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  Manihot esculenta Crantz é o nome
científico da conhecida por nós como
mandioca, que também recebe o nome
de  macaxeira ou aipim, de acordo com a
região do Brasil. Teve sua origem na Bacia
Amazônica, onde começou a ser
domesticada pelos índios. Isso porque a
mandioca brava possui altos índices de
substâncias tóxicas para o consumo, e
vem sendo domesticada há milhares de
anos pelos índios e agricultores, através
de processamento e cruzamento de
variedades menos venenosas até que se
chegasse a um produto com níveis
mínimos de toxicidade, a mandioca
mansa.

 

    Indispensável aos nativos, a mandioca
passou a fazer parte do hábitos dos
colonizadores do Brasil no século XVI,
uma vez que se tornou alimento base de
marinheiros europeus que viajavam pela
costa americana, bandeirantes e escravos
africanos. Atualmente, é a quarta cultura
de produção de alimentos mais
importante do mundo e um dos
principais alimentos básicos nos países
em desenvolvimento, sendo  consumida

por   800 milhões de pessoas, segundo a
Food and Agriculture Organization (FAO).

Os quatro maiores produtores de
mandioca são: Nigéria, Tailândia,

Indonésia e Brasil. 
 

  No Brasil, possui grande significado
social, principalmente na região Norte e
Nordeste, onde é considerada alimento de
subsistência já que é tolerante à seca e à
solos de baixa fertilidade onde poucas
culturas vingam, estando presente na
maioria dos pratos típicos dessas regiões.

Além disso, a mandiocultura é uma das
principais atividades econômicas da
região Nordeste, afetando socialmente a
população devido a geração de emprego
em torno dela.
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#QueAlimentoÉEsse

mandioca
raiz Brasileira

A mandioca é considerada do grupo de raízes

e tubérculos segundo o Guia Alimentar para

População Brasileira, possui teor elevado de

amido, é fonte de carboidratos, fibras e de

alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo,

sódio e vitaminas A e C. Quanto mais amarela

a mandioca, maior o teor de betacaroteno, um

pigmento de coloração alaranjada, precursor

da vitamina A. 

A mandioca amarela é mais comum no

Sudeste, e a branca no Norte e Nordeste.



9

    É uma planta tão versátil e ao mesmo
tempo tão simples que são incontáveis
os preparos possíveis a partir dela. Mais
recentemente iniciou-se a produção de
mel da mandioca, o melaço, o vinagre e a
aguardente oriunda da raiz da mandioca
que relembra o cauim, bebida alcoólica
tradicional indígena. A principal forma
de consumo é a farinha de mandioca e

são vários tipos (d’água, tapioca, do uarini,
sururi), seguido da fécula (para fabricação
de tapioca, bolos e cuscuz), o polvilho e o
sagu, sem falar nos inúmeros preparos que
derivam desses ingredientes. Você já
experimentou a mandioca de quantas
formas diferentes? No quadro, separamos
alguns produtos e usos culinários da
mandioca para você se deliciar!

Produção sustentável: Na produção da farinha de mandioca em comunidades as etapas do processamento
após a colheita são: descascamento, ralação, prensagem, esfarelamento e torrefação. Os dejetos gerados
deste processo são as cascas, água de lavagem e a mandiquera. As cascas são utilizadas pelos agricultores
em composteiras ou retornam diretamente ao solo. Após descascada, a mandioca é lavada e a água de
lavagem retorna ao meio ambiente. A mandiquera (líquido extraído na prensagem da mandioca) é o
resíduo mais impactante do processo produtivo, sendo cada agricultor responsável pelo seu destino que
pode ter diversos usos como inseticida natural (combate de formigas, broca da bananeira etc.) e herbicida
(usado para o controle de ervas daninhas), na alimentação, na produção de sabão, entre outros.

#QueAlimentoÉEsse

O que é? processamento uso culinário Formas de consumo

Mandioca
de mesa

Fécula

Descascamento e
cozimento da
mandioca in

natura

Farinha

Extração da
polpa, que é

ralada, prensada e
tostada

Usada como alimento
base, principalmente no

Norte e Nordeste no
formato de purê, em
sopas, assada ou frita. 

Usada para acompanhar
arroz, feijão, peixes e
carnes; ingrediente de
farofas, pirão. Além de
servir como base para
mingaus em algumas

culturas.

Decantação do suco da
polpa da mandioca ralada.

Processamentos diferentes
da mandioca geram

diferentes tipos de fécula
com maior expressividade
em regiões diferentes do

país.

- Granulada: acompanha o açaí
na tigela servido com peixe,

comum no Norte;

- Flocada: ingrediente de bolos,

sorvetes e mingaus;

- Goma: quando aquecida gera a
conhecida tapioca que pode ser
recheada de diversas formas.
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