
1. Introdução  

Até 1988 a produção  de mandioca  era baseada em  variedades locais cultivadas essencialmente em regime de 

sequeiro nas zonas húmidas e sub húmidas . Nos finais de 1988, surge a doença causada pelo “Vírus do 

Mosaico Africano” (ACMV) na Ilha de Santiago, comprometendo  30-85%  do cultivo da mandioca. O  aumento 

da  incidência do vírus  e  as  fracas precipitações ocorridas ao longo dos anos 90 levam  a um recuo na 

produção  e  à substituição  duma parte de mandioca  no sequeiro  pela batata-doce e/ou a sua transferência 

para o regadio. Perante este cenário o INIA (atual INIDA) inicia um programa de introdução de   variedades a 

partir de instituições internacionais.  Entre 1989 e 1999 , com a colaboração  de projetos da FAO “Multiplicação 

rápida de batata-doce e mandioca “ e “Desenvolvimento de setor hortícola”, foram  introduzidas do Brasil e do 

IITA - Nigéria várias coleções de acessos a partir de material in vitro , sementes botânicas e mini estacas.  

O programa tem por objetivo  identificar clones  com alto potencial de rendimento, tolerantes ao ACMV,  

maturidade precoce, ampla adaptabilidade e boas qualidades culinárias. Uma vez  identificados, estes são  

liberados aos agricultores.  
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2. Ações implementadas e resultados 

Realizou-se um programa intensivo de investigação aplicada  integrando  as seguintes atividades: 

• Introdução, aclimatação, testes de comportamento para a seleção dos melhores clones e sua  

conservação em bancos de germoplasma; 

• Melhoramento genético, que consistiu no poli cruzamento de variedades locais com variedades 

introduzidas do IITA (Nigéria), seguido de seleção clonal;  

• Realização de testes de praticas culturais associadas à micro irrigação: (mandioca em monocultura , 

consorciação da mandioca com hortícolas de ciclo curto, fertilização, densidade de plantação, controlo 

integrado de pragas e doenças  com ênfase para o controlo biológico da mosca branca) 

•  Utilização de  tecnologia de  multiplicação  favorável (técnica de multiplicação rápida) para a liberação 

em larga escala de material vegetal melhorado  aos agricultores . 
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3. Conclusão  

 A  investigação aplicada  trouxe inovações. Procurou 

formas de conviver com a seca e direcionou  o 

trabalho de forma a encontrar tecnologias adaptadas 

às condições edafo-climáticas locais. Como resultado 

variedades de mandioca tolerantes ao ACMV,  mais 

produtivas e com boas qualidades culinárias foram 

seleccionadas e difundidas.  

A adoção de novas variedades reflecte-se  em maior 

oferta e consequentemente uma baixa significativa do 

preço da mandioca no mercado.    
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Fig. 1: A - variedade local sensível ao ACMV; B – variedade melhorada – 

tolerante ao ACMV.  
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Fig. 2: Avaliação de clones  em ensaios de comportamento : Estações experimentais do INIDA  em 

Tarrafal  (C) e S. Domingos (D) 

Fig. 4: Transferência de novas tecnologias e habilidades: colheitas de ensaios assistida por agricultores 

nas estações experimentais do INIDA em Tarrafal (C) e S. Domingos (D)   

Fig. 5: Os Agricultores beneficiam dos resultados da Investigação  

 Parcela de mandioca – Ribeira de Flamengos    
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Fig. 3: Práticas culturais  que otimizam a produção: C - parcela de ensaio com diversas variedades em 

Tarrafal; D- Ensaio mandioca consorciada com repolho em S. Domingos 
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