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RESUMO 
Batata-doce (Ipomoea batatas L), também chamada de batata-da-terra, é uma planta 
da família das Convolvuláceas da ordem das solanales, constituiu uma fonte alimentar 
e renda para os produtores da região norte de Moçambique, entretanto pouco se sabe 
sobre estratégias agroecológicas de cultivo e diversificação de produção de diferentes 
cultivares, deste modo, esta pesquisa teve como objetivo analisar as estratégias de 
cultivo de batata-doce de polpa alaranjada na província do Niassa, para a pesquisa 
foram aplicados questionários e entrevistas a 118 participantes, sendo 68 produtores e 
50 vendedores. Os resultados obtidos foram analisados com uso de pacote estatístico 
SPSS. Participaram 56% homens e 44% mulheres, destes 82% praticam a agricultura 
como principal fonte de renda, 91% utilizam lavoura manual, 99% produzem batata-
doce com adubos orgânicos através de incorporação de estercos dos animais e restos 
agrícolas, 100% utilizam inseticidas botânicos para controle de pragas de batata-doce, 
95% utilizam ramas certificadas de variedade polpa alaranjada, 34% produzem para 
consumo familiar, a variedade de batata-doce de polpa alaranjada é a quarta cultura 
prioritária dos agricultores, atrás do milho, feijões e batata inglesa. A análise mostrou 
que os agricultores adotam princípios agroecológicos no cultivo da batata-doce de 
polpa alaranjada e têm a cultura como uma fonte de diversificação da produção e 
estratégia de garantia de segurança alimentar, nutricional e económica. 
PALAVRAS-CHAVE: Batata-doce, Produtor, Sustentabilidade. 
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FAMILY FARMING IN NORTHERN MOZAMBIQUE: STRATEGIES FOR 
AGROECOLOGICAL PRODUCTION OF ORANGE FLESH SWEET POTATOES 

 
ABSTRACT  

Sweet potato (Ipomoea batatas L), also called potato-land, is a plant of the 
Convolvulaceae family of the order of solanales and constitutes a source of food and 
income for producers in the northern region of Mozambique. However, little is known 
about agroecological strategies of cultivation and diversification of production of different 
cultivars. In this way, this research aimed to analyze the cultivation strategies of orange-
fleshed sweet potatoes in Mozambique. Niassa province, for research, questionnaires 
and interviews were applied to 118 stakeholders, 68 of whom were producers and 50 
were sellers. The results were analyzed using the SPSS statistical package 56% of men 
and 44% of women participated. Of these, 82% have agriculture as their primary source 
of income, 91% use manual farming, 99% produce sweet potatoes with organic 
fertilizers through the incorporation of animal manure and crop residues, 100% use 
botanical insecticides to control sweet potato weevils, 95% use certified vines of the 
orange pulp variety, 34% produce for consumption family, the orange-fleshed sweet 
potato variety is the fourth priority crop for farmers, after maize, beans, and english 
potato. The analysis showed that farmers adopt agroecological principles in the 
cultivation of orange-fleshed sweet potato and have the culture as a source of product 
diversification and a strategy to guarantee food, nutritional and economic security. 
KEYWORDS: Sweet potato, Producer, Sustainability. 

 
INTRODUÇÃO 

 Moçambique é um país situado na costa oriental da África austral, faz fronteira 
com a Tanzânia, África de Sul, Malawi e Zimbabwe, possui superfície total 
aproximadamente de 802.718,3 Km2 com uma costa de 2.470 km, o oceano indico 
separa o país da Ilha de Madagáscar (MAE, 2005). O território moçambicano possui  
população de 27.864.265 habitantes e com densidade de 36.1 habitantes por Km2, 
administrativamente o país possui 10 províncias distribuídas em três zonas (Sul, Centro 
e Norte), ao Norte localizam-se as províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa 
(INE, 2017). A província do Niassa, possui 1.865.976 habitantes e densidade de 14.5 
habitantes por Km2 e superfície de 129.056 km2 sendo a primeira província mais 
extensa ao nível nacional, a província tem a agricultura como a base do 
desenvolvimento, onde é predominantemente praticada pelas famílias rurais com 
finalidade de alimentação dos agregados (INE, 2017).  
 A importância da agricultura familiar é discutida por Chayanov (1974) citado por  
Lima et al., (2019) segundo os quais, a produção familiar tem como objetivo principal 
atender as necessidades de consumo. Segundo a FAO (2018) a agricultura familiar é 
um modo de produção agrícola, silvicultura, pesca, pecuária e aquicultura que 
administra e opera para uma família e que depende predominantemente de trabalho 
familiar, incluindo homens e mulheres. A família e exploração estão ligados, eles 
evoluem juntos e combinam funções econômicas, ambiental, social e cultura. 
 De acordo com Cândido (2015)a atividade agrícola é o principal meio de 
interação entre o homem e a natureza, sendo responsável pelas maiores 
transformações no meio ambiente e, por conseguinte, pelos maiores impactos 
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ambientais. A forma como essa atividade é conduzida afeta em menor ou maior grau o 
meio ambiente em que se insere, de modo que buscar a sustentabilidade na agricultura 
é fundamental para o desenvolvimento da sociedade como um todo (CONWAY et al., 
2013). Assim a importância da agricultura familiar está na capacidade de promover a 
segurança alimentar, a geração de emprego e renda, a mitigação da pobreza, a 
conservação da biodiversidade e a preservação das tradições culturais podendo ser 
definido como uma forma de vida (LIMA et al., 2019). 
 Em Moçambique, anualmente verifica-se o crescimento demográfico da 
população, nos anos 2007 a 2017, a população aumentou cerca de 6.266.671 
habitantes, o que representa um incremento de 30,4%, e em contra partida verifica-se 
baixa produção de alimentos, associado pela fraca mobilização de produção interna, 
aliado ao baixo investimento em tecnologias agrícolas e fraca cobertura de rede de 
assistência aos agricultores (INE, 2017).  

De acordo com os dados do Mader (2020) a produtividade média das principais 
culturas agrícolas da família poaceae se encontram abaixo do rendimento médio, sendo 
que para a cultura de milho (Zea mays) apresenta um rendimento médio nacional em 
torno de 803kg/ha1, arroz (Oryza sativa) 633kg/ha1, mapira/milho zaburra (Sorghum 
bicolor) 641kg/ha1 e mexoeira/milheto (Pennisetum glaucum) 628kg/ha1. Marcos et al., 
(2022) avaliaram desempenho de genótipos de milho em regime de sequeiro tendo 
encontrado rendimento médio acima de 4.5 ton/ha1, mostrando que os baixos 
rendimentos da cultura de milho são associados à fraca tecnologia de produção e pós-
colheita. Na safra agrícola 2019/2020 foram registradas perdas de pós-colheita de milho 
em torno de 13.5%, arroz com perdas de 20.7%, mapira/sorghum bicolor com perdas de 
19.7% e mexoeira/milheto com perdas de 29.6%, estes resultados de produtividade são 
ligados há vários fatores econômicos, tecnológicos e climáticos que agricultores 
familiares têm registrado ao longo da cadeia produtiva (MADER, 2020). 
 Nos últimos 15 anos, houve pouco incremento na utilização de insumos 
agrícolas, tendo sido demonstrado que as pequenas e médias explorações 
agropecuárias utilizaram fertilizantes químicos na ordem de 7.8%, pesticidas 5.5%, 
herbicidas 1.8% e irrigação das áreas de cultivo 9,1% (MADER, 2020). Com esses 
dados pode-se afirmar que a base de produção dos agricultores do setor familiar é 
praticada no regime de sequeiro/das águas, com baixo recurso tecnológico e com 
enfoque no uso de esterco de animais para adubação das culturas. Cerca de 8.8% de 
explorações agropecuárias caracterizam-se com o uso de adubo orgânico (MADER, 
2020). Como refere Primavesi (2008) agricultura orgânica produz alimentos mais 
saudáveis do que aqueles produzidos pela agricultura convencional.  
 Segundo Maas et al., (2018) agricultura a orgânica vem se apresentando como 
importante ferramenta para viabilizar pequenas propriedades que trabalham com 
agricultura familiar. De acordo com Tavella (2012) o impacto social e ambiental causado 
pelo uso desordenado de produtos agrotóxicos tem causado constante preocupação. 
Quanto ao acesso ao crédito, apenas 0.6% dos agricultores receberam empréstimo ou 
crédito para fim agropecuário a nível nacional, sendo que a província do Niassa teve no 
seu global 1.2% (MADER, 2020).  
 A desaceleração da economia tem proporcionado baixos níveis de crescimento 
da renda dos Moçambicanos, esses avanços vêm oferecendo menos acessibilidade à 
população para obter renda e consequentemente melhor qualidade de vida (CASTIGO; 
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SALVUCCI, 2017). A agricultura familiar em Moçambique constitui a atividade 
econômica que ocupa grande parte da população podendo alcançar mais de 75% dos 
cidadãos (MOSCA, 2014). Além disso, a atividade agrícola depende principalmente das 
chuvas para produção das culturas agrícolas (SITOE, 2005).  
 A atividade agrícola continua sendo a mais importante fonte de renda e de 
alimentos para a maioria das famílias rurais que possibilita enfrentar, em simultâneo, 
tanto a necessidade de criar oportunidades de trabalho e de apropriação da renda a 
essas famílias, como a de ampliar e melhorar a oferta de alimentos no âmbito regional e 
nacional (GARRETT et al., 1998). Dentre várias culturas produzidas na província do 
Niassa, a batata-doce ocupa uma posição de destaque (CIP, 2016). A cadeia produtiva 
de batata-doce de polpa alaranjada surge como uma alternativa e aposta do setor 
agrário, com intuito de aumentar a disponibilidade de alimentos, renda familiar dos 
produtores e consequentemente reduzir os níveis de desnutrição crônica, registrada em 
44% ao nível das famílias da Província do Niassa (SETSAN, 2013).  
 De acordo com Mader (2020) a produção nacional de batata-doce de polpa 
alaranjada foi estimada em 36.070 toneladas, sendo que a província do Niassa contribui 
com 2.520 toneladas. No distrito de Lichinga a batata-doce de polpa alaranjada é 
consumida pela maior parte da população por ser fonte de fibras, carboidratos, vitamina 
A e pelo baixo custo de aquisição. Deste modo a pesquisa teve objetivo analisar 
estratégias de produção agroecológica de batata-doce de polpa alaranjada (Ipomoea 
batatas. L) pelos agricultores da província do Niassa. 
 

 MATERIAL E MÉTODOS  
   O estudo foi conduzido nos meses de abril a julho de 2018 no distrito de Lichinga 
que se localiza na parte oeste da província do Niassa, no Norte de Moçambique (Figura 
1), confinando ao norte com o distrito de Sanga, Lago e Muembe, sul com o distrito de 
Ngauma, leste com o distrito de Majune e oeste com a república do Malawi, nas 
coordenadas 13o 23’48” S e 35o 13’43” com altitude da região variando de 1000 a 1300 
m (MAE, 2005). Segundo Mbanze (2017) a classificação de Köppen, define a região 
como de clima temperado úmido (Cwb), apresentando duas estações distintas (verão 
temperado e chuvoso e inverno seco e frio, a temperatura média anual oscila entre 20 a 
23oc). 
   Utilizou-se pesquisa exploratória e descritiva com abordagens qualitativas e 
quantitativas, estudos similares foram elaboradas por Kumar (2007) citado por Godoy e 
Oliveira (2011) que consideram complementares da pesquisa de campo. Foram 
entrevistados agricultores, comerciantes, técnicos do centro internacional de batata, 
associação progresso e técnicos de serviços distritais de atividades econômicas 
(SDAE) que forneceram informações relativas à situação de produção de Batata-doce 
de polpa alaranjada no distrito de Lichinga entre 2013 a 2017.  
   Para efeitos de amostra, preferencialmente foi usada a amostragem 
probabilística para a seleção dos agricultores e não probabilística por quotas para 
determinar os intervenientes da cadeia produtiva. Segundo os dados obtidos no Centro 
Internacional de Batata, entre 2013 a 2017 no distrito de Lichinga, o CIP e parceiros de 
implementação, prestaram assistência técnica e distribuíram sementes/ramas 
certificadas de batata-doce de polpa alaranjada de variedades gloria, ininda, sumaia, 
délvia, bela e irene, a 1028 beneficiários que produziram batata-doce. 
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Para efeito foi estabelecida uma amostra da população com base na fórmula 
exposta por Barbetta (1999). Foi determinada amostra global de 118 participantes, 
sendo 68 agricultores e 50 comerciantes de produtos agrícolas.  

Os resultados obtidos na pesquisa foram organizados e analisados com o uso da 
estatística descritiva através do pacote estatístico IBM-SPSS, versão 2.0, as 
informações foram agrupadas e descriminadas em tabelas e figuras, segundo métodos 
de análise sustentado por Mattar (2001). 
 
        FIGURA 1: Local de estudo 

 
        Fonte:  Geografia e Cadastro da Província do Niassa-2018. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Os agrupamentos de gênero dos entrevistados, características socioeconômicas, 

principais fontes de renda dos agricultores, sistema de produção da cultura de batata-
doce, análise de mercado e intervenientes da cadeia produtiva são apresentados em 
tabelas e figuras.  
   Ao analisar a Tabela 1, é possível observar que cerca de 57.6% dos 
entrevistados se dedicam a produção de batata-doce e 42,4% comercializam a cultura, 
sendo que em ambas atividades realizadas em sua maior parte pelos homens. Esse 
fator revela que os homens têm interesse na produção de Batata-doce de polpa 
alaranjada e têm como uma das formas de obter renda familiar. 
 

TABELA  1: Gênero dos entrevistados  
Participantes  Obs Homem Mulher %  
Agricultores de Batata-doce  68 37 31 57.6 

Comerciantes de Batata-doce  50 30 20 42.4 

Total  118 67 51 100% 

Fonte: Autores (2018). 
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De acordo com o estudo de base realizado pelo CIP, no ano de 2012 a província 
do Niassa contava com 64% de agricultores do gênero feminino produtoras de batata-
doce, sendo que era produzida exclusivamente para alimentação da família (CIP,2016). 
Segundo Simioni (2013) na análise da reprodução da agricultura, durante muitos anos 
foi centrada na unidade de produção agrícola gerida pelo chefe da família que 
geralmente é o homem que controla os recursos da família. A pesquisa mostra que há 
mais homens envolvidos na comercialização de batata-doce devido ao seu valor 
econômico e com o dinheiro da comercialização melhoram a condição social do 
agregado familiar, com destaque para a construção de habitação como apresenta-se 
na Tabela 2. 
 

TABELA 2: Características socioeconômicas dos agricultores de batata-doce  
Principais características    Percentagem  

Masculino  56.00% 
Sexo  

Feminino   44.00% 

Precária  47.30% 

Convencional Melhorada   30.40% 

Melhorada 21.00% 
Tipo de habitação    

Alvenaria   1.30% 

Sem Escolaridade  48.00% 

Alfabetizado  27.00% 

Primário   17.00% 
Nível de escolaridade  

Secundário   8.00% 

Fonte: Autores (2018). 
 
 Ao analisar a Tabela 2, é possível observar que 47.3 % dos agricultores residem 
em casas precárias, 30.4% residem em casa convencional, 21% residem em casas 
melhoradas e 1.3% residem em casas de alvenaria. Foi possível apurar que 43% dos 
produtores utilizam como fonte de iluminação o candeeiro na base de petróleo de 
iluminação, 21% utilizam energia elétrica e 8% usam lenha. Os dados encontrados 
corroboram com os estudos realizados por Viana e Marques (2018) segundo os quais a 
habitação é construída recorrendo majoritariamente à materiais naturais, incorporando 
a terra, arbustos e vegetais lenhosos, ficando os programas de ajuda prometendo 
modelos de edificações baseadas em materiais importados, modelos não sustentáveis 
econômicamente e geradores de maior dependência.  

Quanto às fontes de renda dos agricultores, é possível observar que a 
agricultura é a principal fonte de renda dos agregados familiares com 82%, seguida do 
comércio 10%, pecuária 4%, emprego assalariado 3% e pensão ou subsidio 1%, como 
ilustra a Figura 2. Foi possível verificar a pluriatividade na diversificação de fontes de 
renda das famílias. Resultados similares sobre interação de atividades agrícolas e 
diversificação de fontes de renda foram abordados por Nhamutoco (2014). Na 
percepção de Negrão (s.d.) Chayanov (1974) citado por Schneider (2003) que 
consideram o recurso às atividades não agrícolas uma estratégia de alocação de força 
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de trabalho familiar, acima de tudo, a racionalidade que a família imprime às suas 
atitudes para manter o equilíbrio entre trabalho e consumo, e garantir assim a 
reprodução.  
 
    FIGURA 2: Principais fontes de renda dos agricultores de batata-doce 

 
    Fonte: Autores (2018). 
 

Para Negrão (s.d.) os agricultores familiares desenvolveram ao longo da 
história, formas de organização social e de solidariedade, que fortalecem relações de 
cooperação e de desenvolvimento local, principalmente os que se envolvem com 
produção de diversas culturas. O que remete ao pensamento de Netto e Brás (2009) 
que “o caráter coletivo do trabalho torna substantivamente social na diversificação de 
produção agrícola”. Como refere Henig  (2019) a agricultura familiar tem a capacidade 
de gerar emprego e possibilita a criação de alternativas para fixar as pessoas no 
campo e diminuir a migração para as zonas urbanas. 

A Tabela 3, apresenta resultados da pesquisa que mostram que a produção de 
batata-doce é feita na época chuvosa. Cerca de 66% dos produtores cultivam batata-
doce a sequeiro devido ao alto custo de aquisição de moto-bombas e 34% produzem 
com uso de sistema de irrigação por gravidade, 75% da produção de batata-doce é 
cultivada na zona alta e 25% é cultivada na zona baixa. 

Os agricultores utilizam as zonas baixas para conservar mudas de batata-doce 
(ramas), 91% preparam o solo manualmente com uso de enxada, 99% usam adubos 
orgânicos com destaque para esterco de aves e bovinos que domesticam nas suas 
propriedades, 100% utilizam inseticida botânicos para controle de gorgulho da batata-
doce, uma vez que é a parte nutricional e econômica da cultura.  Outros 95% dos 
agricultores utilizaram ramas certificadas fomentadas pelo CIP e seus parceiros, razão 
pela qual não houve indicação de ocorrência de doenças no cultivo de batata-doce de 
polpa alaranjada.  Parte dos agricultores (51%) cultivam variedades de polpa 
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alaranjada. Foi verificado que a batata-doce de polpa alaranjada é a quarta cultura 
prioritária dos agricultores, sendo a principal a cultura de milho, seguida de feijão 
(phaseolus vulgaris L) e batata inglesa que  mostra ser uma cultura importante na dieta 
das famílias, consumindo cerca de 34% da produção e comercializando 66%. 
 

TABELA 3: Sistema de produção de batata-doce de polpa alaranjada 
Caraterização do sistema de produção     Percentagem  

Alta 75.00% 
Zona de produção 

Baixa 25.00% 

Sequeiro Irrigado 66.00% 
Tipo de cultivo 

Irrigado 34.00% 

Manual  91.00% 
Tipo de lavoura   

Mecanizada 9.00% 

Química 1.00% 
Adubação   

Orgânica 99.00% 

Químicos 0.00% 
Uso de inseticida 

Botânicos 100.00% 

 Certificada 95.00% 

Sementes / Ramas de Batata-doce Não certificada 5.00% 

Laranja  51.00% Tipo de Batata-doce   
Mistura  2.00% 

  Variedade local  47.00% 

 Milho  99.00% 

 Batata-doce 62.00% 

Culturas prioritárias  Feijões  95.00% 

 Batata inglesa  83.00% 

  Outras  50.00% 

Consumo 34.00% 
Destino da produção  

Comércio 66.00% 

Fonte: Autores (2018). 
 

Segundo Finatto et al., (2013) com a utilização da adubação orgânica, o solo se 
torna mais fértil e produtivo, aumentando a biodiversidade, e melhorando a qualidade 
dos alimentos gerados a partir dessa prática. De acordo com Corrêa e Salgado (2011) 
para controle de insetos e pragas passa pelo uso de plantas que tenham ação 
inseticida, pois não causam prejuízos ao meio ambiente, nem necessitam de mão-de-
obra qualificada para utilização, sendo possível o uso por pequeno produtor. Após a 
colheita os produtores transportam e vendem a batata-doce de polpa alaranjada na  
aldeia ou mercado mais próximo, em geral vendem em recipientes de 20 litros, em 
sacos de 50kg e as ramas (semente vegetativa) pesam nos mesmos moldes para 
posterior venda aos agricultores próximos da comunidade. 

 A Figura 3, mostra a flutuação de preço de batata-doce ao longo do ano, a 
produção é caracterizada pela sazonalidade ao longo do ano e isso faz com que o 
preço seja diferenciado dependendo da escassez do produto no mercado, nota-se que 
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nos meses de Março a Junho o agricultor comercializou a batata-doce de polpa branca 
ao preço de 100 a 150mt/60kg (metical moçambicano), equivalente a 9.3 R$, cerca de 
(3 US$/60kg), no mesmo período o preço de batata-doce de polpa amarela foi de150 a 
200mt/60kg (metical moçambicano), equivalente a 12.5 R$ e o preço de batata-doce de 
polpa alaranjada foi de 200 a 300mt/60kg (metical moçambicano), equivalente a 18.75 
R$, cerca de (6 US$/60kg). Nos meses de setembro o preço de batata-doce de polpa 
alaranjada foi de 450mt/60kg (metical moçambicano), equivalente 28.1 R$, cerca de (10 
US$/60kg).  

Poucos produtores comercializaram batata-doce nos meses de outubro a 
dezembro. De acordo com os resultados da pesquisa o valor total recebido pelos 
agricultores na venda de raízes de batata-doce foi de 498.033 Mt, (metical 
moçambicano), o equivalente 31.127,06 R$, cerca de 11067,4 US$, na campanha 
agrícola. Pode-se considerar que a produção de batata-doce contribui diretamente na 
renda das famílias dos agricultores.  
 
FIGURA 3: Flutuação de preço de batata-doce de polpa alaranjada no ano de 2018  

 
Fonte: Autores (2018). 
 
 Segundo Chichongue (2014) em condições agroecológicas ótimas a produção da 
batata-doce de polpa alaranjada pode atingir um rendimento por hectare de 20.000 kg, 
caso o produtor venda 1kg de raiz a 5Mt obtém uma renda bruta de 100.000.00Mt, o 
equivalente a 2.222,2 US$ e uma renda líquida no valor de 69.250.00Mt, equivalente a 
1.538,8 US$ e 4.328,1 R$.  Câmbio calculado em dólar e real, sendo que 1 US$ = 45mt 
e 1 real = 16mt, taxa de câmbio de referência do mês de junho, ano de pesquisa de 
mercado (BM, 2018). 
 A pesquisa de mercado de batata-doce mostrou que no distrito de Lichinga 
existem diferentes tipos de vendedores de batata-doce, distribuídos em diferentes 
mercados da cidade, sendo que 68% dos comerciantes inqueridos foram 
retalhistas/varejistas, 18% grossistas/atacadistas e 14% intermediários. Os 
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retalhistas/varejistas vendem a batata-doce nos bairros da cerâmica, Nzinje, Popular, 
Maomé, Sanjala, Namacula e Chiuaula. Os grossistas/varejistas têm como o principal 
mercado o bairro de Chiuaula. 

O estudo de mercado identificou que as variedades locais de batata-doce (polpa 
branca e amarela) continuam a dominar o mercado nos três locais em estudo 
(Chiuaula, Namacula e Central) verificou-se que 24% dos comerciantes venderam 
batata-doce de polpa alaranjada, 30% venderam batata-doce de polpa branca, 46% 
venderam mistura de variedades e os consumidores têm preferência pelas variedades 
de polpa alaranjada. Segundo Low et al., (2000) consumos regulares (100 gramas por 
dia ou meio copo) da raiz de batata-doce de polpa alaranjada são fontes excepcionais 
de ᵝ caroteno e proporcionam a quantidade diária recomendada de consumo de 
vitamina A para crianças menores de cinco anos de idade. 
 

INTERVENIENTES DA CADEIA PRODUTIVA DE BATATA-DOCE 
 A pesquisa exploratória mostrou que a cadeia produtiva é composta por 
intervenientes que agregam valor ao cultivo de batata-doce de polpa alaranjada, com 
enfoque no agricultor familiar. Contudo a cadeia de valor, como refere Benfica e 
Tschirley (2012) é composta pelos provedores de insumos, provedores de variedades, 
comerciantes e consumidores. Sendo que o provedor de variedades de polpa 
alaranjada é o Centro Internacional de batata (CIP) em parceria com o Instituto de 
Investigação Agrária de Moçambique.  
  De acordo com Andrade e Naico (2014) em 2012, o CIP promoveu na Província 
do Niassa experimentos de adaptabilidade, rendimento e testes de sabor participativos 
para seleção de 15 variedades de batata-doce de polpa alaranjada e teve como 
resultado nove variedades que foram disseminadas aos produtores através de 
parceiros estratégicos do CIP, como é o caso da Direção Provincial de Agricultura e 
Segurança Alimenta do Niassa, Serviços de Atividades econômicas e organizações 
não governamentais de base comunitária com destaque para a Associação Progresso, 
Diocese Anglicana do Niassa e União de Camponeses do Niassa.  
 

CONCLUSÕES 
Os agricultores da Província do Niassa adotam estratégias de produção 

sustentável que lhes garantem obter alimentos de alto valor nutritivo e renda familiar. 
 Os consumidores têm preferência pelas variedades de batata-doce de polpa 
alaranjada, porém compram com maior frequência a variedade local por estar mais 
disponível em todos mercados da Província do Niassa.  

Mercado como um espaço físico, foi verificado que é o palco de compra e venda 
da batata-doce de polpa alaranjada pelos grossistas/atacadistas e intermediários  da  
cidade de Lichinga, tendo quantidades de 30 toneladas por dia durante os meses de 
maio a junho, que são períodos de maior oferta do produto.  
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