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Conta a lenda que Mani era uma indiazinha branquinha que ao morrer, ainda
crian9a, foi enterrada dentro da oca onde sempre morou. No local de sua sepultura,
nasceram alguns arbustos fortes e vigorosos. Os indios arrancaram as plantas e
viram que suas raizes eram brancas como a pele de Mani. Desde entao, a Manihot
esculenta Crantz passou a ser conhecida como mandioca. Sem duvida, outras
est6rias devem existir para explicar os tantos outros nomes pelos quais a mandioca
e conhecida no Brasil: macaxeira, aipim, castelinha, macamba, cassava etc.

Com os indios, aprendemos a processar a farinha de mandioca e a utilizar a
manipueira - Iiquido t6xico originado no processamento da mandioca - na
prepara9ao de pratos tipicos, como pato no tucupi e tacaca. A partir de pesquisas
da Embrapa, novos usos foram incorporados. Produ9ao de paes a partir do amide
da fecula e utiliza9ao da manipueira como adubo organico sac alguns dos
resultados dessas pesquisas sobre processamento e aproveitamento de residuos da cultura da
mandioca.

No campo, 0 programa de melhoramento de mandioca, Iiderado pela Embrapa Mandioca e Fruticultura
Tropical (Cruz das Almas, BA) e executado em parceria pela Embrapa Tabuleiros Costeiros (Aracaju,
SE), disponibilizou novas variedades de mandioca com alto teor de amido. Em 2008, as variedades
Tapioquinha e Carira foram lanyadas para todo Nordeste, com 34% e 35% de amide nas raizes,
respectivamente.

Essas variedades assumem importante destaque nos debates sabre a crise de alimentos e energia
mundial, pais sao fontes de amido de baixo custo e, assim como outras variedades, podem ser
empregadas em mais de 300 produtos da industria alimenticia, de plasticos, siderurgia e extra9iio de
petr6leo.

Ressaltamos a preocupa9ao da FAO, da qual compartilhamos, que as politicas de estimulo a prodU9aO
de generos nao alimenticios derivados da mandioca devem considerar cuidadosamente seus efeitos
sabre a produ9ao e a seguran9a alimentar.

Raquel Fernandes de Araujo Rodrigues
Mestre em Agroecossistemas pela Universidade Federal de Sergipe, Analista da Embrapa Tabuleiros
Costeiros; Av. Beira Mar, 3250 - Bairro Jardins, Caixa Postal 44 - Aracaju, SE - Brasil;
saC@cpatc.embrapa.br.

• Workshop discute ac6es de integracao lavoura-pecuaria-floresta
• Lourival Monaco e 0 novo presidente do Fundecitrus
• Preyos dos cortes dianteiros caem, demanda por cortes grill aumenta
• Decreto 6686/2008 da um ana para averbar Reserva Legal
• Prazo para renegociacao de dividas rurais termina nesta sextaI

I

l ·Veja mais noticias

._--_ .._._._ ...------_._--_ ...._ .._---_ .._---_ ..._-_._---_._----_._.-. __ ._._._--_ .._---_ ...._._._._-

~

.:n. trap; 1;;ov!ci~0S--;:osto;;il. ;::0
'J.f':nlo··· ~""I" , •... 'r" )'- 'I'" 1tJU}:, ....•.•.\,u t."-,...l I ~:I..::.O . t; lrlt:',;..------- -_ .._---

http://www.grupocultivar.com.br/notic
mailto:saC@cpatc.embrapa.br.

