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RESUMO 
 
A inserção da raiz de mandioca para produção de amido nos complexos agroindustriais brasileiros 
surge como um meio para ampliação do mercado consumidor pelo agronegócio e como alternativa 
ao amido de milho. No caso da Bahia, – especificamente na Cooperativa de Amido de Mandioca 
(COOPAMIDO), no município de Laje – a participação da agricultura familiar no cultivo da raiz que 
se destina ao processamento industrial causou transformações no processo tradicional de produção 
dos pequenos produtores, ao mesmo tempo em que contribuiu para a geração de novas fontes de 
renda no campo. Os agricultores familiares tradicionalmente têm dificuldades técnicas e estruturais 
que os impossibilita de ampliar perspectivas de produção que garanta aumento de renda, 
incentivando sua permanência no campo. Este artigo objetiva discutir esse processo diferencial na 
trajetória da mandiocultura na Bahia, dentro de um comparativo com as demais regiões, 
principalmente a do Sul do Brasil, apresentando discussão teórica acerca do desenvolvimento do 
agronegócio nesse setor, a participação do Brasil na produção de amido em comparativo 
quantitativo com outros países produtores, alguns aspectos da implantação da Coopamido no 
município de Laje- BA, as vantagens socioeconômicas e ambientais da utilização da raiz de 
mandioca para produção de amido e a participação da agricultura familiar no processo. Todos esses 
aspectos são apontados considerando os novos arranjos sócioespaciais configurados no campo, a 
partir da implantação da agroindústria de amido, com ênfase no desenvolvimento produtivo da 
agricultura familiar. 
 
 
INTRODUÇÃO  
 
A mandioca é um dos principais produtos de contribuição indígena para a agricultura familiar do 

Brasil. Esse gênero alimentício, durante muito tempo, foi a base da subsistência dos pequenos 

agricultores, sendo, posteriormente, ao mesmo tempo utilizada para comercialização. Atualmente, a 

ampliação do cultivo da mandioca, visando o beneficiamento da fécula pela indústria pode contribuir 
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para que a produção da farinha de mandioca continue restrita aos pequenos agricultores, enquanto 

a ampliação do mercado de amido no Brasil destina-se ao agronegócio.   

 

Essa tendência de crescimento do mercado da mandioca no Brasil, decorrente do processo de 

industrialização, demonstra sua entrada no agronegócio, capitalizando um produto que foi durante 

séculos, produzido, comercializado e consumido pela população considerada marginalizada no país, 

para colocá-lo nas prateleiras dos supermercados como derivados industrializados. As 

transformações da mandiocultura no Brasil, sua rentabilidade para a indústria e a comercialização 

dos produtos derivados estão ganhando destaque no país, em função do número de órgãos 

públicos e entidades privadas que estão se dedicando ao seu melhoramento genético, com 

objetivos comerciais, buscando maior valor nutricional e maior concentração de amido, criando 

novas variedades mais competitivas e atraentes para o mercado, através da agregação de valor ao 

produto. 

 

O estado da Bahia, na região Nordeste do Brasil, é um dos principais destaques na produção da 

mandioca, com uma produção significativa advinda da agricultura familiar, sendo produzida também 

por agricultores não familiares. Porém, a mandiocultura nesse Estado tem toda uma trajetória de 

desenvolvimento cultural, paralelo ao econômico, que não ocorreu nas regiões brasileiras do Sul e 

Sudeste, e este pode ser um dos motivos pelo qual a sua industrialização, na Bahia, tenha trajetória 

e impactos sociais diferenciados.      

 

O objetivo deste trabalho é discutir esse diferencial na trajetória da mandiocultura na Bahia, pois 

dentro de um comparativo com as demais regiões, principalmente a do Sul do Brasil, os produtores 

familiares nordestinos tem a menor participação na agregação de valores aos produtos e nas 

facilidades de comercialização. Além disso, a plantação da mandioca nessa região ocorre em, 

praticamente, todas as unidades familiares do Estado. O fortalecimento da agricultura familiar, 

considerado pelo governo como fundamental para a construção e sustentação de um novo modelo 

de agricultura no Brasil, mais flexível e com foco no abastecimento do mercado interno, aliado ao 

interesse das iniciativas privadas na industrialização da mandioca e obtenção de produtos 

derivados, é um fator diferenciado e de extrema importância para o estado da Bahia, não só pela 

atração do desenvolvimento, mas, principalmente pelo caráter social que essa cultura possui, como 

alternativa de cultivo para a pequena propriedade familiar. 
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Os procedimentos metodológicos utilizados para realização desse trabalho foram: Levantamento 

Bibliográfico; Coleta de informações, dados quantitativos e socioeconômicos juntos aos órgãos, 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Associação Brasileira dos Produtores de 

Amido de Mandioca (ABAM), Food and Agriculture Organization (FAO) e Cooperativa de Amido de 

Mandioca do Estado da Bahia – COOPAMIDO; Organização e tabulação dos dados da pesquisa 

que deu base para a elaboração deste artigo.  

 

Os resultados aqui apresentados estão estruturados da seguinte forma: breve discussão teórico-

conceitual e das características de desenvolvimento do agronegócio no Brasil; apresentação das 

perspectivas de crescimento da agroindústria de amido de mandioca no Brasil, apontando aspectos 

de crescimento da mandiocultura na Ásia e algumas dificuldades que a Agricultura Familiar 

brasileira enfrenta para elevar a produção ao ponto de expandir as exportações no comércio 

mundial, em função do processo de produção tradicional; caracterização do município onde se 

encontra instalado o complexo agroindustrial da Coopamido e informações da atuação dessa 

cooperativa na região do Recôncavo Baiano; e por fim, se apresentam os resultados deste estudo 

nas Considerações Finais, com reflexões acerca da agroindústria da mandioca para produção de 

amido, quando então são apontados os impactos econômicos e sociais e algumas necessidades de 

mudanças para a expansão da atividade.  

 

Dessa forma procurou-se demonstrar as transformações e os impactos na vida social e econômica 

dos pequenos produtores de mandioca e estudar a trajetória da produção da mandioca – do modo 

de produção de subsistência à indústria; através da pesquisa da indústria do amido na Bahia e da 

discussão teórica das mudanças do modo de produção e as conseqüentes (re) produções do 

espaço geográfico, tomando como exemplo a Cooperativa dos Pequenos Produtores de Amido de 

Mandioca – COOPAMIDO, situada no município de Laje, estado da Bahia, Brasil.    

 
 
CARACTERÍSTICAS DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO NO BRASIL  
 
Na atual conjuntura econômica que vivemos a produção já deixou de constituir o principal problema 

econômico. De acordo com Szmrecsányi e Pelaez (2006), o problema número um das empresas e 

das economias regionais e nacionais é “conseguir, manter e ampliar mercados para todos os bens e 

serviços produzidos” (p. 19). Segundo esses autores, a demanda tem crescido mais lentamente do 

que a capacidade de produção da maioria das atividades e unidades econômicas. Essa diferença 
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estrutural, consequentemente, aumenta a concorrência em todos os níveis dos processos 

produtivos e uma das maneiras mais efetivas, “talvez a única, de se contrapor a tais tendências, 

encontra-se na inovação” (SZMRECSÁNYI E PELAEZ, 2006, p. 19). 

Essa tendência se mostra de forma explícita no setor agrário, tendo em vista que se percebe dois 

extremos no sistema produtivo desse setor: a agroindústria e a agricultura familiar. Esta última é a 

parte mais fraca e menos resistente às tentativas de conseguir, manter e ampliar mercados, tendo 

em vista que a agropecuária, atualmente, é um setor de grande expansão, com produção industrial, 

exportadora, contando com inovações tecnológicas aceleradas e com grande poder de marketing. 

Essas ferramentas de permanência no mercado são de caráter excludente, pois em sua quase 

totalidade são inacessíveis aos pequenos produtores, pois são ferramentas utilizadas no processo 

de concorrência que exige investimentos, na maioria das vezes, só possibilitados às grandes 

empresas. Ou seja, trata-se de um processo seletivo. 

 
 

(...) no caso desse processo de concorrência, que se dá na economia capitalista, 
os produtores não precisam conformar-se com as “armas” que têm. Podem 
tentar aperfeiçoá-las. Isso quer dizer que, além de tirar proveito de suas 
diferenças, podem criá-las ou eliminá-las, ampliá-las ou diminuí-las, conforme 
elas lhes sejam ou não favoráveis. (POSSAS, 2006, p. 15)  

 
 
Arbage (2003) argumenta que a evolução econômica em todo o mundo tornou as relações 

produtivas mais complexas e dentro dessa complexidade surgiu, entre outros conceitos, o de 

agribussiness ou agronegócio. O agronegócio representa um “conjunto de setores e subsetores, 

agentes e instituições que apresentam seu foco principal de trabalho voltado ao setor primário” 

(ARBAGE, 2003, p. 102). Segundo o autor, o setor primário é essencial e estratégico no Brasil, pois 

é onde são produzidos alimentos e fibras, produtos que, além de serem indispensáveis, não 

possuem substitutos.  

 

O planejamento central e os investimentos em grandes projetos sempre tiveram papel de destaque 

na evolução socioeconômica brasileira, com a justificativa de “queimar etapas e acelerar a inserção 

do Brasil na elite econômica mundial” (MOREIRA, 2002 p. 5). A consequência disso foi a 

concentração do crescimento, modelo atualmente esgotado que “obriga a pensar alternativas mais 

justas e competentes” de crescimento com maior inclusão, portanto, com desenvolvimento. 

  



5 

 

Nos últimos anos, o agronegócio brasileiro vem recebendo investimentos e incentivos por parte das 

iniciativas privada e governamental, com implantação de tecnologia voltada para o setor. Buscando 

o lucro, essas iniciativas possibilitam a criação de emprego e renda, consequentemente melhorando 

as condições de vida da população rural e conciliando o desenvolvimento econômico com o social.  

Isso é possível porque o agronegócio contempla a visão sistêmica das cadeias produtivas 

agroindustriais, envolvendo um grande número de agentes em todos os segmentos abrangidos nos 

setores, tais como: 
 

• Insumos materiais: sementes, mudas, fertilizantes, corretivos, agrotóxicos, máquinas e 

equipamentos dentre outros; 

• Setor da produção rural propriamente dito;  

• Setor de transformação (industrialização); 

• Setor de distribuição e comercialização; 

• Ambientes institucionais (aparato legal) e organizacional (pesquisa, extensão e ensino, entidades 

de classe, cooperativas, agentes financeiros) que dão suporte aos ambientes produtivo e de 

negócios. 

 

Percebe-se que para conciliar o desenvolvimento econômico com o social, todos esses agentes e 

setores deverão estar envolvidos com esse objetivo e direcionar as ações para a obtenção desse 

resultado. Segundo Batalha (2001) muitos estabelecimentos agroindustriais, com base 

administrativa familiar, ainda apresentam características tradicionais, onde as tomadas de decisões 

são empíricas, com resultados incertos, o que torna os proprietários dos estabelecimentos 

vulneráveis não só às ações dos atravessadores, mas também às oscilações do mercado, perdendo 

ganhos significativos. Uma das formas de inserção desses estabelecimentos no processo sistêmico 

de produção agroindustrial, para que possam posicionar-se competitivamente no mercado e gerar 

renda que permita um desenvolvimento real, individual e territorial, é seu aproveitamento em 

programas, públicos ou privados, que os direcionem às técnicas de produção e gestão mais 

eficazes. 

 
 
PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE AMIDO DE MANDIOCA NO BRASIL  
 
Os dados mais recentes da produção mundial de mandioca, publicados pelo Cepea (FELIPE, 2011), 

mostram que o Brasil ocupa o 3º lugar, mas com queda de produção em números absolutos em 

2009, ao contrário de Angola, Gana e Índia que apesar de ocuparem os 6º, 7º e 8º lugares, 
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respectivamente, apresentam um crescimento constante de produção, no período apresentado 

(Figura 1). A produção africana vem crescendo em função da expansão de área destinada à 

mandiocultura. A Ásia, segundo Felipe (2011), utiliza tecnologia na produção da mandioca e por 

isso apresenta maior produtividade, incentivada pela demanda chinesa crescente, além do interesse 

para a produção de biocombustíveis como fonte alternativa de energia. Por esse motivo, China e 

Tailândia vêm investindo em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 

 

Figura 1: Produção mundial da mandioca em toneladas - 2011  

Países 2007 2008 2009 

  Produção % do total Produção % do total Produção % do total 

Nigéria 43,41 19,22 44,58 19,10 36,80 15,74 

Tailândia 26,92 11,92 25,16 10,78 30,09 12,87 

Brasil 26,54 11,75 26,70 11,44 24,40 10,44 

Indonésia 19,99 8,85 21,59 9,25 22,04 9,43 

Congo 15,00 6,64 15,01 6,43 15,00 6,42 

Angola 9,73 4,31 10,06 4,31 12,83 5,49 

Gana 10,22 4,52 11,35 4,86 12,23 5,23 

Índia 8,23 3,65 9,06 3,88 9,62 4,12 

Vietnã 8,19 3,63 9,40 4,03 8,56 3,66 

Tanzânia 5,20 2,30 5,39 2,31 5,92 2,53 

Moçambique 5,04 2,23 5,41 2,32 5,67 2,43 

Uganda 4,97 2,20 5,07 2,17 5,18 2,22 

China 4,36 1,93 4,41 1,89 4,51 1,93 

Outros 38,5 16,85 40,17 17,21 40,95 17,52 

Mundo 225,85 100 233,36 100 233,8 100 
             Fonte: FAO, 2010; Felipe, 2011. 

 

Em vista do exposto até agora, dentro dos conceitos de agronegócio e da exposição de modos de 

produção mais eficientes no setor, pode-se perceber a importância da agroindústria da mandioca no 

Brasil, levando-se em conta que a mandioca é uma produção nacional e o meio de subsistência de 

um número significativo de agricultores familiares, especialmente no Nordeste. 

 

Segundo dados da Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca (ABAM), a 

produção de mandioca gera, direta e indiretamente, cerca de 10 milhões de empregos, sendo que a 

maior parte da raiz destina-se à fabricação de farinha, 40% é usada para consumo de mesa e ração 
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animal e 9,5% transformada em amido, principalmente na Região Sul. Existem também estudos 

avançados direcionados para a produção de biocombustível a partir da mandioca. (ABAM, 2007). 

 

Ainda de acordo com a ABAM (2007), foi aprovado no dia 29 de maio de 2007 o projeto que propõe 

a adição de farinha de mandioca à farinha de trigo e seus derivados e concede benefícios 

tributários, como a isenção da contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (Cofins) às indústrias de farinha de trigo e aos produtores de 

farinha, raspa e fécula de mandioca que produzirem a farinha misturada. Esses incentivos 

governamentais aumentam a possibilidade de empresas de iniciativa privada investirem no setor, 

além de outras vantagens apontadas por Villela (s/d):  

• Grande geração de empregos no campo (estima-se 150 mil novos postos de trabalho); 

• Viabilização da pequena propriedade e assentamentos, visto que a mandioca, talvez, seja a 

única lavoura que torna a pequena propriedade competitiva; 

• Inexistência de dificuldades técnicas; 

• Diminuição de importações; 

• Criação de um horizonte de crescimento sustentável para o setor mandioqueiro. 
 
 
A mandioca também vem sendo utilizada como matéria prima em outros setores, tais como o de 

papeis, com a fabricação de papel e papelão com amido da mandioca e na fabricação de 

combustíveis limpos (álcool derivado da mandioca). Sob o ponto de vista social, possibilita a 

permanência do pequeno agricultor no campo e sua participação (bem como de sua família e 

comunidade) em todo o sistema, do cultivo ao processamento, gerando ocupação e renda. Essa 

participação é reforçada, segundo Villela citado acima, principalmente pela baixa dificuldade técnica 

além do – não se pode deixar de citar – grande conhecimento desses agricultores em relação ao 

produto in natura. Mas é preciso que se reconheça que a mandioca in natura, produzida na maioria 

das vezes para o consumo de subsistência ou para fabricação de farinha, com comercialização nos 

mercados locais, não incentiva seus produtores em função do baixo preço que impossibilita a 

geração de renda real. A demanda por fécula de mandioca (substituição do amido de milho) e seu 

crescimento constante é a oportunidade que se vê atualmente para o incentivo e incremento da 

mandiocultura no estado da Bahia, a exemplo de outros estados que já produzem para esse fim. 

 

No estado da Bahia, a mandiocultura tem papel socioeconômico significativo e, apesar de ser um 

dos maiores beneficiadores de mandioca do Brasil, e tendo quase cem por cento dos agricultores 
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familiares como produtores, estes ainda trabalham com produtos de baixo valor agregado. 

Compreende-se, a partir daí, a importância econômica e o significado social da implantação da 

agroindústria da fécula de mandioca na região, abrindo oportunidades no setor de agronegócios 

para o estado e sociedade rural. 

 
Atualmente o Brasil é o segundo maior produtor mundial de fécula de mandioca, mas sua 

participação nas transações mundiais é de apenas 0,8% do total em 2007. Os principais países 

compradores do produto brasileiro são os da América do Sul, Argentina, Venezuela e Uruguai. A 

produção brasileira gera pouco excedente para atender ao mercado internacional e não se vê ações 

de impacto visando o crescimento de exportações. No agregado, enquanto o total de fécula 

exportado pelo Brasil em 2009 foi de 9,3 mil toneladas, as exportações da Tailândia ultrapassaram 

um milhão de toneladas, no mesmo período. (FELIPE et alli, 2010). Isso mostra a amplitude de 

oportunidades no setor, pois, segundo Felipe (op. cit.), a principal fonte de amidos no mundo 

continua sendo o milho, mas o aumento na demanda por mandioca para esta finalidade, 

recentemente tem apresentado um aumento expressivo, com crescimento de 21,8% ao ano entre 

1980 e 2007 nas exportações mundiais de fécula de mandioca. Segundo dados da FAO, os países 

asiáticos foram os principais importadores de fécula de mandioca em 2007. Do total produzido no 

mundo, 84,1% teve como destino: China (48,1% do total), Indonésia (15,7%), Japão (7,3%), Malásia 

(6,0%), Bangladesh (2,6%), Cingapura (2,3%) e Filipinas (2,0%). 

 

A indústria de fécula de mandioca no Brasil teve seu surgimento na década de 1950, mas seu 

desenvolvimento de fato ocorreu na década de 1990, influenciado pela abertura econômica ocorrida 

no Brasil e pelo crescente interesse mundial pelo produto, conforme dados anteriores.  A crescente 

demanda por fécula levou as farinheiras a se tornarem fecularias.  Na década de 2000, segundo 

dados da ABAM (2010), houve um período de graves crises no setor, com recuperação mais lenta 

da produção (FELIPE et al, 2000). Isso pode explicar a pouca participação do Brasil no mercado 

internacional, pois essa crise interna aconteceu no período em que o produto teve um grande 

crescimento nas exportações do mercado externo.  

 

Na década de 2000, algumas unidades modificaram a fécula in natura, agregando valor ao produto 

e passando a atender nichos mais específicos de mercado, tais como a indústria de papel e 

papelão, química, siderúrgica, entre outras. Em 2003 e 2004, a menor produção elevou 

expressivamente os preços da raiz e derivados, fazendo com que aumentassem os investimentos 
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no setor e o interesse de novos investidores, levando à instalação de novas unidades, inclusive em 

estados não tradicionais na industrialização, como Goiás.  Mas, apesar disso, a indústria de fécula 

de mandioca apresenta elevado grau de concentração da produção nos estados do Paraná (71,1% 

da fécula total brasileira em 2009), seguido por Mato Grosso do Sul (13,9%), São Paulo (12,9%), 

Santa Catarina (1,2%) e Goiás (0,8%). (FELIPE et al, 2000). 

 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), faz previsões positivas para a 

expansão do setor nos próximos anos no Brasil: 

 

Projeções do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
apontam que até a safra 2019/20 a produção de mandioca poderá ter 
crescimento de 1,2% ao ano no Brasil, podendo a produção totalizar 30,0 
milhões de toneladas no último ano da projeção. Este possível cenário atrela-se 
principalmente a acréscimos de produtividade, uma vez que a área a ser 
cultivada sinaliza pequeno aumento. Destaca-se ainda que o avanço da cultura 
em termos de área pode ser limitado em razão da competição com outras 
atividades agrícolas. Tendo em vista que o consumo de amidos tem correlação 
positiva com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), há a possibilidade de 
aumento na demanda nos próximos anos. Contudo, isso dependerá também do 
avanço da produção de amido de milho, que normalmente se apresenta 
competitivo em determinados setores, havendo facilmente a substituição da 
fécula por este produto. (Mas) positivamente, um ponto a ser destacado é o 
fato de que a produção de mandioca brasileira é considerada como livre 
de Organismos Geneticamente Modificados (Free OGM´s), o que poderá 
ser diferencial, principalmente para se atender a segmentos específicos 
do mercado internacional, em especial os alimentícios. (FELIPE, et al, 
2010 p. 144 - 145). 

 
 
A produção de mandioca livre de Organismos Geneticamente Modificados, como aponta a citação acima, 

está diretamente relacionada a aquisição do produto in natura cultivado pelo segmento da Agricultura 

Familiar. Já a limitação de área poderá ser compensada caso o cultivo da raiz de mandioca para 

produção de amido continue oferecendo maior garantia de renda aos produtores rurais que o 

trabalho na lavoura para comercialização própria. 

 

Recentemente, essas expectativas positivas de crescimento da demanda favoreceram a instalação 

de unidades nos estados da Bahia e Alagoas.  

 

Entre os fatores que impulsionaram a implantação da agroindústria de amido de mandioca no 

estado da Bahia estão: a ausência de instituições privadas que atuem nesse ramo produtivo; as 
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grandes áreas rurais que paulatinamente estão tornando-se improdutivas devido à baixa 

rentabilidade da Agricultura Familiar, além do fato da cooperativa garantir o pagamento da safra 

antes da entrega do produto in natura pelo pequeno produtor, assim incentivando a produção e 

contribuindo para geração de renda. 

 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS DO TERRITÓRIO DE INSTALAÇÃO DA COOPAMIDO  
 
 
O município de Laje-BA está localizado nas coordenadas geográficas – 39.42º de Longitude e – 13. 

48º de Latitude no Estado da Bahia no Brasil (Mapa 1). Situado na região do Recôncavo Baiano, há 

quatro anos, o complexo agroindustrial da Coopamido dista 266 Km da capital Salvador e apresenta 

população de 22.201 habitantes em 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

já a estimativa da população para 2012 foi de 22.679 habitantes (IBGE, 2012) distribuídos em uma 

área da unidade territorial de 457,740 Km² e densidade demográfica  de 48,50 (hab/Km²). O 

município ainda é predominantemente rural, pois a população residente urbana em 2010 era de 

6.080 pessoas (IBGE, 2010), já a população residente rural totaliza 16.121 (IBGE, 2010).  

 

ATUAÇÃO DA COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE AMIDO DE MANDIOCA 
(COOPAMIDO) NA INDUSTRIALIZAÇÃO DA MANDIOCA NO RECÔNCAVO BAIANO 
 
 
De acordo com informações institucionais contidas no site, a Aliança Cooperativa do Amido da 

Mandioca foi fundada em 2009 com 25 cooperados, sendo constituída por três sistemas: o primeiro 

sistema é representando pela Cooperativa dos Pequenos Produtores de Amido de Mandioca – 

COOPAMIDO – o qual é responsável pela produção da raiz de mandioca que será destinada ao 

processamento industrial e por isso deve apresentar continuidade no fluxo produtivo; o segundo 

sistema está sob a responsabilidade da Prestadora de Serviços Agroindustriais – BAHIAMIDO S.A, 

a qual é responsável pela prestação de serviços à Coopamido que contemplem o desenvolvimento 

de técnicas de modificação industrial do amido. Já o terceiro sistema está relacionado a 

implementação de estratégias para formação de parceiros clientes. Nesse sentido, envolve desde a 

consolidação da Aliança com clientes institucional parceiros até a venda dos produtos diretamente 

aos clientes, formando uma rede de relacionamento.   

Segundo o Art. 2º Capítulo II – Objetivos Sociais – do Estatuto Social da Cooperativa de Amido de 

Mandioca do Estado da Bahia – COOPAMIDO, disponível no site da Bahiamido, a instituição tem 

como um dos seus objetivos estimular o desenvolvimento do cultivo de mandioca,  
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Mapa 01: Localização do município de Laje, 2013. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados do IBGE, 2012 
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pelos pequenos produtores, para produção de amido modificado, fator que fortalece a atividade do 

setor primário e contribui para geração de renda no campo. 

 
 
Art. 2°. O objetivo da Cooperativa é promover a colaboração recíproca entre os 
produtores da mandioca destinada à obtenção de amido modificado e 
subprodutos, a fim de estimular e desenvolver as atividades comuns dos 
associados, defender os seus interesses e melhorar as suas condições de vida, 
contribuindo para a redução das desigualdades sociais e regionais (ESTATUTO 
DA COOPAMIDO, 2011, p. 01) 

 
 
Com relação ao regimento interno da Cooperativa de Produtores de Amido do Estado da Bahia – 

COOPAMIDO, os associados precisam ser produtores de mandioca no próprio imóvel ou em um 

estabelecimento que possui legitimidade perante os órgãos responsáveis pelo registro da área, 

além de estarem de acordo com as exigências contidas no estatuto da Coopamido. O parágrafo 1º 

ao Artigo, Capítulo II – dos procedimentos para associar-se a cooperativa dispõe que; 

 
 

O agricultor, para comprovar a legitimidade da ocupação do imóvel objeto de 
cultivo de mandioca, deverá apresentar documento registrado no cartório de 
imóveis ou, quando qualificado como arrendatário, posseiro, parceiro, ou outro, 
deverá apresentar contrato de arrendamento ou parceria agrícola, com vigência 
mínima de 03 (três) anos da data de admissão, registro no INCRA ou 
comprovante do Imposto Territorial Rural (ITR) ou Declaração de Confrontantes 
(REGIMENTO INTERNO DA COOPAMIDO, 2011, p. 01) 

 
 
Existem algumas vantagens que a matéria prima da mandioca exerce sob as outras matérias prima 

para produção do amido, tais como o fato da raiz da mandioca não pagar royalties sobre sementes, 

patente, genética, etc; não ser commodity e, portanto ser independente de multinacionais; 

apresentarem maior resistência aos efeitos climáticos o que, diferente de outras culturas, possibilita 

a continuidade da safra ainda que ocorram eventos como seca, geadas, alta pluviosidade entre 

outros fatores climáticos. O quadro abaixo explicita outras vantagens que a produção de amido pela 

raiz da mandioca apresenta. 

 
 
Quadro 1: Vantagens do uso da mandioca para produção do amido, 2013 

 

Menor impacto ambiental 

Controle de pragas e doenças por meio de inspeção biológica e cultural, menor 

uso de agrotóxico; 

Armazenamento   Própria área produtiva; 

Segurança maior da safra  Pode ser colhida após o ponto de maturação, facilitando o planejamento e 
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escoamento do produto; 

 

Preservação ambiental 

É uma cultura nativa de mata, portanto, precisa de ambientes com solos 

equilibrados para manter a produtividade da lavoura, fator que obriga a 

preservação ambiental; 

Redução de uso de máquinas e 

produtos químicos  

 

A mandioca adapta-se a áreas subdivididas, balizada por mata e isso reduz a 

qualidade de mecanização e insumos químicos;    

 

Mão de obra  

É uma cultura que necessita de maior mão de obra, podendo gerar  mais trabalho 

e distribuição de renda; 
 

Fonte: Elaboração própria de acordo com informações contidas no site Coopamido, 2013. 

 
 

De acordo com as informações contidas no Quadro 1, observa-se que a produção de amido pela 

raiz da mandioca por uma cooperativa industrial apresenta muitas vantagens socioeconômicas e 

ambientais. Além disso, re-configura o espaço agrícola da região onde atua. “As mudanças 

ocorridas no campo são sentidas a partir de processos sócio-espaciais indicadores de novos 

arranjos” (FERREIRA, 2003, p. 50). Tais mudanças ocorreram principalmente na relação de 

trabalho e no uso e produção da atividade agrícola no espaço rural do município de Laje-BA, pois, 

muito produtores individuais passaram a arrendar terras para cultivar em maior escala ou comprar 

lotes que foram agregados aos seus terrenos iniciais, ampliando a possibilidade de geração de 

renda para a família. Contudo, o cultivo de mandioca para produção de amido pela agroindústria 

provocou também a elevação do preço da farinha de mandioca na região do Recôncavo Baiano, 

nos dois últimos anos o produto tem apresentado valores até três vezes maiores que o normalmente 

comercializado no mercado regional.  

 

Essa situação envolve diferentes aspectos críticos, um deles relaciona-se a atuação das instituições 

privadas no campo com interesses na força de trabalho da Agricultura Familiar que, por apresentar 

estrutura produtiva rudimentar, prefere associar-se a cooperativa em função da garantia de renda. A 

questão não é trivial, pois, para muitos, o fortalecimento desse segmento deveria ocorrer por 

incentivos do poder público e de forma a proporcionar-lhes autonomia produtiva. Ao mesmo tempo, 

a Agricultura Familiar na região não consegue permanecer e garantir renda no campo nas 

condições atuais de produção, tanto é assim, que a pluriatividade tem ganhado destaque no campo. 

 

Daí a relevância da instalação da agroindústria de amido de mandioca no município de Laje, estado 

da Bahia, que poderá redimensionar o segmento da Agricultura Familiar para novas formas de 
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geração de renda no campo e, talvez esse seja o destino da maioria dos 665.831 estabelecimentos 

no estado, que se enquadram na categoria de agricultura familiar no censo do IBGE, 2006.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Por meio desse estudo, aspectos socioeconômicos são identificados com relação à produção 

brasileira da mandioca em alguns estados situados no sul e sudeste do país e na região Nordeste, 

como é o caso da Bahia, com a implantação da indústria da Coopamido no município de Laje.  

 

A mandiocultura na Bahia tem toda uma trajetória de desenvolvimento cultural e socioeconômico 

que não ocorreu nos estados das regiões Sul e Sudeste do Brasil, como é o caso do cultivo de 

gêneros alimentícios por pequenos produtores destinados a subsistência no Nordeste do país em 

contrapartida à produção para o mercado externo nas demais regiões. Este pode ser um dos 

motivos pelo qual o crescimento da mandiocultura na Bahia esteja trilhando caminhos diferentes na 

atualidade em relação à participação da agricultura familiar no cultivo da raiz para produção de 

amido da mandioca por meio do cooperativismo, atrelado ao desenvolvimento tecnológico pelas 

instalações de agroindústrias de produção de amido derivado da raiz da mandioca, entre outros 

fatores.  

 

O beneficiamento da raiz da mandioca pelas agroindústrias que adquirem o produto dos pequenos 

produtores demonstra novas perspectivas de expansão da indústria de amido e do crescimento 

desse setor.  

 

Na atualidade, as dificuldades em expandir a produção e ao mesmo tempo manter o mercado 

consumidor dos produtos industriais são entraves enfrentados pelas empresas, contudo a inovação 

técnica – novas formas de produção de amido utilizando a raiz de mandioca – pode fazer a 

diferença nesse setor produtivo. A fragilidade técnica enfrentada pela Agricultura Familiar pode ser 

solucionada com o crescimento da agroindústria, que tem aproveitado desse segmento produtivo 

para garantir a produção industrial de amido de mandioca por meio da aquisição do produto in 

natura. Essa parceria permite o atendimento da demanda, ajudando na manutenção do mercado 

que sofre com a concorrência do amido de milho. Além disso, possibilita aos pequenos agricultores 

uma mudança positiva nas relações de trabalho. 
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Os investimentos e incentivos destinados ao agronegócio brasileiro nos últimos anos, por parte das 

iniciativas privada e governamental é mais um elemento que justifica a corrida por novas formas de 

produção industrial da mandioca no país em busca do mercado externo.  

 

A industrialização da mandioca para produção de amido segue esse sentido e, como demonstrado 

nesse artigo, tem provocado mudanças na estrutura do campo, gerando renda para os pequenos 

produtores que não tinham perspectivas de permanência na área agrícola, em função dos baixos 

rendimentos advindos com a produção e comercialização dos produtos individualmente. Essas 

mudanças podem ser interpretadas como o fortalecimento da Agricultura Familiar. Ainda que, 

muitos opositores a essa questão, afirmem que o segmento precisa de autonomia produtiva, não se 

pode pensar no crescimento produtivo e no desenvolvimento social quando as questões técnicas e 

estruturais atuais da Agricultura Familiar não permitem sequer a permanência do homem no campo. 
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