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RESUMO

Há um elevado consumo de mandioca de
mesa em Dourados, MS, Brasil. Esta

hortaliça é uma importante fonte de
calorias para a população local. Este

trabalho teve por objetivo traçar um cenário
da produção, comercialização e consumo

da mandioca em MS. Os resultados
mostraram que o sistema de produção da
mandioca, em MS, é caracterizado por um
baixo nível de tecnologia, tais como cultivo

sem fertilizantes e calcário para reduzir a
acidez dos solos, controle inadequado de

pragas e falta de planejamento para o
cultivo da hortaliça. Há algumas

características importantes envolvendo a
comercialização da mandioca, tais como: a

presença marcante de atacadistas, que
compram e vendem o produto a prazo; o
mercado prefere as mandiocas de polpa

amarela; para obter o produto o
comerciante tem que percorrer em torno de

30km; os supermercados são os
principais pontos de comércio e a venda

das raízes da mandioca é mais
rotineiramente feita com o produto na

forma descascada, embalada e congelada.
O consumo de mandioca é elevado em

todas as camadas sociais, mas decresce
à medida que a renda familiar aumenta.

PALAVRAS- CHAVE

Aipim,

macaxeira,

mercado.

ABSTRACT

There is a high consumption of table
manioc in Dourados, MS, Brasil. This
vegetable is an important source of
calories for the local people. This work
aimed at drawing a picture of the
production, commercialization, and
consumption of the manioc in MS. The
results showed that the system of the
manioc production in MS is characterized
by a low usage technology, like culture
without fertilizer and cornbrash to reduce
the acidity of the soils, improper control of
plagues and lack of planning for the
culture of the vegetable. There are some
important characteristics involving the
commercialization of the manioc, such as:
the remarkable presence of wholesalers,
who buy and sell the product on account;
the market favour the yellow pulp maniocs;
in order to buy the product, the trader has
to cover about 30km; the supermarkets are
the main trading points and the selling of
the manioc is more frequently carried
when the product is peeled, packed and
frozen. The consumption of manioc is high
among all social classes, but it decreases
as the family income increases.

KEY-WORDS

Sweet cassava,
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1 INTRODUÇÃO

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é conhecida pelo papel social
que desempenha, em particular junto às populações de menor renda. É fonte
calórica para mais de 500 milhões de pessoas no mundo (SOUZA; MATOS;
ALMEIDA, 1990). Com uma produção mundial, em torno, de 120 milhões de
toneladas anuais, é o sexto produto alimentar da humanidade em volume de
produção. Nos trópicos, onde é cultivada, essa importância passa para terceiro
(LORENZI et al., 1996). O Brasil é um dos maiores produtores mundiais. Com
uma produção anual superior a 20 milhões de toneladas, a mandioca constitui
numa das principais atividade agrícolas do País. Lorenzi e Dias (1993) estimam
que, no Brasil, 50% da produção destinam-se à alimentação humana e o restante
à animal.

A mandioca destinada ao consumo “in natura”, também conhecida como
mandioca de mesa, mansa, aipim e macaxeira, constitui-se numa das hortaliças
mais apreciadas na culinária sul-mato-grossense. É acompanhante obrigatório de
várias iguarias locais. O consumo “per capta” anual de mandioca de mesa em Mato
Grosso do Sul é de, aproximadamente, 23 kg, sendo 124% superior à média nacional,
que é de 10 kg (OTSUBO; MELO FILHO, 1999). O consumo médio semanal, por
família, é de 1,82 kg. Esse número é superior às principais hortaliças como o tomate
(1,73kg), a cebola (1,04 kg) e a batata (1,64 kg). Os maiores consumidores de
mandioca de mesa estão situados nas regiões de Bodoquena (2,79 kg/família/
semana), Aquidauana (2,26 kg/família/semana) e Dourados (2,25 kg/família/semana)
(REZENDE, 1998).

O presente trabalho teve por objetivo caracterizar o sistema produtivo, a
comercialização e o consumo de mandioca de mesa em Dourados (MS).

2 MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado no município de Dourados-MS (22º14´S, 54º48´W,
452m), que apresenta uma extensão territorial de 4.096,9 km2 e uma população
de 164.674 habitantes, dos quais, apenas, 9,1% no meio rural.
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A coleta das informações para a realização da pesquisa baseou-se na
aplicação de quatro tipos diferentes de questionários, conforme os setores
envolvidos: produtores, atacadistas, estabelecimentos de comercialização
(varejistas) e consumidores. Foram elaborados questionários específicos para
cada seguimento, utilizando questões abertas e fechadas. As questões pertinentes
buscaram caracterizar cada setor, identificando as relações estabelecidas entre
os integrantes do processo, a dinâmica da cadeia produtiva e os principais
problemas enfrentados. A pesquisa de campo teve início na primeira quinzena de
agosto de 2001. Foram realizadas visitas nos locais determinados, em alguns
casos, com agendamento prévio. Os primeiros entrevistados foram os
estabelecimentos comerciais (varejo), uma vez que possuíam informações sobre
compra e venda, seja de atacadista e/ou produtores. Com os dados obtidos sobre
fornecedores, buscou-se, em seguida, entrevistá-los. O mesmo ocorreu com os
produtores que foram citados como os principais fornecedores para os atacadistas
ou intermediários na atividade. No total foram entrevistados 176 pessoas, sendo
40 estabelecimentos de comércio, oito atacadistas de mandioca, 20 produtores
e 108 consumidores finais.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Características da produção da mandioca de mesa

Observou-se que, entre os entrevistados, 10% realizam o preparo de solo
de forma manual e 90% mecânico. Dentre os que utilizam preparo mecânico de
solo, 50% utilizam grade aradora + grade niveladora; 16,7% arado + grade aradora;
27,8% grade aradora e 5,5,% grade niveladora. A utilização contínua de grade
aradora é conhecida principalmente pelos seus efeitos, como a formação do
chamado pé de grade. Quanto à procedência dos implementos utilizados no
preparo de solo, verificou-se que em 45% dos casos são próprios e 55% alugados.

Quanto aos aspectos de conservação de solo e água, nas áreas em que
a mandioca é cultivada, de modo geral, não se observam grandes problemas
como presença de voçorocas. Um dos fatos que contribui para esse quadro é a
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baixa declividade observada nas propriedades que cultivam mandioca. De
qualquer forma, em 58% das propriedades se observa alguma prática de manejo
e conservação do solo, sendo as mais frequentes o terraço e o preparo do solo
em nível. Porém, 42% não utilizam nenhum tipo de prática de conservação de
solo ou água. Esse último dado é preocupante, pois a mandioca é uma cultura
altamente erosiva, em raão de seu crescimento inicial ser muito lento e o
espaçamento utilizado para seu cultivo muito amplo, fazendo com que ocorra
uma demora em cobrir o solo para protegê-lo da degradação da sua estrutura
pelas chuvas e enxurradas (SOUZA; SOUZA, 2000).

Com relação ao controle das ervas daninhas, 100% é feito de maneira
manual, sendo que em 10% dos casos, utilizam uma complementação com tração
animal entre os 30 e 40 dias após brotação. Para a mandioca a concorrência por
nutrientes e água, nos primeiros estágios de desenvolvimento da cultura , pode
diminuir consideravelmente a produção final (CARVALHO, 2000).

Um dos aspectos tecnológicos que afetam a produção, produtividade e a
sustentabilidade do sistema de produção é a utilização de corretivos e fertilizantes.
Nesse aspecto, a análise de solo exerce um papel preponderante no planejamento
de cultivo da propriedade. Assim a realização da amostragem e mais ainda, a
qualidade com que a mesma é executada, é muito importante, uma vez que erros
cometidos nessa fase não podem ser corrigidos no laboratório. Dentre os produtores
de mandioca em Dourados (MS), 85% nunca realizaram coleta de solo para análise
do mesmo (química ou física) e entre aqueles que o fizeram, 67% foram feitos
pelos próprios produtores e 33% por técnicos, o que pode colocar em dúvida a
qualidade da coleta. Quanto à aplicação de corretivo do solo, 95% dos produtores
não o fazem, pois, segundo os mesmos, há uma interferência negativa na qualidade
das raízes quanto ao cozimento além de não alterar a produção final, fato esse
corroborado por vários resultados de pesquisa que não observaram respostas
positivas com a aplicação de corretivo do solo. Porém, apesar de a mandioca
tolerar razoavelmente bem a acidez do solo, Lorenzi e Dias (1993) salientam que a
correção desse fator permite aumentar a disponibilidade de nutrientes considerados
essenciais às plantas, além de fornecer alguns deles, como o cálcio e o magnésio.
De qualquer forma, o bom manejo de corretivos e fertilizantes deveria ser uma
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preocupação para quem cultiva essa tuberosa, uma vez que grandes quantidades
de nutrientes, em especial o potássio, o nitrogênio e o cálcio, são exportados na
produção da parte aérea e raiz. Contudo a pesquisa observou que 70% dos
produtores não adubam a sua lavoura, o que pode comprometer o solo, quanto ao
desgaste de nutrientes, a longo prazo.

Apesar de o Brasil ser considerado como centro de origem e dispersão
da mandioca, existindo algo, em torno, de 4000 variedades, e a escolha do material
ser fundamental para obtenção de boas produtividades, um grande contingente
de produtores não soube dizer o nome da cultivar que utiliza. As variedades de
mandioca de mesa mais plantadas em Dourados (MS) é a Gema de Ovo (32%);
Pioneira (12%), Branca (5%), Paraguainha (4%) e Pão (2%) (Figura 1). Ressalta-
se que, entre as cultivares desconhecidas pelos produtores, estes apenas
mencionavam que se tratava de cultivares de polpa amarela, na sua maioria, o
que deve implicar aumento dos percentuais das variedades de polpa amarela
(Gema de Ovo, Pioneira e Paraguainha).

Figura 1 - Variedades de mandioca de mesa utilizadas pelos produtores em Dourados, MS.
Agosto, 2001

O plantio de mandioca de mesa em Dourados (MS) ocorre em dois
períodos: o primeiro entre março a maio e o segundo entre setembro até o final
de novembro, pois os produtores acreditam que nos meses de dezembro a
fevereiro ocorre excesso de temperatura e umidade, sendo fatores que prejudicam
a formação de raízes aumentam a ocorrência de doenças, informação corroborada
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por Fukuda (1986), pois doenças como bacteriose e superalongamento encontram
condições climáticas para seu desenvolvimento neste período, considerando ainda
que nesse período há um aumento no custo de produção final pelo aumento de
operações com capinas para controle de ervas daninhas. Nos meses de junho a
agosto não é realizado o plantio, por causa da ocorrência de geadas e falta de
umidade.

O arranjo populacional das plantas de mandioca normalmente é baseado
na fertilidade do solo, do porte da variedade, do objetivo da produção (raízes ou
ramas), dos tratos culturais e do tipo de colheita a ser feita, dessa forma, os
espaçamentos observados na pesquisa foram os mais variados: 1,00mx1,00m
(75%); 1,50mx1,00m (10%); 1,00mx0,80m (10%) e 1,50mx0,90m (5%) (Figura 2).

Figura 2 - Espaçamentos de cultivo de mandioca de mesa utilizados pelos produtores em
Dourados, MS. Agosto, 2001

Ainda dentro do sistema de cultivo da mandioca, visando ao maior
aproveitamento da área disponível, o cultivo consorciado é largamente difundido
pelos pequenos produtores (MATTOS, 2000). Em Dourados (MS), apenas 30%
do cultivo é consorciado, sendo os mais comuns com feijão, arroz, abóbora e
maxixe.

Segundo Farias (2000), as pragas que ocorrem mais comumente na cultura
da mandioca no Brasil são: mandarová, ácaros, percevejo de renda, mosca branca,
mosca dos brotos, broca do caule, formigas e cupins. Em Dourados (MS), 30%
dos produtores de mandioca de mesa não observam ocorrência de ataque de
pragas e entre aqueles que observam, os mais comuns são o mandarová, formiga
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e broca do caule (Figura 3). Em 75% dos casos o produtor não realiza controle de
pragas e quando o fazem é apenas para o mandarová e a formiga.

Figura 3 - Principais pragas que ocorrem no cultivo de mandioca de mesa em Dourados, MS.
Agosto, 2001

A mandioca de mesa em Dourados (MS) é colhida na sua maioria (95%)
de forma manual e o restante através da utilização de um implemento denominado
“afofador” que é um sistema mecanizado que permite um rendimento de colheita
muito maior. Esse último sistema é utilizado pelos produtores que, apesar de
plantarem mandioca de mesa, remetem sua produção também para a indústria
de fécula ou farinha. A maioria da colheita é realizada entre 7 a 12 meses do
plantio (50%) quando as raízes apresentam-se menos fibrosa e com maior
possibilidade de cozimento. Em seguida, vêm aqueles que colhem entre 12 e 18
meses (15%) e acima de 18 meses (10%). A produção média semanal por produtor
é de 21 caixas (25 kg/cx).

3.2 Caracterização do produtor, da comercialização e do consumo

A mandioca de mesa destinada à comercialização pelos produtores em
grande parte é entregue aos atacadistas (60%) e aos varejistas (20%), e, em
menor escala, diretamente ao consumidor (15%) e indústria (5%) (Figura 4).
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Figura 4 -  Formas de comercialização pelo produtor de mandioca de mesa em Dourados, MS.
Agosto, 2001

O produtor de mandioca de mesa de Dourados (MS) é tradicional na
atividade, 45% estão na atividade há mais de 10 anos; 25% entre 4 a 10 anos;
20% de 2 a 3 anos e apenas 10% entre 1 a 2 anos, o que se corrobora com
resultados obtidos por Moraes, Rodrigues e Gonzales (1998) quando avaliaram a
produção, comercialização e consumo de hortaliças na região de Dourados (MS).
Para 70% dos produtores, a venda da produção da mandioca é complemento de
renda, ao passo que, para o restante, a renda básica advém da mandioca. Com
relação ao financiamento da lavoura, 100% dos produtores de mandioca de mesa
utilizam recursos próprios, não recorrendo a nenhuma linha de crédito oficial ou
privada. Um outro dado preocupante é que 80% dos produtores não fazem nenhum
tipo de cálculo de custos e receitas. Porém, para 30% dos produtores, sua
condição de vida melhorou com a produção da mandioca e 80% dos produtores
pretendem continuar na atividade por ser um fator de rentabilidade, 5% pretendem
abandonar a atividade e o restante não souberam responder.

Ao contrário dos produtores, para os atacadistas de mandioca, a atividade
constitui a única fonte de renda para 70% ao passo que para 30% há a necessidade
de outra atividade complementar de renda.  Visando ao abastecimento, 37,5%
dos atacadistas produzem e compram mandioca; 12,5% compram de 1-2
fornecedores; 12,5% compram de 2-4 fornecedores e 37,5% compram de mais
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de 4 fornecedores. Essa variação entre os números de fornecedores ocorre em
função da quantidade do produto necessário para atender o mercado varejista e
gastronômico com regularidade no fornecimento durante o ano. Quanto ao sistema
de compra da produção pelos atacadistas, 67% é feita com pagamento a prazo e
o sistema de venda aos varejistas também segue esse sistema. A pequena
parcela de venda a vista ocorre àqueles fornecedores que fazem entregas
eventuais, em pequenas quantidades e em épocas de escassez do produto.

A distância percorrida pelo atacadista para adquirir o produto, altera-se
com a época do ano; nos meses de setembro a janeiro, quando há uma perda da
qualidade culinária da mandioca, a distância a ser percorrida é maior pela busca
de produtos com características que satisfaçam o mercado, implicando
deslocamentos de até 60km, para a obtenção da raiz. Em média, a distância
percorrida pelos atacadistas é de 30km.

Os principais locais de venda de mandioca de mesa são os supermercados
(42,5%); espetinhos (15%); feira livres (12,5%); churrascarias (12,5%); mercearias
(10%); açougues (5%) e outros (2,5%) (Figura 5). A forte evolução das vendas de
hortifrutigranjeiros, entre eles a mandioca, pelos supermercados, em Mato Grosso
do Sul, foi evidenciado também por Rezende (1998).

Figura 5 - Principais pontos de venda de mandioca de mesa ao consumidor em Dourados, MS.
Agosto, 2001.
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Algumas características como, por exemplo, a coloração da polpa, têm
influências locais ou regionais. No caso de Dourados (MS), refletindo a preferência
dos consumidores, faz com que 75% dos atacadistas considerem a coloração
de polpa amarela como muito importante para a comercialização e apenas 25%
são indiferentes. Já para o tamanho e diâmetro de raiz, a maioria dos atacadistas
consideram essa característica indiferente.

Como método de processamento de pós colheita, são empregadas na
comercialização algumas práticas como descascar, embalar e congelar as raízes,
o que garante uma melhor apresentação e período de armazenamento pelo
consumidor. A grande maioria dos atacadistas (50%) utiliza essa prática como
forma de agregar valor ao produto, bem como atender a demanda dos varejistas
(supermercados, sacolões e açougues); 37,5% da produção é apenas
descascada e embalada e 12,5% é comercializada de forma “in natura”,
principalmente nas feiras livres e sacolões.

A mandioca é uma cultura que apresenta forte relação com as camadas
mais humildes da sociedade, consistindo na principal fonte calórica para milhares
de pessoas e segundo Lorenzi et al. (1996) o consumo é inverso à renda. Rezende
(1998) observou essa tendência de consumo, com relação à renda, em Mato
Grosso do Sul e na região de Dourados (MS). No município de Dourados (MS)
confirmaram-se as ponderações feitas anteriormente (Tabela 1), sendo que o
consumo familiar em todas as camadas é superior à média de consumo domiciliar/
semana do Mato Grosso do Sul que é de 1,82 kg/semana (OTSUBO; MELO
FILHO, 1999).

TABELA 1 - Consumo semanal de mandioca de mesa por família, no município de Dourados,
MS, de acordo com os níveis de renda familiar. Agosto, 2001

railimaFadneR )gK(ailímaF/lanamesomusnoC
soirálas2-1 9,5
soirálas5-3 8,3

soirálas5edamicA 1,2
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4 CONCLUSÕES

a) o sistema de produção de mandioca de mesa é pouco tecnificado e
baseia-se em pequenas áreas de cultivo.

b) a comercialização da mandioca de mesa é dependente da presença
do atacadista.

c) o consumo de mandioca de mesa é alto em todas as camadas sociais,
apesar de decair com o aumento da renda.
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