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APRESENTAÇÃO 

 

O presente boletim descreve de forma objetiva como deve ser realizada a poda 

da mandioca, considerando seus diversos usos. Reúne, portanto, informações 

técnicas para o entendimento dos diversos fatores envolvidos, dependendo da 

finalidade a que se proponha. Os conhecimentos expostos têm por base as 

experiências práticas que a consagram como prática cultural e os resultados de 

pesquisa que validam seu uso. 

Descreve em linguagem acessível, os diversos potenciais, até então 

subutilizados, dos restos culturais oriundos do cultivo da mandioca. Além do 

tradicional uso da parte aérea da mandioca como material de plantio, traz um olhar 

sobre o uso integral da planta de mandioca como fornecedora de biomassa para a 

produção de energia.  

Não descarta, todavia, as consequências nutricionais do uso integral da planta, 

prática que aumenta a exportação de nutrientes e pode trazer significativos impactos 

na sustentabilidade da fertilidade dos solos utilizados.  

Este boletim é destinado a engenheiros agrônomos, técnicos e agricultores que 

trabalham coma a cultura da mandioca, que possam se valer das informações aqui 

descritas para uma melhor utilização desta prática.  

 

Os autores. 
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1 Introdução 

 

Com produção de mais de 280 milhões de toneladas por ano, a mandioca 

(Manihot esculenta Crantz) é a segunda cultura alimentar mais produzida no mundo, 

ficando atrás somente do milho, e superando outras culturas importantes como o 

arroz, o trigo e a batata. Suas raízes, ricas em amido são utilizadas principalmente na 

alimentação humana e animal, sendo cultivada em mais de 100 países da zona 

tropical e sub-tropical do mundo (FAO, 2013). O Brasil ocupa a quarta posição no 

ranking dos maiores produtores mundiais de mandioca (SOUZA, 2017).  

No Brasil a mandioca responde pela produção anual de 19 milhões de 

toneladas de raízes. Ocupando quarta posição entre as principais culturas, depois da 

cana-de-açúcar, soja e milho. Em termos de área plantada utiliza 1,3 milhões de ha, 

que correspondem a apenas 1,6% de toda área plantada brasileira. A elevada 

produção mencionada justifica-se devido a sua alta capacidade produtiva. A 

produtividade média nacional de mandioca gira em torno de 15 t.ha-1. Nos principais 

estados produtores da região Centro-Sul como São Paulo e Paraná, o rendimento 

médio é superior, 24 t.ha-1 (IBGE, 2020).   

As raízes de mandioca são utilizadas como matéria prima para diversos usos 

além do alimentar e sustenta um importante parque industrial. O amido, produto 

extremamente versátil, é extraído de suas raízes, comercializado mundialmente como 

uma commodity.  

As demais partes da plantas, maniva-semente, caules e folhas, são 

considerados subprodutos embora também possam ter diversos usos. A parte aérea 

da mandioca, caules verdes e folhas podem ser utilizados na alimentação animal por 

possuírem elevado teor proteico. Parte do caule é aproveitado como maniva-semente 

no plantio. No momento da colheita, a cepa (maniva-semente) que se desenvolveu 

bastante, também é deixada no solo, e por ser lenhosa, acaba tornando-se um estorvo 

para os cultivos subsequentes. 

Com o desenvolvimento do cultivo da mandioca no mundo, a industrialização 

das raízes vem crescendo, não só para a extração de amido, mas também como 

matéria prima para a produção de etanol. A abertura desses novos mercados, uma 

cultura tradicionalmente alimentar, começa a ser explorada com enfoque de uma 

cultura industrial (FAO, 2013). Nesses sistemas agroindustriais as formas de cultivo 
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se modificam, se intensificam, e os subprodutos passam a ser avaliados como 

insumos para a geração de energia, como observa-se na agroindústria da cana-de-

açúcar. 

No Brasil, a cultura da mandioca destinada a indústria, é tradicionalmente 

cultivada com dois ciclos vegetativos e colhida com 18 a 24 meses. A poda da 

mandioca, que consiste na decepa da parte aérea rente ao solo, é realizada em dois 

momentos do ciclo produtivo das mandiocas industriais: por ocasião da colheita para 

facilitar o arranque e possibilitar a utilização dos afofadores tratorizados, e no período 

de repouso fisiológico, que ocorre entre o primeiro e o segundo ciclo vegetativos, 

possibilitando o controle das plantas infestantes com herbicidas não seletivos.  

Após a poda, geralmente realizada no período de repouso fisiológico as plantas 

de mandioca rebrotam constituindo uma nova parte aérea, com exuberante área foliar, 

que irá promover um novo ciclo de acúmulo de reservas nas raízes tuberosas. 

Diversos estudos foram realizados sobre os efeitos da poda na produção de 

raízes e os resultados mostraram que vários fatores podem influenciar a 

produtividade, dentre eles: a época da poda, a variedade, a densidade populacional 

entre outros. Estudos recentes têm avaliado também a quantidade e a qualidade dos 

subprodutos oriundos da poda, e sua utilização como insumo energético industrial 

(AGUIAR, 2011).  

O presente boletim tem por objetivo elucidar a poda da mandioca como prática 

cultural, discorrer sobre o aproveitamento da parte aérea para a alimentação animal, 

e como potencial produtora de biomassa para a geração de energia a partir dos seus 

subprodutos. Discute também as consequências da utilização quase que integral da 

planta de mandioca, que altera sua relação com o ambiente produtivo, principalmente 

no que se refere à exportação e ciclagem de nutrientes.  

 

2 O ciclo da mandioca 

 

Na maioria das regiões brasileiras, o plantio da mandioca é realizado no início 

do período chuvoso (primavera e verão), entre os meses de setembro e outubro, que 

garantem a brotação das manivas e o estabelecimento inicial das plantas. Em 

algumas regiões de clima subtropical, onde o inverno não é muito rígido, como 

algumas regiões do estado de São Paulo, o plantio pode ser realizado de maio a 
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agosto (outono e inverno), desde que ocorram precipitações suficientes para o 

desenvolvimento inicial das plantas (LORENZI, 2012).  

A mandioca é uma planta perene que a grosso modo, desenvolve as raízes 

tuberosas ao longo do ciclo juntamente com a parte aérea. Por isso, pode ser colhida 

em qualquer época do ano desde que proporcione rendimentos satisfatórios (ALVES, 

2002). Após o plantio, realizado geralmente no início do período chuvoso, as plantas 

de mandioca encontram temperaturas e disponibilidade hídrica favoráveis ao intenso 

desenvolvimento da parte aérea e raízes tuberosas. Com o fim do período chuvoso, e 

ou, a queda da temperatura, as plantas de mandioca entram em um período 

denominado repouso fisiológico, caracterizado pela senescência natural das folhas e 

redução drástica do metabolismo (LORENZI, 2012).  

Do plantio até o final do período de repouso fisiológico denomina-se um ciclo 

vegetativo, e as plantas geralmente são colhidas com 8 a 12 meses de idade. Caso 

não sejam colhidas, inicia-se um segundo ciclo vegetativo de desenvolvimento, com 

o retorno das chuvas e aumento das temperaturas. Após o segundo ciclo, as plantas 

são colhidas com 18 a 24 meses, agora em um segundo período de repouso 

fisiológico, quando acumulam dois ciclos de desenvolvimento (Figura 1). Os cultivos 

destinados à industrialização, geralmente são colhidos após dois ciclos de 

desenvolvimento, pois acumulam maiores rendimentos e um menor custo de 

produção. 

 

Figura 1. Ciclos vegetativos da mandioca no planalto paulista. Fonte: adaptado de Lorenzi & Dias  
(1993). 
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3 A poda para a retirada de material de plantio 

 

A mandioca é propagada de forma vegetativa, a partir de porções do caule das 

plantas denominados ramas. As ramas, dão origem às manivas-semente, de onde 

brotam a parte aérea e as raízes das novas plantas. Estas devem ser de 15 a 20 cm 

de comprimento, 2 a 3 cm de diâmetro, e serem oriundas do terço inferior das plantas. 

Descarta-se as porções basais quando forem muito grossas ou lenhosas, e as 

porções terminais, por serem muito jovens, finas e com poucas reservas (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Rama de mandioca utilizada 
para a retirada de material de plantio 
(maniva-semente). Fonte: o autor 

 

O rendimento de ramas para o plantio de uma determinada área, depende 

principalmente da arquitetura da variedade e seu estádio de desenvolvimento (Figura 

3). Geralmente, para o plantio de uma lavoura de mandioca, é necessário a retirada 

de ramas em outra área equivalente a 15 a 20% do tamanho da área que se deseja 

plantar, ou seja, para o plantio 10.000 m2 (1 ha) são necessárias ramas retiradas em 

uma área de 1.500 a 2.000 m2 (0,15 a 0,20 ha). 

 

Maniva- 

semente 
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Figura 3. Plantas de mandioca com diferentes arquiteturas e porte da parte aérea.  Fonte: o autor 

 

Para a obtenção de manivas de qualidade para o plantio, é necessário que 

estas estejam maduras e com bom vigor. Essas condições são encontradas 

geralmente nas plantas com idade entre 8 a 12 meses, no período de repouso 

fisiológico (LEONEL et al., 2015). Quando a colheita coincide com este período, o 

material de plantio pode ser retirado na colheita, operação que exige obrigatoriamente 

a poda da parte aérea.  

Em mandiocais cultivados por dois ciclos vegetativos, a poda é realizada no 

final do período de repouso fisiológico, entre o primeiro e o segundo ciclos, como uma 

prática cultural que possibilita o controle das plantas invasoras com herbicidas não 

seletivos. Neste caso, o corte das hastes é realizado rente ao solo, para reduzir a 

exposição das plantas remanescentes ao efeito dos herbicidas não seletivos (Figura 

4). Neste caso, proporciona um maior rendimento de ramas, quando comparado a 

poda realizada na colheita, devido a menor altura de corte das plantas. Esta prática 

permite que a poda seja realizada mais próxima da época de plantio, reduzindo o 

tempo de armazenagem das ramas para o plantio. 

Há uma crença popular que as ramas devam ser armazenadas por um período 

antes do plantio para “amadurecer”, porém, esta prática não traz bons resultados. O 

armazenamento das ramas tende a reduzir o vigor e suas reservas (LEONEL, 2015; 

LORENZI, 2012). De fato, desde que retiradas no período de repouso fisiológico ou 

próximo a ele, e quanto mais próximo do plantio, melhores serão as condições de 

vigor das ramas para o estabelecimento da lavoura. 
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Figura 4. Poda manual (A) e mecanizada (B) realizada rente ao solo entre o primeiro e segundo ciclos 

vegetativos da mandioca. Fonte: o autor 

 

Quando a poda é realizada em época que antecede o plantio, as ramas podem 

ser armazenadas por um período entre 30 a 60 dias (Figura, 5). Neste caso devem 

ser armazenadas horizontalmente, à sombra, ou no campo, desde que sejam cobertas 

com palha ou outro material para evitar a secagem das ramas e perda da capacidade 

de brotação (LORENZI, 2012). Caso o intervalo entre a retirada das ramas e o plantio, 

seja superior a 60 dias, deve-se reservar uma área para a retirada de ramas em época 

próxima ao plantio. É importante mencionar que, não se recomenda a retirada de 

ramas de plantas que tenham sido podadas (rama de rebrota) ou passados dois ciclos 

vegetativos. 

 

 

Figura 5. Ramas de mandioca retiradas para o plantio.  

Fonte: o autor 

 

 

(A) (B) 
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4 A poda para a colheita 

 

Na colheita, a poda da parte aérea da mandioca é uma prática obrigatória por 

permitir o uso dos afofadores tratorizados e facilitar em muito o arranque manual. 

Durante esta prática recomenda-se que as porções remanescentes da parte aérea 

sejam picadas rapidamente entre a poda de uma planta e outra, por acelerar o 

processo de decomposição das ramas e a ciclagem de nutrientes e não deixar restos 

culturais inteiros que possam prejudicar operações agrícolas subsequentes, como 

preparo de solo ou outros plantios.  

A poda que antecede a colheita (Figura 6) é realizada a uma altura aproximada 

de 25 a 30 cm acima do nível do solo para facilitar a colheita manual após o uso dos 

afofadores tratorizados (AGUIAR, 2011). Proporciona um rendimento de ramas para 

o plantio cerca de 20 % menor que a poda rente ao solo. 

 

 

Figura 6. Plantas podadas 25 a 30 cm acima do nível 

do solo e utilização dos afofadores tratorizados na 

colheita. Fonte: o autor 

  

A colheita da mandioca pode ser realizada durante todo o ano, porém por 

proporcionarem as maiores produtividades e devido ao maior acúmulo de amido nas 

raízes, as colheitas tendem a se concentrar no período de repouso fisiológico, 

geralmente nos meses frios e secos entre maio e setembro (LORENZI, 2012). Quando 

as raízes são colhidas para o abastecimento das indústrias, se faz necessário que o 

fluxo de matéria prima seja constante para a otimização do parque industrial, que 

tende a ficar ocioso nos períodos de entressafra. Com isso diversas políticas de preço 
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vem sendo estudadas a nível regional para compensar financeiramente os 

agricultores que colherem na entressafra (menor rendimento e menor teor de amido) 

e garantir um melhor fluxo de raízes para as indústrias. 

Como mencionado, na colheita pode-se aproveitar a poda que a antecede e 

retirar material de plantio. Isso é possível somente quando o intervalo entre a colheita 

e o plantio não ultrapasse 60 dias. Nas colheitas realizadas fora desta época, a parte 

aérea das plantas pode ser utilizada de diversas formas como veremos a seguir.  

 

5 Alimentação animal 

 

A parte aérea da mandioca, hastes e folhas, possui alto valor nutritivo. É 

constituída por proteínas, açúcares, vitaminas e minerais, essenciais para uma boa 

dieta e tem excelente aceitabilidade pelos animais (CARVALHO, 1994). As folhas da 

mandioca possuem elevado teor de proteína, próximo a 28%, sendo estas o principal 

componente qualitativo da parte aérea utilizada como forragem (BUITRAGO, 1990) 

Embora alguns autores considerem toda a parte aérea das plantas de 

mandioca como aproveitável na alimentação, apenas o terço superior que é mais 

herbáceo e enfolhado (Figura 7), deve ser utilizado (CARVALHO & KATO, 1987). 

 

 

Figura 7. Parte aérea da mandioca em pleno enfolhamento, exibindo boa qualidade nutricional (A) e 

parte aérea triturada (B) para utilização na alimentação animal.  Fonte: o autor. 

 

Como observado na figura 1, o enfolhamento das plantas de mandioca varia 

bastante durante o primeiro ciclo. Após o plantio ocorre uma fase de intenso 

crescimento vegetativo, que proporciona o maior rendimento de folhas entre os meses 

(A) (B) 
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de janeiro e fevereiro, consequentemente a melhor qualidade da parte aérea para a 

alimentação animal. No período de repouso fisiológico, as ramas encontram-se 

desfolhadas, tornando-se pouco nutritivas e muito fibrosas. 

A produção de raízes tuberosas é consequência do saldo fotossintético oriundo 

do desenvolvimento da parte aérea, por isso, quando a finalidade é a produção de 

parte aérea para a alimentação animal, a produção de raízes será menor pois o 

período de enfolhamento será reduzido, e serão utilizadas reservas das raízes para 

as novas brotações. 

Após a retirada do terço superior da parte aérea para a alimentação animal, as 

hastes remanescentes das plantas devem ser podadas rente ao solo, para 

proporcionar novas brotações e um novo ciclo de produção da parte aérea forrageira. 

A parte aérea remanescente, permanece no campo como um subproduto.  

Muitos são os modelos produtivos recomendados para a produção de 

mandioca forrageira. Alguns deles preconizam somente a produção de parte aérea 

como forrageira, outros propõem a produção de silagem ou rações mistas, com a 

utilização das raízes, outros ainda utilizam a parte aérea e a colheita de raízes para 

os mercados de farinhas e amidos. Estes modelos não serão discutidos neste boletim 

por fugirem do tema proposto. 

 

6 Subprodutos da poda como insumo energético 

  

Nos últimos anos, em termos mundiais, a produção raízes de mandioca foi a 

segunda cultura alimentar que mais cresceu, ficando atrás apenas do milho, e 

superando outras importantes culturas como o arroz, o trigo e a batata. Esse aumento 

se deu principalmente nas áreas destinadas à industrialização e demonstram que esta 

cultura tradicionalmente vista como alimentar, vem se consolidando como polivalente, 

devido a sua vocação como produtora de matéria prima para o setor industrial (FAO, 

2020).  

O amido de mandioca, seu principal produto, é uma matéria prima 

extremamente versátil, sendo amplamente utilizada na indústria alimentar e muitos 

outros segmentos industriais como o papeleiro, têxtil, tintas, colas entre outros 

(LORENZI, 2012).  
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Com as crescentes restrições mundiais ao uso de combustíveis fósseis, e 

políticas de redução da emissão de gases de efeito estufa, o setor de energias 

renováveis a base de matérias primas vegetais tem crescido consideravelmente . 

Devido ao seu alto teor de amido e elevada capacidade produtiva em ambientes 

restritivos a outras culturas energéticas, a mandioca vem se consolidando como boa 

alternativa para a produção de etanol, principalmente nos países asiáticos como a 

China (JIAO et al., 2019; DAI et al. 2006). 

A medida que a produção agrícola de mandioca para fins industriais vai 

crescendo, e o setor energético baseado nesta matéria prima vem se consolidando 

de forma competitiva em outras partes do mundo, a cultura da mandioca passa a ser 

vista não somente como uma produtora de raízes, mas como uma potencial produtora 

de biomassa (Figura 8), onde se consideram todos os seus subprodutos, ramas e 

cepa (maniva-semente na colheita), como insumos energéticos (FELTRAN et al., 

2016). 

 

 

Figura 8. Planta de mandioca observada sob o ponto 

de vista do seu aproveitamento integral: parte aérea,  

cepas e raízes. Fonte: o autor 

 

A cana-de-açúcar no Brasil é um exemplo do uso praticamente integral da sua 

biomassa para a produção de energia. Os colmos são utilizados para a produção de 

etanol e a palha oriunda de suas folhas, antes deixada no campo como um 

subproduto, se consolidou como geradora de energia em termoelétricas nas usinas 

de açúcar e álcool. O bagaço da cana-de-açúcar também é utilizado para a geração 

de energia (CONDE et al., 2005).  

Parte aérea 

Maniva semente 

Raízes 
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Com o desenvolvimento das recentes tecnologias para a produção de etanol 

de 2ª geração, a utilização dos subprodutos a base de celulose se mostra mais 

eficiente que a geração termoelétrica. Nesse contexto não só a cana-de-açúcar, como 

outras culturas potencialmente produtoras de biomassa como a mandioca, passam a 

ter seus subprodutos vistos como potenciais para a geração de energia (PEREZ, 

1982; TROMBETA & CAIXETA, 2017). 

Como visto anteriormente, para a produção de raízes para a indústria, a poda 

da mandioca proporciona subprodutos em dois momentos: parte aérea entre o 

primeiro e segundo ciclos vegetativos e a parte aérea e cepas na colheita. A poda, 

quando realizada no período de repouso fisiológico, nos dois momentos citados, 

proporciona um material com baixo valor nutritivo por estarem desfolhadas e somente 

20% da área pode ser utilizada para a retirada de material de plantio. Os 80% 

remanescente podem ser utilizados como biomassa para a produção de energia.  

Dados não publicados demonstram que 38% da biomassa seca das plantas de 

mandioca estão na parte aérea e nas cepas. Por serem um material de aspecto 

lenhoso e com baixo teor de umidade, entre 35 e 45%, possuem poder calorífico 

semelhante a outras biomassas já utilizadas para a geração de energia em sistemas 

termoelétricos e para a produção de álcool de 2ª geração. Sua constituição , 

assemelha-se aos materiais lenhosos. 

 

7 Extração de nutrientes com o uso da parte aérea  

 

A mandioca é uma cultura que produz grande quantidade de biomassa nas 

raízes e na parte aérea. Por isso, é considerada uma cultura que extrai do solo 

grandes quantidades de nutrientes. Porém, como a maioria dos cultivos é destinado à 

produção de raízes, as quantidades de nutrientes exportadas são baixas quando 

comparadas a outras culturas comerciais (Tabela 1).  

Devido às diferenças na composição nutricional das raízes e da parte aérea 

(folhas e ramas) dependendo da finalidade do cultivo da cultura da mandioca, a 

extração de nutrientes pode variar bastante. Para a produção de raízes a mandioca 

extrai 284 kg.ha-1 de N, 39 kg.ha-1 de P e 198 kg.ha-1 de K. Quantidades muito superiores 

podem ser observados quando a finalidade é a produção de parte aérea para 

alimentação animal (forragem), atingindo valores de 380 kg.ha-1, 47 kg.ha-1 de P e 256 
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kg.ha-1 de K. Os valores de K são próximos entre 167 e 186 kg.ha-1 de Ca e 42 a 67 

kg.ha-1 de Mg. Quando comparada a cultura do milho a mandioca extrai mais N que o 

milho e o feijão, e mais P e K que a cultura do feijão (Tabela 1). 

Por outro lado, quando consideramos os valores de exportação de nutrientes, 

podemos notar que a produção de raízes de mandioca exporta quantidades muito 

inferiores de N, P e K que outros cultivos. Devido a composição da parte aérea 

(presença de folhas e hastes verdes), utilizada para a produção de forragem os 

valores de exportação de nutrientes são bastante elevados, chegando a 363 kg/ha de 

N, 43Kg/ha de P, 240 kg/ha de K, 162 kg/ha de Ca e 62 kg/ha de Mg (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Extração (A) Exportação (B) e ciclagem (C) de nutrientes em kg.ha-1, das 

culturas da mandioca para a produção de raízes e forragem, milho e feijão.  

Culturas 
N P K Ca Mg 

------------------------------ Kg.ha-1 ------------------------------ 

A. Extração de nutrientes 

Mandioca para produção raízes 284 39 192 167 42 

Mandioca para produção de forragem 380 47 256 186 67 
Milho 219 57 357 40 39 
Feijão 171 21 128 60 25 

B. Exportação de nutrientes 

Mandioca para produção raízes 48 7 60 14 6 

Mandioca para produção de forragem 363 43 240 162 62 
Milho 118 44 87 6 11 
Feijão 117 15 62 9 11 

B. Ciclagem de nutrientes 

Mandioca para produção raízes 236 46 132 154 35 

Mandioca para produção de forragem 17 4 16 24 5 
Milho 101 13 269 34 25 
Feijão 54 7 66 14 14 

Fonte: adaptado de Howeler (2014) 

 

A exportação de nutrientes nas diferentes finalidades a que se destina o cultivo 

da mandioca está relacionada com a sustentabilidade e manutenção da fertilidade das 

áreas cultivadas, por meio das adubações. Embora extraia quantidades consideráveis 

de nutrientes para seu desenvolvimento, as plantas de mandioca retornam maior parte 

dos nutrientes para o solo quando a parte aérea e as cepas são deixadas no campo 

após a poda ou colheita. A tabela 1 mostra a ciclagem de 236 kg.ha-1 de N, 46 kg.ha-

1 de P, 132 kg.ha-1 de K, 154 kg.ha-1 de Ca e 35 kg.ha-1 de Mg, que retornam para o 

solo. No entanto, quando a parte aérea é utilizada para alimentação animal, as 

quantidades de nutrientes que retornam ao solo são muito inferiores, na ordem de 

apenas 17 kg.ha-1 de N, 4 kg.ha-1 de P e 16 kg.ha-1 de K. 
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A exportação de grandes quantidades de nutrientes quando se utiliza a parte 

aérea da mandioca seja para a alimentação animal ou para a produção de energia, é 

preocupante devido risco de empobrecimento do solo, caso esses montantes não 

sejam repostos pelas adubações. Todas as tabelas de adubação disponíveis para a 

cultura da mandioca, são baseadas em curvas de resposta que consideram somente 

a produção de raízes. Há que se rever este conceito uma vez que os múltiplos usos 

da parte aérea aqui aventados, aumentam em muito a exportação de nutrientes. Essa 

característica torna-se ainda mais importante quando consideramos a maioria do 

cultivo da mandioca em solos de baixa fertilidade, podendo rapidamente provocar o 

seu empobrecimento a níveis preocupantes. 

 

Considerações finais 

 

Por ser a mandioca, a quarta cultura com maior volume de produção no Brasil, 

e observarmos sua tendência mundial de crescimento, principalmente em áreas 

destinada à industrialização, torna-se importante avaliarmos a melhor utilização dos 

seus subprodutos, que correspondem a 38% da biomassa total acumulada pelas 

plantas. 

Qualquer uso que se faça da parte aérea, seja ele para a retirada de material 

de plantio, utilização na alimentação animal ou sua como insumo energético, é 

necessário o conhecimento dos ciclos vegetativos da mandioca aqui expostos. Esse 

conhecimento permite avaliar de forma mais ampla, as variações na composição da 

parte aérea e sua melhor utilização.   

A cultura da mandioca fornece não somente a parte aérea como subproduto, 

mas também a cepa, com alto potencial para produção de energia devido a sua 

composição lenhosa. Todos os usos aqui mencionados passam pela escolha da 

melhor época e forma, como será realizada a poda, fazendo desta uma importante 

prática cultural. 

No entanto, o uso integral da planta da mandioca pode proporcionar um 

aumento expressivo na exportação de nutrientes. Este fato revela a necessidade de 

revisão das recomendações de adubação, para evitar o empobrecimento dos solos 

quando se utilizam os subprodutos da mandioca, que anteriormente eram deixados 

no campo após a poda ou colheita das raízes.  
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