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2  Produzir mais com menos: Mandioca

1Mandioca: 
uma cultura 
do século 21. O 

“alimento dos pobres” 
tornou-se uma 
cultura polivalente 
que responde às 
prioridades dos países 
em desenvolvimento, 
às tendências da 
economia global e ao 
desafio da mudança 
climática. [página 4]

O aumento da demanda por mandioca 
oferece aos agricultores a oportunidade 
de intensificar a produção e aumentar sua 
renda. Mas a adoção de uma monocultura 

intensiva implica riscos, inclusive surtos de pragas  
e doenças e esgotamento dos nutrientes do solo. 
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2Sistemas 
agrícolas. 
Muitos pequenos 

produtores de 
mandioca já praticam 
três recomendações 
essenciais de 
“Produzir mais com 
menos”: cultivo 
reduzido ou zero, 
proteção do solo 
superficial com 
matéria orgânica e 
diversificação das 
culturas. [página 6] 

3Variedades  
e material  
de plantio.  

O pleno potencial 
da mandioca só será 
realizado quando as 
restrições de produção 
forem mitigadas 
em variedades de 
maior rendimento 
e os produtores de 
mandioca tiverem 
acesso confiável a 
material de plantio 
livre de doenças.   
[página 9] 

4Gestão da 
água. Uma vez 
estabelecida, 

a mandioca pode 
ser cultivada em 
áreas com índice 
pluviométrico anual 
médio de somente 

 >-. >.-. >.-. >.
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400 mm. Rendimentos 
muito mais altos 
podem ser obtidos 
com volumes maiores 
de água. [página 11] 
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Informe de política 3

Ao utilizar o modelo agrícola “Produzir mais com 
menos” da FAO, os produtores de mandioca podem 
evitar os riscos da intensificação e, ao mesmo tempo, 
realizar seu potencial de rendimentos mais altos, 
aliviar a fome e pobreza rural e contribuir para o 
desenvolvimento econômico nacional.

5 Nutrição das 
culturas. A 
combinação 

de processos de 
ecossistemas com 
uso judicioso de 
fertilizantes minerais 
forma a base de um 
sistema sustentável 
de nutrição das 
culturas que produz 
mais usando menos 
insumos externos.  
[página 13] 
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6 Pragas e 
doenças. A 
proteção da 

mandioca com 
pesticidas geralmente 
é ineficaz e raramente 
é econômica. Uma 
série de medidas não 
químicas ajuda os 
agricultores a reduzir 
as perdas e proteger o 
agroecossistema.   
[página 15]

7 Colheita, 
pós-colheita e 
valor agregado. 

Alimento para 
a família, ração 
para os animais e 
matéria-prima para 
uma ampla gama de 
produtos de valor 
agregado, desde 

8 Políticas para 
produzir mais 
com menos. 

A intensificação 
sustentável da 
produção de 
mandioca implica 
compromisso 
politico, 
investimento, apoio 
institucional e 
desenvolvimento 
tecnológico baseado 
na demanda.   
[página 20]

farinha não refinada 
até gel de amido 
de alta tecnologia, 
a mandioca é 
realmente uma 
cultura polivalente. 
[página 18]

9 Deixar os 
agricultores 
decidirem. 

Para incorporar a 
gestão sustentável de 
recursos naturais aos 
sistemas de produção 
dos pequenos 
agricultores, é preciso 
que a pesquisa e 
extensão deixem de 
“ensinar” e passem a 
“aprender”.  [página 22]
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4  Produzir mais com menos: Mandioca

1. Mandioca: uma cultura  
do século 21
O “alimento dos pobres” tornou-
se uma cultura polivalente que 
responde às prioridades dos países 
em desenvolvimento, às tendências 
da economia global e ao desafio da 
mudança climática.

A mandioca (Manihot esculenta 
Crantz) é cultivada por pequenos 
agricultores em mais de 100 países 
tropicais e subtropicais. Graças ao 
uso eficiente da água e dos nutrientes 
do solo e tolerância a seca e ataques 
esporádicos de pragas, a mandioca 
pode produzir rendimentos razoáveis, 
usando poucos insumos (ou mesmo 
nenhum), em áreas com solos pobres e 
chuvas imprevisíveis. 
 As raízes da mandioca são muito 
ricas em carboidratos, o que as torna 
uma fonte importante 
de energia. Podem 
ser consumidas 
frescas após 
cozimento, 
processadas 
em produtos 
alimentícios ou 
dadas como ração 
aos animais. O amido 
da mandioca pode ser 
usado numa ampla gama de 
indústrias, desde a fabricação 
de alimentos e produtos 

farmacêuticos até a produção de ma-
deira compensada, papel e bioetanol. 
Em alguns países, a mandioca também 
é cultivada para consumo das suas fo-
lhas, que contêm até 25% de proteínas. 
 Entre as culturas alimentares bási-
cas, a mandioca sempre foi vista como 
a menos adequada à intensificação. 
A aplicação do enfoque da Revolução 
Verde à intensificação – baseado no 
uso de variedades geneticamente 
uniformes, cultivo intensivo, irrigação, 
fertilizantes e pesticidas – se mostrou 
inapropriada para a mandioca em áreas 
não irrigadas. 
 Mas a importância da mandioca 
mudou de maneira impressionante. A 
FAO estima uma colheita global em 
2012 de mais de 280 milhões de to-

neladas, um aumento de 
60% em relação a 2000. 

Os rendimentos 
médios globais 
aumentaram em 

quase 1,8% ao 
ano na última 

década, para 
12,8 toneladas por 

hectare. Com me-
lhor gestão das culturas 

e do solo, e variedades de alto 
rendimento mais resistentes 

a seca, pragas e doenças, a 

Cultivada quase exclusivamente 
por pequenos agricultores de baixa 
renda, a mandioca é uma das poucas 
culturas básicas que pode ser produzida 
eficientemente em pequena escala.
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mandioca pode produzir rendimentos 
médios estimados em 23,2 toneladas.
 O crescimento da produção de 
mandioca provavelmente vai se acele-
rar nesta década. Outrora considerada 
o “alimento dos pobres”, a mandioca 
emergiu como uma cultura polivalente 
para o século 21, que responde às prio-
ridades dos países em desenvolvimento, 
às tendências da economia global e aos 
desafios da mudança climática. Em 
resumo:

 Desenvolvimento rural. As auto-
ridades nos países tropicais estão 
reconhecendo o enorme potencial 
da mandioca para estimular o 
desenvolvimento industrial rural e 
elevar a renda rural. 

 Segurança alimentar urbana. Um 
importante fator no aumento da 
produção rural será os altos preços 
dos cereais, que provocaram a infla-
ção global dos preços dos alimentos 
em 2008. 

 Substituição de importações. A fari-
nha de mandioca produzida no país 
pode substituir a farinha de trigo 
usada no pão. 

 Energia renovável. A demanda de 
mandioca como fonte de bioetanol 
está crescendo. A produção global de 
bioetanol pode chegar a 155 bilhões 
de litros em 2020. 

 Novos usos industriais. A mandioca 
só perde para o milho como fonte 
de amido. Recentes mutações da 
mandioca produzem amido que será 
muito procurado pela indústria. 

 Adaptação à mudança climática. 
Das principais culturas alimentares 
na África, a mandioca deve ser a me-
nos afetada por condições climáticas 
previstas em 2030.

À medida que cresce a demanda co-
mercial, a mandioca provavelmente vai 
registrar um aumento da monocultura 
em campos maiores, adoção genera-
lizada de genótipos de rendimento 
mais alto e maior uso de irrigação e 
agrotóxicos. A monocultura intensiva 
pode simplificar a gestão e inicialmente 
favorecer rendimentos mais altos. A 
experiência demonstra, porém, que 
também aumenta a prevalência de pra-
gas e doenças e acelera o esgotamento 
dos nutrientes do solo. 

Entre 1980 e 
2011, a produção 
mundial de 
mandioca 
aumentou mais 
do dobro, de 
124 milhões 
para 
252 milhões 
de toneladas. 
Somente a 
produção de 
milho teve um 
crescimento 
maior.
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6  Produzir mais com menos: Mandioca

2. Sistemas agrícolas 
Muitos pequenos produtores 
de mandioca já praticam três 
recomendações essenciais de 
“Produzir mais com menos”: cultivo 
reduzido ou zero, proteção do solo 
superficial com matéria orgânica e 
diversificação das culturas.

O modelo agrícola “Produzir mais com 
menos” da FAO procura limitar o dis-
túrbio mecânico do solo minimizando 
o preparo e o trabalho da terra com 
rastelo ou enxada. O cultivo conven-
cional contínuo com arado montado 
em trator, rastelo ou arado mecânico 
enterra a cobertura protetora do solo, 
mata a biota do solo, provoca rápida 
decomposição de matéria orgânica e 
degrada a estrutura do solo pulverizan-
do os agregados do solo. 

 O rendimento da cultura não de-
pende do preparo, mas das condições 
do solo. As mudas de mandioca podem 
ser plantadas, e podem produzir bons 
rendimentos, em solo que não foi 
arado, desde que seja saudável, bem 
estruturado e livre de compactação. 
Em solos degradados, o cultivo da 
mandioca sem aradura pode produzir 
rendimentos mais baixos inicialmente. 
Contudo, no longo prazo – ao reduzir 
a mineralização, erosão e perda de 
água, ajudando a acumular matéria 
orgânica e mantendo a estabilidade 
agregada do solo e drenagem interna – 
a eliminação da aradura faz com que a 
raiz se desenvolva o máximo possível. 
Uma vez restaurada a saúde do solo, 
a terra não arada pode produzir altos 
rendimentos, a um custo menor tanto 

 Ao promover programas de produ-
ção intensificada da mandioca, as auto-
ridades devem considerar as lições da 
mudança abrupta na produção global 
de cereais: décadas de cultivo intensivo 
esgotaram os recursos naturais de mui-
tos agroecossistemas, ameaçando sua 
futura produtividade, e aumentaram 
os gases de efeito estufa responsáveis 
pela mudança climática. A aplicação do 
mesmo modelo à produção de mandio-
ca implica riscos semelhantes. 

O modelo “Produzir mais com menos” 
(Save and Grow) de intensificação da 
produção baseado nos ecossistemas 
que a FAO propõe envolve a “ecologi-
zação” da Revolução Verde mediante 
práticas agrícolas que mantêm solos 
saudáveis, cultivam uma gama mais 

ampla de espécies e variedades vegetais 
em associações, rodízios e sequências, 
usam variedades bem adaptadas de 
alto rendimento e sementes de boa 
qualidade, administram a água com 
eficiência para obter mais lavouras por 
gota e controlam as pragas mediante 
gestão integrada. 
 Este guia mostra como os princípios 
de “Produzir mais com menos” podem 
ser aplicados à intensificação da 
produção de mandioca. Com “Produzir 
mais com menos”, os países em de-
senvolvimento podem evitar os riscos 
da intensificação insustentável e, ao 
mesmo tempo, realizar o potencial da 
mandioca para produzir rendimentos 
mais altos, aliviar a fome e a pobreza 
rural e contribuir para o desenvolvi-
mento econômico nacional.
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para o agricultor quanto para a base de 
recursos naturais do sistema agrícola. 
 Os produtores de mandioca devem 
ser incentivados a adotar o cultivo 
mínimo e, idealmente, o cultivo zero, 
especialmente em solos friáveis bem 
agregados com níveis adequados de 
matéria orgânica. Mesmo quando o 
cultivo conservacionista produz rendi-
mentos mais baixos, oferece vantagens 
econômicas aos agricultores: menos 
gastos com combustível e equipamento 
necessário para o cultivo convencional 
e a oportunidade de produzir man-
dioca de modo mais intensivo e sus-
tentável, sem necessidade de grandes 
volumes de insumos externos. 
 O cultivo reduzido ou zero também 
será importante como alternativa 
ao cultivo convencional em áreas de 
produção de mandioca afetadas pela 
mudança climática. Onde há poucas 
chuvas, ajudará a conservar a umidade 
do solo; onde há muitas chuvas, ajudará 
a reduzir a erosão do solo e melhorar a 
estrutura do solo, permitindo melhor 
drenagem interna. 

Junto com o cultivo reduzido ou zero, 
a FAO recomenda a manutenção da 
cobertura orgânica do solo, usando 
resíduos das culturas e palha, para 
proteger a superfície, reduzir o escor-
rimento e a erosão e eliminar plantas 
daninhas. 
 A cobertura do solo é especialmen-
te importante na produção da man-
dioca: já que o crescimento inicial da 
mandioca é lento, o solo fica exposto 
ao impacto direto das chuvas durante 
os primeiros 2 a 3 meses de seu ciclo de 
crescimento, e o amplo espacejamento 
entre as plantas favorece o surgimento 
de plantas daninhas. Os legumes de 
rápido crescimento eliminam muitas 
plantas daninhas que normalmente 
proliferam durante o estabelecimento 
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8  Produzir mais com menos: Mandioca

e após a colheita da mandioca, pro-
porcionando assim um controle das 
plantas daninhas menos trabalhoso 
que a limpeza manual e menos caro do 
que a aplicação de herbicidas. 
 A cobertura vegetal 
também serve como 
camada isolante que reduz 
as variações diurnas de tem-
peratura e evaporação da 
água. Aumenta o conteúdo 
de matéria orgânica do solo 
e proporciona um ambiente 
favorável aos microrganis-
mos e fauna subterrânea. 
Ao criar condições físicas 
do solo – temperaturas 
menores, níveis mais altos de umidade, 
maior capacidade de infiltração da 
água e menor evaporação – a cobertura 
vegetal favorece rendimentos mais 
altos. 

O modelo “Produzir mais com 
menos” incentiva os agricultores a cul-
tivar uma maior variedade de espécies 
em consórcio, sequência e rotação, po-
dendo incluir árvores, arbustos e pasta-
gens. A mistura de culturas diversifica 
a produção, que ajuda os agricultores 
a reduzir os riscos, responder a mu-
danças na demanda do mercado e se 
adaptar a choques externos, inclusive a 
mudança climática. A rotação ou con-
sórcio de culturas que demandam nu-
trientes com legumes que enriquecem 
o solo e culturas de raízes curtas com 

outras de raízes profundas mantém a 
fertilidade do solo e a produtividade e 
interrompe a transmissão de pragas e 
doenças específicas. 
 Os pequenos produtores de man-

dioca em muitas partes dos 
trópicos intercalam esse 
cultivo com culturas de 
maturação precoce, como 
milho, arroz de terras altas 
e vários legumes de grãos. 
A intercalação protege o 
solo do impacto direto da 
chuva, reduz a erosão do 
solo e limita o crescimento 
das plantas daninhas. Além 
disso, produz culturas que 

podem ser colhidas em épocas dife-
rentes durante o ano, aumenta a renda 
líquida total por unidade de terra e 
reduz o risco de perda total da lavoura. 
O cultivo da mandioca com legumes 
de curta duração também fornece 
carboidratos e proteínas, a base de uma 
alimentação sadia para a família do 
agricultor. 
 Em áreas marginais onde a man-
dioca é a principal cultura, pode haver 
rotação com legumes de grãos, como 
amendoins, munguba e soja, que fixam 
o nitrogênio atmosférico e o tornam 
disponível para a cultura sucessiva de 
mandioca. O plantio sequencial de 
mandioca e feijão-fradinho melhora 
a fertilidade do solo a ponto de poder 
reduzir as aplicações de fertilizantes 
minerais, sem perda de rendimento.

Na Tailândia, 
a intercalação 
da mandioca 
com feijão-
fradinho resulta 
geralmente em 
rendimentos 
mais baixos, 
mas ração 
animal 
suficiente para 
produzir uma 
renda líquida 
maior. 
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3. Variedades e material 
de plantio
O pleno potencial da mandioca só 
será realizado quando as restrições 
de produção forem mitigadas em 
variedades de maior rendimento e 
os produtores de mandioca tiverem 
acesso confiável a material de plantio 
livre de doenças. 
 
O pool genético da mandioca consiste 
das espécies cultivadas Manihot escu-
lenta e cerca de 100 espécies silvestres. 
Tanto as espécies silvestres quanto as 
tradicionais são fontes primárias de 
genes e combinações de genes para 
novas variedades. 
 Os biotecnólogos e geneticistas 
moleculares têm usado acessos à man-
dioca em bancos genéticos para deter-
minar os genes que controlam traços 
específicos. Com a redução no custo 
da biologia molecular e biotecnologia, 
chegou a hora de começar a caracteri-
zação genômica da diversidade genética 
da mandioca e preencher as lacunas 
nas coleções de germoplasma antes que 
se perca uma diversidade valiosa. 
 As espécies silvestres da mandioca 
podem dar uma contribuição impor-
tante para a criação de variedades 
adequadas à intensificação com poucos 
insumos. Contudo, as espécies silves-
tres de Manihot têm sido mal coletadas 
e estão ameaçadas em muitos de seus 
habitats nativos. É preciso agir com 
urgência para criar reservas in situ da 
Manihot selvagem. 
 É preciso haver harmonização de 
dados sobre acessos ao banco genético 
e uma geração e disseminação de 
dados mais eficiente para facilitar a 
aquisição de germoplasma que possa 
ser usado para aumentar variações he-
reditárias localmente disponíveis para 

melhoramento genético da mandioca. 
Mediante o Tratado Internacional 
sobre Recursos Genéticos de Plantas 
para Alimentação e Agricultura, a FAO 
pode proporcionar uma plataforma 
neutra de cooperação sinérgica. 

A criação de variedades de maior 
rendimento com resistência ou tole-
rância a estresses bióticos e abióticos 
contribuiu para grandes aumentos nos 
rendimentos da mandioca nos últimos 
30 anos. O Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) criou 
clones com resistência a bacteriose e 
pragas da mandioca e tolerância a po-
dridão das raízes. Na África, o Instituto 
Internacional de Agricultura Tropical 
(IITA) produziu variedades melhoradas 
com traços como resistência ao mosai-
co africano e ácaro verde. 
 Com a mudança climática amea-
çando a agricultura em muitas partes 
do mundo, os esforços de melhora-
mento se concentrarão cada vez mais 
em “empilhar” múltiplos traços em 
variedades de elite. Também é preciso 
atribuir mais ênfase ao desenvolvimen-
to de variedades adaptadas localmente 
que podem produzir rendimentos 
muito bons para uma ampla gama de 
usos finais, com necessidade mínima 
de agrotóxicos ou irrigação.
 Os programas nacionais de me-
lhoramento devem ser incentivados a 
introduzir os produtos de atividades 

As raízes da 
mandioca 
são cônicas, 
cilíndricas ou 
irregulares, 
de cor creme, 
amarela e 
marrom claro a 
escuro. 
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 Na ausência desses sistemas, os 
programas de desenvolvimento da 
mandioca na África têm usado um 
enfoque comunitário de 3 níveis para a 
multiplicação rápida. No nível superior, 
o material dos criadores é multiplicado 
em estações de pesquisa e fazendas 
do governo para produzir sementes 
básicas limpas e saudáveis. O nível 
secundário envolve multiplicação adi-
cional nas fazendas, em geral realizada 
por grupos de agricultores e ONGs. O 
material certificado é distribuído para 
multiplicação terciária em áreas de 
cultivo. 
 Em outros lugares, o uso de 
material de plantio de má qualidade 
continua sendo uma das principais 
causas dos baixos rendimentos. Os 
agricultores podem ajudar a melhorar 
a situação com melhores práticas 
agronômicas. Eles devem cortar hastes 
de plantas vigorosas que não mostram 
sintomas de pragas ou doenças. As has-
tes cortadas precisam ser armazenadas 
verticalmente à sombra, com a base 
descansando em solo que tenha sido 
revolvido com uma pá e regado regu-
larmente. As estacas cortadas da haste 
devem ter 20 cm de comprimento, com 
5 a 7 nódulos, e mergulhadas em água 
quente por 5 e 10 minutos para matar 
pragas ou organismos que causam 
doenças porventura presentes. 
 Os agricultores podem aumentar 
o tamanho da próxima colheita de 
mandioca cortando hastes somente 
de plantas bem fertilizadas com altos 
rendimentos. Essa prática simples au-
mentará acentuadamente a produção, 
especialmente de variedades tradicio-
nais que podem ser suscetíveis a pragas 
e doenças. 

A planta da 
mandioca tem 
3 a 11 lóbulos 
de folha lisos 
ou enrolados, 
arranjados em 
forma de espiral 
em torno da 
haste.

pré-melhoramento do CIAT e IITA 
em seus próprios programas que usam 
espécies silvestres e outros genótipos 
preferidos dos agricultores como pais. 
Até agora, o foco tem se concentrado 
em avaliar linhagens para ampla adap-
tação; esse trabalho deve ser comple-
mentado com a introgressão de traços 
de materiais localmente adaptados. 
 A participação dos agricultores nos 
experimentos de variedade e critérios 
de seleção deve se tornar um passo 
essencial no desenvolvimento de novas 
variedades. Os critérios dos agriculto-
res devem informar todas as etapas de 
seleção e os experimentos nos campos 
dos agricultores devem começar o mais 
cedo possível no processo de seleção. 

A disponibilidade e uso de material de 
plantio de alta qualidade que mantém a 
pureza genética e está livre de doenças 
e patógenos são cruciais para a produ-
ção intensificada da mandioca. Embora 
tenham sido desenvolvidos protocolos 
para a rápida multiplicação da man-
dioca, poucos países têm um sistema 
formal de sementes da mandioca. 

Estacas 
cortadas 
de hastes 
saudáveis 
livres de pragas 

e doenças têm um índice maior 
de germinação e produzem 
rendimentos mais altos.
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4. Gestão da água 

Uma vez estabelecida, a mandioca 
pode ser cultivada em áreas com 
índice pluviométrico anual médio 
de somente 400 mm. Rendimentos 
muito mais altos podem ser obtidos 
com volumes maiores de água.

Embora a mandioca possa aguentar 
períodos de seca, é muito sensível ao 
déficit de água no solo durante os três 
primeiros meses após o plantio. A falta 
de água em qualquer momento nesse 
período inicial reduz significativamen-
te o crescimento das raízes e brotos e 
prejudica o desenvolvimento subse-
quente das raízes armazenadoras. 
 Uma vez estabelecida, a mandioca 
pode ser cultivada em áreas com 
índice pluviométrico anual médio de 
somente 400 mm. Rendimentos muito 
mais altos podem ser obtidos com 
volumes maiores de água. Pesquisas na 
Tailândia indicam que o rendimento 
máximo das raízes está correlacionado 
com um índice pluviométrico total 
de cerca de 1.700 mm do quarto ao 
décimo primeiro mês após o plantio. 
A mandioca também responde bem à 
irrigação. Em experimentos na Nigéria, 
os rendimentos da raiz aumentaram 
seis vezes quando a quantidade de água 
em irrigação suplementar por goteja-
mento igualou o volume de chuvas da 
estação. 

Na maioria das regiões do mundo, a 
mandioca é quase exclusivamente uma 
cultura não irrigada. Em áreas com 
apenas uma estação chuvosa por ano, 
os agricultores geralmente plantam 
assim que as chuvas começam. O 

adiamento do plantio pode provocar 
reduções drásticas nos rendimentos. 
Em áreas com duas estações chuvosas 
relativamente curtas por ano, a man-
dioca pode ser plantada no início ou 
meados de qualquer uma das estações 
chuvosas e colhida 10 a 14 meses de-
pois, de preferência durante a estação 
seca. 
 O plantio no início da estação 
chuvosa geralmente produzirá os ren-
dimentos mais altos porque as plantas 
têm um solo adequadamente úmido 
durante a parte mais crítica do seu ci-
clo de crescimento. Contudo, pesquisas 
demonstram que os rendimentos po-
dem variar de acordo com a variedade 
usada, tipo do solo, idade da planta na 
colheita e intensidade e distribuição 
das chuvas durante o ano. 
 Os métodos de plantio precisam ser 
ajustados às condições de umidade do 
solo se não houver irrigação. Quando 
o solo não é bem drenado e muito 
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O adiamento 
do plantio 
para depois 
de junho no 
sul da Nigéria 
pode provocar 
reduções 
drásticas nos 
rendimentos, de 
até 60%.

cassava PT.indd   11 20/07/2013   10:55:30



12  Produzir mais com menos: Mandioca

molhado devido a fortes chuvas, é 
melhor plantar estacas no topo de 
cristas ou montes de terra para manter 
as raízes acima da água parada. 
 Contudo, se a mandioca for planta-
da durante os ciclos secos, os índices de 
germinação das estacas e sobrevivência 
das plantas são bem mais altos quando 
as estacas de mandioca são plantadas 
em terreno plano, devido ao conteúdo 
de umidade ligeiramente mais alto da 
camada superficial do solo. As estacas 
devem ser plantadas a uma profundi-
dade de 5 a 10 cm, em solos pesados e 
úmidos, mas um pouco mais profundas 
em solos secos e de textura leve para 
evitar o calor e falta de umidade da 
superfície. 
 Se as primeiras chuvas forem 
intensas, o risco de alagamento é maior 
em solos rasos e em solos mal drenados 
compactados por equipamento pesado 
de aragem. O risco de alagamento 
pode ser reduzido com cultivo zero, 
que melhora a drenagem interna. 
Onde a aradura for praticada, o solo 
deve ser preparado quando não estiver 
nem muito seco nem muito úmido. Se 
necessário, pode-se usar um arado de 
subsolo para revolver a camada de solo 
compactado. 
 O plantio mais para o final, em 
vez do início, da estação chuvosa 
usualmente resulta em rendimentos 

mais baixos, mas tem algumas vanta-
gens: menos concorrência das plantas 
daninhas – se a cultura for colhida 
fora da estação – e possibilidade de 
preços mais altos no mercado. Outra 
vantagem é que o plantio tardio não 
coincide com outras importantes ativi-
dades agrícolas, de modo que há menos 
concorrência pela mão de obra. 

A mandioca beneficia de irrigação 
suplementar durante períodos de 
estiagem. Pesquisas na Índia constata-
ram que durante períodos de seca os 
rendimentos cresceram com maiores 
volumes de irrigação superficial. A 
irrigação plena, cobrindo 100% das ne-
cessidades de água da cultura, dobrou o 
rendimento obtido sem irrigação. 
 A irrigação por gotejamento 
faz um uso mais eficiente da água 
proporcionando aplicações pequenas 
e frequentes, o que poupa água, mas 
mantém a umidade do solo num nível 
altamente favorável ao crescimento da 
cultura. Em experimentos realizados 
na Índia, a irrigação por gotejamento 
produziu aproximadamente o mesmo 
rendimento da irrigação por transbor-
damento – em torno de 60 toneladas 
por ha – usando 50% menos água. 
Quando a água aplicada na irrigação 
por gotejamento era igual à irrigação 
por transbordamento, os rendimentos 
continuaram a aumentar substancial-
mente, para 67,3 toneladas por hectare. 
 Resultados semelhantes foram 
registrados em experimentos no 
sudoeste da Nigéria. Em terrenos com 
irrigação suplementar por gotejamento, 
os rendimentos se elevaram acentuada-
mente com maiores níveis de água. Os 
aumentos nos rendimentos com baixos 
índices de aplicação foram significati-
vos: uma irrigação que aumentava em 
20% a água fornecida quase dobrava os 
rendimentos.  

Com irrigação 
por gotejamento, 
os pesquisadores 
aumentaram 
os rendimentos 
de 4,6 para 
28 toneladas por 
hectare.
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5. Nutrição das culturas

A combinação de processos de 
ecossistemas com uso judicioso 
de fertilizantes minerais forma a 
base de um sistema sustentável de 
nutrição das culturas que produz 
mais usando menos insumos 
externos.

A mandioca é altamente tolerante a 
solos ácidos e formou uma associação 
simbiótica com fungos do solo que 
ajudam suas raízes a absorver fósforo e 
micronutrientes. Já que a maioria dos 
nutrientes absorvidos encontra-se nas 
hastes e folhas, devolvê-los ao solo aju-
da a manter a fertilidade do solo para a 
próxima cultura. 
 Sua capacidade de produzir rendi-
mentos razoáveis em solos pobres deu 
origem à crença de que a mandioca 
não requer fertilizantes minerais, nem 
responde a eles. Mas os resultados de 
extensos testes revisados pela FAO 
mostram que muitas variedades de 
mandioca se beneficiam da fertiliza-
ção. A necessidade de fertilizante da 

mandioca está aumentando, à medida 
que os meios tradicionais de manter a 
fertilidade do solo são abandonados em 
sistemas de produção mais intensivos. 
 Os rendimentos da mandioca 
poderiam aumentar acentuadamente se 
os agricultores tivessem acesso a ferti-
lizantes minerais a um preço razoável. 
Na República Democrática do Congo, 
o uso de variedades melhoradas e fer-
tilizante mineral provocou aumentou 
nos rendimentos da mandioca de 30 a 
160%. 
 Inicialmente, a mandioca deve ser 
fertilizada com quantidades aproxi-
madamente iguais de nitrogênio (N), 
fósforo (P) e potássio (K). Contudo, se 
a cultura for cultivada continuamente 
por muitos anos, a proporção de N-P-K 
precisa ser modificada para compensar 
a eliminação de nutrientes, especial-
mente potássio, na colheita.
 Isso pode ser feito usando fertili-
zantes compostos com elevado conteú-
do de K e N e relativamente baixo P.
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rendimento 
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na Tailândia.
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14  Produzir mais com menos: Mandioca

 Para diminuir os custos de insu-
mos, os agricultores devem reduzir a 
volatilização do nitrogênio e perdas de 
nutrientes provocadas pelo escoamento 
e erosão cobrindo sempre com solo os 
fertilizantes aplicados. A provisão de 
nitrogênio fertilizante também pode 

ser otimizada com ureia 
comprimida em supergrâ-
nulos ou pílulas de ureia 
cobertas com pasta feita 
de óleo da semente de 
nim. Ambas as tecnologias 
desaceleram considera-
velmente a nitrificação da 
ureia, reduzindo as perdas 
causadas pelo ar e escoa-
mento superficial da água. 

 Embora o fertilizante mineral possa 
ajudar a elevar os rendimentos, por si 
só não pode sustentar a produção no 
longo prazo em terras degradadas. Os 
agricultores podem manter e melhorar 
a qualidade e saúde do solo usando 
outras medidas do modelo “Produzir 
mais com menos”: 
 A intercalação com legumes de 

grãos disponibiliza um pouco de 
nitrogênio para a mandioca. Na 
Nigéria, após dois anos de inter-
calação da mandioca com soja, a 
incorporação de resíduos da soja 
provocou aumentos de 10 a 23% nos 
rendimentos. Pesquisas em dois 
lugares da República Democrática do 
Congo constataram que o plantio de 
quatro fileiras de amendoins entre 
fileiras bem espaçadas de mandioca 
também aumenta o rendimento das 
raízes.

 Cultivo em faixas com arbustos 
leguminosos de rápido crescimento 
também podem ser um meio eficaz 
de melhorar a fertilidade do solo. No 
Vietnã, o cultivo em faixas com duas 
espécies leguminosas, Leucaena leu-
cocephala e Gliricidia sepium, teve 

um efeito benéfico acentuado e con-
sistente sobre a mandioca no longo 
prazo, com ou sem fertilizante. 

 A adubação verde – isto é, espalhar 
os resíduos dos legumes antes de 
plantar a mandioca – também 
melhora a fertilidade do solo. 
Adubos verdes eficazes incluem 
feijão-fradinho, amendoins, guandu 
e feijão-da-flórida. Na Colômbia, a 
cobertura com resíduos de legumes 
nativos resultou em aumento 
dos rendimentos semelhante ao 
obtido com fertilizante mineral. 
Na República Democrática do 
Congo, a incorporação ao solo de 
2,5 toneladas por ha de matéria seca 
da flor silvestre Tithonia diversifolia 
produziu um coeficiente custo-
benefício mais alto que o uso de 
fertilizante mineral. 

 Esterco animal e adubo orgânico são 
boas fontes de matéria orgânica, 
que melhoram a estrutura do solo, 
aumentam a capacidade de retenção 
de água e troca de cátions, fornecem 
micronutrientes e promovem a 
atividade subterrânea de minhocas, 
bactérias e fungos. Em experimentos 
realizados na Indonésia, uma 
combinação de 5 toneladas de adubo 
orgânico com uso judicioso de 
fertilizante mineral produziu rendi-
mentos mais altos do que somente 
com fertilizante. 

O controle da erosão do solo é essen-
cial para uma gestão sustentável da fer-
tilidade do solo. O cultivo da mandioca 
tende a causar mais perdas do solo 
devidas a erosão do que a maioria das 
outras culturas, especialmente quando 
os agricultores não usam culturas de 
cobertura ou palha para proteger o 
solo. 
 As práticas de “Produzir mais com 
menos” reduzem significativamente 

Tithonia 
diversifolia, um 
girassol tropical, 
proporciona 
uma cobertura 
rica em 
nutrientes. 
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6. Pragas e doenças
A proteção da mandioca com 
pesticidas geralmente é ineficaz e 
raramente é econômica. Uma série 
de medidas não químicas ajuda os 
agricultores a reduzir as perdas e 
proteger o agroecossistema.

Como outras culturas, a mandioca 
é vulnerável a pragas e doenças que 
podem causar grandes perdas de 
rendimento. Em algumas regiões, a 
incidência de pragas e doenças está 
aumentando à medida que a cultura 
é cultivada de maneira mais intensiva 
em áreas maiores e plantada o ano todo 
para processamento industrial. 
 Já que os inseticidas, fungicidas 
e herbicidas sintéticos perturbam o 

equilíbrio do ecossistema natural e po-
dem exacerbar problemas de pragas e 
doenças, o modelo “Produzir mais com 
menos” procura minimizar seu uso 
mediante a gestão integradas de pragas, 
uma estratégia de proteção das plantas 
que melhora os processos biológicos 
e a biodiversidade que apoiam a pro-
dução agrícola. Uma série de medidas 
sustentáveis não químicas pode ajudar 
os produtores de mandioca a reduzir as 
perdas devidas a pragas e doenças. 
 A bacteriose, uma das doenças da 

mandioca mais generalizadas, é 
transmitida por material de plantio e 
ferramentas infectadas. Para contro-
lá-la, pode-se usar variedades com 
boa tolerância, mergulhar as hastes 

o escoamento e a erosão. Uma opção 
é o cultivo mínimo ou zero, que 
desacelera a decomposição da matéria 
orgânica e mantém a estabilidade 
agregada e drenagem interna do solo. 
Se a terra for preparada usando arado 
convencional, é preciso arar e abrir 
sulcos nos declives ao longo da curva 
de nível, e as curvas de nível devem ser 
plantadas com sebes não competitivas 

de capim ou leguminosas para reduzir 
o escoamento e recolher os sedimentos 
erodidos. 
 Pesquisas efetuadas na Colômbia e 
em vários países da Ásia mostram que 
todas as medidas de controle da erosão 
foram intensificadas mediante aplica-
ção de fertilizante mineral, levando a 
uma cobertura mais rápida do solo pela 
copa das plantas.

Amigos e inimigos da mandioca. À esquerda, 
aleirodídeo e cochonilhas-farinhentas, 

frequentemente responsáveis por grandes 
perdas de rendimento. À direita, dois inimigos 
naturais das pragas da mandioca: joaninhas 

(Coccinellidae) e crisopídeo.
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em água quente antes do plantio, 
esterilizar as ferramentas com 
desinfetante e intercalar culturas 
para reduzir a disseminação entre 
plantas. 

 Doenças virais são usualmente 
transmitidas por material de plantio 
infectado. Além disso, aleirodídeos 
são vetores de vírus que causam o 
mosaico da mandioca e a doença 
do listrado castanho, que podem 
provocar perda total da cultura. 
As principais recomendações para 
controle do mosaico da mandioca e 
da doença do listrado castanho são 
aplicação rigorosa de procedimentos 
de quarentena durante intercâmbio 
internacional de germoplasma e 
práticas culturais, especialmente 
o uso de cultivares resistentes ou 
tolerantes e material de plantio livre 
de vírus. 

 A podridão da raiz ocorre princi-
palmente em solos mal drenados 
durante períodos de chuvas intensas. 
Na Colômbia, os agricultores elimi-
naram a podridão plantando estacas 
tiradas de plantas saudáveis, usando 
cinzas e folhas secas como aditivo 
do solo e fertilizante, e intercalando 
com feijão-fradinho. Um controle 
biológico eficaz é a imersão das esta-
cas numa suspensão de Trichoderma 
viride, um fungo do solo que parasita 
outros fungos transmitidos pelo 
solo.

 Os aleirodídeos são provavelmente 
a praga mais daninha em todas as 
regiões produtoras de mandioca. 
Embora alguns agricultores usem 
inseticidas para controlar aleirodí-
deos, a aspersão em geral é ineficaz. 
Por outro lado, a não aspersão de in-
seticida permite o controle biológico 
pelos inimigos naturais dos aleirodí-
deos. Um experimento de dois anos 
na República dos Camarões consta-
tou que a intercalação da mandioca 
com milho e feijão-fradinho estava 
associada a uma redução de 50% na 
população adulta de aleirodídeos e 
de 20% na incidência do mosaico da 
mandioca. 

 A cochonilha-farinhenta se alimenta 
da mandioca e injeta uma toxina que 
provoca o definhamento das folhas. 
Um surto regional da cochonilha-
farinhenta na África Subsaariana 
foi controlado com a introdução de 
um inimigo natural da América do 
Sul, Anagyrus lopezi, uma minúscula 
vespa que bota seus ovos na praga 
(as larvas matam o hospedeiro). Um 
surto sério de cochonilha-farinhenta 
na Tailândia em 2009 foi superado 
rapidamente com a soltura de 3 mi-
lhões de pares de A. lopezi na área 
infestada. 

 Os ácaros constituem uma praga 
importante em todas as regiões pro-
dutoras de mandioca. A introdução 
de ácaros verdes da América Latina 
devastou a produção africana de 

Folhas deformadas, 
falta de clorofila, 
manchas e 
murchamento: 
sintomas do mosaico 
da mandioca. 
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mandioca no início dos anos 1970. 
Foram controlados por um ácaro 
predador introduzido do Brasil, 
que reduziu substancialmente o 
dano causado pela praga. Os ácaros 
da mandioca também podem ser 
controlados usando variedades re-
sistentes ou tolerantes e fertilizando 
a cultura para aumentar o vigor da 
planta. 

Algumas pragas e doenças da mandio-
ca foram acidentalmente introduzidas 
em espécies estreitamente relacionadas 
com a mandioca, como Jatropha 
curcas. Deve-se tomar cuidado especial 
ao transferir material de plantio de 
espécies correlatas entre países, e 
grandes plantações de Jatropha should 
não devem ser localizadas em regiões 
produtoras de mandioca. 

O lento crescimento inicial da 
mandioca dá às plantas daninhas a 
oportunidade de emergir e competir 
fortemente pela luz do sol, água e 
nutrientes. As práticas do modelo 
“Produzir mais com menos” para 

controlar plantas daninhas incluem in-
centivar o crescimento inicial vigoroso 
com fertilização e – na estação seca 
– irrigação por gotejamento, cobertura 
do solo com palha e intercalação com 
culturas de rápido crescimento e curta 
duração que podem ser colhidas quan-
do a copa da mandioca se fecha e as 
plantas daninhas ficam na sombra. 
 Arrancar as plantas daninhas 15, 
30, 60 e 120 dias após o plantio ajudou 
a obter rendimentos da mandioca de 
18 toneladas por ha, somente 8% menos 
que os obtidos quando as plantas 
daninhas foram controladas com 
herbicidas. 
 Contudo, os herbicidas são frequen-
temente usados em grandes proprieda-
des ou quando a mão de obra é escassa 
ou muito cara. Já que muitos produtos 
são altamente tóxicos, os agricultores 
precisam ser cuidadosos ao escolher o 
herbicida e seguir as recomendações 
dos especialistas locais em proteção 
de plantas. Os produtos devem ser re-
gistrados e aprovados localmente, com 
instruções claras para um manuseio e 
uso seguro.

A arma secreta 
da Tailândia 
para acabar 
com um surto 
nacional de 
cochonilhas-
farinhentas foi a 
minúscula vespa 
Anagyrus lopezi 
(acima).
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7. Colheita, pós-colheita  
e valor agregado
Alimento para a família, ração para 
os animais e matéria-prima para 
uma ampla gama de produtos de 
valor agregado, desde farinha não 
refinada até gel de amido de alta 
tecnologia, a mandioca é realmente 
uma cultura polivalente.  

As raízes da mandioca podem ser 
colhidas em qualquer época entre 
6 e 18 meses após o plantio. Quando 
há escassez de alimentos, podem ser 
colhidas à medida que for necessário, 
frequentemente uma planta – ou 
mesmo uma raiz – de cada vez. Uma 
vez colhidas, as raízes são consumidas 
diretamente pela família do agricultor, 
dadas como ração aos animais ou ven-
didas para processamento numa ampla 
gama de produtos de valor agregado. 
Contudo, as raízes colhidas se deterio-
ram rapidamente e o processamento 
deve ter início dentro de 48 horas. 
 A raiz não é a única parte da planta 
que pode ser aproveitada. As folhas 
da mandioca podem ser cozidas como 
verdura ou usadas para criar bicho-da-
seda. A parte verde da haste superior é 
dada como ração para bois e búfalos e 
as lâminas das folhas para porcos e ga-
linhas. Os tocos são queimados como 
lenha e as hastes lenhosas são moídas 
e usadas como substrato para cultivar 
cogumelos. 

Alimento para consumo direto. 
As folhas jovens da mandioca são 
regularmente colhidas e cozidas para 
consumo humano na África Central. 
As folhas tenras contêm até 25% de 
proteína e são uma fonte valiosa de 

ferro, cálcio e vitaminas A e C. O valor 
de mercado das folhas de mandioca 
em áreas onde são consumidas muitas 
vezes é mais alto que o das raízes. 
 As raízes da mandioca são lavadas 
e descascadas antes de serem fervidas, 
cozidas a vapor ou torradas. Na 
África Ocidental, as raízes raladas 
são fermentadas e depois torradas 
para produzir uma farinha granulada 
chamada gari, ou secas ao sol, moídas 
e misturadas com água para fazer uma 
massa chamada fufu. Na Indonésia, raí-
zes cortadas em fatias finas são fritas, 
cobertas com condimentos e vendidas 
nos mercados locais. 
 A farinha de mandioca de alta 
qualidade não é fermentada e pode ser 
usada como substituto da farinha de 
trigo em pães e tortas. O amido nativo 
extraído das raízes é usado em muitos 
produtos alimentícios. A extração do 
amido pode ser feita em praticamente 
qualquer escala: em unidades domés-
ticas de produção artesanal ou em fá-
bricas totalmente mecanizadas. Muitas 
unidades artesanais de produção de 
amido operam no Camboja, Índia, 
Indonésia e Vietnã, com uma produção 
diária de 60 kg por trabalhador. O 
processamento semimecanizado pode 
produzir até 10 toneladas por dia. 

Usos industriais. O amido modi-
ficado de mandioca é produzido, 
principalmente na Ásia, para uso 
como matéria-prima na produção de 
adoçantes, frutose, álcool e glutamato 
monossódico, bem como em madeira 
compensada, papel e têxteis. Em 
instalações modernas de extração do 
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Na África Central, folhas jovens e 
tenras da mandioca são regularmente 
colhidas e cozidas como uma hortaliça 
rica em proteínas.

amido, a produção diária pode chegar a 
300 toneladas. 
 Cada vez mais, a mandioca também 
está sendo usada para a produção de 
etanol combustível; em 2012, a China 
produziu 780 milhões de litros de 
bioetanol com 6 milhões de toneladas 
de mandioca seca. Duas recentes 
mutações da mandioca podem ex-
pandir consideravelmente seu uso na 
indústria: uma mutação induzida com 
grânulos de amido muito pequenos, 
que oferece uma taxa mais rápida de 
hidrólise do que outros amidos, e uma 
mutação espontânea com amido sem 
amilose que rivaliza com o melhor 
amido de milho ceráceo. 

Ração animal. Tanto as raízes como as 
folhas da mandioca podem ser usadas 
como ração animal na fazenda ou 

como ingrediente de ração comercial. 
Na Ásia, pequenos agricultores e seus 
parceiros de comercialização fornecem 
grandes quantidades de raspas de man-
dioca para a indústria de exportação 
de ração animal. Raspas secas ao sol 
são moídas e transformadas em pó que 
pode ser misturado com fontes de pro-
teína vegetal para fazer uma ração ani-
mal nutritiva. Os animais criados com 
ração de mandioca geralmente têm boa 
saúde, boa resistência a doenças e baixa 
taxa de mortalidade, e precisam de 
poucos antibióticos em sua ração (ou 
até mesmo nenhum antibiótico). 
 A ração de folhas secas da mandio-
ca (ou “feno de mandioca”) usualmente 
é obtida cortando a parte superior da 
planta em intervalos de 2,5 a 3 meses 
durante o ciclo de crescimento da 
mandioca. Pesquisas demonstraram 
que a suplementação com 1 a 2 kg de 
feno de mandioca por animal por dia 
aumenta os rendimentos de vacas 
leiteiras e pode melhorar a qualidade 
do leite e sua conservabilidade. 
 A forragem é feita de folhas corta-
das misturadas com pequenas quanti-
dades de ração de raiz de mandioca ou 
farelo de arroz. Guardadas em recipien-
tes herméticos, as folhas fermentam 
e, após cerca de 90 dias, estão prontas 
para serem dadas como ração a porcos 
e bois. Em experimentos realizados no 
Vietnã, uma ração contendo 15% de 
folhas da mandioca melhorou o ganho 
diário de peso dos porcos e reduziu os 
custos de alimentação em 25%.
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8. Políticas para produzir 
mais com menos
A intensificação sustentável 
da produção de mandioca 
implica compromisso politico, 
investimento, apoio institucional 
e desenvolvimento tecnológico 
baseado na demanda.

Na maioria dos países, a produção de 
mandioca é intensiva em mão de obra 
e orientada para a subsistência, com 
baixos níveis de absorção de tecnologia, 
altos custos de produção e perdas 
pós-colheita, além de ligações fracas 
com os mercados. A transformação do 
subsetor exigirá a identificação de ca-
deias de valor rentáveis e preferências 
de mercado, bem como estratégias para 
reduzir a variação de preços e melhorar 
a qualidade, volume e confiabilidade 
da produção. Não há um conjunto de 
recomendações que sirva para todas as 
situações. Mas é possível identificar os 
principais aspectos de políticas e insti-
tuições que propiciem a intensificação 
sustentável da produção de mandioca 
dos pequenos agricultores. 

Promover estratégias e práticas de 
“Produzir mais com menos”. Em 
muitos países, sistemas de produção 
com poucos insumos já incorporam 
as principais práticas de “Produzir 
mais com menos”, como o cultivo 
reduzido, uso de culturas de cobertura 
e cobertura vegetal e intercalação de 
culturas. Os serviços de extensão serão 
cruciais para aproveitar essas práticas 
assegurando acesso a conhecimento 
externo relevante e vinculando-o com 
o vasto conhecimento dos pequenos 
agricultores. Os produtores de mandio-
ca talvez precisem de incentivos para 

administrar serviços de ecossistemas, 
como conservação do solo e proteção 
da biodiversidade. 

Facilitar melhoramentos na cadeia de 
fornecimento de insumos. Os gover-
nos devem incentivar o investimento 
privado na produção de insumos e 
estabelecer linhas de crédito para ha-
bilitar os fornecedores privados a orga-
nizar compras a granel que assegurem 
sua disponibilidade oportuna. As ins-
tituições que facilitam a participação, 
como organizações de agricultores, 
ajudam a reduzir os custos de transa-
ção do acesso a mercados de insumos. 
Embora os esquemas de “subsídios 
inteligentes” possam ajudar os peque-
nos agricultores a comprar fertilizantes 
a preços inferiores aos do mercado, os 
fundos de crédito rotativo baseados 
em grupos constituem uma fonte mais 
sustentável de financiamento. 

Controlar pragas e doenças. Os pro-
gramas de intensificação da mandioca 
devem promover a gestão integrada de 
pragas, que se baseiam em cultivares 
resistentes, agentes de controle bioló-
gico, biopesticidas e gestão do habitat 
para proteger as culturas. O aumento 
do movimento internacional de germo-
plasma da mandioca exigirá melhores 
medidas fitossanitárias para assegurar 
que o material de plantio seja livre de 
pragas e doenças. Métodos robustos de 
detecção e diagnóstico para impedir o 
movimento de patógenos são essenciais 
para melhorar a segurança da quaren-
tena e ajustar as normas fitossanitárias 
nacionais às convenções e protocolos 
comerciais internacionais. 
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Apoiar a pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico da mandioca. A pesquisa 
aplicada pode facilitar a transformação 
da mandioca ajudando a desenvolver 
variedades com resistência a doenças e 
pragas, tecnologias de irrigação eficien-
tes e máquinas agrícolas apropriadas. 
As políticas devem promover parcerias 
público-privadas para o desenvolvi-
mento de tecnologias e vinculá-las aos 
mercados para facilitar a ampliação 
de inovações bem-sucedidas. Por 
exemplo, o Instituto Tailandês de 
Desenvolvimento da Tapioca está tra-
balhando com o CIAT e a Universidade 
Kasetsart para criar variedades de 
mandioca de amido ceráceo adaptadas 
às condições de cultivo da Tailândia. 

Melhorar a infraestrutura rural. O 
investimento em estradas, instalações 
de armazenamento e capacidade de 
processamento nas zonas de produção 
ajudará a conectar os produtores 
e processadores de mandioca com 
crescentes mercados de produtos 
intermediários que têm vida útil mais 
longa. Além disso, contribuirá para a 
estabilização dos preços, diminuirá 
as perdas pós-colheita e reduzirá os 
custos de transação. Com tecnologia e 
equipamento apropriado, instalações 
comunitárias de processamento podem 
produzir farinha de mandioca de alta 
qualidade, farelo e lascas para indús-
trias rurais e urbanas, permitindo que 
os agricultores retenham uma porção 
maior do valor agregado. 

Desenvolver cadeias de valor e mer-
cados. Os governos devem promover o 
investimento privado no processamen-
to da mandioca e fomentar associações 
que conectem os produtores aos 
processadores. As partes interessadas 
do setor da mandioca talvez precisem 
de ajuda para iniciar associações 

que envolvam todo o setor ou uma 
atividade específica. Os planejadores 
devem combinar o apoio ao subsetor 
da mandioca com ações para desen-
volver setores conexos; por exemplo, 
o aumento da produção de farinha de 
mandioca de alta qualidade exigirá o 
fortalecimento de ligações com o setor 
de panificação. 

Reduzir a exposição dos agricultores 
à volatilidade dos preços. A garantia 
de um preço razoável pelos produtos 
incentivará os agricultores a investir 
na produção. Um enfoque consiste em 
subsídios do governo. Enfoques mais 

sustentáveis incluem a produção por 
contrato, que ajuda a reduzir os custos 
de transação dos insumos e comer-
cialização dos produtos agregando 
pequenos lotes de terras agrícolas. Os 
governos dos países em desenvolvi-
mento também devem promover maior 
disponibilidade do seguro agrícola, que 
aumenta a capacidade dos agricultores 
para assumir riscos.

Práticas de 
“Produzir 
mais com 
menos”, como 
a intercalação 
de culturas, 
geram uma 
renda líquida 
maior que a 
monocultura. 
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9. Deixar os agricultores 
decidirem 

Levando a colheita 
para casa. No 
mundo todo, 
os agricultores 
produziram cerca 
de 280 milhões 
toneladas de 
mandioca em 2012.

Para incorporar a gestão sustentável 
de recursos naturais aos sistemas de 
produção dos pequenos agricultores, 
é preciso que a pesquisa e extensão 
deixem de “ensinar” e passem a 
“aprender”.

Os produtores de mandioca precisam 
ser convencidos de que as práticas de 
“Produzir mais com menos”, baseadas 
no ecossistema, são melhores do que 
as que eles já utilizam e – ainda mais 
importante – que eles terão benefícios 
econômicos no curto prazo. É impor-
tante, portanto, que os produtores 
de mandioca estejam envolvidos em 
todas as etapas da pesquisa agrícola e 
desenvolvimento de tecnologias e que 
eles testem e validem as práticas desti-
nadas a melhorar a produtividade e 
sustentabilidade de seus sistemas 
de produção. 

A pesquisa participati-
va surgiu nos anos 1990 
porque a pesquisa 
agrícola tradicional 
não conseguia 
produzir melhoras 
significativas 
no bem-estar 
dos agricultores 
de baixa renda 
em ambientes 
propensos a risco. A 
diferença entre a pesquisa 
participativa e o enfoque 
tradicional de “transferên-
cia de tecnologia” é que os 
extensionistas não promo-
vem ou recomendam uma 

determinada prática ou tecnologia. Em 
vez disso, fornecem um menu de op-
ções que os agricultores podem testar 
em suas próprias plantações, com ajuda 
de pesquisadores ou extensionistas. 
 O Centro Internacional de 
Agricultura Tropical tem usado ampla-
mente a pesquisa participativa na Ásia 
para o desenvolvimento e transferência 
de tecnologias de produção da man-
dioca. Com a pesquisa participativa, os 
membros de um grupo de produtores, 
ou agricultores de uma aldeia ou 
distrito, diagnosticam os principais 
problemas encontrados na produção 
de mandioca e consideram possíveis 
soluções. 

Os agricultores, então, 
preparam e aplicam 
experimentos de 3 a 5 
tratamentos alterna-
tivos, junto com uma 
prática tradicional. 
Na época da colheita, 

todos os agricultores 
da área são convi-
dados para um dia 
de campo quando 
examinam os 

testes e discutem os 
resultados. Durante o 
dia de campo, os fun-

cionários apresentam 
os resultados médios 
dos vários tipos de 
experimentos, bem 

como os custos de 
produção e a renda bruta e 

líquida de cada tratamento. 
Com base nessa infor-

mação, os agricultores 
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podem selecionar os tratamentos que 
consideram mais adequados para suas 
próprias condições. 
 Uma avaliação independente do 
impacto constatou que, na Tailândia, 
todos os agricultores que participaram 
dos experimentos haviam adotado 
variedades melhoradas e 98% deles o 
uso de fertilizante mineral. Numa pro-
víncia do Vietnã, melhores tecnologias 
e práticas agronômicas aumentaram 
o rendimento médio por hectare 
de 8,5 toneladas em 1994, quando 
começaram os experimentos, para 
36 toneladas em 2003. 
 Os experimentos na Ásia também 
mostram claramente que os agricul-
tores preferem os tratamentos que 
produzem rendimentos sustentáveis e a 
renda líquida mais alta. 

As escolas agrícolas incentivam um 
processo de aprendizado em grupo e 
foram originalmente desenvolvidas 
pela FAO no final dos anos 1980 
para promover a gestão integrada de 
pragas nas plantações de arroz na 
Ásia. Nessas escolas, os agricultores 
podem aprofundar seu conhecimento 
dos processos do agroecossistema e 
testar práticas que controlem pragas e 
doenças e melhorem a sustentabilidade 
dos rendimentos. 
 Na África, a disseminação de novas 
cepas dos vírus que causam o mosaico 
da mandioca e, mais recentemente, 
a doença do listrado castanho serviu 
como ponto de entrada para promover 
a gestão integrada de pragas e pro-
dução ecológica. As escolas agrícolas 
conectam-se com programas que 
distribuem variedades de mandioca 
tolerantes a doenças e as testam em 
campos de multiplicação. Esse apren-
dizado na prática proporciona aos agri-
cultores a oportunidade de desenvolver 
estratégias para atacar os problemas de 

doenças de maneira mais eficaz, além 
de melhorar suas práticas de produção 
da mandioca. 
 Na República Democrática do 
Congo, um projeto da FAO capacitou 
facilitadores para ajudar 30 escolas 
agrícolas na província de Kinshasa, 
onde os rendimentos da mandioca 
estavam caindo devido a ataques de 
pragas, doenças e esgotamento dos nu-
trientes do solo. Mediante capacitação 
no uso de material de plantio saudável, 
cobertura vegetal e intercalação de 
culturas, as escolas agrícolas ajudaram 
os agricultores a aumentar os rendi-
mentos em até 250%. 
 No Gabão, a pressão das pragas e 
doenças, a falta de variedades melho-
radas e o uso de métodos ineficientes 
mantiveram o rendimento da mandio-
ca dos pequenos agricultores abaixo 
de 8 toneladas por ha. Nas escolas 
agrícolas, cerca de 750 produtores me-
lhoraram suas habilidades na seleção 
de material de plantio saudável. Muitos 
começaram a usar variedades de alto 
rendimento com resistência ao mosaico 
da mandioca, bem como práticas 
melhoradas, como evitar o cultivo em 
solos úmidos e plantar estacas ao longo 
de curvas de nível de terras em declive 
para limitar os danos da podridão 
das raízes. Também aprenderam a 
importância de arrancar regularmente 
as ervas daninhas, plantar em fileiras e 
otimizar as densidades de plantio. 
 Uma avaliação feita em 2012 cons-
tatou que, graças principalmente ao 
uso de variedades de alto rendimento, 
gestão integrada de pragas e práticas 
de cultivo conservacionistas, os agri-
cultores triplicaram os rendimentos 
da mandioca. Em uma província, os 
rendimentos chegaram a 30 toneladas 
por hectare.
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Este informe de política baseia-se em 
Save and Grow: Cassava, o primeiro de 
uma série de guias sobre a aplicação 
prática do modelo agrícola “Produzir 
mais com menos” da FAO baseado em 
ecossistemas.

Save and Grow: Cassava 
A guide to sustainable production 
intensification (FAO, 2013)

140 pp. 182 x 257 mm,  brochura
ISBN 978-92-5-107641-5
E-ISBN 978-92-5-107642-2 
www.fao.org/ag/save-and-grow/

Para obter um exemplar do livro, 
contate o Sales and Marketing Group 
da FAO: publications-sales@fao.org

Projeto: Thomas+Sansonetti   
Ilustrações: Cecilia Sanchez

SAVE AND GROW

Cassava
A GUIDE TO SUSTAINABLE PRODUCTION INTENSIFICATION

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA

Como o modelo agrícola  
“Produzir mais com menos” da FAO pode ajudar 

a tornar o cultivo intensivo da mandioca  
mais produtivo, rentável e sustentável. 

cassava PT.indd   24 20/07/2013   10:55:44


