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1. Título da ação:  MANDIOCA  

(X) Modo de construir     (X) Modo de alimentar   (  ) Outra: 

 

2. Observado na(s) localidade(s) de: 

(X) Poxim         (  ) Pontal de Coruripe         (  ) Outra: 

 

3. Descrição da espécie: 

Nome científico: Manihot utilissima Pohl. 

Nome vulgar: Mandioca 

Família: Euforbiácea 

 

4. Descrição da prática: 

  

 A história da utilização da mandioca está imbricada aos primórdios história da culinária 

no Brasil. A utilização da mesma enquanto alimento principal, foi conhecida pelos europeus 

através dos primeiros habitantes do Brasil, dominando o território em 1500 e ainda hoje mostra-

se fundamental para o sustento do país, como atestam os levantamentos realizados no litoral 

sul de Alagoas. 

 

 É na casa de farinha o lugar onde tem vez o fabrico da farinha de mandioca e extrai-se 

a goma ou polvilho, com o qual confecciona-se o beiju ou tapioca e a própria farinha. Trata-se 

de um espaço com pouco fechamento, coberto com folhas ou telhas comuns. Abriga uma 

banqueta onde está montado um cevador chamado caetetu. Essa peça, que serve para ralar a 

mandioca, é movida por um veio (manivela) puxado a mão ou por tração animal e de há muito 

já existem por meio de complexos maquinismos a vapor e até elétricos nos estados farinheiros 

de nosso país. Tem também uma peça para enxugar a massa, que se denomina "prensa". 

Depois da enxuga da massa é essa retirada da prensa e levada ao forno onde homens 

especialistas no assunto, chamados "forneiros", a cozem ou torrefazem, espalhando-a, para 

isso, com uma pequena prancheta de madeira a que denominam "coipeba" e mexendo-a com o 
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rodo, peça essa que consiste num semicírculo de madeira adaptado à extremidade de uma 

vara ordinariamente de pindaíba purunã. 

 

 Segundo Guilherme Piso, “A mandioca crua inteira ou socada lançada nágua e 

conservada assim três, quatro ou cinco dias para se tornar mole, chama-se Mandiopuba ou 

Maniopuba.” Alguns homens vão para os mandiocais para arrancar os tubérculos da mandioca 

ou raízes, como vulgarmente são denominados esses e outros, e os transportam para as casas 

de farinha. As mulheres e crianças raspam os tubérculos, cabendo também às mulheres a 

extração do amido ou polvilho com que fabricam os beijus e a farinha. 

 

 Em uma casa de farinha do Poxim “se chegar mil trabalha”. É desta forma que um 

morador do povoado faz referência ao trabalho na “farinhada”. Como expresso em suas 

próprias palavras: “Casa de farinha é o seguinte: tem vários serviços: raspar, peneirar, puxar, 

sevar, mexer... prá tudo precisa de serviço. Aí, se chegar mil pessoas trabalha numa 

farinhada”. José Miguel dos Santos  

(Trecho do texto A Farinhada de Norte, Zé do. Brasil sertanejo. Rio de Janeiro, Artes Gráficas, 

1948, p.25-27, acessado em http://jangadabrasil.com.br/marco55/of55030b.htm) 

 

 Em Poxim, o preparo da massa puba tem estreita relação com as águas do lugar. Em 

nossa pesquisa essa prática foi registrada em uma das cinco lagoas do povoado: na Lagoa 

Guaxuma (lagoa que serviu de inspiração para o nome de uma usina). Do mandiocal localizado 

às suas margens, a mandioca foi retirada. Inteira e com casca foi colocada dentro de um saco 

de náilon que, depois de amarrado foi depositado no fundo da lagoa.  Amarrado a uma estaca, 

o saco com a macaxeira ficou submerso por três a cinco dias. Passado o tempo, o saco com a 

macaxeira emergiu. Amolecida e com cheiro forte foi retirada do saco e na mesma lagoa foi 

descascada facilmente com as mãos dos que estavam envolvidos nesta prática.  

Posteriormente a macaxeira foi passada por uma peneira (“arupemba” no linguajar local) 

sobreposta a uma bacia. Enquanto era peneirada recebia jatos de água. Aos poucos a bacia se 

encheu de massa fina, aquosa e branca, resultante do último procedimento. Posteriormente a 

mistura da bacia foi colocada dentro de um saco de algodão. A etapa seguinte exigiu força 

física: os autores da prática, dentro da lagoa, faziam movimentos bruscos com o saco da 
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massa dentro da água. Desta maneira o ácido cianídrico da macaxeira aos poucos transpôs o 

tecido de algodão e maculou de branco a água azul da lagoa. Esta etapa da lavagem da massa 

causa grande preocupação aos proprietários de viveiros de peixe que hoje se multiplicam na 

mesma lagoa Guaxuma do Poxim. O ácido cianídrico é considerado nocivo aos peixes cativos 

dos viveiros.  

  

 Após a massa ter sido “lavada”, foi levada para casa e no mesmo saco de algodão, em 

um suporte no quintal ficou suspensa gotejando durante o resto do dia e noite para que  

“enxugasse”. No dia seguinte bem cedo foi levada para uma casa de farinha do povoado, e 

colocada na prensa para que pudesse ficar ainda mais enxuta. Depois de prensada, a massa 

agora de cor levemente amarelada, foi retirada do saco e novamente passada pela peneira. 

Somente então estava pronta para ser usada no preparo do “bolo da quinta feira maior”. 

 

 Na casa de uma moradora enquanto compartilhávamos do momento do preparo do 

bolo observamos que a massa havia sido armazenada em um recipiente de plástico juntamente 

com uma faca. Segundo informaram, esse procedimento (técnica local de conservação da 

massa puba) contribui para garantir uma maior durabilidade à esta massa também apreciada 

para o  preparo de mingaus e/ou cuscuz.  

 

 A partir das entrevistas e conversas informais os moradores (Poxim e Pontal) 

explicaram que por diferentes motivos o processo de preparação do bolo pode sofrer 

modificações. Compartilhar do convívio diário com os membros das duas localidades, nos 

permitiu constatar algumas modificações sinalizadas nas falas: em vez de depositar a 

macaxeira no rio ou lagoa, alguns moradores preferem, no interior do espaço doméstico, 

descascar a macaxeira, cortá-la em pedaços e depositar em um balde com água para que o 

tubérculo amoleça.  Uma outra modificação comunicada pelos moradores está relacionada à 

redução do número de casas de farinha na área onde realizamos a pesquisa.  Sem terem 

acesso à prensa, enxugam a massa “no braço”.  

 

 Gostaríamos de acrescentar que apesar das dificuldades que se colocam no caminho 

da feitura do bolo nos moldes da tradição, os protagonistas desta prática, no lugar de 
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habitação, respondem às dificuldades criativamente e perpetuam esta prática alimentar com 

significação social local. 

 

 O bolo da “quinta feira maior” pode ser doce ou salgado. E, para o deleite das pessoas 

do lugar, um ou outro, deve ser assado em forno à lenha e em folha de bananeira. No povoado 

do Poxim registramos através da fotografia um bolo doce feito do modo tradicional, um salgado 

assado em tabuleiro de alumínio untado com manteiga e um bolo doce assado em tabuleiro, 

mas forrado com folha de bananeira. Em Poxim este bolo pode ser feito e consumido em 

outras ocasiões. Entretanto, é durante a semana santa que seu feitio pode constituir uma via 

de acesso ao conhecimento dos valores, da maneira de pensar e do modo de vida das 

pessoas do lugar.  

 

 Em Poxim e no Pontal do Coruripe, a mandioca inscreve-se no cotidiano dos 

moradores como um alimento que reserva e preserva costumes.  Durante a pesquisa de 

campo, valorizamos o registro das etapas do preparo da massa puba destinada ao feitio de um 

bolo (“bolo da quinta-feira maior”) cujo consumo local está associado ao calendário religioso. 

Este hábito alimentar moldado no espaço do povoado do Poxim está presente também no 

espaço da localidade do Pontal do Coruripe. Entretanto, a fixidez desta técnica de preparo da 

massa puba que dá continuidade à tradição, no Pontal do Coruripe vem sendo relativa. Os 

motivos são variados: alteração nos cursos de água locais e/ou medo de ter a macaxeira 

roubada, colocaram-se como justificativas mais freqüentes nas falas dos moradores. Apesar de 

modificações relacionadas ao processo do feitio do bolo terem sido também sinalizadas nas 

falas dos moradores do Poxim, nesta localidade, entretanto, a técnica do preparo da massa 

puba salvaguarda certas singularidades.    

 

5. Formas de registro in loco:                     

(X) Fotografia  

(  ) Filmagem 

(X) Gravação de voz  

(  ) Croquis                                      

(X) Outra: Anotações em diário de campo  
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6. Levantamento fotográfico   

  

   

Mandioca 01 Mandioca 02 Mandioca 02 

   

Mandioca 03 Mandioca 04 Mandioca 05 

   

Mandioca 06 Mandioca 07 Mandioca 08 

   

Mandioca 09 Mandioca 10 Mandioca 11 
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Mandioca 12 Mandioca 13 Mandioca 14 

   

Mandioca 15 Mandioca 16 Mandioca 17 

   

Mandioca 18 

 

Mandioca 19 Mandioca 20 

   

Mandioca 21 Mandioca 22 Mandioca 23 

Uso da mandioca no preparo da massa puba.  
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                   Mandioca 24                                           Mandioca 25                       Mandioca 26 

   

Mandioca 27      Mandioca 28      Mandioca 29 

   

              Mandioca 30      Mandioca 31               Mandioca 32 

   

             Mandioca 33                   Mandioca 34   Mandioca 35 

            Uso da mandioca no preparo da massa puba  

 

 

 



 
 

FICHA DE CATALOGAÇÃO DAS PRÁTICAS – PATRIMÔNIO IMAT ERIAL 
                                                                                                   Código: [002] 

 

 46

           

   

            Mandioca 36         Mandioca 37         Mandioca 38 

   

Mandioca 39 Mandioca 40 Mandioca 41 

  

 

Mandioca 42 Mandioca 43  

Preparo do bolo da massa puba       
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Mandioca 44 - Maniva – mulher no Poxim corta a maniva para o plantio 

    

Mandioca 45 Mandioca 46 Mandioca 47 Mandioca 48 

  

Feira no Pontal de Coruripe – venda da massa de mandioca e dos bolos produzidos com a massa. 

           

Mandioca 49 Mandioca 50 Mandioca 51 

Bolo produzido por Dona Tereza no Poxim. 

 

 Obs.: As imagens da ficha foram realizadas na feira do povoado do Pontal do Coruripe. 

Registramos a macaxeira sendo comercializada, também a massa puba, a goma de mandioca 

para o preparo de beiju e tapioca, pedaços de bolo de massa puba, “má casada” e farinha 

especialmente.  
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7. Tipo de registro da prática elaborado nos século s XVI e XVII (indicar fonte) 

 

(X) Texto 

 

 

* FREIRE, Francisco de Brito. Nova Lusitânia, 1675. Retirado do Cd-rom que acompanha o 

livro São Paulo: Beca Editora, 2004. 

 

“Esta farinha que chamam comumente de pau, se faz de uma raiz como nabo, cujo 

nome é mandioca. A mandioca divide-se em perluxas e diversas espécies de outras plantas, 

com a mesma propriedade. Cresce de pequena estaca, ao igual das ervas que mais se 

levantam da terra, sazonando-se em menos de um ano. O sumo é mortalmente venenoso. O 

amego ralado e espremido se coze no forno em vasos largos, desfeito como o cuscuz de 

Europa. Desta sorte lavram a farinha que, sustentando geralmente todo o estado do Brasil, 

obram os índios de três castas: a que chamam uitinga, uieçacoatinga, uiatá. Fresca, a que se 

come no mesmo dia. Seca, a que dura seis meses. Torrada, a que passa de um ano.” (p. 194 e 

195) 

Menção à mandioca. (p. 275) 

Menção à mandioca. (p. 336) 

Menção à mandioca. (p. 356) 

Menção à mandioca. (p. 432) 

Menção à mandioca. (p. 456) 

 

* RICHOSFFER, Ambrósio. Diário de um soldado 1629-1632. Retirado do Cd-rom que 

acompanha o Livro de FREIRE, Francisco de Brito. Nova Lusitânia, 1675. São Paulo: Beca 

Editora, 2004. 

 

“Estes trouxeram-nos a bordo não só frutas, das anteriormente mencionadas, como 

também papagaios, iguanas, galinhas e bolos de mandioca (que são usados por eles como 

pão e feitos de raízes, parecendo-se muito com os de aveia).” (p. 57) 

 Menção à mandioca. (p. 100) 
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* ALBUQUERQUE, Duarte Coelho de. Memórias diárias das guerras do Brasil. 1654. Retirado 

do Cd-rom que acompanha o Livro de FREIRE, Francisco de Brito. Nova Lusitânia, 1675. São 

Paulo: Beca Editora, 2004. 

  

Menção à mandioca. (p. 59) 

“(...) é a mandioca uma raiz semelhante ao nabo, mais comprida, e de cuja massa se 

prepara a farinha que supre o pão e é o alimento principal do Brasil.” (p. 100) 

Menção à mandioca. (p. 309) 

“Pelo grande número de negros e índios que se retiraram para Alagoas, sentiu-se falta 

de farinha (que é o pão comum no Brasil)... Sempre os moradores passavam pior, porque 

trazendo consigo a maior parte de seus negros e não tendo ainda tempo de fazer plantações 

de mandioca e outros alimentos, viam-se na obrigação de sustentá-los, crescendo com isso 

cada dia a fome, sem acharem meios de remediar-se.” (p.335) 

 “De todas as vezes trazia muita mandioca com que fartava os seus companheiros e 

tinha segura aquela parte do camp.” (proximidades do rio Uma e rio Formoso) (p.383) 

Menção à mandioca. (p. 413) 

 

* CALADO, Frei Manuel. O Valoroso Lucideno. 1648. Retirado do Cd-rom que acompanha o 

Livro de FREIRE, Francisco de Brito. Nova Lusitânia, 1675. São Paulo: Beca Editora, 2004. 

 

Menção à mandioca. (p. 323) 

Menção à mandioca. (p. 324) 

Menção à mandioca. (p. 326) 

Menção à mandioca. (p. 701) 

“Nesse meio tempo, saíram quarenta holandeses com outros tantos índios dos seus 

mancomunados em seis lanchas da Ilha de Itamaracá e soltaram em terra junto a Tejucupapo, 

com intento de carregarem as lanchas de mandioca (a qual ali havia muita) para fazerem 

farinha para comerem, porquanto padeciam na dita ilha grande fome.” (p. 702) 

Menção à mandioca. (p. 703) 

Menção à mandioca. (p. 726) 
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Menção à mandioca. (p. 729) 

Menção à mandioca. (p. 730) 

Menção à mandioca. (p. 731) 

 

 

* NIEUHOF, Johan. Memorável viagem marítima e terrestre ao Brasil. 1682. Retirado do Cd-

rom que acompanha o Livro de FREIRE, Francisco de Brito. Nova Lusitânia, 1675. São Paulo: 

Beca Editora, 2004.   

 

“Alimentam-se (os negros) de tâmaras, batatas, feijão, farinha, mandioca, cevada, 

cana-de-açúcar, galinha – que possuem em abundância – e de peixe que o lago lhe fornece.” 

(p. 23) 

“Um pouco mais acima da Ilha de Itamaracá, acha-se a Ilha de magiope onde há 

grande abundância de mandioca.” (p. 55) 

Menção à mandioca. (p. 283) 

“(...) subiu-se até a Ilha de Itapessoca, de onde conseguiu trazer grande quantidade de 

mandioca para consumo dos brasileiros, em Itamaracá, e para abastecer os armazéns da ilha.” 

(p. 285) 

Menção à mandioca. (p. 287) 

Menção à mandioca. (p. 288) 

Menção à mandioca. (p. 295) 

Menção à mandioca. (p. 315) 

 “Quanto ao plantio de mandioca, propuseram (os holandeses) que fosse feito em 

Itamaracá, no Rio Grande e na Paraíba, regiões essas que reputavam suficientes para atender 

ao consumo de então, se as plantações fossem procedidas antes de passar o tempo próprio”. 

(p. 316). 

“Sendo rica a sede da Capitania de Pernambuco e o Brasil, em geral, não só em gado, 

mas também em diversas qualidades de ervas, árvores e frutos, daremos de tudo informação 

sucinta. Começaremos pela mandiiba e sua raiz denominada mandioca, na qual os brasileiros 

têm o principal gênero alimentício. A maior parte da América desconhece até agora o trigo ou 

qualquer outro cereal. A natureza, porém, lhes deu certo arbusto cuja raiz, depois de seca e 
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assada, como fazemos ao nosso pão, constitui o alimento comum aos habitantes da América. 

Este arbusto viceja por toda a parte em quantidade e é chamado pelos brasileiros de maniiba 

ou mandiiba. A sua raiz chamam de mandioca. Há diversas variedades desse vegetal às quais 

os brasileiros dão diferentes nomes. A raiz de todas elas, porém, chamam de mandioca. Suas 

folhas são pequenas, longas e ponteagudas, desenvolvendo-se em compridas hastes ou 

ramos, cada um dos quais tem seis ou sete folhas agrupadas, lembrando o formato de uma 

estrela, a que os brasileiros chamam de maniçoba. O caule que se caracteriza por numerosos 

nós, não excede de uma polegada de diâmetro, mas atinge as seis e às vezes sete pés de 

altura, daí brotam diversos ramos, que por sua vez produzem galhos mais finos de onde 

nascem as folhas já descritas. A planta de uma florzinha amarelo-claro, com apenas cinco 

pétalas, dentro das quais se notam tênues filamentos que, finalmente, se transformam em 

sementes. A raiz, mandioca, assemelha-se ao nabo em formato, mas tem dois a três pés de 

comprimento e mais ou menos a grossura de um braço. Sua casca parece com a da aveleira, 

mas sua polpa é branca e produz um suco que faz mal aos animais. Esta planta prolifera em 

terreno seco, adusto e arenoso, e tal é sua natureza que é necessário planta-la somente 

durante o verão, quando mais se beneficia do efeito solar. Para o seu plantio, abatem o mato, 

tanto no morro quanto nas planuras, por meio de queimadas, e depois preparam o solo. Essas 

plantações são denominadas pelos brasileiros “Co”, pelos portugueses “Roça” ou “Chokas” e 

pelos nossos “Rossen”. As plantações desenvolvem-se em montículos como os que fazem as 

toupeiras, a eles chamam os portugueses “Monte de terra cavada” e os brasileiros “Cujo”. 

(p.333) 

“A farinha prepara-se da seguinte maneira: depois de colhida, a raiz é descascada e 

levada em água limpa. Aplica-se então a extremidade da mesma contra uma grande roda de 

quatro ou cinco pés de diâmetro, coberta por uma chapa de cobre ou de ferro repleta de furos e 

bordes cortantes, qual ralo para noz-moscada. O movimento contínuo da roda rala a mandioca 

em pequenas partículas que vão caindo em uma gamela. Essa roda é chamada pelos 

brasileiros de “Ibecém babaca”, e pelos portugueses “Roda de Farinha”. O recipiente é 

chamado pelos brasileiros de “Meekaba”, e pelos portugueses “Cacho de ralar mandioca”. 

Todavia as pessoas mais pobres têm que se arranjar com um ralo manual a que chamam 

“Tapiti”. A raiz depois de ralada vai para um saco tecido de filhas vegetais, medindo cerca de 

quatro polegadas de largura a que os portugueses chamam de “espremedoura de mandioca”. 
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Depois de cheio o saco, é o mesmo colocado em uma prensa onde a mandioca já ralada perde 

todo o sumo (dotado de propriedades tóxicas), chamado “manipuera” ou “manipueira” pelos 

brasileiros e “água de mandioca” pelos portugueses. A próxima fase do processo consiste em 

fazer a massa passar por uma peneira a que os brasileiros dão o nome de “urupema”. Daí a 

farinha vai para um recipiente de cobre, ou forno, que é levado ao fogo. A farinha então 

constantemente revolvida com uma pá ou espátula de madeira, até secar completamente. A 

esse algidar os brasileiros chamam “vimovipada”, e à espátula denominam “vipucuitaba”. Antes 

de ser bem seca, os brasileiros chamam a farinha “vitinga” e os portugueses “farinha ralada”. 

Quando porém já está completamente seca e pronta para ser guardada, os brasileiros chamam 

“Viata” ou “Vicica”, e os portugueses “farinha seca” ou “farinha de guerra” por ser muito usada 

nessas ocasiões. Quanto mais seca, mais tempo dura, entretanto, dificilmente se conserva por 

mais de um ano. A mínima umidade estraga-a. Por esse motivo tanto nós (holandeses) quanto 

os portugueses, seguindo o exemplo dos brasileiros, torramos a farinha em cestos sobre brasa, 

para depois guarda-la. “Bejus” chamam-no os brasileiros. 

O caldo que escorre da mandioca prensada deixando-a decantar, produz, dentro de 

duas horas, um depósito a que os brasileiros chamam “tipiojá”, “tipiaca” e “tipiabika”. Posto a 

secar, este resíduo constitui uma farinha muito alva chamada “tipiocui” com o qual preparam 

um bolo assado a que chamam “tipiacika” e que tem tão bom paladar quanto o pão branco. 

Esse caldo pode ser cozido até adquirir a consistência de uma papa que se pode comer ou 

usar para goma. Os portugueses adicionam a esse angu, açúcar, arroz e água de flor de 

laranjeira preparando assim um doce delicioso. Chamam-no “marmelada de mandioca.” 

(p.335). 

“A raiz da mandioca é originária do Brasil, daí foram transplantadas para outras regiões 

americanas e para a África. É com a farinha que os brasileiros, bem como os portugueses, 

holandeses e negros crioulos fazem pão, que depois do de trigo e de todos, o melhor.” (p.339) 

Menção à mandioca. (p. 349) 

Menção à mandioca. (p. 354) 

Menção à mandioca. (p. 355) 

Menção à mandioca. (p. 356) 

Menção à mandioca. (p. 366) 

Menção à mandioca. (p. 372) 
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Menção à mandioca. (p. 373) 

 

* BARLÉU, Gaspar (1584-1648). História dos feitos recentemente praticados durante oito anos 

no Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1974. 

 

“(...)Antes desconheciam o trigo e o vinho. Alimentam-se com uma raiz sativa à qual, 

reduzida a farinha, chamam MANDIOCA. (...)” (p. 23) 

“Alimentam-se (os índios chamados de brasileiros) com uma raiz sativa à qual, 

reduzida à farinha, chamam mandioca.” (p.40) 

“Havendo mingua de mantimento, forma obrigados por um edito todos quantos se 

utilizavam do trabalho dos negros a plantarem anualmente mandioca, na quadra costumada, 

isto é, em Janeiro e Agosto.” (p. 70) 

“Havendo míngua de mantimento, foram obrigados por um edito todos quando se 

utilizavam do trabalho dos negros a plantarem anualmente mandioca, na quadra acostumada, 

em faneiro e agosto.” (p. 98) 

“Constitui o açúcar uma das delícias para o estrangeiro, e a mandioca é um alimento 

para os naturais. Das raízes desta fabricam a farinha, que lhes serve de trigo e pão. Os 

portugueses chamam “roça” os campos que a dão, e aos agricultores designam com o nome 

de “lavradores” e de “roceiros”. Os menos abastados alimentam-se com essa farinha, assim 

como os mais ricos se alimentam de trigo que costuma importar-se de Portugal e de outras 

partes.” (p.102) 

“De raízes de mandioca esmagadas nos dentes e dissolvidas na água preparam uma 

bebida, dixando-as azedar, e uam outra dos tubérculos da taioba, conforme a sazão do ano.” 

(p. 132) 

“O alimento dos naturais é farinha, frutos vários e hortaliças. Preparam aquela com 

raízes de mandioca. (...) É a mandioca um alimento bastante forte e mais agradável do que o 

pão para os portugueses, índios e negros e até para os nossos soldados.” (p. 137) 

“O alimento dos naturais é a farinha, frutos vários e hortaliças. Preparam aquela com 

as raízes de mandioca. Esta apresenta ramos de nove folhas alternas, semelhante aos cinco-

em-rama ou pentafilão, à maneira de dedos. Não dá flores nem sementes. O caule lenhoso 

deita varas lenhosas. Em montezinhos de terra de 3 ou 4 pés de diâmetro, metem-se três ou 
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quatro pedaços destas varas, deixando-se de fora da terra até o meio. Formam-se e 

distribuem-se raízes debaixo do solo, das quais nascem e se multiplicam ramificações 

subterrâneas e radiciformes, da grossura de um braço e às vezes de um côvado de 

comprimento conforme a qualidade do terreno. As raízes que os holandeses chamam doce, 

posto de grossura diferente da mandioca brotam, fora da terra, em 2 ou 3 rebentos, os quais, 

tornando-se lenhosos, no oitavo, décimo e duodécimo mês, servem de semente. A mandioca 

difere das nossas plantas só nisso: nada sai do fruto da mandioca para a sua propagação, e 

nas nossas do fruto é que gera as sementes, pelos quais se reproduzem. È a mandioca um 

alimento bastante forte e agradável do que os pães para os portugueses, índios e negros, e até 

para os nossos soldados.” (p.184) 

Menção à mandioca. (p. 189) 

Menção à mandioca. (p. 203) 

“Ativamente cuidou ainda Maurício (de Nassau) do abastecimento de farinha de 

mandioca, que é no país o sustento mais comum.” (p. 214) 

Menção à mandioca. (p. 216) 

“(...) determinações concernentes à distribuição da farinha: I. Em cada comarca, dever-

se-á arrolar a extensão de terra que cada um possui, a fim de se fixar para o proprietário a 

obrigação de plantar mandioca, proporcionalmente a essa extensão.” (p. 215) 

Menção à mandioca. (p. 255) 

Menção à mandioca. (p. 328) 

“Lei sobre a plantação da mandioca.” (p. 408) 

Menção à mandioca. (p. 411) 

Menção à mandioca. (p. 427) 

 

 

* LAET, Joan de. Historia ou anais dos feitos da Companhia privilegiada das Índias Ocidentais, 

desde o começo ate o fim dos anos de 1636. Retirado do Cd-rom que acompanha o Livro de 

FREIRE, Francisco de Brito. Nova Lusitânia, 1675. São Paulo: Beca Editora, 2004.   

 

Menção à mandioca. (p. 378) 

Menção à mandioca. (p. 427) 
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Menção à mandioca. (p. 770) 

Menção à mandioca. (p. 795) 

“Entre os alimentos o principal é a mandioca, de cuja raiz se faz a farinha de pau. Os 

campos em que é cultivada, os portugueses chama de roças e aos que a plantam lavradores 

de roças, essa farinha serve de pão para os habitantes, excetuando os ricos que usam o bom 

trigo trazido de Portugal, Rio de Janeiro e São Vicente.” (p. 796) 

“(sobre os índios) seu principal alimento é farinha de mandioca e caranguejo.” (p.799) 

Menção à mandioca. (p. 807) 

Menção à mandioca. (p. 812) 

Menção à mandioca. (p.815) 

Menção à mandioca. (p. 816) 

Menção à mandioca. (p. 817) 

Menção à mandioca. (p. 818) 

Menção à mandioca. (p. 819) 

Menção à mandioca. (p.829) 

Menção à mandioca. (p. 833) 

Menção à mandioca. (p. 834) 

Menção à mandioca. (p. 835) 

Menção à mandioca. (p. 849) 

Menção à mandioca. (p. 850) 

Menção à mandioca. (p. 857) 

Mandioca em Peripoera e Porto Calvo (p. 858) 

Mandioca em Peripoera e Porto Calvo (p. 898) 

Menção à mandioca. (p. 904) 

Menção à mandioca. (p. 919) 

Menção à mandioca. (p.920) 

Menção à mandioca. (p.929) 
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* MARCGRAVE, Jorge. História Natural do Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 

1942. 

“MANDIJBA OU MANIIBA, DA QUAL SE FAZ MANDIOCA: Existem várias espécies 

desta raiz, no Brasil, com denominação diversa, a saber: Mandiibucu, Mandiibimana, 

Mandiibibijana, Mandiibiurucu, Mandiibparata, Mandiibcariamuna, Mandiibtinga, 

Mandiibmaracana. Mandiibcuguacu, Apitiuba, Aipi (Aipi, por sua vez, se divide em outras 

espécies) Aipi guacu, Aipi arendi, Aipicaba, Aipiguapamba, Aipi Jaborandi, Aipi jurumu, Aipi 

jurumirnirim, Aipi jurucuja, Aipi macaxera, Aipi maniacau, Aipi poca, Aipitajapoca, Aipipitinga.

 Abatem-se os bosques montanhosos ou pIanos, queima-se a Ienha e ai se prepara o 

campo, chamado pelos indígenas Co, pelos portugueses Roza. Exige-se, porém, terra boa, 

mediocremente sêca, não húmida; porisso os lugares montanhosos são preferíveis. Pode ser 

plantada, todos os meses, excetuando-se os do inverno. O tempo melhor é em janeiro e 

fevereiro; depois em agosto e setembro; planta-se também em meiados ou fins de julho.

  A terra lavrada é disposta em pequenos montes, chamados pelos portugueses ‘Montes 

de terra cavada’ e pelos indígenas Cujo. Os indígenas outrora os formaram com estacas 

pontudas denominadas, na língua deles Ibirapoa. Cada um dos montinhos mede de largura 

três pés e de altura pé e meio; é redondo, para que a chuva possa correr sem penetrar; esta 

planta exige calor e aridez. A cada montinho fixam três talos de Mandiiba, cada um dos quais 

mede oito ou nove dedos de comprido ou até um pé; são enterrados de maneira que uma parte 

fique saliente; essas partes salientes se cortam sobre a terra, formando quasi a figura da cruz. 

A distância dos montinhos deve ser de dois, dois e meio e até três pés; os talos devem ser 

colocados de maneira que a parte que antes tendia para cima, de novo também tenda para 

cima. Por meio da raiz não se pode transplantar a mandioca porque, tirada da terra e tocada 

logo morre. Depois que os talos são fixados na terra, germinam dentro de dez dias e brotam 

tantos germes, quantos são os nós do talo. Cada germe é constituído por um pequeno caule do 

comprimento de um dedo, dividido em muitos râmulos de côr vermelha com mescla de cerúleo; 

cada râmulo tem urna folha dividida em outras três, quatro, seis ou sete folíolos verdes claros, 

estreitos, oblongos com um nervo no sentido longitudinal, e veias transversais, colocadas em 

ordem; estes são colocados num pedúnculo vermelho da figura de uma estrela.  
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O campo deve ser carpido três ou quatro vezes até 

que a planta cresça, o que se realiza depois de seis ou sete meses. Ervas espontâneas se 

tornam luxuriantes, nos campos, e com sua abundância afogam as sementeiras ou plantações, 

se não forem arrancadas.        

 Os germes e tenras fôlhas desta planta são comidos pelas formigas, que assim 

danificam muito as plantações; depois que cresce, nada sofre da parte das formigas. Os 

animais silvestres, como cabras, etc. também devastam as folhas; da mesma sorte os cavalos, 

bois, ovelhas; eis porque as plantações devem ser cercadas de sebes ou paus para que os 

animais não possam aproximar-se. As raízes são apetecidas pelas abelhas, coelhos e outros 

animais do Brasil. Esta planta, embora seja privada dos ramos e fôlhas, ficando ilesa a raiz, 

não sofre detrimento algum. Para perfeito crescimento desta raiz, requer-se o espaço de um 

ano; pode todavia, urgindo a necessidade, ser arrancada e usada, no sexto mês da plantação; 

no entanto, é com pouca vantagem, porque dá menos. Segundo a fertilidade do solo, onde e 

plantada, produz esta planta duas, três, quatro e até vinte raízes. Cada raiz chega a medir meio 

pé e até dois ou três; sua grossura, no seu pleno desenvolvimento, chega a igualar a do braço 

ou perna humana. Esta raiz pode durar, dentro da terra, até três anos; às vezes, porém, no 

segundo, já se corrompe e apodrece; porisso, no máximo se deixa ficar um ano e novamente 

se planta por meio de talos. Tira-se a raiz madura; do seu caule formam-se talos para nova 

plantação; a raiz extraída apenas três dias pode ser conservada, porque apodrece; apodrecida 

exala mau cheiro. Quanto mais depressa se reduz a farinha, melhor.   

 A raiz extraída e descascada com uma faca, da casca (cutícula) exterior, que 

facilmente pode ser raspada; em seguida e lavada em água pura. Depois é submetida pela 

mão a uma roda, que mede de diâmetro quatro ou cinco pés, preparada para êsse fim, tendo, 

uma superfície convexa, armada e de uma lâmina aguda de cobre com muitos furinhos. Esta 

roda e movida por dois homens e assim rala a raiz e as raspas caem num depósito sotoposto, 

Esta roda chama-se Ibecem babaca, na língua dos indígenas e em português Roda de farinha. 

Os indígenas, como têm poucos aparelhos, raspam essa raiz descascada com um ralo, 

gastando longo tempo e muito esforço. O depósito, que recebe as raspas, chama-se Mieecaba 

na linguagem dos indígenas e coche de ralar Mandioca, em português. Assim ralada e moída 

esta raiz é lançada a um saco, feito de cascas de árvores, preparado como cesto, tendo uma 

largura de cerca de quatro dedos, de figura cilíndrica; na linguagem dos indígenas, chama-se 
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Tiamicaba, pelos indígenas e prensa, pelos portugueses. Esprema-se então o suco até que 

estas raspas tenham perdido toda a humidade. Este suco chama-se Manipoera pelos 

indígenas e ‘Agoa de Mandioca’ pelos portugueses. Depois de esprimida raspagem é lançada 

a um crivo chamado Urupema, pelos indígenas e Ioeira pelos portugueses. Depois de joeirada, 

é lançada essa raspagem a um vaso redondo, largo, raso, feito de argila ou cobre, que e 

colocado num defumador como uma caldeira; lança-se fogo por baixo e agita-se com uma pá 

até que fique seco o conteúdo. Chama-se este vaso, em que se seca a farinha Vimovipaba, na 

linguagem indígena e Forno de Farinha, em português. A pá é chamada pelos indígenas, 

Vipucuitaba. Esta farinha, enquanto está ainda um tanto mole chama-se Vitinga, na linguagem 

dos indígenas; Farina relada, em português. Quando está mais sêca, é chamada pelos 

indígenas, Viecacoatinga; quando está totalmente seca, que possa ser conservada, é chamada 

Viata e Vicica; os portugueses a denominam farinha seca, farinha de guerra a qual rode ser 

conservada por um ano, se for guardada em lugar sêco, longe da água. A viecacatinga pode 

durar apenas meio ano; a vitinga apenas dois anos; essas espécies de farinhas são usadas, 

em lugar do pão. A farinha sêca misturada com um caldo qualquer é comida com outros 

alimentos, com carne ou peixe; da farinha sêca preparam uma espécie de bolo, formando dela 

e da água simples uma massa, que depois é cozida sobre brasas, recebendo o nome de Beju.” 

(p. 66)            

  “O suco da mandioca esprimida é deixada num vaso e, no espaço de duas horas, 

produz-se no fundo uma fécula alvíssima, chamada pelos indígenas, Tipioja, Tipiaca e 

Tipiabica. Esta matéria, ficando sêca, produz uma farinha alvíssima, chamada Tipiocuî, com a 

qual fabricam bolos longos e finos chamados, Tipiacica que suprem o melhor pão de flor de 

farinha. Este mesmo suco, cozido até a consistência de papa serve para se comer; esta 

mesma papa é empregada em vez de amido, para engomar roupas e colar papéis. Também 

dêste polme  com mescla de arroz e açúcar fabricam os portugueses, uma conserva 

denominada marmelada de mandioca; O suco da Mandioja ou Manipoera é de sabor 

adocicado, e porisso e apetecido pelos animais, os quais morrem logo, que o engolem; é um 

suco mortal para os homens e brutos. 

Neste suco conservado, um ou outro dia, aparecem vermes chamados Tapuru, pelos 

indígenas; estes vermes são também venenosos. Para uso dos homens também se prepara a 
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mandioca de um outro modo, a saber: a mandioca bem limpa do supradito modo, é dividida em 

partes, em forma de uma pequena língua, medindo dois dedos de comprido e meio de largo. 

Estas partes são expostas ao sol para secar (não se extrai o suco); tornam-se então alvíssimas 

de sorte que podem servir de giz para se escrever; em seguida são reduzidas a pó, num 

almofariz de madeira (os indígenas o denominam Anqua e Umbuâ, os portugueses pilaon de 

pao) por meio de um socador de madeira; êste, porém, se chama Tipiratî ou farinha de 

mandioca crua como dizem os portugueses; com esta farinha prepara-se um pão 

delicadíssimo, alvíssimo, que rivaliza com o pão de ótimo trigo. Prepara-se também um biscoito 

ótimo denominado pelos indígenas Miapeatâ, que é usado, nas expedições, e pode ser 

conservado longo tempo. 

A mandioca crua inteira ou socada lançada nágua e conservada assim três, quatro ou 

cinco dias para se tornar mole, chama-se Mandiopuba ou Maniopuba e come-se assada na 

cinza. Os fugitivos e os que vagam pelos bosques usam da mandioca assim preparada, porque 

é um meio mais fácil; a mesma mandiopuba, secada ao fogo, pode ser conservada para o uso; 

chama-se então Caarima que pode ser reduzida a pó sendo socada num almofariz de madeira, 

recebendo o nome de caarimaciu este pó que é finíssimo e alvíssimo. Este pó lançado em 

água fervendo produz um polme denominado Mingau pelos indígenas; deve-se porém, agitar o 

líquido para que se torne ralo e sem caroços; é de sabor agradável e se come só ou com 

mistura de pimenta inteira ou socada, chamada pelos indígenas, Quiya; também se pode 

mistura-lo com ervas, lagostins, peixe ou carne cozida; chama-se então Minguipitinga. Serve 

também de amido ou glúten, em lugar da farinha de caarima, se for reduzido a estado de 

polme, sendo. denominado Mingaupomonga. Desta mesma farinha, misturada com água, 

manteiga e açúcar, fabricam-se uns bolos delicados, que se comem quentes. 

Da mandiopuba também se fabrica uma farinha mole e um tanto seca, como se fosse 

miolo de pão de trigo fresco, a que os indígenas dão o nome de Vipuba e Viabiruru e os 

portugueses ‘Farinha fresca’ e ‘Farinha d' Agoa’. A farinha é agradável para se comer, mas não 

dura mais de um dia, porisso é fabricada todos os dias. Formam também com as mãos umas 

bolas de vipubam e as secam ao calor do sol, recebendo então o nome de Viapuâ e Miapeteca; 

assim podem ser conservadas muito tempo; os tapuias geralmente fazem esta preparação e os 

demais indígenas ainda a misturam com viatâ para que se tome mais agradável. A mandioca 

também crua e limpa é dividida em pequenas partes, socada com um instrumento de madeira, 
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esprirnida com as mãos e depois socada; esta preparação recebe o nome de Tinâ e 

Mixacuruba. 

Mas todas as espécies de mandioca crua são mortais para os homens, exceto a 

Aipimacaxera, que ainda nova e assada ao calor do fogo ou debaixo das cinzas, pode ser 

comida e é de agradável sabor. Mas todos os animais devoram todas as espécies de mandioca 

crua, sem detrimento; ela nutre e faz engordar; o suco, porém, delas tomado separadamente é 

mortífero para eles e para os homens. Da raiz da aipimacaxera, socada e cozida, prepara-se 

uma bebida alvacenta como leite desnatado; é de agradável sabor, um pouco acida; e servida 

morna; tem o nome de Cavimacaxera.” (p. 67) 

 “Da mesma rais, mastigada pelas mulheres com os dentes, para se tornar um polme, 

cozida em água constitue uma bebida denominada ‘Caon caraxu’. 

As folhas da mandiiba, chamada pelos indígenas Maniçoba, bem socadas num 

almofariz de madeira, cozidas com mistura do óleo ou manteiga, servem para se comer com 

Atriplex ou Spinachia. 

Exigem-se três, cinco e até vinte montinhos, para que das raízes se obtenha um módio 

de farinha (alqueire vulgarmente), o qual contém XXII cântaros holandeses. 

Módio e meio de farinha basta para um homem sadio, robusto, trabalhador, durante um 

mês; um módio custa quatro, seis doze ou até dezoito soldos holandeses; às vezes se vende 

mais caro, isto é, por vinte ou trinta soldos. 

A vitinga lançada a feridas antigas as purifica para que depressa sarem. A caaxima 

socada e tomada com água, em forma de xarope, é um antídoto. O mingau misturado com 

açúcar constitue um útil alimento para os doentes.” (p. 68) 

 

* PISO, Guilherme. Historia natural do Brasil ilustrada. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1948. 

 “(...) Assim, a raiz sativa ou alimentícia, chamada Mandihoca pelos bárbaros, reduzida 

a farinha, faz às vezes do trigo.” (p. 60) 

 “Três ramos desta planta, despojados das folhas e formando uma figura quási 

piramidal, metem-se simultaneamente, mas não fundo, em montículos de terra, distantes entre 

si cerca de três pés; salientes à altura de um palmo, entrelaçam-se pelas extremidades 
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superiores. Embora despidos das folhas, vestem-se logo de novas, não sofrendo a raiz com 

isso nenhum detrimento, contanto que o caule fique íntegro e ileso. 

A Mandihoca será excelente pela qualidade e pelo tamanho, se a tempérie do ano e da 

terra for seca; então qualquer raiz crescerá até ao comprimento de pé e meio, ou dois e até, 

embora raramente, três pés, tendo, quando crescida de todo, a grossura de um braço ou 

mesmo de uma perna de homem. 

Deve-se ter cuidado de limpar a terra, três ou quatro vezes, da cizânia, que brota 

contínua, até as plantas ficarem crescidas, no espaço de oito a dez meses. Amadurecidas as 

raízes, o que de ordinário se dá cerca de um ano depois da plantação, duram dificilmente até o 

terceiro, sob a terra, pois quase sempre já no seguinte parte delas apodrece e se corrompe; 

por isso as conservam no máximo o espaço de um ano, e de novo as plantam por meio de 

ramas. Se o exigir a nímia umidade, é mister fazer logo o corte, seis meses antes do tempo 

próprio à maturação.” (p. 61) 

“Arrancadas da terra, as raízes mal duram o espaço de três dias, mesmo bem 

guardadas em celeiros. Limpas e despojadas da casca tenuíssima que as envolve, levam-se a 

um moinho de mão, cuja figura daremos a seguir, movido por dois homens, e são moídas por 

umas pontas de ferro, recebendo um cocho a farinha das raízes trituradas. Outros meios de 

ralar ao pouco caíram em desuso, por custarem mais trabalhos e despesas. Porém os usos 

recorrem ao uso de um ralo manual, chamado Tapiti pelos indígenas. As raspas em seguida se 

lançam num lagar ou prelo que, com sua grande pressão, lhes expreme o líquido supérfluo e 

nocivo, tornando-se secas e sem nenhuma umidade. Depois se coam numa peneira chamada 

Urupeba, e são logo lançadas num recipiente, alguidar de barro ou de cobre, posto ao fogo e 

agitado um pouco até cozerem. Semi-cozidas e ainda moles, são comestíveis e se chamam 

Farinha relada, istp é, farinha cozida não dessecada. O mais restante e que se quer guardar 

misturam, em fogo mais ou menos intenso, à vontade, e secam bem. Pois, essa farinha, quanto 

mais seca e cozida, tanto mais durável é. Quando muito bem seca e resguardada do ar, pode 

conservar-se apenas mais de um ano; mas se a atacar a umidade, mesmo levíssima, estraga-

se e eu a vi causar não pequena mortandade entre os soldados nos acampamentos. Por isso 

os nossos, à imitação dos bárbaros, a amassam em bolos, a que chamam Beijus, bolinhos e 

fogaça, e a guardam por bastante tempo em dispensa, depois de endurecidas em grelhas de 

pouco fogo. 
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Do frútice expremido mana um licor chamado Manipuera pelos bárbaros que, lançado 

num vaso, deposita no fundo ao cabo de duas horas; dele se faz outra farinha, melhor que a 

primeira e com mais abundância de flor, a que denominam cremor de Tipioca. Com a água da 

farinha depositada no fundo também fazem bolos chamados Tapioceto, de óptimo sabor. E 

ainda uma certa goma, ou antes amido, que serve ao mesmo uso. Este licor Manipuera, de 

sabor doce, bebido mui avidamente pelos animais, mata-os imediatamente pela sua virtude 

venenosa; mas não sendo expremido da raiz, nutre (cousa admirável) aos outros animais, mas 

não o homem.” (p. 61) 

“Além disso, da raiz seca ao sol moe-se outra farinha e uma flor de farinha 

esbranquiçada, e mesmo um pão siliginário e biscoito, como o de trigo (a que é mui 

semelhante). Este alimento íntegro e não moído é reservado aos animais de carga e ao gado, 

aos quais vai bem como alimento. 

Vermes e coortes inteiras de formigas costumam atacar lastimavelmente esta planta, 

com grandes prejuízos para os agricultores; e toda espécie de animais selvagens e domésticos 

devasta-lhes não só as folhas e o caule, mas também a raiz. Os índios, os pretos e não poucos 

dos nossos apreciam-lhes as folhas e o caule, mas também a raiz. Os índios, os pretos e não 

poucos dos nossos apreciam-lhes as folhas; trituradas cozidas e bem preparadas usam-nas 

como alimento e à guisa de alfaces; reduzidas à massa, chamam-lhes os índios Maniçoba. 

Esta raiz, macerada e amolecida em água pelo espaço de quatro ou cinco dias, é 

chamada Mandiopiba; assada é mui procurada como alimento da agreste plebe dos índios e 

bárbaros. Do sedimento dessa consistência prepara-se uma farinha delicada e da melhor 

qualidade, denominada Vipeba pelos índios e, pelos portugueses, Farinha fresca. 

Da mandioca ralada, com manteiga e açúcar, fazem-se bolos e massas excelentes, 

óptimas para comer.  

Enfim, preparam com a Mandiopeba uma espécie de papa, a que dão o nome de 

Mingau-petinga. 

A Mandioca mole, chamada Puba, posta ao fogo para secar, denomina-se depois de 

seca, Carima. Com ela preparam os angoleses um pão de óptima qualidade. Conhecido por 

Musa ou Angu, e algumas vezes Enfonde. Também preparam um gênero de papas, o melhor 

de todos, a que chamam Mingau de Carima, ao qual, em lugar de condimento, misturam um 

pouco de pimenta brasiliense e flor de Nhambi. Sendo de óptimo sabor e bom para a saúde, 
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costumam usa-lo com freqüência nas refeições, nem pensam viver agradavelmente sem 

recorrerem a esse alimento. Tanto aos sãos como aos doentes ministram tais papas, emulsões 

e mesmo salubérrimas tisanas, feitas com esse material. Pois a Tipioca e a Carima, bebidas ou 

dadas sob forma de xarope, com água de flores de laranja e um pouco de açúcar, fazem 

muitas vezes a função de antídotos. Quanto a mim, já bastante expliquei, na descrição das 

moléstias endêmicas, o quanto estimo as qualidades da Tipioca e da Carima. Pois a Tipioca, 

defecada por muitas lavagens, seca, bem resguardada de toda umidade, e propinada com arte 

aos tábitos e disentéricos, cura-os. Restabelece os febricitantes, os de ânimo alquebrado, os 

contaminados por veneno. Além disso uma simples tisana dela restaura as forças dos 

exgotados por exercícios violentos, estanca os suores excessivos. Quer tomada internamente, 

quer aplicada em forma de emplastro, coíbe quaisquer hemorragias, bobretudo provocadas por 

ferimentos. 

Da Macaxera faz-se óptimo vinho, lembrando pelo sabor o soro do leite. A Mandihoca 

ralada, sobreposta a feridas e úlceras antigas, mundifica e redú-las. 

A Manipuera cozida encrassa a modo de papas e constitui bom alimento. 

Acrescentando-lhe assoz e açúcar, com água destilada de flores de laranja, assume a forma de 

agradabilíssima conserva, chamada, com mudança de nome, Marmelada de Mandihoca. Por 

fim, a referida espécie Macaxera, além de fazer as vezes da dita farinha, também se come 

assada ao fogo e sem nenhuma outra preparação, e se chama Macapera. 

Das mais raízes não se deve usar, pois são venenos de efeito presentáneo. Pois 

certas, por mais que se cozam, não será o suficiente para lhes extirpar o veneno e as tornar 

boas para comer. Por isso outrora, mesmo índios menos experimentados encontraram a morte, 

ao separarem a parte alimentar, da venenosa; mas agora, tornados mais sabidos, não só tiram 

daí o sustento principal para a vida, como também os fazem todos os portugueses e os nossos. 

E nem temem preferi-la ao pão de trigo, embora considerada de menor valor nutritivo.” (p. 62) 

“Pretos e índios, ao comer, arrojam à boca mãos cheias de farinha, e embora bastante 

afastadas dela, mal perdem alguma migalha. Raramente ou pouco usam de bebida ao ingeri-la, 

porque a farinha se encharca muito de água e incha o estômago. 

Sendo aqui desconhecido o arado e seu uso, e para se evitarem as fadigas de um 

trabalho penoso e de muita sujeição, dão-se com afã até agora essa agricultura fácil e menos 

infeliz, tanto para satisfazer as necessidades domésticas, como para pouoar dinheiro. Pois pela 
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indústria e trabalho de um único escravo aprontam uns cem tubérculos, às vezes no decurso 

de um só dia. Ora, um meio Alkeire (que contém vinte cântaros dos nossos), um ou meio módio 

quase sempre basta durante um mês inteiro a um homem robusto e laborioso. E esse módio 

poderia comprar por seis ou sete, no máximo oito soldos.” (p. 63) 

  

* COLEÇÃO BRASIL-HOLANDÊS. WAGENER, Zacharias. Thierbuch. Rio de Janeiro: Editora 

Índex, 1997. 

 

 “Mandioca: Esta planta tem recebido dos habitantes, ultimamente, muitos e variados 

nomes. Cresce, cheia de rebentos, até oito ou dez pés de altura. Em uma covazinha redonda, 

planta-se a princípio um pequeno pauzinho com quatro ou cinco nós e cerca de palmo e meio 

de comprimento, chamado maniva. Cresce no curso de seis, oito, dez ou doze meses, 

conforme as condições do lugar; mais tarde, quando maduras, são arrancadas do solo, 

encontrando-se às vezes raízes com o comprimento e a grossura de um braço, as quais devem 

ser despojadas de [sua] fina casca, bem lavadas e moídas em um moinho acionado por duas 

pessoas feito especialmente para esse fim. Depois de extraído o suco, que é muito venenoso, 

o restante é levado a um bom fogo para secar dentro de um grande tacho, fabricanso-se assim 

uma farinha que ora é branca, ora cinza, com o grão pardacento de aspecto próximo ao de 

nossa sêmola, e muitos milhares de pessoas devem se utilizar desta raiz moída em vez de 

pão. Antes de ser moída, a tantas vezes citada raiz é venenosa ao extremo, de maneira que 

qualquer pessoa que tenha dela comido ou saboreado apenas uma onça terá apenas algumas 

horas de vida, ao passo que o gado, ainda que coma a mesma quantidade, nada sofre, 

ficando, pelo contrário, mais gordo.” (p. 110) 

   

* COLEÇÃO BRASIL-HOLANDÊS. SCHMALKALDEN, Caspar. Rio de Janeiro: Editora Índex, 

1998. 

 

 “Sobre a raiz da farinha, chamada em brasileiro mandioca: A raiz da farinha, que se 

come nas Índias Ocidentais ao invés do pão, tem alguns pés de comprimento e um braço de 

largura. Um subarbusto ou arbusto cresce, tendo como os salgueiros e os pés de aipo seis ou 

sete pés de altura. As folhas dividem-se em nove partes como uma estrela, não tendo seiva 
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nem sementes. Quando estas raízes são desenterradas, têm que ser logo raladas em um 

ralador (em brasileiro tapiti) ou em uma roda construída para essa finalidade, que é girada 

como um amolador e, na parte de cima, na lima, é tão afiada como um ralador, sendo o sumo 

espremido por uma prensa ou lagar, pois a farinha não se conserva por mais de três ou quatro 

dias.” (p. 22) 

(X) Imagem  

 

Mandioca 52 –  

PISO, Guilherme. Historia natural do Brasil ilustrada. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1948: 62. 

  

 

 

  

Mandioca 53 –  
“Pernambuco” de autor desconhecido, 1624. 
Gravura um tanto esquemática, com Recife muito próximo de Olinda. Mostra o trabalho nos engenhos de açúcar e 
nas casas de farinha de mandioca, com os tipos humanos, negros na maioria, desenhados com o corpo em 
movimento mostrando que estão realizando uma atividade. Algumas delas ocorrem na beira do rio ou dentro do 
mesmo, em barcos. Gravura que ilustra o "Reys-boeck van het rijcke Brasilien..." (Exemplar utilizado pertencente à 
Koninklijke Bibliotheek, Haia. 
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Mandioca 54 –  
Homem Tupi, por Albert Eckhout, 1644. In: ECKHOUT VOLTA AO BRASIL 1644-2002: catálogo da mostra. São 
Paulo: Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2002. 

 
Mandioca 55 –  
Mandioca, por Albert Eckhout, 1644. In: ECKHOUT VOLTA AO BRASIL 1644-2002: catálogo da mostra. São 
Paulo: Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2002. 
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Editora Índex, 1995: 218.  
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Uma folha do arbusto da farinha. In: COLEÇÃO BRASIL-HOLANDÊS. SCHMALKALDEN, Caspar. Rio de 
Janeiro: Editora Índex, 1998: 21 
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Mandioca 60 –  
PISO, Guilherme. Historia natural do Brasil ilustrada. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1948: 63 

Mandioca 61 –  
ANDRADE-LIMA, Dárdano et al. O Herbário de Georg 
Marggraf. 2 Volumes, Rio de Janeiro: Fundação 
Nacional Pró-Memória; Recife: Fundação do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, 1986: 
14. 

 

 

8. Outras Observações: 

 

* FREIRE, Gilberto, 1900-1987. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o 

regime da economia patriarcal. São Paulo: Global, 2004. 

 

  “A farinha – alimento hidrocarbonado, com proteínas de segunda classe e pobre de 

vitaminas e de sais minerais – é considerada por vários especialistas em assuntos de nutrição 

alimento de fraco valor. Mesmo quando ingerida seca  - observava pitorescamente em 1909 

um estudioso do regime de alimentação na Bahia – “duplicando de volume, distende 

fortemente as paredes do estômago [...]” podendo dar lugar a “fermentações anormais”. Além 

do que, pela “existência de fibras lenhosas na raiz da mandioca”, contribui para a formação de 

bolos fecais endurecidos, constituindo verdadeiros fecalomas, capazes de resistirem às mais 

forte lavagens e aos mais enérgicos purgativos...”, Francisco Antônio dos Santos Souza,  
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Alimentação na Bahia,  tese apresentada à Faculdade de Medicina da Bahia, 1909. Já houve 

no Brasil uma espécie de exaltação mística da farinha de mandioca, em parte baseada em 

conclusões parece que precipitadas de pesquisadores paulistas. Pesquisas realizadas 

posteriormente pelo Dr. Antenor Machado no Instituto de Química Agrícola do Ministério da 

Agricultura indicam que a farinha de mandioca comum não contém vitamina B e a farinha de 

raspa possui apenas vestígios da mesma vitamina”. (p. 148) 

 

 “Das comidas preparadas pela mulher as principais eram as que se faziam com a 

massa ou a farinha de mandioca. As raízes de mandioca viu-as Gabriel Soares raspadas pelos 

índios de 1500 até ficarem alvíssimas; “depois de lavadas, ralam-nas em uma pedra ou ralo 

que para isso tem, e depois de bem raladas, espremem essa massa em um engenho de palma 

a que chamam tipiti que lhe faz lançar a água que tem toda fora, e fica essa maça enxuta, da 

qual se faz a farinha que se come, que cozem em um alguidar para isso feito, em qual deitam  

esta maça e enxugam sobre o fogo onde uma índia a meche com um meio cabaço, como 

quem faz confeitos, até que fica enxuta, e sem nenhuma humidade, e fica como cuscuz; mas 

mais branca, e desta maneira se come, é muito doce e saborosa. 

A farinha de mandioca adotaram-na os colonos em lugar do pão de trigo; preferindo a principio 

os proprietários rurais a fresca, feita todos os dias; acerca do que diz Gabriel Soares: “e ainda 

digo que a mandioca é mais sadia  e proveitosa que o bom trigo, por ser de melhor digestão. E 

por se averiguar por tal, os governadores Thomé de Souza, D. Duarte e Mem de Sá não 

comiam no Brasil pão de trigo por se não acharem bem com elle, e assim o fazem outras 

muitas pessoas”. (p. 190-191) 

 

 “A maçoca, de que se fazem vários bolos, além do caribe, não se restringe ao 

Amazonas: pode ser considerada de uso generalizado ao norte e ao centro do Brasil, embora 

menos que o mingau, a canjica de milho e a muqueca: estes se incorporaram ao sistema 

nacional da alimentação brasileira logo depois dos produtos por assim dizer originais ou brutos 

– o cará, o milho, a batata, o cacau, o mindubi, a mandioca. A maçoca é a massa da mandioca 

passada pelo tipiti e, depois de bem socada ao pilão e seca ao sol, posta em paneiro; e este 

pendurado a certa altura do fogo usual para manter-se a massa sempre enxuta.” (p. 194) 

 


