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INFERÊNCIAS ÀS RAZÕES ESTRATÉGICAS DO CONSUMO DA MANIHOT POR
POPULAÇÕES PRÉ-HISTÓRICAS
Carlos Alberto Santos Costa1
Resumo: O presente trabalho centra as discussões na importância da mandioca para os grupos
pré-históricos da América Sul. Para tanto, inicia, apresentando suas propriedades nutricionais
para dieta alimentar, desde a raiz ao caule e às folhas, bem como os fatores ambientais que
favoreceram o seu cultivo. Segue observando o tratamento e os equipamentos utilizados no
manejo dessa raiz tuberosa (plantio, produção e uso), do ponto de vista arqueológico, quando
demonstra os produtos gerados, artefatos utilizados e as potencialidades de pesquisa em sítios de
consumidores de mandioca. Os dados arqueológicos acerca desse vegetal são apresentados, no
intuito de disponibilizar algumas das bases factuais publicadas que favorecem as considerações a
que chega. Por fim, com este corpus informativo, busca analisar que fatores teriam tornado a
mandioca o vegetal mais utilizado na pré-história da América tropical.
Palavras-chave: Mandioca; Cultivo; América Tropical Pré-histórica.
Abstract: The present work focus its discussion on the importance of manioc to pre-historic
groups in South America. In order to do so I begin it by discussing manioc's nutritional
properties from its roots to the stems and leaves, as well as environmental factors that favor its
crops. After this its management and the tools used to plant, harvest and process it are discussed
under the archaeological point of view. Products made from the plant as well as tools used in the
process and the research potential in sites whose inhabitants were manioc consumers.
Archaeological data about this plant are presented in order to support the literature in the area
which in its turns supports the author's conclusions. Finally, this informative corpus tries to
analyze the factors that helped make manioc the most used plant in pre-historic tropical America.
Key Words: manioc; crops; Pre-historic Tropical America.
1 Introdução
Há muito tempo, nas imediações da cidade de Santarém – PA, um chefe indígena de
muito prestígio castigava sua filha por ter permitido ser desonrada. Dizia a moça ser
virgem, por isto, fazia-se inflexível em contar quem era o autor do defloramento; autor
este que o prestigiado chefe sentia-se obrigado a dar o devido castigo. Traído, por não
saber quem era o meliante e tendo que demonstrar firmeza frente à situação, o pai da
‘virgem’ ordenou matá-la. Porém, numa aparição em sonho, um homem branco
informou que a moça era inocente, sendo, portanto, donzela; situação que conduziu o
chefe a desistir do assassinato.
1

Mestre em Arqueologia Mestre em Arqueologia pela Universidade de Coimbra - PT (2007); Doutorando em
Arqueologia pela Universidade de Coimbra - PT. Atua como pesquisador associado ao Museu de Arqueologia e
Etnologia da Universidade Federal da Bahia e Pesquisador Colaborador do Centro de Estudos Arqueológicos das
Universidades de Coimbra e Porto – PT. E-mail: solracoteb@gmail.com
_________________________________________________________________________________________
Diálogos & Ciência –- Revista da Rede de Ensino FTC. Ano VI, n. 13, mar. 2008. ISSN 1678-0493
http://www.ftc.br/dialogos

2

Nove meses depois, um grande alvoroço comovia o grupo do prestigiado chefe e os
grupos vizinhos, tamanha a surpresa que a situação causara: a donzela dava a luz a uma
linda menina branca. Chamada de Mani, a menina levava consigo características que a
tornava distinta dos demais: falava e andava precocemente. Com um ano de idade,
estranhamente Mani morreu sem sequer estar doente ou apresentar sinais de dor.
A falecida criança foi então enterrada na oca e regada diariamente. Em um pequeno
lapso de tempo, uma planta surgiu da sepultura de Mani e por ser diferente foi
mantida. Mas, após crescer e florescer, a planta apresentou algumas particularidades:
todos os pássaros e animais que comiam de seus frutos ficavam embriagados; fato que
causou grande surpresa, ao mesmo passo que conferiu respeitabilidade a planta.
A terra fendeu. Ao cavar e observar o quão branca eram as raízes da estranha planta,
julgaram ter ali a materialização do corpo de Mani. A partir disto, passaram a chamá-la
de Mani oca (Casa de Mani). O grupo comeu e aprendeu a usar a Mandioca.

(CAMARGO, 1987, p.18-19)
Como se pode ver, esse mito sintetiza e responde à origem e importância da mandioca
para um grupo indígena do Pará. Ao mesmo tempo em que sustenta simbolicamente essa
importância, cria mecanismos práticos para a manutenção do grupo. Mas, que fatores pode-se
levantar para entender por que a mandioca foi na pré-história, e é no presente, tão importante na
dieta alimentar indígena, a ponto de suscitar de seus usuários uma explicação mítica? Afastandose do mito, busquem-se as razões científicas que embasam a observação empírica desses grupos.
2 As Necessidades e Propriedades da Mandioca
Originária do território sul-americano, a mandioca foi na pré-história, e ainda é no
presente, uma das raízes tuberosas mais consumidas na América do Sul, ou, como diria Gabriela
Martín, na “América tropical” (MARTÍN, 1999, p. 187). Pertencente à família das euforbiáceas1, a
mandioca recebeu o nome científico de Manihot, conferido por Crantz. Da grande variedade
genética dessa raiz, algumas se tornaram importantes ao consumo humano, a exemplo da
mandioca amarga (Manihot esculenta), mandioca-brava (Manihot utilissima) e mandioca doce (Manihot
aipi).
A raiz da mandioca, parte mais nobre e, por isso mesmo, mais utilizada na alimentação
humana, apresenta 60 a 65% de água. É rica em energia (30 a 35% de carboidratos,
principalmente amido2) e substitui em até 50% o milho; porém, é pobre em proteínas (1 a 2%) e
contém pequena quantidade da maioria das vitaminas e dos minerais, além das fibras que estão
presentes em todos os vegetais3.
A parte aérea da mandioca (caule e folhas) possui cerca de 16 a 18% de proteínas. A folha
pode atingir cerca de 28 a 32%, contendo, ainda, 65 a 70% de umidade, 12 a 16% de carboidrato,
1% de gordura, além de cálcio, ferro, vitaminas A, B e C e açúcares. Um dado extremamente
interessante é que a folha da mandioca contém mais vitamina C que o limão.
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A temperatura ideal para o cultivo da mandioca está entre 20 a 27º C, exigindo
precipitações pluviométricas entre 1.000 e 1.500 mm/ano, embora seja muita cultivada em
regiões semi-áridas, com precipitações de 500mm/ano. O solo adequado para o seu cultivo é de
composição franco-arenosa a argilo-arenosa, de baixa acidez, pH de 5,5 a 7,0, sendo 6,5 o ideal4,
de alta fertilidade. O plantio é realizado a partir da maniva, ou manaiva5, da mandioca, que, por
sua vez, poderá ser colhida em nove meses (ciclo vegetativo médio em situação de chuvas
regulares). Contudo, em condições secas, esse período pode se elevar a até 24 meses. Por ser
extremamente resistente à seca, a planta pode suportar mais de um ano sem água, tornando-se
produtiva logo que voltem as chuvas. Por outro lado, após completar o ciclo vegetativo, a planta
da mandioca pode permanecer no solo por cerca de um ano, o que poder-se-ia tranqüilamente
entender como uma condição de armazenamento natural. Ademais, José Proenza Brochado
complementa esta informação, dizendo que a mandioca apresenta um dos maiores rendimentos
no que se refere a calorias obtidas em relação à área plantada (1977: 42). Por essas propriedades,
as áreas tropicais, de onde são originárias, são mais passíveis de cultivo, embora também sejam
encontrados plantios em áreas sub-tropicais do Sul do Brasil, a exemplo de Santa Catarina, em
que a mandioca foi uma das culturas6 mais realizadas no século XIX.
Mas, apesar de todos esses fatores favoráveis, a mandioca em condição natural é um
produto altamente tóxico, pelo acentuado volume de ácido cianídrico (HCN) que lhe é inerente,
de maneira que exige tratamento prévio para sua utilização. Tratamento esse que em termos
tecnológicos não demanda muita perícia nem dificuldades (MARTÍN, 1999, p.187), conforme se
verá mais adiante.
Muito possivelmente em razão dessas qualidades e facilidades de processamento, após a
conquista do território sul-americano, sobremaneira realizada pelos portugueses e espanhóis, a
mandioca foi levada e introduzida em outras zonas tropicais do mundo: na África, no sudeste da
Ásia e na Indonésia, onde foi bastante difundida.
3 Tratamento e Produtos da Mandioca: Variedade Artefatual
Como se apontou anteriormente, a mandioca possui grande quantidade de ácido
cianídrico (extremamente tóxico ao homem, se consumido em grande quantidade), exigindo
tratamento prévio ao uso; tratamento esse caracterizado como “tecnologia do uso da mandioca”
(BROCHADO, 1977: 30). Numa generalização rápida e grosseira, pode-se considerar que os
grupos indígenas tinham como princípios gerais ao tratamento da mandioca: retirar a casca da
raiz; transformar a raiz em polpa, ralando-a; espremer a polpa para diminuir a umidade e,
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conseqüentemente, retirar o ácido cianídrico7; desidratar a polpa no fogo, em assadores, e
armazenar o produto gerado.
Da polpa da mandioca podem-se gerar vários produtos: a farinha, o beiju, o carimã, o
polvilho, a tapioca, os bolos, etc. Do líquido retirado pode-se recolher a goma (depois que o
líquido assenta e o ácido volatiliza) ou mesmo se fermentar e produzir bebidas alcoólicas
(denominadas por alguns grupos indígenas do Nordeste brasileiro como Cauim ou Cauchi).
Outra maneira de consumir a mandioca é em forma de mingau ou cozida a raiz8.
Um aspecto importante, que geralmente é pouco tratado na bibliografia acerca do
assunto, é sobre a utilização da folha da mandioca para o consumo humano. Para o tratamento
desta, depois de um período de três a quatro dias de sucessivas lavagens, descansos e fervuras, a
fim de se retirar à toxidade inerente, a folha da mandioca pode ser consumida com algum tipo de
acompanhamento, mais especificamente uma base de proteína animal (carnes). Na atualidade, no
Recôncavo baiano, essa folha ainda é muito apreciada, utilizada como uma espécie de “feijoada”,
na qual em lugar do feijão se utiliza a folha da mandioca esmigalhada. O prato é conhecido como
maniçoba. Conforme informa Carlos Camargo, para os grupos indígenas a mandioca exercia um
papel semelhante ao pão para as sociedades do Velho Mundo, em termos nutricionais na dieta
alimentar (1987, p. 7-8).
Como é de se prever, todo esse processo de tratamento da mandioca exige equipamentos
adequados. Primeiro, um instrumento cortante que permita retirar a casca da mandioca, que pode
ser um pequeno cepo ou pedra, que batendo na casca produz uma fissura, possibilitando separar
a raiz da casca; ou, mais recentemente, uma faca ou um facão. Em seguida, um ralador, que
converta a raiz em polpa; na atualidade, alguns grupos indígenas brasileiros fabricam raladores,
talvez, muito próximos daqueles produzidos antes da chegada dos europeus, caracterizados por
pequenos cristais de quartzo, ou mesmo dentes de piranha, cravados numa tábua e presos por
uma resina vegetal. O terceiro artefato utilizado é um cesto, ou mesmo folhas de palmeiras, para
se colocar a polpa, espremer e retirar o suco venenoso retendo-se as fibras; atualmente, também,
são usadas prensas com grandes parafusos. Associado à separação das fibras do líquido, aquele
artefato permite a coleta do suco, para se produzir a goma ou a bebida alcoólica, que pode ser
uma cabaça ou um vaso cerâmico, e, mesmo agora, baldes ou bacias. O quarto refere-se a uma
peneira, que serve para soltar a fibra espremida. O quinto instrumento é aquele que possibilita
desidratar a polpa, assá-la: a referência é aos assadores cerâmicos. O sexto, e último, serve ao
armazenamento da produção: se farinha, os vasos cerâmicos ou cabaças; se beijus secos, cestos e
sacos de algodão, etc. Esta sinopse do processamento da mandioca pode ser mais bem entendida
no quadro que segue:
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Etapas do
processamento
1- Limpeza da área
(desmatamento)
2- Plantio

3- Limpeza da área

Artefatos
pré-históricos
Machados polidos e
lascados, enxadas
lascadas, fogo, etc.

Artefatos históricos

Auxiliar na atividade de
desmate na área de
plantio
Limpar a área de plantio
Enxadas lascadas, cepos
Enxadas, enxadetes, etc.
e abrir a cova para a
afiados
maniva/manaiva
Enxadas lascadas

Facões, foices,
estrovengas, machados,
etc.

Enxadas, enxadetes, etc. Limpar a área de plantio

4- Colheita

Manual

Enxada, trator etc.

5- Transporte

Cestos

Cestos, carros,
carrinhos de mão, etc.

6- Descascar a
mandioca
7- Ralar a mandioca
8- Espremer a
mandioca

Cepo, facas líticas
lascadas e/ou polidas
ou rocha
Raladores de madeira
com cristais de quartzo
ou dentes de piranha
Cestos, folhas de
palmeiras ou panos de
algodão

9- Coletar o líquido

Vasos cerâmicos

10- Soltar a mandioca
ralada

Peneiras de palha

11- Assar a mandioca

Assadores cerâmicos

12- Armazenar a
farinha

Funções dos artefatos

Cestos, sacos de
algodão

Retirar a raiz tuberosa
da terra
Facilitar o transporte da
raiz para área de
produção

Produtos esperados
Limpeza da área para o
plantio
Plantio da
maniva/manaiva
Limpeza da área
plantada, para aumento
da produção
A coleta da raiz
Reunir o maior número
de raízes para facilitar
no transporte

Facas e facões

Auxiliar na retirada da
casca

Raiz descascada

Ralador elétrico ou de
ferro

Esmigalhar a fibra da
mandioca

Raiz triturada

Prensas de madeira ou
ferro
Baldes e bacias
Ralador elétrico ou
peneiras de metal
Assadores mecânicos,
de placas rochosas ou
placas cerâmicas
Vasilhas, sacos de
nylon, etc.

Reter a fibra e
promover a retirada do
ácido cianídrico
Reter o líquido
espremido
Soltar a fibra prensada
Promover a
desidratação total da
fibra ralada
Armazenamento da
produção

5

Fibra triturada semi
desidratada
Líquido armazenado
Fibra solta
Farinha e/ou beiju
Produção armazenada

Essa gama de artefatos aumenta se considerarmos que a mandioca é um vegetal muito
pobre em proteína (1 a 2%), razão esta que diminui quando processada9, de maneira que seria
aceitável supor que toda população que tem uma dieta baseada no uso da mandioca obtém
proteína por outras fontes, a exemplo da caça e da pesca. Nesse sentido, em termos
arqueológicos, os sítios associados aos produtores de cerâmica utilizada para o processamento da
mandioca (os fragmentos de assadores), potencialmente, terão materiais associados à obtenção de
recursos protéicos (instrumentos líticos, arcos, flechas, lanças, zarabatanas, propulsores, etc.).
A partir destes dados, pode-se concluir que aliado ao manejo (plantio, produção e uso) da
mandioca existe uma ampla gama de materiais e equipamentos (cerâmicas, madeiras, fibras
vegetais trançadas, rochas, corais, ossos, conchas, carvões etc.), que caracterizam as populações
pré-históricas, demonstrando sua habilidade na manipulação e obtenção de recursos na natureza.
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4 A Mandioca e o Registro Arqueológico
A área reconhecida como “América tropical” engloba vários países da América do Sul:
Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname, Venezuela e parte do
Brasil (toda área das regiões Norte e Nordeste e parte da região Centro-Oeste). Saindo desta
divisão de cunho político-administrativo, a América tropical corresponde a uma das faixas de
território situadas entre os maiores diâmetros paralelos da Terra, cuja linha central, e maior, é a
do Equador10, e as secundárias estão a aproximadamente 13º latitude norte e 13º latitude sul,
onde os raios solares têm maior incidência. Justamente nesses ecossistemas quentes e úmidos do
continente americano ocorre a mandioca.
Como é de se imaginar, num território de tamanha grandeza, diferentes ambientes vão ser
encontrados11, alguns propícios ao cultivo da mandioca e outros não. A fim de entender essa
situação, Deborah Pearsall, em sua análise sobre o cultivo de plantas na América do Sul, divide o
território em três complexos: terras baixas (a partir do nível do mar até 1.500 m de altitude),
andino de elevação média (de 1.500 a 2.500-3.000 m de altitude) e andino de elevação alta (de
3.000 a 3.500 m de altitude). Desses complexos, aqueles em que aparece a mandioca são as terras
baixas.
A mais antiga ocorrência de vegetais no registro arqueológico nas terras baixas foi há
10.000 AP, na área central do Peru (sítios Guitarrero Cave e Chilca Caves), com o aparecimento
do feijão comum (P. vulgaris), feijão sp. (Phaseolus lunatus), pimenta (Capsicum baccatun), batata
(Solanun teberosum) e oca (Oxalis tuberosa); em 8.000 AP, na costa central do Peru, a lista amplia-se e
inclui quinoa (Chenopodium quinoa), abóbora (Cucurbita maxima), cabaça (Lagenaria ciceraria), guava
(Psidium guajava) e a introdução do grão: milho (Zea mays) (PEARSALL, 1992, p. 197). No lapso
de tempo do pré-cerâmico peruano, entre 6.000 AP a 3.200 AP, uma variedade de novos cultivos
foi realizado, a exemplo do amendoim (Arachis hypogaea), da mandioca (Manihot esculenta), da coca
(Erythroxylum coca), dentre outras espécies (Ib. p. 190), sendo que na costa do Peru, no período de
3.500 a 2.200 AP, o registro arqueológico apresenta maior quantidade de frutas, quando a
mandioca e o amendoim se difundem, bem como o milho se torna mais comum (Ib. p.192). A
maior quantidade de colheitas desses vegetais existentes no registro arqueológico aparece antes de
4.000 AP; esse padrão, ou seja, a presença de plantas cultivadas no início do holoceno, com o
subseqüente aumento da taxa de cultivo, não ocorre unicamente na área sul-americana (Ib. p.
197).
Focando especificamente as terras baixas, na área das florestas tropicais, onde a mandioca
foi o principal cultivo, o registro arqueológico é precedido pela batata doce (Ipomoea batatas) e pela
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achira (Canna edules), pelo menos na costa peruana, durante o período pré-cerâmico tardio, ou nos
sítios do período inicial (a partir de 4.300 AP). A mandioca só surge no horizonte inicial a partir
de 2.900 AP, apesar de existirem duas exceções de ocorrência mais antigas: o sítio Los Gavilanes
(4.700-4.200 AP) e Tres Bentanas (10.000 AP), ambos na área central do Peru. Entretanto, parece
que os tubérculos do sistema de terras baixas não foram inseridos na costa como complexo (em
formas modificadas e agricultáveis). Isso pode refletir uma diferente antiguidade da
domesticação12 de cada tubérculo. A autora acredita tratar-se de um reflexo de diferentes trocas e
movimentos de pessoas entre as terras baixas e a costa oeste, bem como áreas distintas de origem
dessas plantas cultivadas.
Assim, Pearsall (1992) conclui que o início da domesticação dessas raízes provavelmente
ocorreu no Leste e Nordeste das terras baixas, datado do final do quinto milênio AP. Segundo a
autora, o único registro arqueológico de mandioca descoberto da floresta tropical é relativamente
recente, posterior a 1600 AP na Parmana, Venezuela. Contudo, a informação de Pearsall é
complementada pelos estudos coordenados por Nicolai Ivanovich Vavilov13, acerca dos “Centros
de origem das plantas” 14, que preconiza o “centro brasileiro-paraguaio” como área de origem da
mandioca (VAVILOV apud RONZELLI JÚNIOR, 1996, p. 38).
Como é comumente conhecida, a preservação de material orgânico em áreas de florestas
tropicais é muito limitada, sobretudo nas terras baixas, em função da acentuada acidez aliada a
umidade dos solos (BROCHADO, 1977; PEARSALL, 1992). Em razão disso, é muito difícil
encontrar vestígios vegetais em contexto arqueológico. Tendo em vista essa dificuldade, a partir
de analogia etnográfica, Brochado (1977) infere o uso da mandioca-brava para os grupos préhistóricos produtores da cerâmica da tradição arqueológica tupi-guarani, sugerindo o
processamento desse tubérculo nos vasilhames reconhecidos na literatura por assadores
(BROCHADO, 1977, p. 22). Além disso, atribui aos grupos usuários de tais vasilhames o
estabelecimento de moradias em áreas de florestas tropicais, onde cultivavam raízes tropicais em
pequenas áreas derrubadas e queimadas no meio das matas, a chamada horticultura itinerante, ou,
como é vulgarmente conhecida, roça de coivara (BROCHADO, 1977, p: 23). Essa analogia, por
sua vez, é assegurada por Martín (1999, p.187):
Os indígenas secavam a farinha – e o seguem fazendo ainda – sobre um prato grande e
plano, às vezes, com pés, conhecidos como assador. Seus fragmentos nos sítios
arqueológicos indicam seguramente a presença de grupos cultivadores deste tubérculo.
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5 Considerações Finais: Inferências às Razões Estratégicas da Utilização da Mandioca
para Grupos Pré-Históricos
Como pôde-se ver, a partir do aporte de Pearsall, uma série de vegetais foi cultivada e
domesticada pelo homem na América do Sul, durante todo holoceno. Busca-se, ao longo deste
trabalho, apontar as razões pelas quais os homens pré-históricos teriam incluído a mandioca na
dieta alimentar. Mas, a dúvida que se afigura é: por que a mandioca foi o vegetal mais utilizado
na pré-história da América tropical (BROCHADO, 1977; MARTÍN, 1999; PEARSALL, 1992)?
A partir dos elementos até então expostos, sintetiza-se uma série de razões que teriam
favorecido a utilização da mandioca para o consumo humano; razões essas que justificam sua
grande difusão entre as populações pré-históricas das áreas tropicais do continente americano:
- a mandioca é uma planta de ambiente tropical, da América do Sul;
- tem grande diversidade genética;
- tem fácil propagação e grande rusticidade;
- sua produção é satisfatória, mesmo em solos de baixa fertilidade;
- apresenta elevada tolerância a períodos de estiagem;
- aliado a este último fator, a maturação da planta para consumo não depende de
períodos sazonais, mas, de uma determinada quantidade de nutrientes que a planta
deverá aderir ao longo de sua vida, de maneira que poderá produzir igualmente em
nove meses ou dois anos;
- quando a raiz atinge a maturidade, pode ficar no solo durante bastante tempo,
configurando, assim, uma condição de armazenamento natural, além de possibilitar
colheita em qualquer momento do ano;
- o processamento da mandioca é relativamente fácil;
- quando produzida em forma de beiju seco ou farinha (alimentos desidratados), é
possível um longo período de armazenamento sem que se percam as propriedades
nutricionais principais, ou ocorra o apodrecimento do alimento.
Efetivamente, a que conclusão se poderia chegar a partir destas razões? Se parte-se de
uma premissa ecológica que considera que as mudanças ambientais fomentam mudanças nos
hábitos culturais, forçando os grupos humanos, e não humanos, a interagirem com os novos
contextos naturais, e acresce-se a esta idéia a premissa cultural, que admite as mudanças como
uma afronta à identidade15, facilmente entende-se por que a mandioca se tornou um vegetal tão
difundido na América tropical: porque garante estabilidade, primeiramente natural e,
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conseqüentemente, cultural. Isto é, garante a manutenção do grupo, garante o estado de
existência!
Um outro questionamento refere-se à gênese do uso da mandioca. Sendo ela um vegetal
naturalmente tóxico e amargo, muito provavelmente os primeiros homens que a comeram,
tiveram sérios problemas ou mesmo morreram. Se aceita-se esta possibilidade como verídica,
cabe tentar entender que fatores teriam levado aos homens pré-históricos a insistirem no uso da
mandioca? Contudo, esta é uma das indagações que a arqueologia ainda não conseguiu responder
e, muito possivelmente, não será através de dados arqueológicos que esta resposta será atingida.
Mas, pode-s supor uma série de situações, que poderiam influenciar numa decisão dessa ordem:
pressão demográfica, escassez de recursos, guerras intergrupais, conflitos internos etc. Seja o que
for, são apenas conjecturas.
Enfim, dentre os vegetais reconhecidamente utilizados na pré-história da América
tropical, a mandioca é o que oferece a maior quantidade de elementos favoráveis à produção e
armazenamento, tanto na condição natural quanto processada. Os mesmos grupos indígenas que
buscaram o afago do mito para justificar o que já haviam constatado empiricamente (as
privilegiadas possibilidades de uso da mandioca), conduziram uma inteligente estratégia de
sobrevivência, que se baseava na relação custo (força de trabalho) benefício (obtenção de
recursos) muito clara, em que a Mani oca exerceu, e ainda exerce, um papel preponderante. Seja
com base no mito, seja por explicações científicas, no “final das contas”, o princípio que justifica o
uso da Maniot é o mesmo.
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NOTAS

1

A família das plantas que produzem látex, a exemplo da mamona (Ricinus communis), da seringueira (Hevea brasiliensis),
do pinhão paraguaio (Jatropha curcas), da coroa-de-Cristo (Euphorbia milii), da flor-de-papagaio (Euphorbia pulcherrimai),
etc (Schultz, 1990).
2

O amido é um hidrato de carbono (carboidrato) formado por polissacarídeo insolúvel com dois componentes:
amilase e amilopectina. Portanto, tem valor energético, como uma rica fonte de carboidrato.
3

A título de curiosidade 1 grama (g) de carboidrato fornece 4,5 quilocaloria (Kcal); 1 g de proteína contém 5,65 Kcal
e 1 g de gordura apresenta 9,4 Kcal.
4 Na área de fitotecnia o pH de 6,5 é considerado ideal para todas as plantas, embora se reconheça que algumas
espécies vegetais irão considerar taxas diferentes de pH da solução do solo, para uma melhor produtividade.
5

Nomes populares conferidos a um segmento do caule da planta.

6

Aqui, o termo cultura é utilizado no sentido agronômico, como uma das variedades vegetais cultivadas no plantio.

7

Como qualquer ácido, o cianídrico é volátil em contato com o ar, de maneira que evapora em condições ambientais
naturais. Outrossim, no momento em que a polpa da mandioca está sendo desidratada, o ácido restante é eliminado.
8

Depois de retirada da terra, a raiz da mandioca não se conserva bem na forma fresca, sobretudo se descascada, haja
vista que no amido ocorre rapidamente uma hidrólise seguida de fermentação, o que lhe dá forte odor alcoólico. Para
região de clima quente, três dias após a colheita as raízes tornam-se praticamente inutilizáveis.
9

As proteínas podem ser desnaturadas por calor, luz ou ácidos fortes.

10

As outras faixas de terra estão nos continentes africano e asiático.

11

Andino, cerrado, caatinga, sertão, mata atlântica, mata amazônica, litoral, dentre outros.

12

Aqui, vale referir que Pearsall conceitua cultivo e domesticação. Cultivo é o plantio sistemático de um vegetal, o
que pode ou não envolver a alteração do gene; e domesticação refere à alteração genética da planta, a fim de atender
demandas particulares do grupo, para melhor rendimento no cultivo (agricultura). Em agronomia este conceito é
bem aproximado: cultivo é produção de um vegetal a fim de proporcionar beneficio, seja alimentício ou não, para
um indivíduo ou indivíduos, isto é, produção de uma planta em escala; já a domesticação visa através de métodos de
“melhoramento vegetal” facilitar o manejo de plantas no cultivo, isto é, mudança de genes. Um terceiro conceito que
podemos apresentar é o de coleta, que refere-se a extração de vegetais da natureza na forma original, sem haver o
cultivo muito menos a domesticação, ou seja, sem haver nenhum tipo de alteração realizado pelo homem.
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13 Os estudos coordenados por Vavilov foram realizados entre 1920 e 1950, quando buscou determinar os centros de
origem dos diferentes vegetais – a partir da sistemática, da morfologia, da genética, da citologia e da imunologia das
plantas cultivadas. A partir destes estudos, concluiu que existiam onze diferentes centros de dispersão dos vegetais,
entendidos como independentes em função das separações geográficas (desertos, oceanos, cadeias de montanhas,
etc). Foram os diferentes centros: 1-chinês, 2-indiano, 2a-indo-malaio, 3-asiático central, 4-oriente próximo, 5mediterrâneo, 6-abissínio, 7-mexicano do sul e centro-americano, 8-sul americano, 8a-chiloé, 8b-brasileiro-paraguaio
(Vavilov apud Ronzelli Júnior, 1996: 30-1).
14

Trata-se de The origin, variation, immunity and breeding of cultivated plants, publicado em 1951.

15

A memória é o ‘porto seguro’ da identidade, que, por sua vez, é atitude de resistência, de segurança. Por isso, o
conceito de identidade se alia mal a idéia de mudança (Bezerra de Meneses, 1984: 35).
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