandioca tornou-se de grande importância econômica mundial.

A obra Mandioca: do plantio à colheita foi elaborada de forma a atender às 

necessidades de Professores e de estudantes de cursos de Agronomia e de 

Engenharia Agrícola, de Engenheiros Agrônomos e Agrícolas, de Técnicos e de 

produtores. Ela foi escrita por especialistas em cada um dos seus capítulos, de 

forma a discorrer sobre as mais recentes tecnologias e inovações na produção 

da espécie. Trata-se de uma rica fonte de informações úteis a todos aqueles 

interessados na produção dessa tuberosa.

Pedro Soares Vidigal Filho

Alex Henrique Tiene Ortiz

Manoel Genildo Pequeno

Aluízio Borém
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importância socioeconômica da mandioca 
e derivados

1

A mandioca é cultivada em mais de uma centena de diferentes países, ocupando 

a 14ª posição em área em âmbito mundial e representando cerca de 1,9% da área 

colhida com atividades agrícolas no mundo, na média de 2015 a 2019, segundo 

dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(FAO, s.d.-a). A importância da mandioca também está relacionada à renda 

gerada e ao consumo humano e animal, bem como ao uso intenso de mão de 

obra no plantio, nos tratos culturais e na colheita. Apesar disso, recentemente, 

nas áreas maiores, tem-se observado o uso quase generalizado de máquinas 

para as operações de plantio e, parcialmente, para a colheita. 

Os principais produtos da mandioca são a farinha, a fécula ou amido e a 

tapioca. Segundo Brasil (2011), a farinha de mandioca é classificada em três 

grupos, de acordo com o processo tecnológico empregado em sua fabricação: 

seca, d’água e bijusada. As farinhas dos grupos seca e d’água são também clas-

sificadas em fina, grossa e média, e nos tipos 1, 2 e 3, enquanto a farinha do 

grupo bijusada é classificada como tipo único. Já o amido, de acordo com Brasil 

(2005), refere-se aos carboidratos característicos das tuberosas da mandioca 

e encontrados no produto amiláceo, sendo seu teor expresso em gramas de 

amido por 100 gramas do produto. A fécula, classificada nos tipos 1, 2 e 3, é esse 

produto amiláceo extraído das raízes tuberosas de mandioca não fermentada. 

Além dos produtos citados, vários outros são obtidos no processo industrial de 

modificação do amido (fécula nativa), entre eles os amidos catiônicos, oxidados, 

esterificados e fosfatados e os produtos gelatinizados.

Dessa forma, enquanto na unidade agrícola o cultivo da mandioca concorre 

com outras culturas, a depender do nível tecnológico dos produtores e das 

características regionais, em termos de consumo humano, esse produto irá 

apresentar concorrência com cereais e amiláceos de forma geral, como arroz 

e trigo, ou seus derivados, e, no segmento industrial, com outros amidos e 
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Mesmo assim, está havendo um processo de concentração das microrre-

giões em termos de importância na produção de mandioca. Considerando as 

informações disponíveis para o ano de 2000 (Fig. 1.23), observam-se desta-

ques para a parte mais a oeste e noroeste dos Estados da Região Sul, o sul do 

Mato Grosso do Sul, todo o Estado da Bahia e os Estados do Pará e Maranhão. 

Entretanto, ao avaliar os dados para os anos de 2010 (Fig. 1.24) e 2019 (Fig. 1.25), 

destaca-se o crescimento da importância de microrregiões do Pará, Maranhão, 

Acre, oeste e noroeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Por outro lado, 

regiões do interior da Bahia perdem importância, passando a ter destaque 

apenas o Recôncavo baiano.

1.2.2 Oferta e demanda de fécula de mandioca no Brasil
O segmento de produção de fécula de mandioca é considerado o mais organizado 

na sua cadeia agroindustrial, talvez pelo maior conhecimento e dinamismo envol-

vido quando se trabalha com um produto de maior valor agregado. Os segmentos 

compradores de fécula também tendem a ser mais exigentes que os comprado-

res dos demais produtos derivados da mandioca. Esse segmento conta com cerca 

de 80 unidades industriais instaladas no Brasil, segundo informações de Centro 

de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Queiroz (Cepea-Esalq) da Universidade de São Paulo em parceria com a 

Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca (Cepea; Abam, 2021). 

fig. 1.23 Microrregiões produtoras de mandioca em 2000 no Brasil, com dados em toneladas

Fonte: dados básicos de Sidra (s.d.-d).

De 7 até 1.949 toneladas

De 1.950 até 5.159 toneladas

De 5.160 até 9.419 toneladas

De 9.420 até 17.219 toneladas

De 17.220 até 32.551 toneladas

De 32.552 até 86.004 toneladas

De 86.005 até 731.856 toneladas

Dado não disponível

Faixa complementar
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2

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), também conhecida como macaxeira 

ou aipim, é uma cultura importante por ser fonte de energia, principalmente 

para as camadas mais pobres da população mundial na região intertropical 

(El-Sharkawy, 2004). Ela é cultivada entre as latitudes de 30° N e 30° S e apre-

senta ampla adaptabilidade, sendo tolerante a ambientes com escassez de 

recursos hídricos e baixa fertilidade natural dos solos (Maziya-Dixon; Dixon; 

Adebowale, 2007).

Em função do elevado conteúdo energético presente em suas raízes tube-

rosas e da ampla adaptabilidade a diversos níveis de tecnologia aplicados a seu 

cultivo, a mandioca apresenta elevada importância econômica e social. Dessa 

forma, na atualidade, grandes esforços têm sido direcionados a estudos envol-

vendo aspectos produtivos, fitossanidade, fertilidade do solo e melhoramento 

genético aplicados a essa cultura. 

Neste capítulo, objetivou-se expor informações relevantes sobre a carac-

terização morfológica da planta e o conhecimento sobre seu centro de origem 

e centro de diversidade, assim como o de espécies evolutivamente correlacio-

nadas. Tais informações são de elevada importância para subsidiar estratégias 

de melhoramento da cultura e aumentar a compreensão das estratégias de 

manejo mais adequadas.

2.1 Taxonomia
2.1.1 Família Euphorbiaceae

A família Euphorbiaceae tem elevada importância em nível mundial, uma 

vez que é composta por cerca de 218 gêneros e 6.745 espécies (Stevens, 2017). 

Várias dessas espécies possuem relevância econômica, como a seringueira 

(Hevea brasiliensis L.), a mamona (Ricinus communis L.) e a mandioca (Manihot 

esculenta Crantz).
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2.3.3 Folhas
A mandioca apresenta filotaxia alterna-espiralada 2/5, ou seja, a cada duas 

revoluções em torno do caule, ocorrem cinco folhas. As distâncias entre as 

inserções dos pecíolos no caule são variáveis de acordo com a cultivar. As folhas 

são simples, apresentam pecíolos longos, e são lobuladas. O número de lóbulos 

varia de acordo com a cultivar e o ambiente, podendo inclusive ser observadas 

variações entre folhas de uma mesma planta. Esse número, que é naturalmente 

ímpar, pode variar entre 3 e 11, com as mais comuns sendo as pentalobuladas e 

as heptalobuladas (Fig. 2.6). 

As folhas adultas apresentam variação em sua coloração, desde o verde-

-claro até o roxo. Nelas são observadas ainda diversas variações morfológicas, 

que podem ser úteis na diferenciação de cultivares: cor, formato, largura e 

comprimento do limbo foliar, comprimento, coloração e ângulo de inserção do 

pecíolo (Fukuda et al., 2010) (Fig. 2.6). Na base do pecíolo, a folha conta com um 

par de estípulas, que podem variar em comprimento e formato, apresentando as 

margens íntegras ou bifurcadas.

A maioria dos estômatos está distribuída na superfície abaxial das folhas, 

porém uma parte, em torno de 2%, localiza-se na superfície adaxial, perto da 

nervura central da folha. Os estômatos de ambos os lados são paracíticos, ou 

seja, as células subsidiárias ocupam posições paralelas às das células-guarda 

(Alves, 2002).

2.3.4 Inflorescência
A mandioca é uma planta monoica, com flores unissexuais que apresentam 

dicogamia protogínica. Com isso, uma mesma planta apresenta ambos os 

sexos, porém em flores distintas, que ocorrem em uma mesma inflorescência 

fig. 2.6 Características morfológicas foliares. (A) Folha verde-escura trilobulada, (B) folha verde-escura 

pentalobulada, (C) folha verde-clara heptalobulada, (D) folha verde-arroxeada heptalobulada, (E) folha 

enealobulada e (F) folha roxa. (G) Diferentes colorações do pecíolo foliar, (H) diferentes formatos de lóbulo 

foliar, (I) ângulo de inserção do pecíolo inclinado para cima e (J) ângulo de inserção do pecíolo horizontal

Fonte: Rocha (2014).
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A espécie Manihot esculenta Crantz é amplamente cultivada entre as latitudes de 

30° Norte e Sul, com maior concentração entre as latitudes 20° N e 20° S. Próximo 

à linha do equador, ela é cultivada em altitudes de até 2.300 m e, ao se distan-

ciar dessa linha, em altitudes menores (Cock, 1982). Seu ciclo de crescimento 

do plantio à colheita é mais curto em áreas onde ocorrem temperaturas mais 

elevadas, e mais longo em regiões mais frias ou mais secas (Hammer; Hobman; 

Shepherd, 1987).

A mandioca é uma espécie tolerante a condições de estresse hídrico e 

baixa fertilidade do solo, motivo pelo qual é comumente cultivada por pequenos 

produtores rurais em solos pobres e em locais onde as condições climáticas nem 

sempre são favoráveis à sua exploração. A cultura é uma das principais fontes de 

carboidratos para mais de 800 milhões de pessoas em regiões tropicais e subtro-

picais (Parmar; Sturm; Hensel, 2017), servindo também como matéria-prima 

para diversos produtos industrializados. Com elevados teores de proteína nas 

folhas (Sagrilo et al., 2003), ela é também utilizada na formulação de rações para 

animais monogástricos ou fornecida in natura como suplemento para ruminan-

tes (Parmar; Sturm; Hensel, 2017).

Atualmente, a área mundial cultivada com mandioca é de 23,5 milhões de 

hectares, com um volume de produção de 277,1 milhões de toneladas de raízes 

tuberosas e produtividade média de 11,8 t ha–1 (FAO, s.d.). No Brasil, a área cultivada 

é de 1,88 milhão de hectares, com 20,8 milhões de toneladas de raízes tubero-

sas produzidas e produtividade média de 14,8 t ha–1 (Sidra, 2018). Muito embora a 

produtividade média brasileira seja 25,4% superior à produtividade média mundial, 

ela está ainda muito aquém da possível de ser obtida em ambientes favoráveis 

(El-Sharkawy, 2004). Tal fato é comprovado pela grande variabilidade de produtivi-

dade entre Estados brasileiros com menor ou maior uso de tecnologias, tais como 

Paraná e São Paulo, cujas produtividades médias superam 24,0 t ha–1 (Sidra, 2018). 
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formada por essa associação seja capaz de aumentar a capacidade de absorção 

de água pelas plantas de mandioca a partir do aumento do volume de solo 

explorado (El-Sharkawy, 2007).

3.3 Crescimento e desenvolvimento da planta da mandioca
3.3.1 Primeiro ciclo vegetativo

A mandioca pode ser propagada por sementes, apesar de que, para sua explo-

ração comercial, a propagação se dê de forma vegetativa, por meio de pequenos 

segmentos de caule denominados manivas, com 0,15-0,20 m de comprimento. 

A propagação por sementes sexuais ocorre em condições naturais e é usada 

principalmente em programas de melhoramento genético. No entanto, as plan-

tas oriundas de sementes sexuais levam mais tempo para se estabelecer e são 

menores e menos vigorosas que as plantas oriundas de manivas (Alves, 2006). 

Quando a planta é originada da semente (reprodução sexual), o sistema radi-

cular produzido é do tipo axial tuberoso (Ceballos; De La Cruz, 2002). Esse sistema 

apresenta uma raiz principal pivotante, que se desenvolve verticalmente, e raízes 

adventícias, que se originam da raiz principal. Com o crescimento e o desenvol-

vimento da planta, a raiz pivotante se desenvolve em raiz tuberosa, assim como 

algumas das raízes adventícias. As demais se mantêm como raízes fibrosas, que 

têm a função de fixação da planta ao solo e de absorção de água e nutrientes. 

Quando da reprodução vegetativa, mediante o uso de manivas, as plantas 

da mandioca apresentam cinco fases fisiológicas principais no início do seu 

desenvolvimento, sendo as quatro primeiras de intensa atividade metabólica: a 

brotação das manivas, a formação do sistema radicular, o desenvolvimento das 

hastes e folhas e a tuberização. A fase final, de baixa atividade, é denominada 

fase de repouso (Conceição, 1981). Os principais eventos fisiológicos durante o 

período inicial de crescimento da planta da mandioca foram demonstrados por 

Porto (1986) e esquematizados na Fig. 3.1.

Durante a fase inicial de brotação, os brotos e as raízes fibrosas se formam 

das reservas existentes nas manivas. Quando as manivas são depositadas no 

solo, ao longo da primeira semana ocorre redução do conteúdo de massa seca 

por causa do processo de respiração. Aproximadamente na segunda semana, 

inicia-se a formação do callus e de expansões de algumas gemas axilares. 

Nesse período, as manivas dão origem tanto às raízes laterais ou nodais, oriun-

das de lenticelas, como às raízes básicas ou de callus (Pereira; Carvalho, 1979). 

Entretanto, o enraizamento das manivas tem início já a partir do 5º dia após o 

seu plantio (Cours, 1951), enquanto seu desenvolvimento se inicia por ocasião 

do crescimento secundário das raízes fibrosas, processo que ocorre quando as 

plantas apresentam três semanas de idade (Veltkamp, 1985). Quando as raízes 

fibrosas alcançam cerca de 8 cm de comprimento, surge a primeira brotação, e, 
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Os múltiplos usos da cultura da mandioca e seus derivados têm aumentado a 

sua importância econômica e proporcionado a expansão da área cultivada no 

Brasil, conforme indicado pela Secretaria de Estado de Agricultura e Abaste-

cimento do Paraná (SEAB, 2017). A cultura da mandioca é exigente no que diz 

respeito às condições físicas do solo: eles precisam ser profundos e permeáveis 

e possibilitar o crescimento não impedido das raízes da mandioca, principal-

mente as tuberosas. A primeira ação de manejo para o plantio da cultura é o 

preparo do solo, que tem como objetivo proporcionar condições adequadas de 

disponibilidade de água, aeração, temperatura, densidade do solo (Ds) e resis-

tência do solo à penetração (RP) não impeditiva à germinação e emergência 

das plântulas, ao crescimento das raízes tuberosas e à absorção de nutrientes. 

Nesse contexto, é preciso ter em mente que a cultura da mandioca é produzida 

em diferentes solos com grande diversidade de ambientes físicos e químicos, 

o que propicia inúmeras oportunidades tecnológicas de manejo de solo num 

cenário que varia desde o cultivo da mandioca como cultura de subsistência até 

o cultivo comercial com aplicação de elevados níveis de tecnologia e insumos 

ditos modernos. 

Tradicionalmente, o sistema de preparo mais comumente empregado na 

cultura da mandioca é o preparo convencional do solo (PC), que se caracteriza 

pela prática de aração do solo com arado de discos ou de aivecas, ou mesmo 

com a grade aradora (grade pesada). Tal sistema de preparo resulta em grande 

movimentação de solo e tem sido o sistema utilizado com mais frequência para 

a produção de mandioca, com o argumento de que é necessário produzir raízes 

tuberosas uniformes, sem deformações, e prover reduzidas perdas por danos 

físicos e mecânicos às raízes durante a colheita. Segundo Howeler, Ezumah e 

Midmore (1993), culturas que produzem raízes tuberosas precisam de preparo 

do solo para obter altas produtividades. 
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A mandioca (Manihot esculenta Crantz) foi provavelmente domesticada na região 

de transição entre o Cerrado e a Amazônia, há cerca de seis mil anos, em razão 

de suas raízes tuberosas ricas em amido e amplamente utilizadas na alimen-

tação das populações pré-colombianas (Carvalho, 2005). Sendo uma planta 

rústica, com grande tolerância às condições adversas de clima e solos, o cultivo 

da mandioca se estende na ampla faixa compreendida entre as latitudes 30° N e 

30° S, e em altitudes que variam desde o nível do mar até cerca de 2.300 metros 

(Macena et al., 2017), faixa onde estão localizados os principais países em desen-

volvimento e maiores produtores de mandioca, os quais respondem por mais de 

60% da produção mundial da cultura (FAO, s.d.). Nesses países, são utilizados 

diferentes sistemas de produção e, consequentemente, eles apresentam diferen-

tes níveis de produtividade de raízes tuberosas (FAO, s.d.): 13,9 t ha–1 na Nigéria, 

21,8 t ha–1 na Tailândia, 22,5 t ha–1 na Indonésia, 14,1 t ha–1 no Brasil, 18, 3 t ha–1 

em Gana, 14,1 t ha–1 na Angola, 12,8 t ha–1 em Moçambique, 17,9 t ha–1 no Vietnã, 

35,0 t ha–1 na Índia, e 7,89 t ha–1 na República Federativa do Congo. 

No Brasil, a mandioca é cultivada em todos os Estados da Federação e com 

todos os climas, desde o tropical úmido da Amazônia até o subtropical do Rio 

Grande do Sul. Estima-se que cerca de 90% das raízes tuberosas são produzidas 

por estabelecimentos agrícolas do tipo familiar, e que os pequenos produto-

res respondem por cerca de 86% da produção nacional de mandioca. Segundo 

o Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura (CNPMF), em 2016 

foram produzidas 21.082.867 toneladas de raízes tuberosas de mandioca no 

Brasil, com a seguinte distribuição entre as regiões: 34,96% na Região Norte, 

25,46% no Sul, 22,80% no Nordeste, 10,82% no Sudeste e 5,96% no Centro-Oeste. 

Por sua vez, o rendimento médio nacional da produção de raízes tuberosas de 

mandioca foi de 14,99 t ha–1, variando de 5,44 t ha–1 no Piauí a 28,41 t ha–1 no Acre 

(CNPMF, 2016), produtividades muito baixas se considerarmos que é possível 
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 ± Um hectare de lavoura, 12 meses após o plantio, produz ramas para o 

plantio de uma área com 4 ha a 5 ha, ou seja, produz cerca de 16 m³ a 

25 m³ de ramas. 

 ± Um metro cúbico de ramas pesa aproximadamente 150 kg e pode forne-

cer de 2.500 a 3.000 manivas-semente com 20 cm de comprimento. 

8. No plantio mecanizado, quando da utilização de plantadeira, que executa 

todas as operações, tais como abrir o sulco de plantio, aplicar o adubo, 

serrar a maniva-semente e fazer o plantio, é importante que as ramas 

coletadas sejam as mais eretas possíveis, com a retirada de todos os 

galhos ou brotações laterais excedentes. Para facilitar o transporte até a 

área do plantio, as ramas deverão ser amarradas em feixes, com 80 a 100 

ramas, com a parte basal ou os pés em um mesmo sentido e armazena-

dos em local o mais próximo possível da área de plantio. 

5.1.3 Seleção e preparo das manivas-semente
Por ser uma semente vegetativa, a qualidade da maniva-semente é determi-

nante para uma lavoura produtiva e saudável. Assim, alguns cuidados devem 

ser observados quando da escolha e do preparo das manivas-semente: 

1. Selecionar as ramas sem sintomas aparentes de danos mecânicos, 

ataques de pragas ou doenças e verificar sua viabilidade pela prova do 

canivete: ao fazer um pequeno corte na rama, se sair seiva ou leite rápida 

e abundantemente, a rama está viável ou apta ao plantio.

2. Cortar as ramas em manivas-semente com cerca de 20 cm de compri-

mento, com cinco a oito gemas ou olhos. Esse corte deverá ser feito em 

ângulo reto ou perpendicular ao comprimento da rama, visando melhor 

distribuição das raízes tuberosas na maniva-semente, e deve-se evitar o 

corte chanfrado ou em bisel (Fig. 5.3). No caso do plantio mecanizado, o 

tamanho da maniva-semente é definido pela regulagem do mecanismo de 

corte da plantadeira, que hoje varia entre 13 cm e 20 cm.

A B

fig. 5.3 Manivas cortadas em (A) ângulo reto e (B) bisel

Fonte: Fialho e Vieira (2013).
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A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é cultivada em todo o território nacional 

e apresenta facilidades de adaptação a diferentes condições de solo. Contudo, a 

produtividade média nacional (14,7 toneladas por hectare, t ha–1), segundo dados 

do IBGE de 2019 (Sidra, 2019), está aquém do seu potencial genético (60-70 t ha–1), 

e isso se deve a diversos estresses (bióticos e climáticos), à inadequação do uso 

de tecnologias disponíveis e, certamente, ao uso de solos com características 

limitantes, notadamente quanto à baixa disponibilidade de fósforo (P), nutriente 

importante para a cultura.

É considerada uma planta esgotante do solo, principalmente quando todo 

o material colhido (raiz e parte aérea) é retirado do campo. Entretanto, em 

razão de características intrínsecas e diferentes fatores externos ainda não 

definidos, em determinadas condições de cultivo, a mandioca requer peque-

nas quantidades de fertilizantes aplicados para atingir altas produtividades 

(Gomes; Silva, 2006).

Na maioria das vezes, o desconhecimento do solo e, sobretudo, da exigência 

nutricional da planta leva ao suprimento insuficiente de nutrientes e a práticas 

inadequadas, que afetarão negativamente o desenvolvimento e a produtividade 

da cultura da mandioca.

Neste capítulo, são abordados tópicos sobre nutrição, calagem e aduba-

ção, que poderão contribuir para a melhoria das condições de desenvolvimento 

da cultura.

6.1 Exigências nutricionais
6.1.1 Absorção de nutrientes

A cultura da mandioca extrai elevadas quantidades de nutrientes do solo, em 

especial de potássio, seguido de nitrogênio, e retorna ao solo praticamente nada 

da fitomassa produzida e dos nutrientes absorvidos, considerando o uso integral 
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Amostragem foliar

Para a mandioca, devem ser amostradas folhas mais jovens totalmente expan-

didas ou a primeira folha totalmente madura em plantas com dois a cinco meses 

de idade, coletando 30 folhas em uma área homogênea (Cantarutti et al., 2007; 

Souza et al., 2009). 

Quadro 6.2 Descrição dos sintomas de deficiência e toxidez de micronutrientes e  
 alumínio em mandioca

micronutriente sintomas nas folhas jovens (superiores)

Boro (B)

Deficiência: altura reduzida da planta; entrenós e pecíolos curtos; 
folhas jovens (superiores) verde-escuras, pequenas e disformes, com 
pecíolos curtos; manchas cinza, marrons ou avermelhadas nas folhas 
completamente desenvolvidas; exsudação gomosa cor de café nas hastes e 
pecíolos; e redução do desenvolvimento lateral da raiz. 
Toxidez: manchas brancas ou marrons nas folhas velhas, especialmente ao 
longo das bordas foliares que, posteriormente, podem se tornar necróticas.

Cobre (Cu)

Deficiência: deformação e clorose uniforme das folhas superiores; ápices 
foliares necróticos e margens das folhas dobradas para cima ou para baixo; 
pecíolos largos e pendentes nas folhas completamente desenvolvidas; e 
crescimento reduzido da raiz.

Ferro (Fe)

Deficiência: clorose uniforme das folhas superiores e dos pecíolos, os quais 
se tornam brancos em deficiência severa; inicialmente, as nervuras e os 
pecíolos permanecem verdes, tornando-se de cor amarelo-pálida, quase 
branca; crescimento reduzido da planta; folhas jovens pequenas, porém em 
formato normal.

Manganês (Mn)

Deficiência: clorose entre as nervuras nas folhas superiores ou 
intermediárias completamente expandidas, semelhante ao que ocorre com 
deficiência de Zn; clorose uniforme em deficiência severa; crescimento 
reduzido da planta; folhas jovens pequenas, porém em formato normal. 
Essa deficiência pode ocorrer quando o pH do solo está acima de 5,8 e os 
teores de Ca e Ca + Mg são superiores a 3,8 cmolc dm–3 e 5,2 cmolc dm–3, 
respectivamente.
Toxidez: amarelecimento das folhas velhas, com manchas pequenas e 
escuras, de cor marrom ou avermelhada, ao longo das nervuras; as folhas se 
tornam flácidas e pendentes e caem no solo.

Zinco (Zn)

Deficiência: manchas amarelas ou brancas entre as nervuras nas folhas 
jovens, as quais, com o tempo, tornam-se cloróticas (semelhante ao que 
ocorre com deficiência de Mn), com lóbulos muito pequenos e estreitos, 
podendo crescer agrupadas em roseta; manchas necróticas nas folhas 
inferiores; e crescimento reduzido da planta.

Alumínio (Al)
Toxidez: redução da altura da planta e do crescimento da raiz; e 
amarelecimento entre as nervuras das folhas velhas sob condições severas.

Fonte: Howeler (1981).
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A mandioca é uma cultura de grande relevância alimentar no Brasil e em 

outros países tropicais, notadamente na África (Parmar; Sturm; Hensel, 2017). 

Entre outras características de interesse, a mandioca é uma importante fonte 

de carboidratos armazenada sob o solo e tem seu maior acúmulo de amido e 

qualidade justamente no período seco e frio do ano. Adaptada a solos ácidos e 

tolerante à seca (El-Sharkawy, 2007), é uma fonte confiável de alimentos e recur-

sos financeiros, além de matéria-prima para a indústria.

A mandioca já era utilizada na alimentação humana pelos indígenas antes 

do descobrimento do Brasil. Apesar de ser propagada vegetativamente, ela 

tem flores férteis que podem produzir sementes, propiciando o surgimento de 

variabilidade que poderá ser aproveitada para selecionar novos clones (Alves, 

2002). A coevolução do homem e da mandioca deve ter exercido uma pres-

são seletiva em algumas condições ambientais, assim, materiais melhores ou 

com determinadas características podem ter sido selecionados, levados pelos 

humanos em suas migrações e trocados com outras comunidades. A difusão 

de novos materiais é lenta por causa da baixa taxa de multiplicação devida 

à propagação por manivas, mas é comum encontrar variabilidade mesmo 

em pequenos plantios. No Brasil, existem muitas cultivares “crioulas” não 

necessariamente oriundas de melhoramento genético formal, efetuado por 

instituições de pesquisa.

Em todas as regiões brasileiras, existem inúmeras cultivares de mandioca, 

seja para consumo de mesa ou destinada ao processamento industrial. A inte-

ração genótipo × ambiente e a baixa taxa de multiplicação podem ser uma 

das explicações para esse grande número. As cultivares apresentam adapta-

ção específica a determinadas regiões, e dificilmente uma mesma cultivar se 

comporta de forma semelhante em todos os ecossistemas. Um dos motivos 

para isso é o elevado número de pragas (Bellotti et al., 2002) e doenças (Alvarez; 
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Em geral, as plantas são altas, com ramificação normalmente tricotômica. 

As folhas são verdes, o pecíolo é roxo, as hastes das plantas são marrom-escuras, 

às vezes assumindo tonalidade roxo-escura, e os brotos novos são roxos. 

Essa cultivar é bastante disseminada no Paraná, e, em algumas regiões, 

recebe outras denominações.

7.2.2 IAC 576-70
A cultivar IAC 576-70 (Fig. 7.11), também oriunda dos trabalhos de melhora-

mento do IAC (Doná et al., 2017), apresenta raízes tuberosas com película 

suberosa marrom-escura, formato cilíndrico e polpa das raízes tuberosas de cor 

creme quando crua e amarela após o cozimento. Os pecíolos são verdes, leve-

mente amarelados; as folhas, verdes e compostas por cinco a sete lóbulos lisos 

e obovados; o broto, verde e levemente arroxeado; e as hastes maduras, de cor 

cinza-clara. As plantas são vigorosas, e a primeira ramificação não é muito alta, 

mas o ângulo das ramificações é estreito (agudo).

A cultivar IAC 576-70 tem bom potencial produtivo, mas tem problemas de 

cozimento se deixada para colher no segundo ciclo. É resistente à bacteriose, à 

antracnose e ao superalongamento, mas susceptível a patógenos de solo. Ela é 

bastante disseminada principalmente no Estado de São Paulo e em partes da 

região centro-sul.

IAC 576-70

IAC 576-70

fig. 7.11 Cultivar IAC 576-70

Fonte: Valle.
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As plantas daninhas demandam, para seu desenvolvimento e reprodução, os 

mesmos fatores exigidos pelas culturas, ou seja, água, luz, nutrientes e espaço 

físico. Esses fatores, no caso de suprimento limitado, acabam por estabelecer 

um processo competitivo entre cultura e mato, quando ambos se desenvolvem 

concomitantemente. O manejo adequado das plantas daninhas viabiliza não só 

a supressão da competição pelos recursos do ambiente, mas também a redu-

ção de outros efeitos negativos indiretos causados por essas plantas, tais como 

problemas de alelopatia, dificuldade de colheita e hospedagem alternativa de 

pragas e doenças.

Na cultura da mandioca, a composição da flora infestante é um dos fatores 

que influenciam o nível de dano causado por sua interferência. Por exemplo, as 

características fotossintéticas da mandioca foram influenciadas pela competição 

com Bidens pilosa e Brachiaria plantaginea, especialmente em relação à exposição 

à luz e à água. No entanto, não se observou nenhum efeito negativo quando 

as plantas de mandioca competiram com Commelina benghalensis. Essa espécie 

parece afetar mais a qualidade da luz incidente, uma vez que reflete parte dos 

comprimentos de onda incidentes, o que pode proporcionar à mandioca a capa-

cidade de antecipar a imposição da competição mesmo antes que se atinjam 

níveis críticos de danos (Aspiazú et al., 2010). Ao avaliar a eficiência de uso da 

água de plantas de mandioca sob competição ou não com plantas daninhas, B. 

pilosa mostrou maior capacidade de afetar o crescimento da mandioca do que as 

demais espécies. Já B. plantaginea foi muito eficiente em utilizar a água, princi-

palmente por apresentar metabolismo C4, e se manteve competitiva em relação 

à mandioca mesmo sob baixa disponibilidade de água no solo. C. benghalensis, 

por sua vez, não foi considerada boa competidora por luz e também mostrou 

não causar interferência relevante em relação ao aproveitamento de água do 

solo (Aspiazú et al., 2010). No Quadro 8.1 estão compiladas as informações de 
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O Brasil é o quarto maior produtor mundial de mandioca (Manihot esculenta Crantz), 

em grande parte devido ao fato de essa cultura ser cultivada em todas as regiões 

do País (FAO, s.d.). Ela é uma importante fonte alimentar para animais e humanos, 

principalmente em países em desenvolvimento. A cultura da mandioca tem ciclo 

de produção bianual, o que a torna mais propensa ao ataque de pragas; algumas 

delas, inclusive, podem causar perdas significativas (Mattos; Farias; Filho, 2006).

A maneira mais adequada e eficiente de se combater o ataque de artrópodes-

-praga é a adoção do manejo integrado de pragas (MIP), em que são feitos uso e 

integração de diversas medidas, como controle cultural, biológico, físico, compor-

tamental e químico. No que diz respeito ao controle químico, é sempre preferível 

observar os níveis de controle (tomada de decisão por amostragem, quando 

disponível) e escolher inseticidas seletivos que contribuam para a conservação 

de inimigos naturais. Inseticidas de amplo espectro (por exemplo, organofosfora-

dos e piretroides) podem causar a mortalidade de inimigos naturais, o que pode 

levar a surtos populacionais de pragas secundárias. O aumento da frequência de 

plantio e do tamanho da área cultivada com mandioca também contribui signi-

ficativamente para aumentar as populações de pragas. Dessa forma, a rotação de 

culturas é também uma prática relevante para o manejo das pragas da mandioca.

A cultura da mandioca é atacada por aproximadamente 200 espécies de 

artrópodes-praga, e a maioria delas não causa prejuízos significativos, sendo, 

portanto, consideradas pragas secundárias. Todavia, se algumas dessas pragas 

não forem manejadas adequadamente, podem causar reduções consideráveis 

na produção (Bellotti; Smith; Lapointe, 1999). Os principais danos às plantas de 

mandioca ocorrem pela desfolha, sucção de seiva e broqueamento de hastes e 

raízes, causados por essas espécies. As principais pragas da mandioca no Brasil 

são: mandarová-das-folhas, percevejo-de-renda, mosca-do-broto, tripes, mosca-

das-galhas, mosca-branca, ácaro-verde, broca-da-haste, cochonilha das raízes, 
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cipermetrina, lambda-cialotrina e zeta-cipermetrina (piretroides) e espinetoram 

(espinosina). Para consultar dosagens e demais recomendações de aplicação dos 

inseticidas, consultar bula e/ou acessar Mapa (2015).

9.2 Percevejo-de-renda (Vatiga illudens) (Drake, 1922) 
(Hemiptera: Tingidae)

9.2.1 Biologia
O percevejo-de-renda (Vatiga illudens) é uma praga que ocorre com frequência 

nos mandiocais, principalmente nos períodos mais secos do ano. Esse inseto 

tem coloração branca em sua fase ninfal (Fig. 9.2A) e cinza em sua fase adulta 

(Fig. 9.2B), com asas rendadas, e mede aproximadamente três milímetros de 

comprimento. A fase ninfal (com cinco ínstares) dura aproximadamente 13 dias, 

enquanto os adultos apresentam longevidade média de 27 dias (Farias, 1987).

9.2.2 Danos causados
O ataque ocorre comumente nas folhas da parte basal das plantas, principalmente 

na face abaxial das folhas. Todavia, em ataques mais severos, é possível sua ocor-

rência nas folhas apicais e na face adaxial. O dano causado pelo percevejo-de-renda 

está associado à perfuração dos tecidos vegetais que esse inseto faz ao sugar a 

seiva. As lesões provocam pontuações cloróticas que se tornam posteriormente 

amarelo-bronzeadas, o que compromete significativamente a taxa fotossintética 

das plantas (Farias, 1987). Fialho et al. (2009) observaram que, em elevado nível de 

infestação, o percevejo-de-renda pode promover reduções de até 55% da produtivi-

dade das raízes tuberosas e 48% da produtividade na parte aérea. 

9.2.3 Manejo
Apesar do grande impacto que essa praga pode causar, atualmente não há 

inseticidas registrados no Mapa para seu controle na cultura da mandioca. 

Recomenda-se a utilização de cultivares que apresentam alguma característica 

fig. 9.2 Percevejo-de-renda: (A) ninfa e (B) adulto

Fonte: Pequeno (2007).
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A mandiocultura é uma das principais atividades agrícolas em países em desen-

volvimento. Entretanto, embora seja uma planta rústica, a mandioca é afetada 

por diversos grupos de patógenos que comprometem a sua produtividade. Essas 

doenças podem afetar a planta em qualquer estádio do seu desenvolvimento, 

sendo os níveis de severidade das epidemias e perdas produtivas dependen-

tes das condições edafoclimáticas da região, da susceptibilidade das variedades 

utilizadas, das práticas culturais empregadas e da qualidade do material de 

plantio, além da época de realização de plantio e do tempo até a colheita.

Perdas de produtividade podem ser ocasionadas por pelo menos 30 diferen-

tes doenças, de origem bacteriana, viral, fúngica (incluindo fungos e oomicetos) 

e por fitoplasmas (Fokunang et al., 2000). Entre as doenças mais destrutivas para 

a cultura, destacam-se os vírus causadores do listrado castanho e do mosaico 

africano, as podridões radiculares, a bacteriose, a antracnose, o superbrota-

mento, o superalongamento e o couro-de-sapo.

10.1 Complexo estria marrom da mandioca
Considerada uma das maiores ameaças para a segurança alimentar do mundo, 

e em especial para países em desenvolvimento, a doença das estrias marrons 

(Cassava brown streak disease – CBSD, em inglês) é extremamente limitante, 

e gera perdas que podem chegar a 100%. O primeiro relato dessa doença foi 

realizado no início da década de 1930 na Tanzânia, de onde vem se expan-

dindo, e hoje já atinge diferentes localidades, causando perdas significativas 

nos últimos 20 anos em países das regiões leste e central da África (Tomlinson 

et al., 2018). 

Essa é uma doença ausente no continente americano. Nesse sentido, recen-

temente a Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF) enviou ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) um parecer técnico propondo o 
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Latina, como Colômbia, Brasil e Venezuela. Ele é considerado uma doença de 

grande importância econômica, devido ao seu elevado potencial de redução no 

rendimento da cultura da mandioca.  

No Brasil, a sua ocorrência foi constatada pela primeira vez em 1977, na 

Região Norte, em lavouras implantadas nos Estados do Amazonas e Pará. 

Atualmente, a doença encontra-se controlada.

10.7.1 Etiologia 
O agente causal S. manihoticola apresenta conídios pequenos, unicelulares e 

hialinos, formados em estruturas denominadas acérvulos, sendo classificado 

como do grupo dos ascomicetos inferiores.

Durante a estação chuvosa, sua disseminação é bastante rápida, pois os 

esporos são facilmente transportados à longa distância pela ação do vento e da 

chuva. O estabelecimento da doença em uma área anteriormente livre é devido 

ao uso de manivas-semente infectadas.

 

10.7.2 Sintomatologia
Os sintomas dessa doença são caracterizados pelo alongamento exagerado das 

hastes, provocado pelo ácido giberélico induzido pelo fungo, formando ramas 

finas com longos entrenós. A depender da severidade da doença, as plantas afeta-

das também podem apresentar lesões típicas de verrugoses nas hastes, pecíolos e 

nervuras, retorcimento das folhas, desfolhamento e morte dos tecidos (Fig. 10.7). 

fig. 10.7 Sintomas de superalongamento da mandioca

Fonte: Oliveira (2015).
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A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é importante fonte de carboidratos na 

alimentação de milhões de pessoas, e no Brasil, um dos maiores produtores 

mundiais, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimen-

tação (FAO, 2018), a cultura tem significativa importância econômica, social e 

cultural (Portella, 2015; Fialho; Vieira, 2013).

Ela é uma planta perene por ter ciclos vegetativos e produtivos constan-

tes, com contínua deposição de carboidratos (principalmente o amido) em suas 

raízes de reserva (tuberosas). Após o plantio das manivas-semente, o primeiro 

ciclo de crescimento fisiológico é completado entre nove e 12 meses, passando 

pelas fases de brotação das manivas-semente, emissão do sistema radicular, 

desenvolvimento da parte aérea, armazenamento de reservas nas raízes (tube-

rização) e repouso vegetativo (Macena et al., 2017).

A espécie apresenta boa tolerância ao déficit hídrico, quando comparada 

com outras culturas, não tolerando solo encharcado. Também tem-se observado 

que irrigação com alta frequência produz crescimento excessivo da parte aérea 

e redução na produção de raízes. Entretanto, o suprimento de água é crítico 

nas fases de enraizamento e tuberização. Essas fases, que ocorrem do primeiro 

ao quinto mês após o plantio, são responsáveis pela definição do potencial 

produtivo da cultura, uma vez que determinam o porte aéreo, o número e o 

comprimento máximo das raízes tuberosas por planta. A falta de água nessas 

fases traz prejuízos irrecuperáveis na produção da cultura (Pastrona; Alviz; 

Salcedo, 2015).

A época de plantio pode garantir o suprimento adequado de água para o 

desenvolvimento da cultura nas fases mais críticas. Por exemplo, o plantio de 

sequeiro no início das chuvas, entre 15 de outubro e 15 de novembro, após o 

acúmulo de uma lâmina de água no solo de 50 mm a 60 mm, tem apresentado 

resultados satisfatórios no desenvolvimento da espécie na região do Cerrado, 
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Um método alternativo é a equação de Hargreaves-Samani (HS), que 

demanda somente dados de temperatura do ar e radiação solar extraterrestre, 

sendo esta última um valor tabelado conforme a latitude do local e o dia do ano. 

Apesar da facilidade de uso, esse método tende a superestimar o valor de ETo 

em climas úmidos e a subestimá-lo em condições de alta velocidade do vento; 

por isso, é necessária uma calibração regional para o ajuste de sua precisão 

(Allen et al., 2006; Bernardo; Soares; Mantovani, 2008; Mantovani; Bernardo; 

Palaretti, 2009): 

 ETo = A · Ra(Tméd + B)(Tmáx – Tmín)C (11.7)

em que Ra é a radiação extraterrestre em MJ m–2 d–1 e Tmáx, Tmín e Tméd são 

as temperaturas máxima, mínima e média do ar em °C, respectivamente. 

Os coeficientes A, B e C têm como valor original 0,0023, 17,8 e 0,5, respectiva-

mente, e devem ser calibrados para cada local ou região.

Tab. 11.1 Coeficiente de ajuste (kt) para o tanque classe A

velocidade do 
vento (km d–1)

posição 
do tanque 

r1 (m)

exposição a
tanque circundado por grama

exposição b
tanque circundado por solo nu

umidade relativa média (%)

baixa
(< 40%)

média
(40-70%)

alta
(> 70%)

baixa 
(< 40%)

média
(40-70%)

alta
(> 70%)

Leve 
(< 175)

1 0,55 0,65 0,75 0,70 0,80 0,85

10 0,65 0,75 0,85 0,60 0,70 0,80

100 0,70 0,80 0,85 0,55 0,65 0,75

1.000 0,75 0,85 0,85 0,50 0,60 0,70

Moderado
(175-425)

1 0,50 0,60 0,65 0,65 0,75 0,80

10 0,60 0,70 0,75 0,55 0,65 0,70

100 0,65 0,75 0,80 0,50 0,60 0,65

1.000 0,70 0,80 0,80 0,45 0,55 0,60

Forte
(425-700)

1 0,45 0,50 0,60 0,60 0,65 0,70

10 0,55 0,60 0,65 0,50 0,55 0,65

100 0,60 0,65 0,75 0,45 0,50 0,60

1.000 0,65 0,70 0,75 0,40 0,45 0,55

Muito forte
(> 700)

1 0,40 0,45 0,50 0,50 0,60 0,65

10 0,45 0,55 0,60 0,45 0,50 0,55

100 0,50 0,60 0,65 0,40 0,45 0,50

1.000 0,55 0,60 0,65 0,35 0,40 0,45
1Entende-se a menor distância do centro do tanque ao limite da bordadura (grama ou solo nu).

Nota: para áreas extensas de solo nu, reduzir os valores de kt em 20% em condições de alta temperatura e vento 

forte, e em 5% a 10% em condições de temperatura, vento e umidade moderados.

Fonte: adaptado de Doorenbos e Kassam (1979).
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A colheita da mandioca de mesa geralmente ocorre entre 8 e 14 meses de 

idade das plantas, para atender à qualidade culinária exigida pelo mercado, 

ao padrão de raízes em relação ao tamanho e à forma, e ao aspecto geral das 

raízes tuberosas (Lorenzi, 2003). Já a mandioca destinada a fins industriais, 

conforme o mesmo autor, pode ser colhida durante todo o ano, a partir de 

uma produtividade mínima que torne a exploração uma atividade rentável, o 

que em geral ocorre entre 8 e 24 meses de idade das plantas. Nesse período, a 

produtividade e o teor de amido variam, sendo que a produtividade normal-

mente é crescente com a idade das plantas, enquanto o teor de amido, de 

acordo com Alves (2006), aumenta nas épocas de armazenamento de carboi-

dratos nas raízes e nos períodos de dormência das plantas, diminuindo nos 

períodos de crescimento vegetativo.

A colheita das raízes tuberosas de mandioca, as quais representam o 

componente de maior valor comercial da cultura, segundo Patiño et al. (2012), é 

uma das tarefas mais difíceis de se mecanizar na cultura. Entre as razões para 

isso, os autores apontam a forma e a distribuição das raízes no solo, a coleta das 

folhas e material propagativo (ramas para o próximo plantio) e a aderência do 

solo às raízes. 

Em função dessas dificuldades, a colheita ainda é feita manualmente para 

a mandioca de mesa e a mandioca para indústria em pequenas áreas de cultivo, 

enquanto em áreas médias e grandes a colheita é geralmente feita de forma 

semimecanizada. Estão sendo buscadas, há alguns anos, alternativas de máqui-

nas e equipamentos para a mecanização completa dessa tarefa, mas apenas 

agora essas opções estão começando a se tornar viáveis.

Conforme os dados do Prognóstico Mandioca de novembro de 2018 do 

Departamento de Economia Rural da Secretaria Estadual da Agricultura e Abas-

tecimento do Paraná (Deral/Seab) (Paraná, 2018), a mão de obra representa entre 
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Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus de Marechal Cândido Rondon, 

para avaliar as perdas na colheita semimecanizada e mecanizada (protótipo 

da Triumaq). São apresentados também os resultados de avaliações das perdas 

mostrados em outros trabalhos, além da análise da capacidade operacional das 

colhedoras e diária do trabalhador.

12.4 Perdas na colheita de mandioca
A avaliação das perdas na colheita de mandioca não é uma tarefa muito comum 

em campo e se restringe, geralmente, à avaliação da qualidade do trabalho feito 

pelos trabalhadores na colheita semimecanizada. Há relatos de que, em proprie-

dades maiores, os produtores utilizam máquinas para a colheita de batata para 

avaliar as perdas e fazer descontos na remuneração recebida pelos trabalhado-

res, nos casos em que as perdas são muito elevadas.

Em avaliações feitas em lavouras com um e dois ciclos e diferentes cultiva-

res de mandioca, em Marechal Cândido Rondon (PR), Herpich (2013) encontrou 

valores médios de perdas na colheita de 1.634 kg ha–1 e porcentagem variando 

5,71% a 8,37% nas áreas de um ciclo, e perdas de 2.274 kg ha–1 e porcentagem 

variando de 3,83% a 5,81% nas áreas de dois ciclos (Tab. 12.1).

Considerando a ausência de metodologias para avaliar as perdas na colheita 

de mandioca e de avaliações que pudessem ser utilizadas para comparar as perdas 

obtidas nos protótipos de colhedora em relação às da colheita semimecanizada, 

Silva e Fey (2015) desenvolveram uma metodologia para quantificar as perdas 

totais relacionadas ao processo de colheita da mandioca. Nesse método, as perdas 

são categorizadas em cinco tipos ou locais de ocorrência: perdas visíveis (PV), 

que ocorrem sobre a superfície do solo; perdas invisíveis (PI), que ocorrem abaixo 

da superfície do solo, ou seja, raízes tuberosas inteiras ou partes que ficaram no 

solo após o arranquio; perdas na cepa (PCE), que ocorrem na cepa no momento 

Tab. 12.1 Porcentagens de perdas em lavouras de um e dois ciclos com diferentes  
 cultivares de mandioca, em 2013

variedades

1 ciclo

variedades

2 ciclos

produtividade 
(kg ha–1)

perdas (%)
produtividade 

(kg ha–1)
perdas (%)

Fécula Branca 20.330 8,37 Fécula Branca 46.280 4,38

Cascuda 23.170 5,71 Cascuda 43.801 5,61

Cascuda 26.860 7,02 Baianinha 38.140 3,83

Baianinha 25.600 6,13 Baianinha 57.020 5,81

Média 23.990 6,81 Média 46.310 4,91

Fonte: Herpich (2013).
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A mandioca é uma planta originária da América do Sul, sendo cultivada em 

muitos países da África, Ásia e América Latina. Suas raízes tuberosas consti-

tuem-se em um dos principais alimentos energéticos para milhões de pessoas. 

Devido às suas características de rusticidade e capacidade de produção em 

condições marginais, a mandioca tem sido elencada mundialmente como 

cultura de elevada importância para o atendimento das demandas de segurança 

alimentar, economia global e mudanças climáticas. 

O Brasil ocupa posição de destaque no cenário mundial de produção de 

mandioca. Cultivada em praticamente todos os Estados, a mandioca está entre 

os oito produtos agrícolas mais cultivados no País, com dois mercados distintos, 

o de produção de mandioca de mesa e o de produção de mandioca para a indús-

tria. Essa divisão acontece como forma de distinguir cultivares de mandioca 

com maior ou menor toxicidade.

Como mecanismo de defesa contra o ataque de predadores, a mandioca 

produz dois glicosídeos cianogênicos, a linamarina e a lotaustralina (metil-

-linamarina), numa proporção de 9:1. Esses compostos cianogênicos são 

distribuídos amplamente por toda a planta, com grandes quantidades nas 

folhas e no córtex da raiz e, em geral, em menores quantidades no parênquima 

radicular. Quando o tecido é dilacerado, a linamarina é hidrolisada enzima-

ticamente pela linamarase. A clivagem produz glicose e -hidroxinitrila. 

Esta  última, quando catalisada por uma hidroxinitrilaliase, transforma-

-se espontaneamente em ácido cianídrico e nas cetonas correspondentes 

(Cooke, 1978). 

O cianeto inibe a respiração celular dos organismos aeróbicos, bloqueando 

o transporte de elétrons mitocondrial e impedindo a captação de oxigênio. 

A exposição de humanos ao cianeto causa náuseas, vômitos, diarreia, tontura, 

fraqueza e, às vezes, morte. O consumo de mandioca com elevado teor de cianeto 
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Etanol

O incentivo à produção e ao consumo de biocombustíveis tem crescido muito no 

mundo, devido à necessidade de redução da emissão de gases de efeito estufa, 

ao preço do petróleo, ao desenvolvimento do setor agrícola e à demanda de 

matriz energética diversificada. 

A produção de etanol a partir da mandioca foi amplamente discutida no 

passado pelo setor produtivo e governamental, e, atualmente, existem poucas 

unidades de etanol de amiláceos no Brasil que utilizam a mandioca como 

matéria-prima. Isso ocorre por causa de entraves ainda não solucionados de 

fornecimento de matéria-prima, rendimento industrial e sustentabilidade ener-

gética do processo, os quais impedem a competitividade no mercado.

O processo de obtenção de etanol de mandioca inicialmente segue as 

etapas de descarregamento das raízes nos silos, lavagem e descascamento, e 

desintegração. A massa ralada, então, pode ser diluída em água e seguir para 

as etapas de hidrólise, ou pode ser levada às GLs para a extração do amido, e o 

leite de amido segue para o processo de hidrólise. No processo da hidrólise do 

amido, há necessidade de agentes químicos ou enzimáticos capazes de romper 

as ligações glicosídicas.

A hidrólise química é catalisada pela ação de ácidos; industrialmente, é 

mais comum o uso de HCl ou H2SO4. Essa reação é conduzida em quantidade 

suficiente de água e é acelerada sob pressão e com o aumento da temperatura 

do processo.

A hidrólise enzimática tem sido muito utilizada pelas indústrias na produ-

ção de etanol de amiláceos. O processo acontece em duas etapas: a liquefação 

e a sacarificação. Na liquefação, é usada a enzima -amilase, e a suspensão de 

amido e água passa por um cozimento rápido e depois é mantida sob agita-

ção em reator, nas condições descritas como de maior atividade enzimática 

(temperatura, pH, minerais e tempo de ação). Encerrada essa etapa, ocorre a 
Classi�caçãoSecagem em forno baiano

fig. 13.6 Imagens da secagem ao sol do polvilho azedo

Fonte: Leonel (2018).




