
Mandioca, a raiz do Brasil 

Muito presente na culinária brasileira, a mandioca é uma raiz com alto valor energético. Parte 

de seu sucesso se deve a sua versatilidade, já que pode ser consumida como farinha, cozida, 

frita e até virar bebida alcoólica. No Brasil, a raiz da mandioca é utilizada na preparação de 

farinhas, como a farinha de mandioca e tapioca. Outro tipo de farinha feita com a mandioca é 

o polvilho, usado na preparação de diversas comidas típicas, como o pão de queijo. 

Acredita-se que a origem desta planta, nativa da América do Sul, seja no oeste do Brasil. O 

cultivo e consumo da mandioca eram bastante comuns entre os indígenas das Américas do Sul 

e Central na época da chegada dos europeus. 

Os colonizadores portugueses tiveram que se acostumar aos alimentos usados pelos índios, já 

que muitas espécies normalmente cultivadas na Europa, como o trigo, não se adaptavam às 

condições brasileiras. A mandioca entrou então como substituta, já que era um dos alimentos 

mais usados pelos índios para fazer farinha, tapioca e bebidas alcoólicas. Adaptada à culinária 

dos colonizadores, a mandioca passou a ser exportada para vários países, inclusive países 

africanos, onde em muitas regiões virou a base da dieta alimentar devido ao seu baixo custo e 

facilidade de cultivo. 

A mandioca é conhecida por vários nomes, dependendo da região. Os nomes mais comuns são 

aipim no sul do Brasil e macaxeira no nordeste. 

O nome mandioca tem origem em uma lenda indígena que conta a história de uma índia que 

foi expulsa da tribo por ter engravidado e foi morar sozinha numa cabana. Ela teve uma linda 

menina muito branca que chamou de Mani. Ainda novinha, Mani morreu sem motivo aparente. 

Foi enterrada próximo à cabana e, no lugar, nasceu uma planta de raízes grossas, branca por 

dentro, que recebeu o nome de “casa da mani”, ou “mani – oca” em tupi-guarani, a língua 

indígena. 

A mandioca é uma boa fonte de vitaminas B e C, cálcio, fósforo e ferro. Ela é rica em 

carboidratos e, por ser um alimento energético, pode substituir outras massas. A fama que a 

raiz adquiriu deve-se, em parte, às suas diversas utilizações, não só na culinária, mas em outras 

áreas, com constantes descobertas de novas aplicações. Há exemplos de uso da mandioca em 

confecção de tijolos e tintas e em adubo orgânico. Estudos também apontam seu uso como 

biocombústível, com a produção de etanol a partir da mandioca. 

 


