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o CIAT é urna institui¡;:ao sem f ins luc~ativos, dedicada ao 
desenvolvimento agr(cola e econó mico das zonas tropicais OOixi'ls . 
Sua sede principal localiza-se numa area de 622 hectares perto de 
Cali, Colombia. Tal área é propriedade do governo colombiano, 
° qua!. em sua qualidade de anfitri ao , dé apolo as atividades do 
CIA T. Este dispae igualmente de duas sub-esta¡;:oes de proprie
dade da Fundar.;:oo para a EduC8l;ao Superior (FES): Quilichao, 
com uma extensao de 184 hectares, e Po payán, com 73 hect a
res, ambas em Cauca. Junto COrn o Instituto Colombiano Agro 
pecuário (lCAI. o CIAT administra o Centro de Investigacúes 
Agropecuárias Carimagua. de 22.000 hectares, nos Llanos ~ 
orientais, e colabora com o citado ICA em várias de suas esta-
cúes experimentais na Colombia, assim como com institui¡;:oes 
agr(colas nacionais em outros pa(ses da América Latina. Vários 
membros do Grupo Consultivo para él Investigac.ao Agr(cola 
Internacional (CGIAR) financiam os programas do eIAT. Du-
rante 1981, tais doadores foram: a Funda~o Rockefeller . a 
Fundac§o Ford , o Banco Internacional para Reconstrut;á'o e 
Fomento (BIRF) por in termédio da Associa¡;:iio Internacional 
de Desenvol",imento (IDA) , o Banco Imeramericano de Desen
vol vimento IBIO), a Comunidade Económica Européia (CEE), 
° Fundo Internacional para o Desenvol",imento Agr(cola (IFAOI. 
o Centro Internacional de Investiga¡;:oes para ° Desen"'ol",imento 
(CIIO) e as agencias de coopera¡;:ao internacional dos go",ernos 
da Austrália, Bélgica, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Ho-
landa, Japao, México, Noruega, Reino Unido. República Fe-
deral da Alemanha e Su(c;a. A demais, "'ários projetos especiais 
sao financiados por algumas das citadas entidades, pela Funda-
"ao Kell ogg e o Programa das Nar.;:oes Unidas para o Desenvol
vimento (PN U D). 

A informar.;:ao e as conclu sOes co nt idas nesta publica¡;:oo nao 
ref letem necessariamente a posi c;:ao de nenhurna das institui¡;:oes, 
fundac;:oes ou governos mencionados. 



ClA7 
.s6 

o Cultivo da Mandioca 

J. C. Lozano 
A. Bellotll 
J . A. Reyes 
R. Howeler 
D. Leihner 
J . Dolf 

Trad. Jairo Ribeiro di Silva 
Eng~ Agt<! EMORATER 

L~Yrr 
BIBLIOTECA 

26 JUL.1984 
57186 

BRASfUA 

DEZEMBRO - 1983 



Tílulo original : 
Problemas em el Cultivo de la Yuca 
ISBN 84-89206-08-2 
Série C1AT 07SC - 1 (2? ed.) 

Edic;ao EMBRATER com a devida autorizac;ao do CIAT 

Obra realizada com o apoio f inanceiro do 
PME - Programa de Mobilizao:;ao Energética. 

Centro Internacional de Agricultura Tropical 
Problemas no cultivo da mandioca, por 

J. C. Lozano, A. BeUotti, J . A. Reys. 
R. Howeler, O. Leihner e J . 0011. Trad . 
Jairo A. da Silva . Brasilia, EMBRATER, 
1983_ 

208 p. ilust . 

1. Mandioca - Cultura 1. Thulo 

CDU 633.493 



APRESENTA<;:ÁO 

o presente boletim é urna tradu~ao adaptada feita pe
la EMBRATER, da obra original em espanho l de autoria 
e edicao do CIAT - Centro In ternacional de Agricultura 
Tropical, sediado em Palmira, Co lombia . 

o conteúdo do boletim, além de focal izar os princi 
país problemas da cultura de mandioca , vem il ustrado 
com fotos coloridas que facilitam sobremaneira ao 
usuário determinar a maior parte dos problemas que 
ocorrem no campo com a cultura. 

A forma e tamanho do boletim fa cilita seu uso pe los 
técn icos de campo, permitindo assim q ue os problemas 
encontrados em rnandiocais possam ter as suas causas 
determinadas a nível das lavouras, abreviando ass im o 
encaminhamento das solucaes. 

o boletim ora editado pela EMBR A TER será por
tanto, de grande utilidade para engenheiros-agróno
mos e técnicos agríco las em geral e em especial para 
os extensionistas do Sistema Brasileiro de Assistenc ia 
Técnica e Extensao Rural. 

A EMBRATER agradece ao CIAT pela genti leza de 
nos ter autorizado a traduzir e adaptar para o portugués 
tao importante obra , bem como, pela cessao; po r em prés-
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timo, das sepa rac;Oes de cores, o que determinou uma 
substancial reduc;ao nos custos da p resente edic;:ao . 

Também agradecemos a coordenadoria de agro 
-energia do Ministério da Agricultura pe lo repasse 
dos recursos do PME-Programa de Mobilizac;ao Ene r-

o gética. que financiaram a presente obra. 
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lNTRODU<;ÁO 

Os problemas patológicos, entomológicos, 
nutricio nais e os distúrbios fisiológicos, que 
ocorrem nos cultivos de mandioca (Mamhot 
esculenta Crantz), podem chegar a ser de grande 
importancia economica nao obstante em muitas 
ocasioes passarem desapercebidos. Estes proble
mas sao particularmente importantes, se levar-se 
em conta que a mandioca é de ciclo langa 
(de 8 a 24 meses), se propaga vegetativamen te e 
o produto comercial de maior va lor sao su as 
ra(zes, cuja qualidade e produyao só sao ava
liadas na colheita. 

Por tratar-se de um cultivo de ciclo longo , as 
plantas estao ex postas a diversos ataques de 
pragas e doen9as e as flutuantes condi<;6es cli
máticas e edáficas que imperam em cada regiao. 
O controle de tais problemas, como os devidos 
as pragas, pode chegar a ser muito dificil ou im
possível de ser feito (no caso de certos proble
mas edáficos e climáticos) durante o ciclo de 
cultivo. Por conseguinte, o agricultor deve pen
sar mais em prevení-Ios que em controlá-Ios. 

Se bem que a propaga<;ao vegetativa da man
dioca seja relativamente fácil quando se usam 

11 



estacas maduras, as condi~oes sanitárias, nutri· 
cionais e agronomicas de tais estacas determi· 
nam em grande parte, os rendimentos económi· 
cos e a estabilidade da cultivar na regiao ou do 
cultivo no mesmo lote. Conclui·se que as esta· 
cas sejam um dos fato res essenciais do exito, 
no que se refere aos rendimentos, presen~ e gra 
vidade dos problemas patológicos e entomoló· 
gicos (ver publicac;ao Série GS·17, Apendice 3), 

Ocasionalmente, o agricultor sofre grandes 
decep~óes no momento da colheita·, seja pela 
baixa produtividade ou pelos apodrecimentos se· 
veros de raízes, como conseqüencia de nao haver 
previsto os problemas inerentes ao cultivo ou de 
ter·se despreocupado nas aten~oes que o cultivo 
requer . Considerar todas as práticas agronomicas 
e sanitárias, que tendam a fa vorecer o cultivo e 
a evitar as pestes, sem dúvida alguma redundará 
numa colheita satisfatória. 

Este manual descreve algumas doenc;as e pra 
gas que atacam a mandioca, assim como os sin · 
tomas induzidos por deficiencias e toxicidades 
nutricionais e danos devido ao uso incorreto dos 
herbicidas. Nao obstante estarem inclu ídas algu · 
mas recomendac;oes gerais e específicas sobre o 
controle dos problemas descritos, para maiores 
informac;oes, sugere-se consultar as publica~oes 
do CIAT a respeito (ver apendice 3). 
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DOEN~AS [MPORTANTES 

A mandioca pode ser atacada por mais de 30 
agentes bacterianos, fungos, vírus ou similares e 
micoplamas. As doen<;as da mandioca podem 
ocasionar perdas na implanta<;ao da cultura, di 
minuir o vigor normal das plantas, reduzir sua 
capacidade fotoss intética ou causar apodreci
mentas das ra ízes anteriores ou posterio res a 
colheita . Alguns ag~ntes patogenicos ataca m so
mente a rama, que é o material de propaga<;Jo 
normalmente usado, induzindo a morte dos seus 
tecidos ou invadindo o sistema vascular sem 
mostrar dano visível mas constituindo fontes 
primárias de infec<;ao dentro das planta<;oes. Ou
tros patógenos atacam o tecido fol iar e partes 
tenras da rama, causando manchas, queimadu 
ras ou escurecimentos, desfolha<;ao, murchamen 
to, morte descendente, hipertrofias e hiperpla
sias (alongamento exagerado ou pral ifera<;ao de 
gemas e entre-nós). E, finalmente, outros se li
mitam ao tecido radicular e á parte basal lenhosa 
da rama, causando apodrecimentos e/ou delor
ma<;oes radiciais anteriores a colheita . Os apodre 
cimentos radiciais se manifestam por um repen
tino amarelecimento, com murchamento e des
folhamento imediatos; estes sintomas podem 
ocorrer durante qualquer estádio de crescimen 
to da planta, geralmente em épocas de chuvas 
lortes e persistentes. 
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As raizes de mandioca recém colhidas podem 
apresentar podridoes suaves ou secas logo após 
serem arrancadas . Oitas podrid6es que parecem 
ser um efeito fisiológico -pat o lógico, estao fre
qüentemen te correlacionadas e sao aceleradas 
por dan os medin icos que sofrem as raízes no 
momento da colheita . 

Recomendacéies gerais sobre o controle de doen 
cas da mandioca em escala comercial 

A mandioca é uma planta perene, cultivada a 
pa rtir de pedacos de ramas de aproximadamen
te 20cm, durante um pe riodo de 08 a 24 meses. 
Pelo exposto , os problemas patológicos e ento
mo lógicos podem disseminar-se facílmente por 
meio do material de propagacao e perpetuar-se 
em um a regiao; adema is, num c iclo vegetativo 
tao longo , a mandioca pode estar exposta e di
versas presséíes climáticas e edá fi cas e Ser ataca 
da por diferentes agentes patogenicos e pragas. 
Conseqüentemente, se requer um contro le in 
tegrado das doen¡;as e pragas da cultura que in
clua práticas culturais, controle biológico e re 
si ste ncia var ietal em tod o o processo de produ
cao . Algumas recomendac5es prá ticas, que po
dem ajudar a reduzir os danos causados pela s 
doen cas a mandioca sao dadas a seguir: 

1. Selecione bem o 5010_ Este deve ser solto , 
nao estar sujeito ao encharcamento e com 
um conteúdo nao muito alto de matéria 
organica. Nao plante mandioca em solos on
de onte rioriormen te havia bosq ue ou culti-
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vos florestais ou perenes, pois poderia sur
gir uma alta percentagem de apodrecimento 
das ra Izes. Nestes casos, cultive um cereal 
(milho, sorgo etc), antes de plantar mandioca; 

2. Prepare bem o solo, instale um bom siste
ma de drenagem e plante em camalhoes, 
quando a precipita9ao pluviométrica for 
alta (maior que 1.200mm/ano, aproxima
damente) ou quando o solo for pesado; 

3. Use as melhores cultivares da regiao ou as 
de comprovado rendimen to no d ito ecos
-sistema. Nao introduza cultivares de ou
tras regioes já que, por nao estarem adapta
das, podem ser atacas drasticamente por 
problemas existentes no ecossistema e pro
duzir menos que as cultivares regionais depois 
de vários ciclos de cultivos consecutivos. 

4 . Use sempre "semente" sadia _ Produza e sele
cione seu material de plantio, tomando-o uni
camente de planta90es e plantas sadias e vigo
rosas. Nao armazene as estacas; se houver ne
cessidade, trate -as antes com Captan e Car
bendazin (BCM) (ver publica9iio do CIAT 
Série GS-17). 

5. Seja cuidadoso com o material de propaga-
9aO, evitando danos mecanicos durante seu 
preparo e plantio. Trate-o com uma mistura 
fúngica desinfetante de sementes, tal co
mo Captan e Carbendazin (BCMl. submer· 
gindo as estacas durante tres minutos numa 
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suspensao aquosa de 6% de cada produto 
comercial (aproximadamente 3.000ppm de 
pnnGÍplo ativo). Este tratamento evitará 
danos causados por patógenos do solo (ver 
publicac;ao do CIAT, série GS-17). 

6. Plante as estacas corretamente, deixando 
uma distancia adequada entre plantas, de 
acordo com a cultivar usada . Plante na épo
ca das chuvas, para assegurar uma boa brota
<;130 e o estabelecimento da cultura. Elimine 
as plantas invasoras, já que estas podem ser 
hospedeiras de patógenos. 

7. Nao utilize máquinas ou equipamentos agrí
colas que tenham sido usados em outras plan
tacües , principalmente, se atacadas pela bac
teriose; nao permita qu e trabalhadores de ou
tras propriedades agrícolas visitem a planta
.;ao . Desinfete as ferramentas (fac6es) conl 
Formol comercial a 10%, quando se tratar de 
bactéria ; ou com água e sabao, em caso de 
vírus. Também se usa flambar os fac5es, para 
desinfetá-Ios. 

8. Caso a plantac;ao apresente índices de apodre
cimento de ra ízes, superiores a 3%, melhore a 
drenagem e faca rotac;ao com um cereal (mi
Iho ou sorgo) por um período nao inferior a 
seis meses , Estas práticas podem reduzir a 
ocorrencia da maioria das podrid5es radicula
res da mandioca. 

9. Queime os resíduos de culturas anteriores de 
16 



mandioca; nao deixe socas ou resíduos de
pois do preparo do terreno_ 

10_ Evite danos ás raízes durante a colheita ; colo
que-as, com cuidado, em embalagens apro
priadas . 

11. Venda ou industrialize o produto colhido ime
diatamente ; caso contrário , col ha só o que 
pensar vender, industrializar ou utilizar. 
Sendo necessário preservar as ra ízes frescas 
por um período curto, use o seguinte sis
tema : podar as plantas duas a tres semanas 
antes da colheita, fazer trata mento com de
sinfetantes e embale-as em sacos plásticos 
(ver publicacoes do CIAT a respeitol. 

12 . Cumpra rigorosamente as medidas quaren
tenárias estabelecidas e trate de nao intro
duzir na sua plantacao material vegetativo 
de outras regiéies próximas_ As doencas e 
pragas podem disseminar-se facilmente atra
vés das estacas. 
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Bacteriose 
rXanthomonas campestns pv, manihotisJ 

~ urna das doem;::as mais graves da cu ltura. ¡; reconhe
cida pela presenc;:a de manchas angulares aquosas, escure
cimento ou queimaduras, murcha parcial ou total das 
ramas, exsudac;:ao de goma ao longo da rama e porc;:3es 
terminais, morte descendente e seca de alguns feixes 
vascu lares da rama e das rarzes. Estes sinto mas s§o evi
dentes durante a época de chuva e sua intensidad e de
pende da suscetibilidade da cultivar afetada e do tempo 
transcorrido desde que se apresentou a doenc;:a. 

Geralmente, o agente patogenico é introduzido nu
rna plantac;:ao pelo uso de estacas tomadas de plantas 
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" Manchas foliares 

2. Murcha parcial 
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pertencentes a culturas afetadas, ou por semente sexual 
vinda de culturas afetados . 

A melhor forma de evitar esta doenf;:a é usar sempre 
estacas retiradas de plantac;Oes sadias. 
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3, E xsudat;80 de goma 

4. Marte descendente 
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A mancha angular bacteriana d3$.folhas t . 

(Xanthómonas campes tris pv. cassavae) 

,- • 
-l. " 

" 

,,'l. 
~~;~~ 

Caracteriza-se principa lmente pela prese nc;:a de man
chas angulares aquosas nos lóbulos fo liares aonde se po
de observar pequenas gotas de exsudato gomoso. Mui
to embora estas caractedsticas sejam mUlto similares as 
da bacteriose, a mancha angular bacteriana geralmente 
se restr inge ao sistema foliar, nao obstante algumas 
vezes o patógeno invada também as gemas das ramas 
adul ta e jovem, via o floema. As folhas afetadas mostram 
inicialmente halos amarelados ao redor das lesoes, os 
quais se unem Jazendo com que toda a folha termine 
se amarelando. As folhas caem prematuramente. ocasio
nando o desfolhamento da planta. O agente causal é 
urna espécie t(pica de Xanthomonas, que produz pig
menta~ao amare la em qua lquer rne io com a~ucarado. 

Para controlar esta doenca, devem-se evitar estacas 
de plantac;:oes afetadas. 
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5. Mancha angular aquosa 

6. CoIIltllClncla de manchas angulares 
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A podridao bacteriana da rama 
(Erwinia carotdvora pv. carotovora) 

A doenc;:a se caracteriza pela podridao aquosa e com 
mal odor da rama, ou pela necrase medular da por~o le
nhasa da planta . As plantas afetadas mostram murchamen
to dos brotas terminais. Na superfície da rama podem-se 
observar perfurar;c5es feitas por ¡nsetos do genero Anas
trepha, que sao os agentes disseminantes da bactéria. Es
sas perfurac;:oes sao fáceis de distinguir pelas marcas do 
látex seco, exsudado depois da perfurac;:ao da rama. As 
estacas doentes usadas para o plantio, nao brotam ou 
produzem plantas raqu íticas, com um número limitado 
de raízes grossas. 

Use sempre "semente" sadia e prefira cultivares resis
tentes ao ¡nseto vetor; quei me as ramas afetadas. 
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7. Murcha parcial 

8. Cancros nlls ramas 

9 . Podridio da ram4 



A galha bacteriana da rama 
(Agrobacterium tumefaciensJ 

Os sintomas desta doen¡;:a geralmente aparecem na 
parte inferior da rama e em plantas com mais de se te 
meses; caracter iza-se por galhas nas gemas da rama , as 
quais crescem consideravelmente e apresentam proli
fera c;:ao de gemas em sua epiderme. As plantas afetadas 
podem mostrar raquitismo e quando a infeet.;:ao é nova, 
podem também apresentar marte descendente até urna 
das ga lhas principais. Urna mesma planta pode ter várias 
ga lhas ao longo da rama e também nas ramas da parte 
inferior da planta. mas a doenc;a geralmente se inicia a 
partir de infecc;5es ocasionadas por salpicaduras de solo 
infestado sobre as feridas deixadas na rama por folhas 
velhas ca ídas. 

A doenc;a é controlada por meio de rotac;ao com ou 
tro cultivo, quando mais de 3% da plantac;:ao está afeta· 
da; desinfetando·se os facoes (formalde(do comer· 
cial a 5%); utilizando sempre estacas vindas de planta· 
¡;::oes sadias; e queimando·se todo o material do ente da 
planta¡;:ao. 
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10. Gu/has na rama 

11. Formar;io sisrémics 
de ga/has 11m rllmas 

madurtls 
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o mosaico africano 
(agente causal desconhecido) 

Esta doent;a, disseminada por ¡nsetos do genero Be
misia (mosca branca) apresenta-se na África ao nde cau sa 
perdas consideráveis. Urna doen¡;:a similar aCorre também 
na (nd ia. Seus sintamas sao os caracterCsticos de outros 
mosaicos. Em plantas jovens, observam-se áreas amare 
ladas e, freqüentemente. deformac;ao foliar. Tam bém é 
comum a redu¡;:ao do tamanho das folhas jovens (com a 
presenc;:a de áreas amare lec idas) de plantas adu ltas. 

Toda estaca procedente de plantas enfermas gera 
também plantas doentes; portanto, deve-se proibir ter 
minantemente a introduc;:ao de material africano, já que 
a maiaria das p lantac;:5es da África se encon trJ afetada 
por esta doem;:a. Em áreas ao nde a doenc;:a es teja pre
sente, devem ser usadas cult ivares resistentes e estacas 
oriundas de plantas sadias _ 
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13. Deformar;io folisr 
e mosaico 

12. Planta afetsda 

14. Folha severamente atacada 



o mosaico comum 
(causado por virus) 

Doenc;:a de origem ameri cana que foi registrada tam 
bem na África (Costa do Marf imL É causado por urn VI· 
rus que aparentemente só se transmite por meios meca
nicos e que se dissemina pelo uso de estacas procedentes 
de plantas doentes e faeoes infestados. Os síntomas sao 
os característicos de todo mosaico e se manifestam 
principalmente por áreas amare las na lamina foliar e 
raquitismo das plantas doentes. Em geral , as áreas ama 
re ladas nao estaD bem demarcadas como no mosaico 
africano, mas os síntomas gerais sao muito semelhan
tes. Igualmente , estes síntomas podem ser confundidos 
com os de Qutras doenc;as causadas por agentes viróticos 
ainda nao identificados e por ataques severos de trips 
e moscas brancas em cultivares suscetíveis (ver capItu
lo sobre in setos) . 

Utilize apenas estacas sadias; arranque e queime as 
plantas do entes; evitar usar facces infestados. 
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15 - Dois sinromas tfpicos do mosaico 

16 - Deformar;§o csracterfstiDfls do mosaico 
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o mosaico costeiro 
(vírus nao caracterizado) 

Fai observado na cultivar Secundina. urna das mais 
conhecidas da Costa Atlantica Colombiana. Seus sinta
mas sao similares aos do mosaico comurn, mas ocasiona 
maior distorc;:ao foliar e áreas irregulares verde-amare ladas 
que predominam perto das nervuras, dando a aparencia 
de amarelecimento de veias em uns casos e. em outros, 
da passagem das áreas amare ladas de urn lado para o 
outro; entretanto, examinadas de perto e, contra a luz. 
pode-se notar que tai5 lesoes se formaram como resul · 
tado da coalescencia de numerosos pontoS c!orótico5 
acompanhados ocasu:malmente por manchas anelares. Os 
sintomas sao mais severos ao final do período chuvoso, 
quando se observa raquitismo exagerado. Em regi6es de 
estac;:ao seca quente, as plantas, mesmo enfermas, pare 
cem sadias, possivelmente pelo fato das altas tempera
turas exercerem um efeito negativo sobre o patógeno, 
Nesse caso, ao se iniciar o perfodo chuvoso os sintomas 
sao imperceptíveis . 
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17. Mosaico carscter(stico deste v/rus 

1S, 88)(lgas dfl cor Vflrde rodeadas de m8nchas cloróticas 
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o mosaico das nervuras 
(causado por um vírus) 

Sua incidencia na América Latina é muito baixa e sua 
importancia económica é, portanto, limitada. Seus sinto
mas sao amare le cimento das nervuras e encartuchamen
to das bordas do ápice de cada lóbulo foliar. A doen~a 
pode ser transmitida mecanicamente ou por enxertos; 
igualmente, toda estaca vinda de material infestado pro
duz plantas doentes . 

Para erradicar a doenc;:a, deve-se eliminar toda planta 
com sin tomas suspeitos. Empregue sempre material sadio 
para o plantio; nao use material infestado. 
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'9. Amare/amento das nervuras e corru{}8~io do ápice foliar 

20. Dois síntomas C8rscter{stico do mouico das nervura' 
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o couro de sapo 
(parece ser uma doenya virótica) 

Esta doen9a, descrita recente mente na Amér ica Lati · 
na, pode causar perdas de 50 a 100%, o que a converte 
em urna das mais perigosas, potencialmente, para a 
mandioca. Caracteriza-se pela reduc;:ao do engrossamen
to das ra (zes e a suberizac;:ao e engrossamento da epider
me, obtendo-se, portanto, urna produtividade bai xa, sem 
valor comercial. As rafzes sao finas, com a zona cortical 
grossa, quebradica , enrrugada, com fendas reticulo veo
lares. O parenqu ima de armazenamento é reduzido e de 
consisténcia fibrosa. As vezes aparecem ra ízes normais e 
doentes nurna mesrna planta. A parte aérea da planta en
ferma nao mostra síntomas notór ios; geralmente a plan
ta parece mais vigorosa e a base da rama é mais grossa, 
mas estes sintomas passam despercebidos pois sao difí
ceis de diferenciar. A planta afetada só pode ser iden
ficada plenamente no momento da colheita, mediante 
sintomas da doenc;:a exibidos pelas raízes. A doenc;:a é 
transm itida por estacas procedentes de plantas doentes 
e por enxerto. Ex istem evidencias de que a doen c;:a pode 
ser disseminada no campo através de ferramentas infes· 
tadas e pelo entre-cruzamento de raízes de plan
tas vizinhas. 

Para seu controle devem -se usar sómente estacas de 
plantas sadias, desinfetar os facces com água e sabao e 
queimar toda a planta doente. 
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21 . Form8~io cortiC9ntll da epidermí 

22. Produy8o de p lanta sadia e doente 

23. Form8~io fibrosa 
e corticent8 das ra(zes 
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o Superbrotamento 
(causado por um micoplasma) 

~ encontrado no Brasil, Venezuela e México e na 
re9iao amazónica do Peru. Nao obstante sua inciden
cia nao seja considerável, o percentua l de superbrota
mento nas plantas afetadas é mu ito mais alto que o de 
Qutras doenc;:as causadas por v(rus americanos. Existem 
vários tipos de sintomas, possivelmente dev ido as racas 
QU biótipos diferentes do agente causal. Entre eles os 
mais importantes sao: a) plantas que mostram ananismo 
e exagerada prol iferacao de gemas; os brotas tem entre
-nós curtos e fol has pequenas, sem mostrar diston;:ao ou 
dorase ; b) proliferac;:ao de brotas a partir da estaca, os 
quais sao geralmente raqu fticos mas crescem sem exib i
rem Dutros sintomas visíveis da doenc;:a; cl as estacas pro
duzem somente u ns poucos brotas nanicos e raqult i
cos, que nunca alcan<;;am o tamanho normal. Em geral, 
as plantas afetadas por micoplasma produzem até uns 
80% menos que as sadias. 

Como a doen¡;;a se transmite mecanicamente e pelo 
uso de estacas provenien tes de plantas doentes. a e limí 
na¡;:ao destas e a desinfesta<;;ao dos facoes (flambando ·os 
o u lavando-os com Formol comercial a 5%) é indispensá
ve l para seu controle. Use sempre materia l sadio para o 
plantío. 
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26. Aneni$l11O 
e rtlquitismo 

da brotos 

25. ProJifera~60 de b rotas da estaca, comp8rada com 
urna planta normal 



A mancha parda 
(Cercosporidium henningsii) 

~ urna das doen~as mais comuns da mand ioca. Ocorre 
quase sempre em plantíos localizados em áreas quen tes. 
Quando o plantío tem mais de cinco meses, a doen ~ é 
mais sa liente e severa, co nforme a suscet ibilidade da cul
tivar. Caracteriza-se por manchas angulares de co lora· 
c;:ao marro m uniforme em ambas as faces da folha ; as 
manchas ti:1m urn fundo cinza-verde~liva devido a 
presenc;:a dos corpos de frutificac;:ao do agente causal. 
Algumas vezes, segundo a suscetibilidade da cultivar, 
aparece um halo amare lado ind ef inido ao redor das 
lesoes. Aa progredir a doenc;:a, as fol has atetadas se tor 
nam amare ladas, secam e caem. As cult ivares suscetí· 
veis podem. sofrer severa desfolhacao, ao final da esta
Cao chuvosa. 

Plante cultivares resistentes ou tolerantes. 
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27. M8nchBs pardM 8ngu/8r8s 

28. A mare/ecimento induzKJo pela m8ncha parde 



A mancha parda grande 
(Cercospora vicosaeJ 

~ encontrada em lugares aande ocorre a mancha par 
da. A mancha parda grande, além de maior que a mancha 
parda, exibe bordas indefinidas. Cada mancha pode ca 
brir urna quinta parte ou mais do lóbulo foliar. A exem· 
plo da mancha parda, é de colorac;:ao marrom uniforme, 
mas com centro acinzentado na fa ce dorsal devido a pre
sen~a das frutificac;:oes do fungo. A aparencia geral da 
mancha é similar as causadas por Phoma (Phyllosticta) 
spp. Entretanto, as lesces causadas por Phoma spp. 
tém anéis concéntricos na face ventral da folha. Opa· 
tógeno pode causar desfolhamentos severos em culti· 
vares suscet(veis. A severidade da doenc;:a é maior quando 
as plantas tém mais de seis meses. 

Plante cultivares resistentes ou tolerantes. 
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29. Mancha parda grande 
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A mancha branca 
(Phaeoramularia manihotisi 

t: cornumente encontrada em regi6es mandioqueiras 
frias e úmidas ou durante épocas frias e chuvosas do ano, 
causando desfolhamento nas cultivares 5uscetíveis. As 
lesces sao pequenas. circulares QU angulares, brancas ou 
marro m-amare ladas, e estao fundidas em ambos os la
dos, reduzindo a espessura normal da lamina foliar a 
metade. A borda das lesoes é de cor d ifusa na face dor
sal e aparece como urna linha irregular pardo-violeta; a 
lesao está geralmente rodeada de um halo amarelado. 
O centro das manchas pode ter um aspecto c¡nza-ave
ludada devido as frutifica<;oes do patógeno que se apre
sentarn principalmente na face dorsal da folha. 

Plante cultivares resis[entes. 
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30, Manchas brancas na tace ventral da folha 

3 J - Manchas branC8S na tace dorsal da folha 
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A mancha de anéis circulares 
iPhoma (PhVllostictaJ spp 1 

Esta doenc;a aparece durante a estac;;ao chuvosa. quan
do a temperatura é inferior a 20aC. Causa severas des
folhac;oes em cult ivares suscetíveis e, as vezes, mor te 
descendente ou to tal da planta. As manchas sao gran
des, de colorac;;ao mar rorn , com margen s indefinidas e 
se locali zam até o ápice. nas bordas dos lóbulos ou so
bre as nervuras principais e secundárias. Inicialmente , 
as lesoes mostrarn anéis concentr icos sobre a face ven
tral, os quais sao fo rmados por corpos frutíferos do 
fungo (p icnídios). As lesces velhas nao apresentam es
tes anéis, porq ue sao lavadas pela água da chuva, pare· 
cendo-se entao com as lesoes produzidas por C. vicosae 
(agente causal da mancha parda grande) . Na face dorsal 
mio sao produzidos picn(dios e as lesOes sao de co lorac;ao 
marrom-escuro; as nervuras principa is e secundárias 
morrem, formando fios negros que surge m das man
chas. O fungo invade o limbo foliar e, a seguir, o pecíolo 
e a parte verde da rama prod uzindo desfo lhamento, mor
te descendente ou total da planta atetada . A invasao da 
rama se inicia a partir de cancros, que se formam na bao 
se do peciolo da folha atetada. 

Em áreas frias, plante somente cul tivares resistentes 
ou altamente tolerantes. 
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32. Manchas fo liares e maree descendente 

33. Anéis concAnericos na fa~e ventral da fa/ha 



o superalongamento 
rSphaceloma manihoticola) 

É urna doenca descrita recentemen te: causa perdas 
consideráveis em mandiocais em que se plantam culti · 
vares suscetíveis. Reconhece-se pelo alongamento exa · 
gerado dos entre-nós da rama . A rama atetada é fina e 
fraca; as plantas doentes sao muito mais altas elou ra
quíticas que as sadias; na parte tenra da rama . nos pe
dolos e limbo fo liar , observam-se deformacoes que 
es tao associadas com a fo rmacao de can cro s. Estes 
tem forma de lente e se encontram ao Jongo das ner
vuras principais e secundárias QU nos pecío los e ra
mas. As vezes acorre marte descendente da p lanta e 
morte parcial ou total da lamina foliar, dando como 
resultado um desfo lhamento consideráveJ. A doenc;a 
é mais severa em épocas chuvosas. 

Como essa doent;:a também pode disseminar-se pe
lo uso de estacas obt idas de plantios atetados, utilize 
sempre estacas sadias para o plantio. Plante cultivares 
resistentes . Em regioes aonde a doe nc;a é endemica, de
vem-se trata r as estacas, submergindo-as numa solut;:ao 
de eaptafol 13 .000 ppm de principio ativo). 
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34, Alargamento 
e deforma~ao 

foliar carac terlsrica 

35. Cancros no pec/olo e 
fUlS nervuras da fa/ha 

36. CancrOS sobre 
ramas jo vens 

37. Cancros nas veias prinCipais de manchas foliares 



A cinza da mandioca ou Oídio 
(Oídíum maníhotísJ 

Esta doenc;:a acorre durante a esta¡;:ao seca do an o, 
senda mais cornum nas folhas situadas na parte inferior 
da planta . Caracteriza-se pela presen\A3 de manchas folia
res amare ladas. Inicia lmente aparece urn micélio branco 
que cresce sobre a superf(cie foliar; as zonas afetadas 
amarelecem, formando lesoes indefinidas de car amare lo
-pálido , dentro das quais surgem áreas de tecido morto 
que, por sua vez , formam manchas angulares, de colora 
c;:ao marrom-parda e de diferentes tamanhos. Os sintomas 
podem confundir-se com alguns danos causados por in
setos e ácaros . A doenc;a é considerada de pauca impar
táncia, no que se refere a reduc;ao da produtividade . 
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38. Manchas amare/as na face ventral da fo/ha 
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A antracnose 
(Colletotrichum spp ou Glomerella spp) 

Aparece após eh uvas prolongadas e se caracteriza pe
la presenc;a de manchas foliares localizadas nas bordas 
dos lóbulos das folhas jovens; estas apresentam distar
<;Ces e morte parcial QU total do tecido afetado . O pa
tógeno ataca também a parte tenra da rama, produzindo 
ca"ncros e morte descendente. Em direcao a parte ceno 
tral destas lesces, geralmente se podem observar á reas 
rosadas formadas pelas frutificacoes do fungo. As plan
tas com menos de um mes de ¡dade sofrem danos mais 
severos; ataques posteriores po dem afetar a qua lidade 
das estacas obtidas de plantas doentes. 

Use estacas sadias e náo as plan te antes dos perfados 
chuvosos mais intensos e prolongados do ano. Empregue 
cultivares resistentes . 
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39. Manchas do ápice foliar 

41 . Morte descendente do brOto terminal 

42. Corpos frutiferos de 
Diplodia sp (esquerda) 

e de Colleto trichum SfJP (direita) 

40. CaneroS na rama 



A ferrugem 
(Urom yces spp) 

Em mandioca, já foram registradas seis espécies d e 
agentes patogenicos da ferru gem, que se encontram em 
diferentes partes do mundo; entretanto, sua incidencia 
e severidade sao baixas. Parece que algumas espécies 
de ferrugem ocorrem unicamente em zonas onde a tempe
ratura é moderada e ocasionam maior dano até o final 
da estac;ao chuvosa. Dutras espécies predominam duran 
te a estac;ao quente e seca do ano. A doenc;a caracteri
za-se pela formac;ao de pústulas sobre as nervuras, pe
ciolos e partes tenras das ramas; tais pústulas sao de 
co lorac;ao laranja ou marro m claro a escuro, dependen
do da ¡dade da pústula ou da classe de frutificac;ao do 
fungo. As pústulas rgaduras mostram um alto micopara
sitismo de Dar/uea f¡/um; algumas vezes estao rodeadas 
de um halo atnare ladn e geralmente induzem distorcoes 
das partes afetadas. 

Nao obstante a doenc;a seja considerada de pouca 
importancia, sugere-se o controle biológico mediante 
aspersoes com suspensoes de Dar/uea spp. 

54 



43. Pústulss ns rsms l 

44. Pústuls$ ns rama, 
pecIolo 6 fo/ha 



As podridoes da rama 
(vários patógenos) 

A rama, que normalmente é utilizada para a propaga 
Gao da mandioca, é atacada por patógenos de árvores le
nhosas perenes. O tecido afetado apresen ta coloracQes 
diferentes do tecido sadio, especialmente na zona me· 
dular e vascular. In icialmente, a casca pode apresentar 
podrid6es superficiais e lago podem aparecer os corpos 
frut(feros do patógeno. Estes tem diversas formas, ca 
laracao, tamanho, etc, segundo a espécie patogenica . A 
presenc;:a destas pOdrid5es é mais notada ao fi nal da 
estac;:ao chuvosa e em estacas que tenham sido armaze· 
nadas sob condic;:oes de alta umidade relativa por pe· 
ríodos superiores a 15 djas. Toda ferida causada por 
¡nsetos ou durante os tratos culturais predisp5e a oeor· 
réncia destas enfermidades. 

Evite o p lantio de estacas eom sintomas de qualquer 
doenc;a. 
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45/46. ,Frutif;ca~aes fungosas na rama 
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Material de propaga9ao infectado 
(vários patógenos) 

Certos patógenos (os agentes causais da bacteriose, a 
podridao bacteriana da rama, o superalongamento, vírus 
e micoplasmas) se translocam sistemicamente no sistema 
vascular e cortical, bem como, epidermicamente, nas par· 
tes da rama das plantas doentes, sem causar sintomas 
visíveis nos tecidos invadidos. Ouando se usa este mate· 
rial para o plantio. as plantas. assim obtidas, apresentam 
os sintomas caracter (sticos das doen~as que aqueJes pa
tógenos causam e oonstituem o foco de infeccSes se· 
cundárias. 
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47. Brotas doentes oriundos de estaca infectada 
por bacteriose 

48. Presen~a de rahas engrossadas em plantas oriundas de 
estecas atacadas pelo "couro de sapo" 
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Como geralmente a parte madura (lignificada) da ra 
ma nao apresenta sin toma algum de infec~ao, estes de
vem ser procurados na parte superior da planta e geral. 
mente durante a época chuvosa, quando sao mais no
t6ri05. 

Nunca use material tomado de locais onde tenham 
sido observadas aquelas doencas. 
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---~r 

49. Brolo alongado oriundo de uma estaca infectada 
pelo sU/Jerbrotamento 

50. Córtex de estaca sadia e doents de Diplodia sp 
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As Podridoes Radiculares Suaves 
(vários patógenos) Phythophthora drechsleri, 
Pythium sp, outros 

Certos fungos do solo que causam podrid6es radi o 
culares durante a esta.;ao chuvosa, prevalece m em sotos 
pesados, mal drenados, com alto co nteúdo de matéria 
organica. Phytophthora drechsleri é o mais comum e 
importante. Esses patógenos atacam plantas jovens ou 
maduras, especialmente quando estao próximas a canais 
de drenagem ou em solos encharcáveis, causando mur· 
cha repentina, severo desfolhamento e podrid6es suaves 
nas ra(zes. Estas exsudam um I(quido de odor repug
nante e mostram completa deteriorac;ao. 

Selecione um solo apropriado para cultivar mandioca, 
drene bem o terreno e plante em cama lh6es. Caso a po
dridao radicular chegue a 3%, fac;:a rotac;ao com cerea is 
ou deixe de plantar mandioca, mantendo o terreno lim · 
po e drenado por um periodo nao infer ior a seis meses . 
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57. Podridao radicular induzida por Phytophthora drechsleri 

52. Podridiio radicular induzida por Pythium $P 
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As Podridéies Radiculares Secas 
(vários patógenos) Rosellinia necatrix, 
Armi¡¡ariella mellea, Rigidoporus ¡ignosus 
e outros 

• 

Algumas espécies de fungos causa m pOdrid6es radio 
culares consideráve is durante os pe r(ados chuvosos, mas 
s6 em plantac;6es de mandioca que tenham sido planta
d as imediatam en te após cu ltivos flo restai s QU d a el imina
c;:ao de espécies lenhosas perenes . Entre aq ueJas, Rose 
lIin;a necatrix é o patógeno mais importante das regioes 
montanhosas d a Amér ica Latina. A doenc;:a induzida por 
esse pa tógeno chama-se "podrid ao negra" devido el ca
rac tedstica cor negra dos teeidos infectados e dos can
eros radiculares q ue se fo rmam, Para evita r este grupo 
de doen¡;:as, causadas por patógenos de espécies de plan
tas lenhosas perenes, é necessár io faze r rotac;:ao com 
cultivos nao susce t íveis (ce reais) , an tes de plantar mano 
dioca. Geralmente, estas daenl;:as sé sao observadas pou
ca antes ou por ocas iao da colheita. Inicialmente, as 
planta¡;;6es afetadas ap resentam amarelec imenta em re
baleiras , seguida de murchame nto e, fina lmente, desfa
Ihamenta e marte descende nte. 

Fa¡;;a rota¡;;ao com cereais cada vez que a marte de 
plantas ou a podridao radicu lar chegar a 3%. Elimine 
residuos de mand ioca aTetados e /a u res(duos de árvo
res perenes (troncos e ramas em decomposi¡;;aol. 
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53. Podr idio radicular induzida por Roselli nia neca trix 
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A Podridao Seca da Raiz e da Rama 
IDiplodia manihotis) 

Esta doenca, causadora de perdas consideráveis em 
mandiocais da África e América Latina, tem duas 
fases: 1) pOdridao radicular, que se inicia quando os so 
los estao infestados ou quando se usam estacas extral'das 
de plantas doentes. O síntoma, similar ao induzido por 
patógenos radiculares, consiste na marte repentina da 
planta, causada pela deteriorac;ao das raízes; 2) podri
dao da rama ocasionada pela ¡n'Jasao sistémica do 
fungo, a partir das ra(zes QU por penetrac;::ao através de 
feridas. O fungo produz picn ídios, que liberam picnidiós
poros, os quais germinam e penetram por qualquer feri
da na parte aérea da planta. Os picnídios sao negros, lem 
forma de pera e se encontram principalmente sobre a 
epiderme; sao facilmcnte visíveis, com a ajuda de urna 
lupa. Os sintomas, nesta fase , caracterizam-se por necro
ses do sistema vascular (inicialmente do floema), ruptura 
da epiderme com emissao de goma, murcha parcial QU 
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54. Morte repentina causada por Diplodia manihotis 

55. EX$ud8~io de goma induzida por Diplodia manihotis 
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total e morte descendente. Estes sintomas sao muito 
similares aos causados por Xc. mc1nihotis (veja bacte
riose) mas se diferenciam porque D. manihotis produz 
grande quantidade de picnfdios sobre a parte afetada. O 
patógeno se dissemina, a grande distancia, pelo uso de 
estacas provenientes de plantac;:oes afetadas e dentro da 
mesma plantac;:ao, pela ac;:ao do vento e da chuva sobre as 
frutificac;oes do fungo, pelo uso de ferramentas infesta
das, pela água de irrigac;:oo e durante a preparac;:ao do 
terreno para plantios posteriores. 

Para controlar a doenc;:a, deve ser feita rotac;:ao com 
cultivos nao suscetíveis (milho, sorgo). cada vez que a 
doenc;:a acorra em percentual superior a tres. Nao utilize 
material vindo de plantac5es afetadas e desinfeste as 
ferramentas de trabalho. Nao foi encontrada. até agora, 
resistencia varietal. 
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56. Estacas sad ias e atetadas por Diplodia manihotis 

57. In vasiia sistOmics 
de Diplodia manihotis 

iniciada no 
sistema radicular 



A Varíola 
(dano direto devido a lesoes loca lizadas, que 
podem ser causadas por insetos sugadores 
e outros) 

Esta doen<;:a foi encontrada na Colombia, em asso 
ciac;:ao com o percevejo subtern1neo da vadala, Cyrro 
menus bergi (Cydnidae), causador da lesao inicial. En 
tretanto, cutros agen tes que causam lesoes si mi lares 
(tais como nematódeos e outros) podem também ¡ndu
zi r a enfermidade. o ¡nseto, ao sugar, fere, com o es
ti le te. a epiderme e parte da zona cortical da raiz. Por 
esta fe rida. penetra m microorgan ismos que. ao degra
darem os tecidos corticais, causarn podrid5es localiza 
das no córtex e na epiderme. Estas lesoes, de coloracao 
marrom pálida a escura, sao limi tadas por áreas sadias 
e mostram fermentac;:ao dos tec idos invadidos por 
microorganismos. Os si ntomas sao geralmente vis (veis 
na colheita, depreciando consideravelmente a quali · 
dade das ra (zes. 

Para combater o problema, é indispensável contro
lar o ¡nseto (ver secao ¡nsetos, percevejo subterraneo 
da var(ola) ou qualquer outro agente causal de feridas. 
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58. Necroses 
radicular surgida 

após o ataque 
do inseto vetar 

59. Cortes transversais que mostram a varíola nas raízes 
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As Podridiies Radiculares Posteriores a Colheita 
(efeitos fisiológicos e/ou patológicos) 

As ra lzes da mandioca se deterioram, geralmente, POU 
cas días apos sua colheita . Este fato parece estar relacio
nado com a suscetibilidade da cultivar a deteriora!;ao e 
com os danos que sofrem as raízes durante a colheita . 
As ra¡'zes de algumas cultivares se deterioram rapidamen
te, ao passo que as de outras permanecem em boas con· 
dic;x3es por vários días; as raízes que nao sofrem danos 
mecanicos se conservam em bom estado por mais temo 
po, inclusive quando pertencem a cultivares suscetí· 
veis a deteriorac;ao. As causas deste problema mio estao 
ainda determinadas, mas parecem ser conseqüencia de fa
tares fi siológicos e/ou patológicos acorridos durante 
ou imediatamente após a colheita. 

Evite armazenar as ra(zes de mandioca . A poda das 
plantas, duas a trés semanas antes da colheita. permite 
armazená·las por tempo prolongado, mas as brotac;Oes 
devem ser evitadas. 
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60. Dois graus de deter ioratio posterior a colheira comparados 
com a testemunha; deterior8~io fisiológica (esquerda); 
deteriora~io microb iana (direita) 

61. Podridio radicular int erna posterior a colhefta 
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PRAGA S IMPORTANTES 

A mandioca é atacada por um grande número de inse
tos e ácaros, alguns dos quais causam danos económicos 
consideráveis. Por ser um cultivo de perfada vegetativo 
longo, a aplicayao cont(nua de defensivos para contro
lar as pragas seria bastante onerosa. Deve-se levar em 
canta que a mandioca tem boa capacidad e para recupe
rar-se do ataque de pragas, quando as condic;:5es climá· 
ticas sao favoráveis, especialmente durante os períodos 
chuvosos. 
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Medidas Preventivas 

o melhor controle consiste em manter a incidencia de 
pragas a um n(vel baixo. Recomendam-se as seguintes 
medidas: 

1. use material de plantio sadio, tomado de plantas vigo
rosas; 

2. use cultivares resistentes ou to lerantes as pragas; 

3. nao plante em solos altamente infestados de ¡nsetos 
ou auase o plantío até que a popula~ao seja a mais 
baix3 poss(vel. Ista pode ser conseguido aplicando-se 
inseticida ao solo; 

4. nao destrua os ¡ni migas naturais das pragas. Aa apli· 
car pesticidas, rnatarn-se tanto as pragas como os seus 
para sitos e predadores , o que faz aumentar os' ¡nsetos 
daninhos; deve-se usar pradutos seletivos , tal como 
Baóllus thuringiensis, contra o mandarová; 

5 . aplique inseticidas somente quando necessário. Por 
exemplo, quando a planta nao pare¡;a estar em con
dic6es de recuperar -se sem a ajuda daqueles . O ¡nse
ticida deve ser se letivo e preferivelmente de baixa 
toxicidade para mam(feros ( ... ); 

6. observe as medidas de quarentena, para evitar a in
troducao de pragas em zonas acnde elas n80 exis
tem; 

7, manten ha limpos os mandiocais; os peda~s de ra · 
mas, ra(zes etc. , devem ser recolhidos e destru(dos. 

( .) De acordo com a a legislacao brasi leira. os defensivos devem 
também estar registrados no Ministério da Agricultura como 
indicados para a cul tura da mandioca. 
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Os Acaros 
Mononyche//us tanajoa 

o ácaro M. tanaíoa desenllollle-se nas partes apicais da 
planta, gemas, folhas jovens e partes verdes da rama. O 
dano é iniciado por urn ponteamento amare lado, que la 
go se torna uniforme e adquire urna aparencia salpicada, 
bronzeada, similar fa do mosaico . As folhas embrionárias 
crescem com deformac;Oes. Quando o ataque é severo, há 
grande redU(;:ao da área foliar, a rama se torna áspera e 
de colora~ao marrom. O desfolhamento e a marte da 
rama se iniciam progressivamente, comec;ando pela par
te superior da planta. 
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62. Dsno no broto terminal devido ao Mononychellus sp 

63. Dano fo liar causado por Mononychellus sp 
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Tetranvchus úrticae 

o dano é observado, inicialmente, nas folhas basais da 
planta e, a seguir, nas superiores, senda maís notório nas 
folhas maduras. Os sintomasde danos iniciais, geralmente, 
se manifestam na base da folha e ao longo da nervura 
principal. As colonias de ácaros se apresentam na face 
dorsal das folhas e em ambas as faces quando a popula
~ao é excessiva, observando-se grande quantídade de 
"teías de aran ha", O ponteado inicial toma urna colora
~o avermelhada ou de ferrugem, á medida em que a in
festac;ao aumenta; o desfolhamento se processa de baixo 
para cima e, se as condi~es de seca se prolongarem, a 
planta pode marrer. 
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64. Oeta/he de sinromaro/ogia causada pelo ataqu'J de 
Tetranichus un icae 

65. Planta atacada por Tetranichus urticae 
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O/igonychus peruvianus ( . ) 

A presenC;a deste ácaro se manifesta pela aparic;:ao de 
pequenas capas de teias de aranha que a femea constrói 
ao langa das nervuras e bordas da face dorsal da folha 
e nas folhas situadas na parte inferior e intermediária da 
planta. A fémea adulta coloca seus ovos sob a teia de 
aran ha, onde se desenvolvem as larvas e ninfas. Na face 
ventral da folha, inicialmente, se observam pequenas 
manchas amareladas, que lago adquirem urna colorac;ao 
café ou marrom. Estas manchas amare las estao delimi
tadas pelas capas de teia de aranha na face dorsal. 

( . ) Ainda nao foi assinalada sua ocorrencia, no Brasil. 
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... ""; 

66, Folha at8C8ds por Oligonychús peruvianus que mostra 
as colr5nms do ácaro na face ventral 

., 

• 
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67. Oligonychus peruvianus. Manchas amare/adas na face 
ventral corresponden tes ao dano produzido 
na face dorsal da fo/ha 
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Manejo de Acaros 

o manejo do complexo de ácaros deve ser feito por 
meio da utilizac;:ao de cultivares resistentes , pela ac;ao de . 
seus ¡nimigos naturais e mediante a aplica¡;ao de produ
tos seletivos. 

Algumas considerac;:oes que deve-se em conta sao : 

1. as popula~Oes de ácaros aumentarn durante os pe
rfodos secos e prolongados e diminuem, consideravel
mente, no ¡n(cio das chuvas, induzindo a rápida re
cupera<;io da planta; 

2 . 05 ataques sao iniciados em plantas ¡soladas, a seguir 
em focos e poster iormente invadem toda a cultura. Ca
so necessária, a aplícacio de acaricidas deve ser feita 
nos focos; 

3 . devem ser utilizados produtos que nao afetem a fau
na benéfica, ta is como Clorobenzilate (It) ; 

4. Devem ser eliminadas as plantas hospedeiras; 

5. as aplica~es de água sob pressao podem diminuir as 
populac5es de ácaros. 

( .) No Bras il , é também conhecido comercialmente co mo 
Chlorobenzilate 
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Os Trips 
Frankliniella wil/iamsi, Corvnothnps 
stenopterus, Caliothnps masculinus 

Várias espécies ataca m a mandioca, principalmente na 
América. A mais importante é F. williamsi, que causa 
danos aos brotas terminaís da planta. As folhas se desen
volvem anormalmente; as mais jovens apresentam es
trangulamento e manchas irregulares amare ladas. Na por
~o verde da rama e nos pedolos, observam-se feridas 
epidérmicas de colora980 marro m ; os entre-nós geral
mente se encurtam. As vezes, os pontos de crescimento 
da planta morrem, o que ¡nduz o crescimento de brotas 
laterais, que podem ser afetados corn igual severidade, 
mostrando, entao, urna aparencia de superbrotamento. 
O ataque desta praga é mais freqüente durante os pe
ríodos secos, podendo causar perdas de uns 25%. A 
planta pode recuperar-se Quando comecam as chuvas 
e diminui a populat;ao de trips. 

o melhor controle é obtido pela utili zac;ao de culti· 
vares resistentes. Insetic idas sistémicos, tais como Dime· 
toatho (1 a 1,5cm3 de principio ativo/ litro de água) ou 
Thiometon ( ... ) (1 cm3/ litro de água) propiciam um bom 
controle. 

{ ·1 No Brasi l é conhecido comercialmente como: Ekadrln. 
Ed¡¡tin e Delkadrin 
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68. Dano C8usado por tripes 

69. Esquerda, variedade suscerl vef; dir9ita, variedade 
resistente a tripes 
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Mandarová. Manduruvá ou Gervao 
Erinnyis ello 

Considerada a praga ma is importante da mandioca 
na América. As popu lac;:5es altas deste ¡nseto podem 
desfolhar, em curto tempo , planta9Ües extensas. Ca
so o desfolhamento acorra na fase inicial da cultura, a 
produtividacte é reduzida e as plantas jovens podem mar
rer. A temea é de hábito noturno e car cinza; coloca li
vremente até 1800 ovos de car verde sobre a superf(cie 
foliar. As larvas variam muito de car (amarela, verde, ne
gra, etc) e alcan c;:a m a lO a 12cm antes de descerem ao 
solo, aande formam uma pupa marrom, castanha ou ne
gra. A incidencia é maior geralmente no in ício das chu
vas, mas esta praga é esporádica. podendo transcorrer 
vários anos antes de se apresentar um ataque severo. 

o uso de práticas cu lturais adequadas, bom preparo 
do terreno e controle de plantas invasoras podem reduzir 
as populac;5es de adultos e p upas. Há vários parasitos e 
predadores do mandarová. Os ovos de E. ello sao parasi· 
tados por Trichogramma spp e Telenomus sp; Chrysopa sp 
é um predador do ovo. As larvas sao parasitadas por 
Apanteles congrega tus e A. americanus, e por moscas 
Tachinidae. Os principai s predadores das larvas sao as 
vespas Polistes canadiensis e P. erythrocephalus. As plan· 
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70. Posrura de 
Erinnyis ello 

73. Pupas do 
mandarovd 

71. Diferentes colora~oes 
de larvas de mandara vd 

72. Adultos do mandara vd. femea e macho 
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tayoes de mandioca podem ser colonizadas colocando ni
nhos de Polistes em casinhas rústicas ou ranchos_ Reco
menda-se um rancho para cada 4 hectares e 20 ninhos 
por rancho . Os ninhos devem ter mais de 50 células pa
ra favorecer o estabelecimento das colonias. Outros pre
doadores de larvas incluem os pentatornidae A/ceorhyn
chus grandis e Podisus sp. As pulverizayoes com sus
pens6es bacterianas de Bacil/us thuringiensis (2-3 gramas 
do produto comercial/litro de água) dao um controle 
muito efetivo. Este controle é mais eficaz contra larvas 
nos tres primeiros instares. Também foi identificado um 
v(rus da larva e um fungo da pupa do genero Cordyceps. 

O uso de Dipterex sp 80 (2g de princ(pio ativo/ 
/Iitro de água) é efetivo contra as larvas mas deve ser 
evitado pois afeta os insetos benéficos, o que pode 
aumentar a freqüencia do ataque. Igualmente se podem 
utilizar armadilhas de luz negra "tipo BL" para capturar 
adultos. Estas armadilhas nao constituem um método de 
controle, mas permitem conhecer as flutuayoes do inseto 
nas plantayOes as quais, ajudam a planificar a aplicayao 
das diferentes alternativas de controle para esta praga. 
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75. Polistes depredando 
larva de E. ello 

"INIMIGOS 
NATURAIS 

DO E. ELLO ". 

74, trichogramma parasitando 
posturas de E. ello 

76, Apanteles , 
parasiro de larvas 

77. Fungo do genero Cordyceps em pupss 
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A Larga ou Mosca do Broto 
Silba pendula, Carpolonchaea chalybea 

Esta praga, observada só na América, pode reduzir o 
crescimento das plantas atacadas devido ao dano que 
ocasiona aos brotas . A mosca adulta é de car azul-escuro· 
-metálico; p5e os ovos entre folhas neio desabrochadas do 
ponto de cresc;mento ou em pequenas cavidades que o 
ovipositor faz nos tecidos da planta. Aa ecloctir o ovo, a 
larva jovem perfura o tecido temo da planta e mata o 
ponto de crescimento. Padem Ser encontradas várias 
larvas esbranquir;adas no broto afetado, aonde, geral
mente, aparece um exsudado amarelado ou marrom. A 
morte do broto retarda o crescimento normal das plan
tas jovens e ¡nduz a emissao de brotas, os quais também 
podem ser atacados. As plantas jovens sao mais suscetr
veis e as infesta95es mais severas ocorrem no in (cio das 
chuvas. Portanto, o plantio de mandioca pOderia ser 
programado de tal forma que o crescimento inicial da 
cultura ocorra quando haja populac;:3es baixas do in
seto. 

As larvas sao difíceis de ser controladas mas poderiam 
ser usados inseticidas sistemicos organo-fosforados 
(exemplo Dimetoato), nas doses comerciais. As plantas 
adultas (mais de tres ou quatro meses) nao sofrem tanto 
como as jovens; nao é necessário aplicar-se inseticida em 
plantas maiores de dois meses. Nao foram registradas 
perdas no rendimento, causadas pelo dano desse ¡nseto. 
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78. Broto terminal 
atacado por 

Silba pendula 

79. Larva da mosca dos brotas 



A Mosca da Fruta 
Anastrepha pickeli, A. manihoti 

Esta mosca tai detectada, atacando comumente fru
tos da mandioca, sem causar perdas económ icas; ent re
tanto , tambérn tai en oontrada causando danos severos 
na rama. O ataq ue el rama tem lugar 10 a 20 cent íme
tros do ápice ande se ob serva urn pequeno orifício de 
entrada ou de salda. A fernea é amarelada e p6e os ovos 
na rama; tao logo sai do OvO, a larva, de car branco-ama
relada , perfura a rama até a regiao medular. Foi encon
trada urna espécie bacteriana (ver " podr idao bacteriana 
da rama") assoc iad a a es ta larva , o que resulta urna se
vera podridao da rama . Normalmente , é observada urna 
exsudac;ao de láte x branco que sai dos orif íeios feitos 
pelas larvas. Os ataques severo s podem causar a morte 
do b ro to , o qua l retarda o crescimento e induz a emis
sao de brotos late rais . A associa¡;:ao bactéria-inseto nao 
tem ocasio nado dano por perdas na produtividade da 
planta, mas diminui a qua lidade do material de plantio 
procedente de plantas afetadas. Registraram-se perdas 
em produtividad e de 4 a 33%, quando foi plantado ma
terial infectado. Conclui-se a conveniencia de se fazer 
uma boa sele¡;:ao do material de plantío. 

Para obter material de plan t io ern boas cond it;oes, 
deve-se aplicar insetic idas, como Fenthion, ( * l. durante 
os primeiros tres meses do cult ivo (1 a 1,5cm3 de pri n
cipio at ivo / litro de águaJ. que controlam a larva da 
mosca. 

( . ) No Brasil é comercialmente conhecido como Lebaycid 
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80. Aduleo de AnasHepha, e dano que causa 8 rama 

81. Ataque do complexo 
Anstrepha, 8 

apodrecimenro da rama 
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A Mosca Branca 
A/eurotrache/us socia/is, A/eurothrixus 
aepin, Bemisia tabaci, B. tubercu/ata 
e Tria/eurodes variabi/is 

A mosca branca tem sido registrada na América, 
África e Asia. Bemisia tabaci é o vetor da doenca do 
mosaico africano (ver mosaico africano no capítulo ODen 
<;:as Importantes), que causa grandes perdas na África e 
Asia. Como esta doenc;:a nao existe na América, e como 
B. tabad nao se al imenta de mandioca na América, esta 
espécie tem pauca importancia neste continente . A espé · 
cie mais conhecida nas Américas é A . socia lis, da qual se 
tem registrado severos ataques e perdas quando ex istem 
grandes populac;6es. Quando estas sao altas, podem cau
sar o amarelecimento e secamento das folhas da parte 
inferior da planta e deformac;ao e amarelecimento das 
folhas apicais. As popula'foes de moscas adultas podem 
ser detectadas sacudinde os brotes das plantas para ta
ze-las voar. As pupas e ninfas podem ser enoontradas na 
face dorsal das tolhas situadas nas partes inferiores e 
intermediárias da planta. A pupa de A. socialis é de 
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82. Adulro e ovo de Aleurotrachelu$ socia!!:; 

83, Dano severo de mosca branca 
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cor negra com excrec;X5es de cera branca ao redor, sen do 
fácil detectá-Ia na fa ce dorsal da folha. A presenl;a de 
"fumagina" está comumente associada com o ataque da 
mosca branca. Em zonas de alta precipital;ao, se pode 
apresentar populal;oes da mosca durante todo o ario. 
Tem sido registradas perdas no rendimento em até 76%, 
em ataques severos durante 10 meses, em variedades 
muito suscet(veis. As vespinhas (Amítus sp e Eretmo
cerus ~p) parasitam a pupa. 

Para o controle da mosca branca, sugerem-se os seguin
tes inset icidas: Dimethoate ou Fenthion nas doses de 1 e 
1,5cm 3 de princípio ativo / litro de água. Os inseticidas 
só devem ser aplicados quando haja altas populal;oes de 
moscas; as populal;oes baixas nao afetam a produti
vidade. 
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84. Pl8nta com altas populaf6es de mosca branca 

85. Pupas de Aleurotrachelus socialis 
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o "Pao de Galinha" 
larvas de coleópteros pertencentes 
as familias Scarabaeidae 

o "pao de galinha", cujo estado adulto é um esea
ravelho , ataca as es tacas e as rarzes das plantas de man
dioca . Tem sido registradas várias espécies em muitas 
áreas mandioqueiras do mundo. A presenc;:a destas lar
vas pode ser detectada quando se está preparando o 
solo para o plantio. O dano se caracteriza pe la destrui
cao do córtex das estacas e a presen¡;:a de túneis na parte 
lenhosa; as estacas podem apodrecer e marrer. Aa se rem 
atacadas as plantas jovens (de um a trés meses~ murcham 
repentinamente e rnorrem , A larva também se alimenta 
do córtex da porc;:ao basal da rama, geralmente na zona 
situada imediatamente abaixo da superf(cie do solo . 
As larvas sao brancas, com cabec;:a. rnarrom-escura e tem 
até 5cm de compr imento. Localizam-se, geralmente, ao 
redor da es taca ou das raízes da planta atetada . Normal· 
mente, estes insetos H~m um ciclo a cada ano. 

o melhor controle consiste em incorporar ao so lo Al
drin para polvil hamento (1,5 kg de princípio at ivo por 
hectare) e Carbofuran ( ,, ) (0,099 do principio ativo por 
planta). med iatamente 50b a estaca. 

( o, No Brasil é conhec ido comerc ialmente como Curaterr gran 
e Furadan 
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ll. Plantulas atacadas 
por "p§o -de-galinha'· 

86. Larvas e adultos de "pao-de-galinha" 



As Lagartas Cortadoras 
larvas de Agrotis ipsi/on e Prodenia eridania 

Existem várias espécies de cortadores que atacam a 
mandioca, as qua is podem agrupar-se nas seguintes ca
tego rias : 

Cortadoras superficiais: a lagarta-rosca, Agrotis ¡psi/an, 
alimenta-se da parte basal da rama até a superficie do 
so lo. de ixando as plantas cortadas sobre o terreno. A 
larva é de cor cinza gordurosa a marrom, com franja 
mais clara. 

Cortadoras trepadoras : estas lagartas sobern na rama 
e comem as aemas terminais e a folhagem; também po
dem roer ao redor da rama, causando murchamento e 
merte da pr'rtc superior da planta. As larvas de Prodenia 
erid,1I1ia tem causado estes danos a muitas zonas man
dioque iras. Sao de cor cinza-escura a negra , com fran jas 
laterais amarelas. 
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88. Lagarta cortadora 
atacando uma rama _ __ _ 

89. Dano 8S eSTacas cau$IIdo por lagartas cortado/as 
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Cortadoras subterranea~: permanecem no solo, al imen- , 
tanda-se das ra lzes e da parte basal da rama que fica sob a I 

superf icie. Os danos causados as plantas jove ns (matam 
até 50%) tornam necessá rios replantios. Nao obstante 05 

ataques possam aco rre r esporadicamente, estes sao mais 
freqüen tes quando se p lan tar a ma ndioca após o milho. 

Grilos: as espécies m,ais impo rtantes sao: Gryllus assi· 
m il is ou grilo negro e GrylJotalpa 5p. ou 9ri10 (oupeira. 
O dano principal é causado peloadulto, ao cortar os bro
toS depois de sua emergen cia; há ocasioes em que podem 
atacar a base das plantu las, tornando-as suscet ¡veis ao 
tombamento pela ac;:ao do ven to. 

Todas essas larvas podem se r controladas, usando-se 
¡seas envenenadas (1 Okg de serragem, 8 a , O litros de agua, 
500g de a~úcar ou me laco e 1009 de Oipterex 80 ps 
para meio a um hec tare). As aplicacoes de Aldrin ou Car
bofuran ao redor das estacas podem ser efetlvas para cor
tadores subterráneos. 
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90. Lagarra-rosca Agrotis 

91. Grilos cortadores de plantas 
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As Brocas da Rama 
várias espéc ies de co leópteros , lepidópteros 
e hime nópteros 

Muitas espécies d e ¡nsetos se alimentam da rama d as 
plantas, causando- Ihes d anos oo nsideráveis. As brocas sao 
encontrad;;¡s em todas as partes, principalmente na Amé
rica, onde causam danos esporádicos ou localizados . A 
maiari a delas compoe-se de es tados larvais de coleópte
ros (como Coelosternus sp e lagochirus sp) I lepidópteros 
(Chilomina sp) e himenópteros. A larva varia de tamanho 
e fo rma. segundo a espécie. Algumas podem medir até 
30mm de comprimento; usualmente. sao branca!;, amare
las QU de colo rac;:ao canela, e sao encontradas construin
do t úneis na pa rte aérea da planta. As ramas podem par
tir-se, devido ao vento QU serem reduzidas a serragem. 
Durante os períodos secos, as ramas atacadas podem per
der su as fol has e secarem ; as plantas podem morrer quan
do a infestac;:;ao for severa . O ataque de brocas é detecta
do, facil mente , pela presenc;:;a de fezes, serragem e exsu
dado que saem das galer ias feitas pelo inseto em ramas 
infestadas ; os insetos podem ser observados no loca l de 
infestac;:;ao ou d istri bUidos no solo, jus tamente sob a 
planta . 

O controle através d e pesticidas nao parece prático, já 
que é d ifíc il matar a la rva dent ro das ramas. Pode-se re 
duzi r as populac;:;5es , removendo e queimando as partes 
ou plantas in fes tadas e mantendo a cultura no limpo . 
Use sempre estacas sadias para o plantio. 
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93, Adulto de Chilomina sp 

92. Larga de Chi lo mina sp 

94, Larva, pupa e adulto de coleópteros 

96. Larva, p upa e dano de lagochirus sp 

95, Adultos de lagoc hirus sp 
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Os Insetos Escamosos 
Aonidomytilus albus, Saissetia miranda, outros 

Várias espécies d e ¡nsetos escamosos atacam a rama 
e folh as da mandioca. A maiar incidencia pode acorrer 
quando se utili za material de pl antío in festado de esca
mas. Nes tes casos, a popul a~ao pode aumen ta r rapida
mente e causar um dano maiar as plantas, d urante seu 
desenvolvimento. Verifi cam-se perdas de até 20% em 
produtividades. A. albus pode índ uzir o amarelecimen
to e queda das fol has; quando Qcorrem danos severos, 
a rama chega a cobrir-se completamente de escamas, 
podendo secar; as plantas atacadas nao crescem nor
malmente e tendem a mar rer. Algumas espécies ata
cam as folhas. Entretanto, o maiar dano parece estar 
relacionado com a perda do mater ial de propaga<;:ao: 
as gemas das estacas muito afetadas tem má brota~ao 

e quando brotam, as ra (zes q ue produzem nao se de
senvolvem normalmente e sao de baixa qualidade_ O 
maior ataque acorre durante os períodos secos, agra
vando-se com as secas prolongadas. 

O controle mais efetivo consiste em utilizar estacas sa
dias e em cortar e queimar as plantas infestadas, para 
prevenir dissemina~5es posteriores. Como, em baixas 
popula~5es, as escamas podem passar inadvertidas nas 
gemas, as estacas devem ser tratadas com as fórmulas 
n9 1 ou n9 2 , que aparece m no apendice 1, mas utili
zando Malathion e.E. 57%. 
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97. Escama negra 
(Saissetia miranda) 

98. Escama branca (A. albusJ 
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o Piolho Farinheiro ou Cochonilha 
Phenacoccus spp 

Nos últimos anos, apareceram problemas com a cocho
nilha no cultivo da mandioca, especialmente na África e 
no Brasil, devido ao incremento das populac;:6es deste ¡nse
too Foram ident if icadas várias espécies de cochonilha, en· 
tre elas: P. gossyp;; (Colombia). P. grenadensis (Brasil) , 
P. manihoti (Áfr ica , Paraguai) e PJ¡enacoccus sp. (Ca
lómbia, Brasil) , 

Na África. regist rou-se a presen<;:a de P. manihoti Ma· 
tile-Ferrero como um grave problema no cultivo da mano 
dioca, a partir de 1970; este ¡nseto é especialmente d ani
nha dentro do ecosistema africano, onde nao encontrou 
¡nimigas quando fai introduzido. 

Na América, as populac;:oes de cochonilha quase sem
pre tém se mant ido baixas, face ao abundante comple· 
xo de inimigos naturais; entretanto, em certas ocasi5es 
ocorrem altas populac;:6es desse ¡nseto , devido , pr inc ipa l· 
mente, ao mal uso de inseticidas 110 cultivo da mandioca . 

A cochonilha causa vários tipos de danos: um mecani
ca e d ireto , ao sugar a seiva, e outro indireto, ao produ
Lir urna substancia com um alto conteúdo de acúcar que 
serve como meio de crescirnento para uns fungo s conhe
cidos como fumagina, que podem chegar a cobrir as fo
Ihas e os pedolos, afetando a fotossíntese. As folhas apre
sentam amare lamento, chegando a produzir-se um des· 
folhamento severo que comeca pela parte basal da plan
ta, no caso de P. gossypii e pela parte superior da planta 
quando o ataque for devido a Phenacoccus sp. e P. ma
n/hoti. 
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100. Planta 
atacada por 

P. gossVPi, 

99. Planta atacada por P. manihoti 



Parasitos - No CIAT foram encontrados sete parasi
tos, todos pertencentes a ordem himenóptera e distri
bUidos em quatro fam(l ias. A mais freqüente éAnagyrus 
sp. que tem sida registrado em todos os pa(ses ande se 
investiga sobre a cachonilha; é um parasito muito espe
dfico de ninfas e femeas. 

Predadores - Entre os predadores encontrados no 
CIAT há dais dípteros, Ocyptamus srenogaster Complex 
(Sirphidae) e kalodiplosis coccidarum (Felt) lCecidom yi · 
idae), cujas larvas sao predadoras de ovos. Entre os 
coccinelideos mais espeC(ficos para o pio lho se obser
varam Coccidophilus sp., Cleothera sp . e Scymnus spp., 
senda mais freqüenre o último. Outros predadores fo
ram Chrysopa sp e SympheroblUS sp que apresentam 
al tas popula<;3es . 

Nas áreas em que a cocho nilha é problema. deve-se 
tratar as estacas com a fórmula n9 2, Apendice 1. 
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101 . Ocyptamus stenogaster 

102. Larvas de K. coccidarum 
em um av/saco de P. gossypi i 

"INIMIGOS 
NATURAIS DA 

COCHON I LHA". 



Os Percevejos de Renda 
Vatiga manihotae e Vatiga il/udens 

Os percevejos de renda ataca m a mandioca em vários 
pa(ses Sul e Centro-americanos. Na Colombia registro u-se 
a espécie V. manihotae e no Brasil V. i//udens. O dano 
económico causado por estas espécies nao foi determj· 
nado. O ataque acorre principalmente durante as esta
<;oe5 secas, agravando -se com as secas prolongadas. Os 
adultos sao de colora<;ao cinza e medem aproximada
mente 3mm; tanto adultos como ninfas se encontram 
em grandes quantidades sobre a face dorsal das folhas . 
Normalmente as populac;:.6es se concentram sobre as 
falhas basais e intermediárias mas, quando o ataque é 
severo, podem chegar até as apicais. Os danos nas folhas 
sao similares aos causados por ácaros e se manifestam 
por manchas amarelas pequenas que lago se tornam 
marrom-avermelhadas. O dano a folhagem de uma plan
ta afetada pode ser.. considerável. Há perda na taxa de 
fotossíntese e queda das folhas basais. 

Esta praga pode ser controlada pelo uso de fosforados 
organicos mas o ataque pode repetir-se em seguida e o 
uso contínuo de inseticidas é oneroso; ademais, este sis
tema de controle pode destruir os inimigos naturais das 
outras pragas. 
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105. Oano foliar causado pelo percevejo de renda 

106. Ninfas e adultos do percevejo de renda; os pontos negros 
corres/Jondem ao fJ)(cremen ro do inseto 
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Os Cupins 
Coptotermes sPP 

Os cupins OU termitas tem sido observados atacando a 
mandioca nas zonas baixas do trópico. Alimentam-se de 
material de plantio (estacas), de raízes ou de plantas em 
crescimento que apresentam partes em processo de se
camento ou mortas devido a condicdes climáticas desfa
voráveis, ou má qualidade da estaca. Seu efeito princi 
pal é o de disseminar os agentes patogenicos do cultivo, 
razao pela qual é necessário proteger as estacas no mo
mento de estabelecer o cultivo para garantir urna boa 
brotaC;:8o das gemas e um bom desenvolvimento das 
plantas . Para esse fim se deve empregar misturas de fun
gicidas, como Captan + Carbendazin (SeMI a 3 gramas 
de princ(pio ativo por litro de água e posteriormente pol
vi lhar as estacas ou o solo com Aldrin utilizando doses 
de 0,259 de prindpio ativo por estaca ou Cava. 
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107. Oano de cupins a estacas 

108. Oano de cupins 8 raizes 
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As Formigas Cortadoras de Folhas 
Ata spAcromyrmex sp 

Vári as espécies de formigas obre iras podem desfo lhar 
rapidamente um mandiocal, quando o invadem em gran
de número . Primeiro . cortam pedacos de folhas semi
-circulares, que levam aos seus ninhas; durante ataques 
severos, cortam inclusive as gemas terminais. O ataque 
destas formigas acorre geralmente durante os primeiros 
meses do cultivo, mas seu efeito na producao ainda é 
desconhecido . Seus ninhas sao muito visíveis, devido a 
montes de terra depositados ao redor dos orifícios de 
entrada. 

o controle mais efetivo é o uso de inseticidas. Os in 
setos podern ser destruídos dentro do ninha fum ingando-o 
cc m Bissulfeto de carbono. gás de enxofre QU Arseni· 
COS o O Aldr in em pó e em soluc;:ao, Heptac loro, Diel· 
drin e BHC, aplicados dentro e ao redor do ninho , pode 
dar bons resultados. As formigas transport am ao n¡nha 
o Mirex granulado, espa lhado sabre as tril has ou próxi· 
mo aos n¡nhas. abtendo-se um controle efetivo . 
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109. Dano de formigas 

110. N inho de l'l. tll'!l".rJ' 
formigas 



A Verruga 
Galhas JatrophtJbia brasiliensis, espécie da 
fam lIia Cecidomyiidae 

Na América tem sido registradas vánas especies de 
moscas, que induzem galhas nas folhas de mandioca. 
Essas pequenas moscas geralmente sao encontradas so
bre a superficie foliar, onde depositam seus ovos. A 
larva ¡nduz um crescimento celular anormal, formando, 
sobre a fa ce ventral da folha, galhas amarelo-esverdeado 
a vermelha. estreltas na base e freqüentemente curvas. 
Aa abrí·las, se observa um túnel cilíndrico dentro do 
qual está a larva . Em gerar, considera-se que as verrugas 
sao de pouca importancia económica e, portanto, nao 
requerem controle algum. Entretanto. foram registra
dos retardamento no crescimento, quando ocorrem ata
ques severos em plantas jovens (de dois a tres meses). 

Para reduzir sua incidencia, recomenda-se coletar e 
destruir as folhas afetadas em intervalos semanais. 
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11,. Galhas das fo/has 

112. Galhss 
flas faces ventral 
e dorsal da {o/ha 



o Percevejo Subterraneo da Varíola 
Hem(ptera: cydnidae Cyrtomenus bergi 
Froeschner 

Ninfas e adultos deste ¡nseto se alimentam das raízes 
da mandioca por meio de um estilete fino e forte que 
os permite chegar até ao parénquima da raiz. Aa remover 
a cutícula das raízes atacadas, notam-se pequenos pontos 
de cer marrom-negra que correspondem aos lugares ande 
o ¡nseto inseriu o estilete. Estes lugares constituem entra
das para microorganismos que causam, nas ra(zes, o com
plexo conhecido com a var{ola . Os adultos do percevejo 
sao negros, enquanto as ninfas tém o abd6mem de col o
rac;ao branco-creme. As patas sao curtas, com muitos 
acúleos fortes que os facil itam mobilizar-se no interior 
do solo. Estes ¡nsetos sao djf(ceis de serem encontrados 
devido ti sua cor e porque simulam estarem mortos; em 
cenas ocasioes. os percevejos saem grudados as ra (zes, no 
momento da colheita. Sua presenl;:a pode ser detectada 
pelo seu odor repugnante e porque o solo é visto remo · 
vida por causa das gaterias que fazem para se destocar. 
Severos ataques tem sido observados em mandiocais 
aonde antes havia sido cultivada a cana-de-a<;:úcar ou pas
tagens. 

Para controlar este ¡nseto, recomenda-se rotac;ao com 
cultivos nao suscet(veis. Os inseticidas ut ilizados para ca rn 
bater o "pao de galinha" podem ser igualmente efetivos . 
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113. Ninfas e adultos de Cyrtomenus 

114. Dano na raiz causado por Cyrtomenus 
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DEFICIENCIAS E TOXICIDADES NUTRICIONAIS 

Nao obstante esteja adaptada a solos pobres, a man
dioca requer altas taxas de ferti lizacao para produzir ren
dimentos máximos e manter a fertilidade do solo. Como 
suas raízes absorvem grandes quantidades de potássio do 
solo, as reservas deste elemento podem esgotar-se com a 
produyao continua de mandioca sem urna adequada fer
titizac;:ao. As deficiencias de macro nutrientes nem sempre 
produzem síntomas facilmente detectáveis mas que cau
sam menor desenvolvimento da planta e baixz produti
vidade. Como resultado. muitos agricultores nunca no 
tam a existencia dessas deficiencias, nem se conscienti-
2am do potencial de produtividade real da cultura 

Entre as deficiencias de macronutrientes, a de fósforo 
é a mais comum nas vastas áreas de oxisolos, ultisolos e 
inceptisolos da América Tropical. Na África e Ásia, as 
deficiencias de nitrogenio e potássio sao possivelmente 
mais freqüentes. A mandioca também parece sens(vel as 
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deficiencias de magnésio e enxofre. Entre os micronu
trientes, a deficiencia de zineo é a mais comum, e o 
cultivo parece especialmente sens(vel a absor<;:ao insu· 
ficiente deste elemento nas primeiras etapas de seu de· 
senvolvimento. Outras deficiencias de micronutrientes 
sao pouro freqüentes, mas o cobre é um dos principais 
fatores limitantes nos so los de turfa do sul da Malásia. 

A mandioca geralmente se adapta bem a solos ácidos. 
Apliea90es altas de calcário raras vezes sao necessárias e 
podem induzir deficiencias de micronutrientes, parti
cularmente zineo. Nao obstante, este cultivo é sens (vel 
a salinidade e a alcalinidade; mas como existem culti· 
vares com um alto grau de tolerancia a salinidade, a me· 
Ihor so luc;:ao para este prob lema é selecionar cultivares 
tolerantes. 
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Deficiencia de Nitrogenio (N) 

A deficiencia de N red uz significativamente o cresci · 
mento da planta e a produtividade de raízes, mas mui · 
tos culti vares nao apresenta m sin tomas c laramente vi· 
siveis. A fo to 11 5 mostra plantas de mand ioca cul ti · 
vadas em areia com diferentes n(vei s de N como sa lu· 
<;.30 nutriti va. Nos n íveis baixos d e N, as pla ntas apre · 
sentaram ananismo, mas nao se obscrvo u o amareleci· 
mento t{pico das folhas. Outros cultivares (foto 116) 
mostram urna clorose un iforme e generali zada das fo lhas 
ccm concent ra<;:oes de N inferiores as ót imas. A fo to 11 7 
corresponde a defi cie nci a de N no campo. As plantas de
f icientes de N (primeiro plano) sao pequenas e de cor 
verde pá lida em compara<;:ao com as sadias (segundo 
plano) . 

A deficiencia de N nao é tao comum em mandioca 
co mo em outras culturas, mas ela pode ser encontrada 
em solos arenosos inférteis QU em solo s ác idos (exem · 
plo: oxiso los e ultisolos). Nestes so los, a aplicac;ao de 
N deverá ser moderada (50 a 100kg/ha) , já que a pro 
dut ividade das ra ízes dim inui ao ser apl icado N em ex -
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115. Resposra de N em areia 
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cesso. As ap licac;oes deverao ser feítas no plantío e logo 
após os dais ou tres meses, ou quando as plantas come
c;am a crescer vigorosamente após um perlado prolon
gado de seca ou de ba ixas temperatu ras. Em solos are
nosos, pode ser necessário aplicar N mais de duas vezes 
e em dos es menores, a fim de prevenir a lIxivia!;:ao . As 
aplica~es de fertilizantes ao so lo, após es tar ele cober
to pela fo lhagem (usualmente 3 - 4 meses após o plan 
tia). sao poucos prát icas. Nao se tem observado diferen
¡;as significativas entre as diversas fontes de N, tais como 
uréia, sulfato de amonio, n itrocálc io ou nitrato de sódio. 
As fontes Que liberam o N lentamen te , como uréia co
berta com enxofre, nao foram superiores a uréia aplicada 
parcelada mente. 

Os n (veis no rmais de N nas folhas superiores total
mente expandidas, tres a cinco meses depois do plan tia , 
flutuam de 4,5 - 6,0% para as laminas foliares e de 
1 - 2% para os pecíolos, ao passo que as ramas e as 
ralzes tem um nível supremamente baixo deste elemento 
(0.25 e 1%, respectivamente). 
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116. e/orose gera/ devida a deficiéncia de N 

117. Deficiencia de N em solo arenoso 
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Deficiencia de Fósforo (P) 

A deficiencia de fósforo pode reduzi r substancialmen
te o crescimento e os rendimentos da planta sem que 
esta mostre sintomas fo liares definidos (foto 118J. Neste 
caso, as plantas tem ramas finas, folhas estreitas e paucas 
lóbulos. A foto 119 mostra plantas deficientes ern P a es
q uerda e plantas norma is a direita e ao fundo. Observe a 
diferen~a tao notória na al tura da planta e espessura da 
folhagem, mas a falta de sintomas claros nas plantas defi
cientes. Por conseguinte, as deficiencias pouco mareantes 
s6 se podem diagnost icar por meio de análises da planta 
e do so lo ou da experimentacao a nivel de campo. Entre
tanto, 50b condic;:6es severas, muitas cultivares mostram 
sintomas claramente reconhedveis: algumas folhas infe
riores amare las , pendendo flacidamente, que mais tarde 
se tornam necróticas e caem (foto 120). Diferentemente 
da deficiencia de N, as folhas superio res mantem sua cor 
verde escura mas podem ser pequenas e pendentes 
(foto 1211 . 
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118. Resposta de P fJm SOIU~8S nutritivas 

119. Resposta de P em solo ox;sol 

129 



A deficiencia de P é comum em oxisolos, ultisolos e 
certos inceptisolos (solos de cinzas vulcanicas). Pode-se 
corrigl'-Ia por meio da aplicac;:ao em faixas de fertilizan 
tes fosforados altamente so lúveis como superfosfato 
trip lo e simples, QU incorporando tontes menos soJúve is 
como escoria básica, termo fosfatos e rachas fosfóricas. 
As últimas sao boas fontes de P em solos ácidos. Todas 
as fo ntes de P devem ser aplicadas ao solo antes ou no 
momento do plant io . 

Os níveis normais de P nas láminas foliares mais jo
ven s totalmente expandidas flutuam do 0,3 - 0,5% e nos 
pedolos correspondentes de 0,12 - 0,20%. O conteúdo 
cr(tico disponivel de P no solo é aproximadamente 
8 - 10 ppm com o método de ex trac;iio Bray 11, 6 - 7 ppm 
com o método Olsen·EOTA. 
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120. Oeficiéncia de P 
em primeiro plano 

721.0eficiDnciadeP 
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Deficiencia de Potássio (K) 

A deficiencia de K se caracter iza por urna redu c;:ao na 
altura e no vigor da planta, ent re -nós curtos, pecío los 
curtos e folhas pequenas, como se observa na foto 122. 
Unicamente no caso de deficiencias severas se observam 
síntomas específicos: a lgumas folhas inferiores sao ama
re las corn pequen as manchas púrpuras, as vezes cam en
gruvinhamento e clorose das margens e ápices folia res, 
Que fin almente se conve rte em necrase das bordas das 
folhas mais ve lhas (fotos 123 e 124) , Estas folh as enve
Ihecem prematuramente e caem. As manchas necró
ticas muitas vezes se devem a an tracnose associada com 
a deficiencia de K."Na mandioca cultivada no campo, 
a def iciencia de K em algumas var iedades se caracteriza 
por feridas e ranhuras na parte superior da rama, segu ida 
pela li gn ificac;:ao prematura (foto 125 ), A pan e superior 
da rama tende a encurvar ·se e apresenta entre-nós cu rtos . 
A planta tem hábito de crescimento ramificado {foto 
1261 . 
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122. Deficieflcia de K a direi(8 

123. Deficilncía severa de K 

124. Oeficilncia de K 
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A deficiencia de K é ma is comum em solos areno sos 
e também em oxisolos e ultisolos com baixo nível de 
bases, enquanto que muitos solos de cinzas vulcani
cas tem uma boa disponíbilidade de K. As ralzes de 
mandioca tem um conteúdo relativamente alto de K, e 
por cada 25 t/ ha de ra ízes colh idas se remo ve do ter · 
reno aproximadamente 100 kg de K. Por consegu inte , 
a produ c;ao continuada de mandioca sem a fert iliza· 
c;ao fXltássica adequada pode esgotar este elemento 
no solo. U K geralmente se ap lica em faix as com KCQ, 
a nívei s de 100 - 150 kg de K/ha, a metade no ma men· 
to do plantío e o restan te 2 - 3 meses depois. As altas 
doses de K podem reduz ir a produtividade ao induz ir 
defic iencia de Mg, ou a deficiencia de S ind uzida pelo 
cloro. Em conseqüencia , em solos com conteúdo baixo 
de S recomenda·se ut ilizar K2S04 ou KCQ mistu rado 
com S. 

Os níveis normais de K em lám inas foli ares mais jo' 
vens totalmente expandidas osci lam de 1,2 - 2,0% 
e nos pec(olos correspo ndentes de 1,5 - 3,0% enquan 
tO que as ra (zes contém cerca de 0,5 - 1,0%. Como 
oS peciolos superiores sao mais sensíveis que as lam¡· 
nas foliares as flutua c;6es no fornecimento de K, para 
diagnosticar a deficiencia deste elemento , se recomen
da tirar amostras dos peciolos. Os níveis crrticos de K 
no solo nao foram ainda estabelecidos, mas se fixo u ca · 
mo limites tentativos 0,09 - 0,15 meq/ l00g de solo seco 
extra ído com acetato de amónio. 
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125. R8n'18 curvada dev;do 8 defic iencia de K 

126. Cresc;mento ramificado devido a def¡ci~ncia dtJ K 
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Deficiencia de cálcio (Ca) 

o cálcio é um elemento de pouca mobilidade no 
floema e por conseguinte nao é retranslocado facil men 
te na planta. Esta requer um fornecimento constante 
de Ca para seu desenvolvimento normal , e se aqueje é 
insuficiente, os síntomas de def iciencia desenvolvem-se 
principalmente no leeido mais jovem em crescimento 
ativo, tanto da parte aérea como das raízes. Portanto, 
a deficiencia de Ca se caracteriza por urna escassa for
ma<;:ao de raízes (fotografla 127) e por um amareleci· 
mento (foto 128) com queima e deforma<;:ao do s 
ápices das folhas ma is jovens (fotografías 129 e 130) . 
Estes síntomas sao observados comumente em mandio
ca cultivada no campo. já que a maiaria dos solos tfm 
urna disponibilidade adequada de Ca, ou recebem urna 
quantidade suficiente deste elemento por meio de apli
cac;:oes de calcáreo e superfosfatos simples. Além d o 
mais, a mandioca é mai s tolerante aQS baixos níveis de 
Ca Que muitas outras espécies. 
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127. Deficiencia de Ca no crescimenro de ra ftes 

128. Deficibncia de Ca 
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A deficiencia de Ca ocorre mais provavelmente em so
los arenosos ou em oxisolos e utisolos com um conteúdo 
baixo de bases, e altos n(veis de alumínio trocável. O 
alumínio trocável pode inibir fortemente a absorcao de 
Ca pela planta. O Ca geralmente se aplica com calcário 
calcitico ou dolomítico ou como óxido ou hidróxido de 
cálcio; também se pode utilizar sulfato de cálcio (gesso) 
em solos com n(veis nao tóxicos de alumínio ou man
ganes. 

es n(veis normais de Ca nas laminas fonares mais 
jovens totalmente expandidas flutuam de 0 ,6 - 1,5%, 
e nos pedolos correspondentes de 1,5 - 3,0%. Dife
rentemente dos nutrientes móveis no flaema, as concen
trac5es de Ca tendem a ser mais altas nas folhas inferio· 
res que nas superiores. As ramas tem urna concentra¡;ao 
relativamente alta de Ca de 0,6 - 1,0% enquanto Que as 
ralzes contem geralmente menos de 0,1 %. 
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131. DeficienciadeMg 

132. Deficilncia severa de Mg 
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Deficiencia de Enxofre (S) 

A deficiencia de enxo fre se caracter iza por urna 
dorase ou amarelecimento uniforme das folhas, si· 
milar ao produzido pela deficiencia de N (Foto 133). 
Muito embora o S seja considerado geralmente como 
um elemento móvel no 1loema, na mandioca parece 
ter urna baixa mobilidade. Por conseguinte, os sinto 
mas de deficiencia nao estaD necessariamente confinados 
nas folhas situadas na pon;:ao inferior da planta; de fato . 
em experimentos com solu~ao nutritiva, os síntomas fa· 
ram observados as vezes em folhas mais jovens (foto 
grafia 134), enquanto que em mandioca cultivada no 
campo foram encontrados sintomas nas pareCes inferio · 
res e mediana da planta (fotograf ía 135) . A mandioca 
pode ser particularmente senslvel a deficiencia de S, poi s 
fo ram observados sin tomas numa localidade aonde ou · 
tros cultivos nao apresentaram nenhum sinal de defi · 
ciencia daquele elemento . Altas aplica¡;:Oes de K em foro 
ma de KCI induziram sintomas de deficiencia de S na 
mandioca. 
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133. Oeficiéncia de S 

129. Oeficilncia de CIJ 



A deficiencia de S tem sido observada em multos 
oxisolos e ultisolos da América Latina assim como na 
Austrália. Grande parte da demanda de S da planta é 
satisfeita, em áreas próximas aos centros industriais, 
por meio do alto conteúdo de S no aro Em consequén· 
cia, a deficiencia de S é mais comum em áreas afas
tadas dos centros industriais. O S pode ser aplicado em 
doses de 10 - 20 kg/ha como S elementar, como sul
fato de potássio, magnésio ou amonio, como superfos
fato simples ou gesso. 

Os níveis normais de S nas láminas foliares total· 
mente expandidas flutuam de 0,3 - 0,4% e nos pecíiolos 
correspondentes de corea de 0,13 - 0,15%. As folhas 
das pon;:oes inferiores da planta, as ramas e as raízes 
apresentam n (veis seriamente baixos de S. 
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Deficiencia de Zinco (Zn) 

A deficiencia de zineo é comum na mandioca e pro
duz urna clorose ínter-nerval característica nas folhas 
superiores . Inicialmente aparecem pequenas manchas 
brancas ou amare las entre as nervuras (foto 136), mas 
a medida que a planta cresce cada folha que se forma 
sucessivamente é menor e mais clorótica, com lóbulos 
muito pequenos e est reitos, todos orientados para fora 
(foto 137). Nesta etapa, as folhas mais jovens sao de car 
verde mu ito clara, quase branca, e podem crescer agrupa
das em roseta . Muito embora os sintomas de def iciencia 
de Zn apare1;am pr incipalmente nas folhas superiores, em 
alguns cultivares as folhas inferiores desenvolvem man
chas necróticas, bastante similares as produzidas pela 
toxicidade de boro ou Phaeoramu!aria manihotis, como se 

observa na planta da direita na foto 138. No campo, as 
plantas com deficiencia de Zn sao geralmente pequenas 
e c!oróticas (foto 139). As altas aplicacoes de calcário 
em solos ácidos podem facilmente induzir a deficiencia de 

Zn e reduzir a produtividade . Tem sido constatadas gran
des diferencas entre cultivares Quanto a suscetibilidade ~ 
deficiencia de Zn . 
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136. Deficiencia de Zn 

, 
137. Deficiéncia severa de Zn 
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A deficiencia de Zn é comum em solos alcalinos de· 
vida a menor disponibilidade de ln quando o pH é alto. 
Também se tem observado em solos ácidos como um 
baixo conteúdo total de Zn, especialmente depois da 
aplicaf¡:ao de doses altas de calcário ou p, O Zn pode ser 
incorporado em doses de 10 - 20 kg ln/ha como óxido 
de ln , ou em fai xas no n (vel de 5 - la kg ln /ha como 
sulfato de zinco. Esta última fonte pode ser aplicada nas 
folhas numa concentra~ao de 1 - 2%. A imersao das 
estacas nurna solu~ao de 2 - 4% de sulfato de zinco du
rante 15 minutos antes do plantio , é um modo económi · 
co e efetivo de preven ir a deficiencia desse elemento nas 
primeiras etapas do desenvolvimento. 

Os n (veis normais de ln nas láminas foliares mais jo 
\lens totalmente expandidas oscilam entre 50 e 100 ppm, 
e os síntomas de deficiencia geralmente sao observados 
quando a concentra~ao desse elemento é inferior a 
20 ppm nas folhas superiores. 
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138. Delíciéncía de Zn 

139. Deliciencía de Zn em solo o)(;sol 
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Deficiencia de Cobre (Cu) 

A defic iencia de Cu nao é comum na mandioca mas 
reduz cons iderave lmente a produt iv idade nos solos de 
turfa no sul da Malásia. Caracteriza-se por clorose uni· 
forme e deformidade das folhas jovens. Comumente 
os ápices foliares se torna m necr6ticos e as margens das 
folhas se dobram para cima au para baixa Ifata 140). 
Os entre-n6s da rama nao se encurtam substancial
mente, e assim a altura da planta pode ser quase nor
mal, inclusive com deficiéncias bastante severas de 

Cu. As falhas totalmente expandidas tendem a ser 
grandes e estao sustentadas por longos peda los pen
dentes (foto 141). Observaram-se síntomas similares 
em solos de turfa da Malásia deficientes de Cu Ifalo 
142), Sob condi~oes muito severas, os ápices das ra
mas podem apresentar morta descendente seguida por 
novos brotos na base da planta. A deficiencia também 
pode afetar seriamente o crescimento das ra(zes como 
verifica-se na fotografia 143. 
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140. Deficiéncia de Cu em so lufao nutritiva 

141 . Deficiéncia de Cu 
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A deficiencia de cobre se observa comumente em 
solos com um pH alto ou com grande conteúdo de ma· 
téria organica (solos de turfal, com uma disponibili
dade baixa de Cu; também pode ocorrer em solos áci
dos arenosos com um ba ixo conteúdo total de Cu. Po
de·se corrigir aplicando 80 solo 2,5 - 3,5 Kg Cu/ha co· 
mo sulfato de cobre. O excesso de Cu é altamente tó' 
xico, e o n(vel inferior é recomendado para solos areno
sos. A imersao das estacas em sulfato de Cobre a 1 % 
afetou gravemente a brotac;:ao, 

Os n(veis normais de Cu nas laminas foliares total
mente expandidas variam de 7 - 15 ppm e nas ra(zes de 
2 - 10 ppm. As plantas com deficiencia severa de Cu ti
nham concentrac;:oes desse inferiores a 7 ppm nas folhas 
superiores. 
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, 42. Deficiéncia de Cu em solo de rurfa na Mslásia 

143. Cresc;mento pobre de ralzes devido 8 deficiéncia de Cu 
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Defici~ncia de Ferro (Fe) 

A deficiencia de Fe produz urna clorose uniforme das 
folhas mais jovens, bastante similar équela devida a defi· 
ciéncia de N. Inicialmente as nervuras permanecem ver
des (foto 144) mas sob condic3es mais severas perdem 
sua cer verde e toda a folha , incluindo os pedalos, se 
tornando de cor amarela-pálida, quase branca (foto 145). 

As folhas nao se deformam, somente diminuem de 
tamanho; da mesma forma, a altura da planta se re
duz (foto 146). Os n(veis tóxicos de Mn , ou mesmo as 

concentrac;:oes altas de Zn ou Cu, podem ¡nduzir defi· 
ciencia de Ferro na planta. A mandioca é mais tolerante 
a deficiencia de Fe que o milho ou o arroz. 
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144. Oefici~ncia de Fe 

145.0eficiéncia 
severa de Fe 
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A deficiencia de Fe nao é comum em mandioca, mas 
tem sido observada em solos calcáreos da pen (nsula de 
Yucatan no México, em associa¡;:ao com deficiencia de 
Zn e de Mn (foto 147), Também deve ser esperada tal 

deficiéncia em solos de cinzas vuldinicas com alto con· 
teúdo de Mn. A deficiencia pode ser induzida calcarean· 
do solos arenosos ácidos com baixo conteúdo Fe ou 
aplicando doses altas de P. A deficiencia de Fe é contro
lada mais apropriadamente por meio da aspersao foliar 
de que latos de ferro ou sulfato ferroso de 1 a 2%. A 
imersao das estacas em sulfato ferroso a 5% durante 
15 minutos antes do plantio nao teve efeito adversos na 
brota¡;:ao. 

Os n (veis normais de Fe nas lam inas foliares superio· 
res totalmente expandidas oscilam de 60 a 200 ppm, 80 

passo que os pedolos corresponden tes contem tao so · 
mente 30·50 ppm de Fe. Por conseguinte, para tjns de 
d iagnóstico, as laminas e pec(olos nunca devem mis· 
turar,se nurna rnesrna amostra. 
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146. Respostas a Fe ~m solw;oes nutritivas 

147. Deficiéncia de Fe em solo calctJreo 

157 



Deficiencia de Manganes (Mn) 

A deficiencia de Mn ocas iona clorose inter-nerval das 
folhas jovens totalmente expandidas. Diferentemente da 
deficiencia de Fe, as folhas recém-emergitlas tendem a 
ser verdes (foto 148), ao passo que nas folhas cloróticas 
os limites entre as nervuras verdes e o tecido entre ner
vuras amarelo é geralmente difuso. Por conseguinte, as 
nervuras verdes sobressaem claramente no fundo amare
lo semelhante a urna espinha de peixe. Sob condiQoes 
agudas de deficiencia de Mn, inclusive as folhas mais 
superiores se tornam amare las e as nervuras perdem 
sua car verde, como se pode apreciar na folha inferior 
esquerda da fotografia 149. Igual a deficiencia de Fe, as 
folhas afetadas nao se deformam mas podem ser meno
res, e a altura da planta também diminui (foto 150). Nao 
obstante os sintomas de deficiencia de Mn geralmente 
aparecerem nas folhas mais jovens, também podem ser 
encontrados em quase toda a planta (foto 151), já que 
as novas folhas sadias se formam tao depressa quando há 
melhoria da disponibilidade de Mn no solo. Isto geral
mente sucede durante os perradas de precipita<;ao plu
viométrica alta quando o alagamento temporário pode 
reduzir os óx idos de manganes mais altos, converten
do-os na forma Mn + 2 aproveitável pela planta. 
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148. Def¡ci~ncia de Mn em soJu9ao nutritiva 

149. Sintomas de deficiencia de Mn 
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A def iciencia de Mn nao é muito comum, mas foi 
observada em solos calcáreos da pen(nsula de Yacatán 
no México, em solos com pH alto no CIAT na Colombia, 
e em solos ácidos arenosos da Bahía. no Brasil. Também 
é freqüente em solos organicos. 

Pode-se corrigi r aplicando ao solo ó xido ou sulfato de 
manganés, ou aspergindo fol iar mente quelatos ou sulfa
tos de manganés: A imersao das estacas em su lfato de 
manganés a 5% nao prejudicou a brotacao . 

Os n(veis norma is de Mn nas laminas foliares superio
res totalmente expandidas flutuam entre 50 e 250 ppm, 
As folhas infer iores tém maiores concentrac6es de man
ganes que as superiores, especialmente 50b condicees de 
alta disponibi lidad. de Mn . 
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150. Res/XJstaS 8 Mn em solur;5es nutririvas 

15 1. Deficiencia de Mn no campo 
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Deficiencia de Boro (B) 

Os sintomas de deficiencia de 8 paucas vezes sao ob· 
servados no campo, mas sao produzidos facilmente em 
soluc;:oes nutritivas. Como se trata de um elemento imó· 
vel no flaema, a deficiencia de B afeta principalmente os 
pontos de crescimento da parte aérea e das ra(zes , O de · 
senvolvimento das ra(zes laterais é detido e algumas ve· 
zes morre o ápice da raiz (foto 152). As plantas defi · 
cientes de B sao de porte baixo devido a urna reduCao 
acentuada do comprimento dos entre·nós até o ponto 
de ereseimento (planta esquerda, foto 1531 . As folhas 
superiores sao verdes escuras, pequenas e disformes e 
sao suportadas por peciolos curtos. As folhas inferiores 
totalmente expandidas desenvo lvem urna clorose em 
forma de manchinhas diminutas, cinzas, marrons ou 
púrpuras concentradas principalmente no ápice e mar · 
gens dos lóbulos fol iares (foto 1541. Urna earaetedst i· 
ca que destingue a deficiencia de B é o desenvolvimento 
de l~soes na rama e no pec(olo de ande exsuda urna subs
tancia gomosa cor de café (foto 155). Posteriormente 
estas lesces formam can eros na rama. 
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152. Morte do 4picl 
devido a delicien 

153. Resposta a B em solu~es nutritivas 
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A mandioca parece ser bastante tolerante ti deficien
cia de S, já que nao foi observado na Colómbia sintomas 
nem respostas ao S em solos com co nteúdo baixo deste 
elemento. En tretanto, no Sul da Ind ia obtiveram-se res
postas significativas ti apl ieac;ao de B em OXJsolos. Em 
soluc;5es nutritivas mantidas a d iversas temperaturas en 
controu-se que a defieiéncia de 8 se produzia mais faeil· 
mente a temperaturas baixas (lgoCJ . Por eonseguinte, 
a deficiencia de 8 pode apresentarr-se mais facilmente 
em regioes de clima fr io. Pode-se controlar por meio da 
aplicacao de ' -2 kg/ha de 8 em fo rma de Borax ou de 
outros boratos sódicos. As doses al tas podem ser tóxicas , 
e a imersao das estacas nurna so lucao de Borax corn mais 
de 1% produziu toxicidade de B (foto 158), 

Os níveis normais de B nas fo lhas mais joven s tota l
mente expandidas variam de 20 a 100 ppm. 
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154. Sintomas foliares de deficiDncia de 8 

155. Exsudado devido 8 defici6ncia de 8 
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Toxicidade de Boro (B) 

A tox icidade de B se caracter iza por manchas brancas 
ou marrons nas folhas inferiores (foto 156). As manchas 
estao geralmente rodeadas de um halo car de café escuro 
(foto 157). Posteriormente estas manchas podem tornar
-se necr6ticas, unir-se e formar urna necrose de borda. 
depois da qual as folhas afetadas caem . 

A toxicidade natural de B nao foi observada em man
d ioca, mas poderia apresentar-se em alguns solos alcali
nos com alto conteúdo de B. Entretanto, os sintomas 
de toxicidade devidos a apl icacao excessiva e nao unifor-
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156. SintomaS de toxicidade de 8 em fo/has 
inferiores 
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me de B tem sido observada em plantas cultivadas no 
campo (foto 158). Geralmente, as folhas inferiores se 
tornam cloróticas ao longo das margens, as quais se 
enrolam para cima; em seguida se apresentam necro
ses das bordas e as folhas caem. Estas plantas gera l· 
mente se recuperarn já que o B nao se redistribuí faei l· 
mente dentro da planta. 

As concentrac;6es de B na par te aérea, superiores a 
140 ppm, indu zem sintomas de toxicidade. 
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151. Toxicidade de B 

158. Toxicidade de 8 no campo 
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Toxicidade de Aluminio (Al) 

A toxicidade de Al se co nfunde com outraS pro
blemas associados com a acidez do so lo, como pH 
baixo QU deficiencia de Ca, Mg, Mo ou P. As coneen
tra¡;:5es altas de Al na soluc;:ao do solo afetam princi
palmen te a altura das plantas, o vigor e desenvolvimento 
da raiz. Com concentrac;:6es al tas de Al e com adequada 
dispon ibilidade de P e Ca, as p lantas mostram urna clo
rose entre as nervuras das folh as mais velhas. Algu
mas vezes se desenvolvem manchas necróticas dent ro 
da área clorót ica (foto 159), e estas folhas podem cair. 

Em geral, a mand ioca é tolerante aos n íveis altos de 
Al no so lo. mas existem diferenc;:as mareantes ent re 
cultivares (fo to 160), O que perm ite selecionar cultivares 
que se desenvolvem bem em so los muito ácidos com n(
veis altos de Al. Os n(ve is altos de Al trocável sao encon
trados em ox iso los, utisolos e incept isolos com valores 
de PH do solo menores que c inco_ Em geral a mandioca 
tolera um pH do so lo tao baixo como 4,6 e até 80% de 
saturacao de Al na capacidade de troca efetiva . Senda ne
cessário, a toxicidade de Al pode ser red uzida por meio 
da calagem; nao obstante, as aplicacaes altas de calcáreo 
podem induzir deficiencias de micronutrientes, especia l
mente de Zn. 
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159. Toxicidade de A l em solut;$o nutrit i va 

160. Diferenf.iJ varietal em to lftr6ncis a Al 
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Toxicidade de Mangamls (Mn) 

Os síntomas de toxicidade de manganes geralmente se 
desenvolvem primeiro em forma de manchas pequenas 
escuras de car marrom concentradas ao longo das nervu
ras das folhas inferiores (foto 161). Numa etapa mais 
avanc;::ada estas folhas se tornam amare las e pendem flaei
da mente do pec(olo (foto 162), e com o tempo caem, A 
toxicidade de Mn também afeta o sistemjl radicular 
como se observa na planta da direita na foto 163: Se 
bem que o fornecimento excessivo de Mn inibe a ab
sorc;ao de Fe, a parte superior da planta pode mostrar 
sintomas de deficiencia de Fe, muito embora as folhas 
inferiores mostrem síntomas de toxicidade de Mn (fo
to 164). A mandioca tem demonstrado ser mais tole
rante a toxicidade de Mn que o caupi, o feijao é me
nos tolerante que outras espécies como o grao-de-bico 
e centrosema_ 
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761 . Toxicídade de Mn em solu9io nutritiva 

162. Toxicidede de Mn em solo vulc6nico 

173 



A toxicidade de Mn é comum em solos de cinza vul
canica, ácidos, com al to con teúdo de Mn, o mesmo aeon
tecendo em so los hidromórficos ác idos. Como os óx idos 
mais altos de Mn sao reduzidos du,ante o alagarnento em 
formas aproveitáveis como M+2, a tox icidade de Mn é 
mais aguda em solos defic ientemente drenados durante 
a esta<;ao ch uvosa . Entretanto, na estacao seca pode se 
observar sín tomas severos de toxic idade de Mn e desto
Ihamento parcia l devido a acum ulac;:ao excess lva de Mn nas 
fol has inferiores durante perfodos em que o crescimen
te foi retido. A toxicidade de Mn pode ser diminuida 
pela ca lagem e me lhorando a drenagem . 

Os n (ve is cr iticos pelos Qua is se apresenta toxicldade 
de Mn oscilam entre 250 e 1450 ppm na parte aérea de 
várias cult ivares. Um n(ve l de 1000 ppm na s folhas 
superiores to tal mente expand idas também se associa 
com a toxicidade de Mn. 
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763. Crescimento pobre de ralzes por toxicidade de Mn 

164. Sinrom8S dedeficiénc ia de Fe induúda 
por toxicidade de Mn 

tox 
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Salinidade e Alcalinidade 

Nao obstante a n1andioca tolerar bastante bem os 
so los ácidos, é mais sensíve l 80 p H alto e aos problemas 
associados a salinidade. alcalinidade e drenagem def.
ciente. Ademais, nos solos com pH alto podem acor rer 
def iciencias de micronutrientes. Os sintomas devido a 
sa lin idade se caracterizam por um amarelamento uni
forme das folhas superiores que se estendem em dire~ao 
descendente afetando a totalidade da planta (foto 165), 
As folhas se tornam necróticas nas extremidades e cae m 
ocas ionando marte descendente. Algumas cu ltivares sao 
muito mais tolerantes que oUlras, e pode se selecionar 
cu It iva res especiais para so los sal inos-alcalinos (foto 166). 

Os problemas de sali nidad e se apresentam com fre
qüencia em " manchas sa linas" iso ladas, com pH alto, 
alta condutiv idade e, geralmente, alto conteúdo de Na. 
Nestas áreas as plantas podem morrer, ao passo que 
outras das prox imidades, em lugares com pH relativa
mente mai5 baixo, pode m es tar totalmente sadias. Em 
geral, a mandioca nao tolera um p H maior do que 
7,8-8,0, uma condutividade de mais de 0,5 mmhos/cm 
OU urna saturacao de Na super ior a 2,5%. 
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165. Salinídade e/ou alea/ínídade 

166. Diferen~a varietal em tolerancia a saJinidade 
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Herbicidas 
Danos causados 

o uso de herbicidas pode substitui r as capinas que a 
mandioca exige durante o seu ciclo de crescimento. Os 
herbicidas pré-emergentes podem ser particularmente 
úteis para el iminar a competit;:ao das plantas invasoras 
durante as pr imeiras semanas do desenvolvimento e per
mitem , por conseguinte, obter urna produtividade má· 
xima. Há mu itos fatores que afetam a efetividade e se· 
letividade dos herbicidas em qualquer cultivo. 

Tratando-se da mandioca, rnuite s produtos pré·emer
gentes e pós-emergentes sao selet ivos, quando empre
gados adequadamente; mas há casos ern que os herbicidas 
causa m danos as culturas. O mais freqüentes sao; 

1. Urna superdose. por n50 se haver lido cu idadosa
mente a bula ; haver ca librado mal o equipamen · 
to ou haver se enga nado ao pesar ou calcu lar a Quan· 
tidade do produto Que devia ser agregada ao pulve· 
rizador. 
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2. A utjliza~ao de urn produto OU de urna dose de 
aplica~ao nao recomendada para solos leves. A 
mesma dose nao deve ser empregada para todos 
os tipos de solo. Ouando o conteúdo de matéria 
organica é baixo e o solo tende a ser franco-are
noso ou arenoso, adose deve ser menor . 

3. A utiliza~ao de um pulverizador contaminado com 
outros herbicidas. O grupo de herbicidas que com 
maís freqüencia causa este tipo de problema sao os 
"hormonais" como o 2,4-0, 2,4,S-T, Picloram e 
Oicamba. Estes produtos sao utilizados. comumente 
em cultivos de gram íneas e em pastos, e podem oca
sionar dano quando se usam os mesmos pulveriza
dores para cultivos de folhas largas, a menos que 
tal pulverizador ten ha sido muito bem lavado . 

4 . A volatiliza<;ao dos herbicidas. Alguns herbicidas 
hormonais se formulam como esteres que sao em 
média altamente voláteís. Ouando sao aplicadOS 
em gram(neas ou pastos próximos a plantios de 
mandioca, o vapor pode afetar a mandioca. 

5 . O arrasto pelo vento. Ao se aplicar um herbicida 
nao seletivo em outro cultivo próximo ao mandio
cal, o vento pode transportar o herbicida e oca · 
sionar danos. 

6 . A lixivia<;:ao dos herbicidas. Alguns herbicidas pré 
-emergentes mantem sua seletividade enquanto per
manecem nos primeiros centímetros do solo e nio 
entram em cantata com as raízes ; entretanto, ao 
cairem chuvas abundantes podem ser lixiviados e 
chegarem a zona das ra fzes ocasionando danos. 
ISla acorre unicamente em solos leves e com pro
dUlas salúveis. 
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7. Uma aplica<;:ao pós-emergente mal dirigida . Aman· 
dioca nao tolera muito cantata foli ar com herbi
cidas pós-emergentes. Portanto, as recomendac;:6es 
indicam que a aplica<;:a"o pós-emergente deveria 
dir igir -se as plantas invasoras, evi tando no possível 
o con ta to com a mand ioca, caso cont rá rio ocorre· 
dio lesoes. 

8 . Uso de produtos contaminados. Embora nao seja 
muito freqüente, tem acorrido casos em que os 
inseti cidas, fungicidas e fert ilizantes encontram-se 
contam inados com herbic idas por estarem arrnaze· 
nados no rnesmo local. Po r outro lado, os defensivos 
podem ser confundidos com outros produtos agri
co las se nao forem conservados em sua embalagem 
or iginal. 

9. A acumulat;:ao de herb icidas pré·emergentes incor
porados. A construcao de camas ou camalh6es pa
ra plantio aumen tará a concentracao de alguns 
herbicidas incorporado s; como resultado, al9umas 
estacas poderiam ser plantadas em camas aonde há 
uma relativa superdose do produto . 

10. O efe i to resid ua l dos herbicidas aplicados a culturas 
anter iores. Alguns herbicidas podem ter um efeito 
mais prolongado que o ciclo da cultura anterior, e o 
residuo é algumas vezes tóxico para a mandioca; por 
exernplo, urna dose forte de Atraz ina em milho ou 
no so rgo poderia persistir e ocasionar dano Quando 
se plantar mand ioca. 

~ muito pouro o Que se pode fazer para estimular a 
recuperacao da cultura ; o mais recomendável é esperar 
que o solo se recupere. A mandioca geralmente o faz 
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quando o dano é leve, mas a fertilizacao pode ajudar. Se 
o dano é devido a herbicidas hormonais ou a aplicacao 
pós·emergente mal dirigida, pode-se molhar o solo se 
estiver seco; nao obstante, se o dano é ocasionado pela 
aplicacao de herbicidas no so lo, a irrigaCao e contrapro
ducente e poderá agravar o problema. 
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Diuron (usado como pré-emergente) 

Este herb icid a é recomendado para controlar plantas 
invasoras da cultura da mandioca porque é normalmente 
seletivo. No entretanto pode ocasionar amareleci mento 
elou neerose das folhas das partes inferiores da planta 
q uando se utiliza urna superdose (urna dose 2 a 3 vezes 
superior a recomendada) (foto 167) , em solos. leves ou 
quando se aplica em estacas q ue tenham brotado par
cia lmente . O amarelec imento QU a neerose come <;a nas 
margens e nervuras foliares, Quando o efeito tóxico 
inicial termi na, as novas folhas que se formam nao 
apresen tam os sintomas . Em algumas variedades oca
siona amare lamento entre as ne rvuras (foto 168) que se 
pode co nfund ir facilmente com a deficienci a de Mg 
(compare com as fotos 131 e 132). Os si ntom as do 
Linuron e Fluometuron seriam os mesmos porq ue pero 
tencem ao mesmo grupo qUl'mico . 
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167. Necrose em fa/has inferiores 

168. Clorose enue nervuras causada por Oiuron 
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Diuron (usado como pós-emergente) 

A aplica~ mal dirigida do diuron após a brota~o 
da mandioca causa a marte das folhas que absorveram 
o produto, e sua queda prematura .. O produto na'o é 
sistémico, e assim senda, o dano se restringe as folhas 
que receberam a pulverizaC§o. As plantas se recupera m 
normalmente. 

184 



169. Necroses de fo/has traradas por D i uron 
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Alaclor 

Este herbicida pré-emergente é altamente seletivo no 
cultivo da mandioca e mata quase todas as plantas inva
soras de folhas estreitas (gram(neas). Raras vezes oca
siona danos qu(micos, e estes só se apresentam quando 
se aplicam superdoses, por equ(voco. Neste caso, a 
mandioca mostra um amarelecimento acentuado das 
margens das folhas situadas nas porc;:aes basais da planta, 
sem necroses. O alaelor é empregado comumente mistu
rado com diuron. Esta mescla controla eficazmente tan
to as plantas invasoras de folha larga como as de folha 
estre ita. 
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, 70. Amarelecimento das margens das fo/has 
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Oxifluorfen (Goal) 

~ recomendado para" mandioca e está classificado ca· 
mo moderadamente seletivo. ¡; eficaz contra as plantas 
invasoras de folhas largas e estreitas, e permite urna 
protef;30 de até 80 días após a aplic8f;BO em pré-emer
gencía. ~ seguro tanto para solos pesados como leves 
e normalmente nao é translocado da supertrcie do 
solo até as ra(zes. Depois de aplicá-Io em solo seco, solto, 
pode apresentar dano químico das folhas inferiores se 
chegar a chover e a eh uva salpicar as part(culas de terra 
com o herbicida (foto 171). Ouando se emprega uma 
superdose, pode apresentar-se um amarelamento leve 
mais QU menos uniforme das folhas inferiores junta
mente com urn retardamento do crescimentb (foto 172) ; 
entretanto, a mandioca se recupera geralmente sem dano 
permanente. O oxifluorfen também é adequado para a 
aplicac;:ao em pós-emergencia. e mostra um efe ita aditivo 
em combinac;:ao com paraquat (Gramoxone). Esta mescla 
mata as plantas invasoras em crescimento e tem um efei 
to residual que evita o seu rebrotamento. 
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171 . D8no por salpicadura 

'72. Dano por superdose 
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Oicamba. Picloram. 2,4-0 ou 2,4.5-T 

Estes produtos nao sao recomendáveis para a man
dioca. Entretanto, pode apresentar dano quando os 
·pulverizadores estao contaminados ou quando sao apli
cados ern glebas próximas, devido a alta volatiliza~o das 
formula95es de esteres ou quando o vento transporta as 
gotas 80 mandioca!. O dano se caracteriza por urn eres
cimento irregular e distorcBes das folhas e ramas, quase 
sempre com deformacao foliar (fotos 173 e 174). O da· 
no devido ao arrastamento pelo vento ou a volatiliza
~o é normalmente menos drástico e é identificado pelo 
enrolamento dos ápices fa liares e um leve enroscamento 
para baixo (foto 174). As gemas e as folhas jovens sao 
as partes mais sens(veis a estes produtos. 
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173. Deforma~ao 
de fa/has 

174. Defo(m~ao .. _ .,.._ ""_ ,....,....-------------. 
de folhds 

175. Dano por 
volatiliza(:ao 



Paraquat e Glyphosate 

Estes herbicidas podem ser usados em aplicac;:áes di
rigidas em pós-emergencia; entretanto, podem ocasionar 
a morte do tecido foliar pulverizado QU da totalidade da 
planta se nao forem aplicados como é devido . O para
qUflt - herbicida de contato - ocasiona neeroses do 
tecido verde foliar e manchas nas ramas, nas áreas pul
verizadas, devido a destrui~ao dos cloroplastos da cé
lula (foto 176). O glyphosate é sistemico e portanto é 
translocado na planta ocasionando distor~o. murcha
mento das folhas e morte de toda a planta 80 ¡nibir a 
s(ntese de um aminoácido aromático no metabolismo 
das plantas (foto 177). O dano ocasionado por estes 
herbicidas se apresenta quando os produtos nao sao apli 
cados devidamente, permitindo um contato excessivo 
com a mandioca . A pulverizac;ao de herbicidas pÓs-emer
gentes adequadamente dirigida realiza-se empregando um 
bica com tela protetora e um espa~amento maior en 
tre os sulcos ou cavas de mandioca, o qual deve ser com
pensado por uma distancia menor entre plantas para 
mante' a mesma popula,ao (foto 178). 
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PARAQ(JAT 

116. Destruipio do recido verde 



Atrazine 

179. Amare/amenro e necrose por Atrazina 

~ urn herbicida freqüentemente empregado em milho 
e sorgo. Caso se aplique urna superdose os res(duos po
dem permanecer no solo e ocasionar síntomas de dano 
na mandioca. Causa amarelamento e necrose das folhas 
inferiores e áreas entre as nervuras. O excessa de res(· 
duos atrasa o desenvolvinwnto normal da mandioca. 
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Fórmula 1 

Nome comercial 

FORMULAC;:OES SUGERIDAS PARA 
O TRATAMENTO DE ESTACAS ANTES DO 

PLANTIO OU ARMAZENAMENTO 

Nome técnico Do ses 

Apendice 1 

(9 do produto comercial / litro de água) 

Dithane M-22 
Antracol 
Vitigran 35% 
Malathion P_M_ 4% 

Maneb 
Propineb 
Oxicloreto de cobre 
Malation ( ' ) 

( .) Com o concentrado emulsionável a 57% u,ilize 1,5 cm3 

2,22 
1,25 
2,00 
5,00 



~ Fórmula 2 
es> 

Fórmula 3 

Nome comercial 

Malathion C.E . 57% 
Bavistin P.M. 50% 
Orthocide P.M. 50% 

Orthocide P.M. 50% 
Bavistin P.M . 50% 
Aldrin 2,5% 

Nome técnico 

Malation C.E. 
Carbendazin (BCMI 
Captan 

ppm (. I 

1000 
3000 
3000 

Captan 3000 
Carbendazin (BeMI 3000 
Aldrin 

( • ) ppm == partes por milhao 
1000 ppm - 19/1itro do ingrediente ativo do produto 

Doses (Quantidade 
do produto comercial 

por litro de águal 

1,5 cm 3 

6,0 gramas 
6,0 gramas 

6,0 gramas 
6,0 gramas 
1,0 gramas/estaca 



CHAVE PARA A ID ENTlFICAc;:Ao DE ALGUMAS 
DOENC;:AS DA MANDIOCA 

l. Doenc;:as Bacterianas 

A , Manchas angulares aquosas, queima fo l iar, murcha
mento parcial ou total das ramas, exsudac;ao aquosa em 
ramas jovens, peciolos e nas manchas angulares Bacteriose 

B. Manchas angulares aquosas nos lóbulos foliares com pe
quenas exsudat;6es gomosas, ocasional mone das gemas 

Apendice 2 

da rama Mancha Angular 

C. Murchamento dos brotas terminais, podridao aquosa 
total das ramas verdes, podridao da medu la das ramas 
mad uras, perfurayaes na rama devidas a ¡oseto Podridao Bacteriana da Rama 

...a D. Galhas localizadas geralmente a partir da parte basal da 
~ rama Galha Bacteriana da Rama 



cD 11 - Doen~s vir6ticas, similares e devidas a micoplasmas 
<Xl 

A. Folhas com manchas amare ladas e distorc6es 

1. Ocorre em alta percentagem e da forma generaliza-
da na ~rea afetada Mosaico Africano 

2. Incidéncia localizada e em baixo percentual 
a. áreas amare las entre as nervuras 
b. áreas amare ladas irregulares, as vezes pontoS 

cloróticos, ao langa das nervuras 

B. Folhas com amarelecimento das nervuras , enco lhimen -

Mosaico Comum 

Mosaico Costeiro 

to e distorcao do ápice de cada lúbulo Mosaico das Nervuras 

C. Inibic;ao do engrossamento das raízes, .luberiza¡;:ao da 
epiderme da raiz , fendas reticulo.alveo lares na epiderme 
das rafzes Couro e Sapo 

D, Ananismo exagerado e prolifera¡;:ao de gemas, folhas 
normais mas muito pequenas, proliferac;ao de brotas 
a partir da estaca plantada S!Jperbrotamento (micoplasma) 
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111 - DOENI;:AS FÚNGICAS 

A. Doenc;as Foliares 

1. Manchas sobre a I.amina foliar 
a) Manchas amarelas indefinidas 
b) Manchas marrons OU brancas 

manchas marrons angulares 
manchas marrons indefinidas 
manchas marrons indefinidas com anéis 
concentricos 
manchas marronS indefinidas só nas margens. 
diston:;:áo foliar 
manchas brancas redondas ou angulares 

2. Lesoes sobre as nervuras e pedalos 

a) cancros eruptivos, com bordas marrons e centro 
branco. distorc;ao foliar 

b) pústulas marrons ou negras em ambas as faces da 
lamina foliar , distorc;ao foliar e dos pedalos 

Ofdio ou Cinza da Mandioca 

Mancha Parda 
Mancha Parda Grande 

Mancha de Anéis Circulares 

Antracnose 
Mancha Branca 

Superalongamento 

Ferrugem 



8 B. Doen¡;as da Rama 

1. lesces na porc:;ao jovem da rama 

al cancros eruptivos de tamanhos diferentes , 
alongamento dos entre-nós, morte descendente 

b) cancroS com bordas energrecidas e centro rosado , 
morte descendente 

e) cancros marrons com anéis circu lares, morte 
descendente 

dI pústulas marrons a negras, diston;ao 

2. Lesoes nas partes maduras (lignificadas) da rama, 
induzidas por vários patógenos de cultivos lenhosos, 
geralmente espécies de ctscomicetos e basidiom;cetos 

C. Doen.;as das Ra(zes 

,. Podrid6es radiculares anteriores a colheita 

al podrid6es generalizadas aquosas e com mal odor 
b) podnd5es generalizadas e sem odor 
el podrid6es localizadas e limitadas por recido sadio 

Superalongamento 

Antracnose 

Manchas de Anéis Circulares 
Ferrugem 

Váríos 

Phytophthora sp 

Pythium sp 
Vários 
Variara 
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2. Podridoes radiculares posteriores a colheita 

al deteriora~ao seca em forma de anel, estriado 
marrom-negro dos feixes vasculares 

b) deterioracao aquQsa, fermenta¡;:ao, estrias marrons 
no s feixes vasculares 

Deteriora¡;ao Fisiológica 

Deterioracao Microbiana 

CHAVE PARA IDENTIFICA!;AD DE ALGUMAS 
PRAGAS DA MANDIOCA 

1. Ácaros 

Pequenos, quase microscópicos, com 4 pares de patas, en· 
contrados em grandes quantidades na face dorsal da lamina 
foliar. 

A. ataque nas fa lhas jovens da planta, folhas com manchas 
amarelas e deformac;ao. morte do broto terminal Mononychel/us sp 

B. ataque inicial das folhas basais, folhas com pontos ama · 
relos ou avermelhados, secamento e queda das folhas Tetranychus urticae 
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C. ataque inicial nas tolhas basais, presen¡;a de manchas 
irregulares amarelo-rnarrom na face ventral da lamina 
foliar e pontos brancos (teias de aranhaJ na tace dorsa l 
da lamina foliar , ao longo das nervuras e bordos foliares Oligonychusperuvianus 

r L Insetos 

De diferentes tamanhos, se encontram sobre ou no interior 
de todas as partes da planta, ou sob o solo. 

A. Insetos ,que causam deforma¡;ao elou leso es na área foliar 
ou parte verde da planta. 

1. Atacam os brotas terminais causando deforma.;ao, 
manchas amareladas grandes e prolifera¡;:ao de gemas Trips 

2. Presen~ de manchas amare las estriadas na face 
ventral das talhas, ¡nseto pequeno (adulto car cin
za, ninfa cor brancaJ que se encontram na face dor-
sal da tolha. Percevejo de Renda 

3, Clorose e encrespa mento das felhas do broto termi· 
nal, presenc;a de fumagina, amarelamento e secamen
to das folhas basais, adulto pequeno de cer branca 
presente nos brotas tenni'na is, ninfas e pupas na face 
dorsal das folhas inferiores Mosca Branca 
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~ 4. Galhas amare las-avermelhadas, induzidas por toxina 
do ¡nseto, que se formam por um crescimento anor-

~ 

mal da folha Mosca das Galhas 

B. Insetos cortadores e/ou comedores de folhas. 

l . Desfolhamento por corte das folhas, algumas vezes 
pedalos e gemas, larvas grande de diferentes eores, 
com um chifre no extremo posterior Mandarová 

2. Desfolhamento por corte de pedaCfOs sem i-circulares 
das folhas, presenca de formigas nas plantas elou re· 
sfduos de folhas e caminhos na planta~ao Formtgas Cortadoras 

C. Insetos bloqueadores da rama 

1. Lesoes localizadas na parte terminal da planta, pre 
senlfa de eX5udado amare lo-marrom, morte do broto 
termina l e presenc;:a de larvas brancas no inte rior da 
parte atetada Larva dos Brotas 

2. Galerias n05 frutos e orif(cios nas ramas, de onde 
exsuda latex branco, as vezes morte do ter~ supe
rior da planta, pOdridao aquosa e presenc;:a de larvas 
creme-amare ladas Mosca da Fruta 



N 
O ... 3 . OriUcias e galerias nas ramas maduras e jovens, pre-

sen¡;:a de serragem e teses nos orifícios e/ou no solo Brocas da Rama 

D. Sugadores de ramas maduras e jovens, 

Debilita¡;:ao geral da planta, amarelecimento, as ve
zes acorre desfolhamento, presenoya de escamas sobre 
ramas maduras e jovens Insetos Escamosos 

E. Sugadores de ramas e folhas. 

Deforma¡;:ao dos brotas terminais, amarelecimento das 
folhas basais, presenca de fumagina em ramas e folhas. 
Presenc;a de piolhos nas ramas ou tace ventral da folha 
ou no broto terminal Cochonilha ou Pialho Farinhento 

F. Insetos que atacam as ra(zes. 

Percevejo subterraneo de patas curtas com fortes espi· 
nhas que facilitam sua mobilizac;:ao no solo, adultoS"de 
car negra, ninfa corn tórax de cor marrom e abdomem 
bram,:o creme; as cutículas das rarzes atacadas ao serem 
removidas apresentam pontos de colorac;ao marrom-ne
gra correspondente aos locais de inser(,:ao do estilete 

Percevejo Subterraneo 
da Var(ola 
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4 . Galhas amarelas-averme lhadas, induzidas por toxina 
do inseto, que se formam por um crescimento anor-
mal da folha Mosca das Galhas 

B. Insetos cortadores e/ou comedores de folhas . 

,. Desfolhamento por corte das folhas, algumas vezes 
pedolos e gemas, larvas grande de d iferentes cores, 
com um chifre no extremo posterio r Mandarová 

2. Desfolhamento por corte de peda9Qs semi-ci rculares 
das folhas, presenca de formigas nas plantas e/o u re-
siduos de folhas e caminhos na planta~ao Formtgas Cortadoras 

C. Insetos bloqueadores da rama 

, . LeIDes loca lizadas na parte terminal da planta . pre
sen¡;::a de exsudado amarelo -mar rom, morte do broto 
terminal e presen~ de larvas brancas no interior da 
parte afetada Larva dos Brotos 

2 . Galerias nos frutos e oritrcios nas ramas, de ande 
exs uda latex branco , as vezes morte do terco supe
rior da planta, podridSo aquosa e presenca de larvas 
creme·amareladas Mosca da Fruta 



~ .. 3. OriUcias e galerías nas ramas maduras e jovens, pre-
sen¡;a de serragem e teses nos orifícios e/ou no solo Brocas da Rama 

D. Sugadores de ramas maduras e jovens. 

DebilitaC§o geral da planta, amarelecimento, as ve-
zes acorre desfolhamento, presenc;:a de escamas sobre 
ramas maduras e jovens 

E. Sugadores de ramas e folhas . 

Deformac;ao dos brotas terminais, amarelecimento das 
talhas basais, presenc;.a de fumagina em ramas e folhas . 
Presenc¡:a de piolhos nas ramas ou tace ventral da tolha 

I nsetos Escamosos 

ou no broto terminal Cochonilha ou Piolho Farinhento 

F. Imetos que atacam as ra(zes. 

Percevejo subterraneo de patas curtas com tortes espí
nhas que faci litarn sua mobilizac;ao no solo , adultoS"de 
car negra, ninfa com tórax de car marrom e abdomem 
branco creme; as cutrcu!as das ra rzes atacadas ao Serem 
removidas apresentam pontos de colorac;ao marrom-ne
gra correspondente acs locais de insen;ao do estilete 

Percevejo Subterráneo 
da Vario la 



., 
o 

'" 

G. Insetos que ataca m as estacas e/ou plántulas 

1. Corte e consumo da casca e ra (zes da es taca e plán
tu las, morte descendente destas, dimi nu icao na bre
tac;ao, larvas brancas com cabec;a marrem ao redor 
das estacas ou raízes "Pao de Galinha" 

2. Merte descendente ou corte basal de plántulas , d i
minuic;ao da brotacao, consumo de casca e raízes, 
larvas de cor cinza a negro, localizadas quase sempre 
na base da planta Lagartas Cortadoras 

3. Problemas na brotac;ao, estacas com galerias e pre
senc;a do inseto no seu interior, ad ulto peq ueno de 
cer creme Cupins 
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