
BOTÂNICA FRENTE ÀS MUDANÇAS GLOBAIS

17

Seção: Botânica Econômica

AS DIFERENTES UTILIDADES DA PRODUÇÃO DE Manihot esculenta Crantz 
(euphorbiaceae) CULTIVADAS NOS ESPAÇOS URBANOS DE CÁCERES - MT
 
Amabilen de Oliveira FURLAN (1) 
Maria Antonia CARNIELLO (2) 
Maria Christina de Mello AMOROZO (3) 

A mandioca, Manihot esculenta Crantz, é consumida por cerca de 500 milhões de pessoas no mundo. 
Mais de 80 países cultivam essa espécie, sendo que o Brasil participa com mais de 15% da produção 
mundial de raízes, com cerca de 25 milhões de toneladas deste produto. Em Cáceres o cultivo de 
inúmeras variedades é comum em margens de ruas, terrenos vagos e demais áreas cultiváveis 
disponíveis. Trabalhos anteriores reuniram 67 etnovariedades cultivadas em unidades domiciliares urbanas 
neste município. O objetivo deste trabalho é registrar as formas de utilização de M. esculenta cultivada 
em espaços urbanos de Cáceres. No período de 10/2011 a 07/2012 realizou-se observações in loco em 
12 domicílios de famílias que cultivam espécies de valor nutricional e comercial. Foram feitos registros 
fotográficos e em caderno de campo. O cultivo da mandioca foi registrado em todas as unidades familiares 
visitadas e o modo de utilização e a parte consumida diferem entre estas. Em cinco das unidades, 
as famílias visam a comercialização das raízes in natura enquanto nas demais a produção gerada é 
principalmente para ser consumida frita/cozida pela própria família ou entre vizinhos com laços parentais 
ou de compadrio, comercializando apenas o excedente. Há ainda o uso da raiz como “isca” para pescar 
ou na fabricação de derivados como farinha, polvilho, biscoitos, bolos e doces, produtos que são para 
consumo familiar e para venda. As famílias também relataram o uso do chá das folhas de mandioca como 
remédio e ainda o uso destas, comunitariamente como base para a fabricação do “farelo multimistura” 
distribuído para crianças com baixo peso que participam da “Pastoral da Criança”. Concluímos que além 
de ser uma importante fonte de nutrientes o cultivo da mandioca indica uma prática cultural bastante 
arraigada na sociedade cacerense por serem suas raízes bastante apreciadas pela população e sua 
comercialização gerar renda complementar as famílias.
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