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SITUAÇRO ATUAL DA MANDIOCA NA AMAZÔNIA 

Eloisa Maria Ramos Cardoso1  

A mandioca (anjhot esculenta Crantz) uma cultu 
ra de grande expressao socioeconômica na Amazônia, cons 
tituindo a base alimentar de grande contingente da popula 
ção. Mais de 90% da produção de raízes são aplicados no 
fabrico da farinha de mesa, forma preponderante de apro 
veitamento, obtida em geral em pequenas fábricas artesa 
nais, onde o trabalho familiar é a forma comum de mão-de-
-obra usada. Sua distribuição geográfica não é uniforme, 
verificando-se maiores concentrações nos locais próximos 
às cidades e ao longo dos rios, onde a densidade popula 
cional é maior. Nas demais, ela é reduzida, sêndo propor 
cional à baixa densidade que ocorre na Amazônia. Conse 
qüentemente, a região Norte, apesar de ser a maior em ex 
tensão territorial, contribui com apenas 16,20% da produ 
ção nacional. 

A produtividade média regional, de 12,7 t/ha, está 
acima da média brasileira (10,7 t/ha), mas .é considerada 
baixa, muito aquém do potencial de produção que a mandio 
ca pode oferecer. Dentre os fatores agronômicos que têm 
contribuído para tal, cita-se o plantio em solos de baixa 
fertilidade e o baixo potencial genético de produção da 
maioria das cultivares usadas. Analisando o aspecto fi 
tossanitário da mandioca, verifica-se que a Amazônia não 
se tem mostrado limitante ao seu cultivo, mesmo apresen 
tando condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento 
de doenças e pragas. As doenças mais comuns, como bacte 
riose e cercosporiose, não ocorrem em caráter epidêmico. 
Apenas as podridões radiculares, causadas por Pbytcphtho 

ra constituem problema em determinadas áreas. As pragas, 
mais freqüentes são os trips, ácaros e as saúvas. 

Através de trabalhos realizados em diferentes áreas, 

1 EMBRAPA-CPATU. Caixa Postal 48. CEP 66000. Belém, PA, 
Brasil. 
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como as de melhoramento e práticas culturais, a pesquisa 
tem oferecido tecnologia acessível do pequeno produtor, 
responsável pela quase totalidade da produção regional. 
Recentemente, dado o crescente interesse pelo uso inte 
gral da mandioca (raiz + parte aérea), vêm sendo desenvol 
vidos trabalhos em áreas específiças, como nutrição ani 
mal, cujos resultados têm—se mostrado altamente promisso 
res e de imediata adoção pelos criadores. 
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