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De fato, o velho apêgo do brasileiro
da persiste em nós marcantement
, conc
para dilatar o período de tempo que me
cações.
O presente trabalho tem como obje
mento dos interessados, de modo breve
satisfatório, um apanhado geral do que s
a Amazônia e dos trabalhos que com ela
Com essa publicação esperamos ainda da
trabalhos pertinentes à cultura cuja divu
medida que forem sendo completados.
Com referência à influência econôm
região, apresentamos uma condensação d
vista das correntes que se debatem sôbr
O interêsse demonstrado pelo conhe
mas culinárias de aproveitamento
da pla
parte do elemento europeu, levou-nos a
atenção. Com a colaboração de entendido
mos expô r com alguns detalhes o modo
os principais produtos alimentícios, à su
nas da Amazônia.

ASPÉCTOS

DA CULTURA
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ADAPTAÇÃO

CAET

Intensamente
cultivada pelos abo
mota difícil de precisar, foi a planta que
nizadores, os quais fizeram dela e do
sistência.

O entusiasmo mostrado pelos pr
nossas coisas, no século XVI, mostra be
pela cultura da "planta assombrosa".
den, Gandavo, Soares de Souza e outros
tempos nos deixaram um apreciável ac
siderações a seu respeito.

Através de suas observações e estu
culos posteriores
por outros pesquisad
mente fácil aquilatar do quanto import
de certo modo, sendo para nós.

Pelo importante
papel que desem
sua inclusão entre as chamadas "cultur
rios séculos teve o Brasil na Mandioca
econômica, de modo geral. Expressão
principalmente
no setor alimentar in
que o comercial. Hoje em dia, embor
cante não mais se faça sentir, tendo em
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rios estatísticos observará que nenhuma cultura de subsistência,
isolada, ocupa área tão extensa quanto a sua. A desproporção
é ainda bem acentuada.
E não se julgue que a razão dessa supremacia esteja assende
tada unicamente no comodismo do cultivo. As exigências
paladar e a fôrça da tradição são outras raízes em que ela se
apeia fortemente.
O prazer, o deleite auferido pelo nativo dos alimentos que
êle prepara com a Mandioca, são talvez, os principais responsáveis pela extraordinária
importância, que ainda hoje mantem-se
tão viva como no passado, na região ..
Procurando analisar, brevemente,
os efeitos dêsse cultivo
possivelmente exagerado da Mandioca, logo de início surge a
pergunta: a Mandioca tem sido um bem ou um mal para a região, do ponto de vista social?
Assunto êste naturalmente
complexo, suscita sempre controversias ao ser debatido havendo correntes que se colocam
em posições opostas quanto ao julgamento.
Vamos transcrever de forma sucinta os pontos de vista dessas correntes, começando pela que admite o cultivo da planta,
até o presente momento, mais nocivo que útil para a Amazônia:

-10~

planta cuja riqueza nutritiva sej
fazer tôdas as necessidades do o
do conhecimento elementar que
deve ser encarada, sob o ponto
como um fator complementar,
deve ir além dos 50%. A propo
mida, em média, a Mandioca na
de muito êsse limite, não havend
Ia como contribuinte de 2/3 d
nossa população.
Os sintomas de carência ali
observado fàcilmente até pelos
no grosso de nossa população
alarmante e tem como fator ca
bora indireto, a cultura da Mand
Porque, raciocina o amazôni
mais trabalhosa se não produz m
tosa do que a Mandioca? "pra
à-toa ?"
E como êsse raciocínio vai
continuando em ~ predominante

,eu.
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sugado por culturas sucessivas
bendo qualquer compensação
suas reservas. muito cedo pe
dade, ficando em estado de
mento.
Em trabalho publicado p
1948 êste assuuto é tratado de
.Esses 2 aspectos bastante
to constituem motivo de preo
cos e científicos.
A Comissâo Nacional de
balhos de pesquisa do regime
regiões do território brasileiro,
apreciação da Mandioca com
menl açãr na Amazônia. Dos
zados, que vieram confirmar o
ficou patenteada a pobreza n
utilizado como alimento na re
Tal deficiência de valor nutri
cogitar sôbre a criação de u
mento capaz de corrigi-Ia em
-12 -

outra cultura pode com ela se
A nocividade que lhe é im
inadequada e pouco racional
em sua quase totalidade pelo
incapaz de previsões outras q
tência.
Há, sem dúvida, injustiça
clusividade da degradação do
Zona da E.F.B., esquecendo qu
substituída pelos mandiocais,
zaís e milharais, culturas qu
mente ser consideradas inferio
ao esgotamento do solo.
A sua importância em no
mesmo ser comparada à daq
na China e Japão, países êst
ram esta cultura como um f
senvolvimento.
Admitindo-se a sua feiçã
tura de subsistência menos ex
refere à fertilidade do Solo? N
-
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não está na Mandioca em
ma irracional. desordenada

Deixamos aos sociólogos o en
a matéria no que concerne
tando-nos ao estudo e pesquisas s
agronômica relacionada com as mc
sôbre

buídas.

Na parte II do presente trab
exposição do que ja foi realizado

Para que se possa ter uma id
da farinha de Mandioca no regime
com pulsarmos mais uma vez os
onde veremos que o consumo daq
vêzes superior ao do Arroz, Trigo,
bora observe-se a tendência const
quadro. através, principalmente.
d
do cultivo do Arroz, o ritmo de t
demandará um longo espaço de te
desejável. No ano de 1957 a prod
Amazônia (compreendendo o Pará.
foi de 654.221 toneladas. enquanto

-- 14 -

Essa facilidade de cultivo é na
pelo fato de ser relativamente peque
estudo tem despertado nos meios a
trabalhos de pesquisa genética dentro
reduzidos, se comparados aos de ou
econômico, limitando-se pràticamente
nes especializados.
No Brasil, a cultura racional da
no século atual e é sabido que nenhum
de cultivar a planta foi introduzido
dores. Durante muito tempo' os proc
didos com os elementos nativos.

As observações feitas hodiernamen
dores em tribos pela primeira vez em
que se dedicam à agricultura, nos dã
cessos que empregam na cultura da
tão de equivalência com outros setore
colas, somos forçados a admitir ser' m
o seu progresso no que concerne às
ros são os etnólogos que têm estudado
cado as principais razões da sua inca
-15·-

tempo, constatar a adoção, da su
racionais, podemos em poucas pa
Mais uma vez recorrendo aos no
logos, podemos dizer que uma gra
da América do Sul é o remanescen
colombiana que aqui imperou dur
contacto com a civilização daquele
rie de ensinamentos e práticas ra
ção dêsses focos de civilização, d
seu subsídio instrutivo, cessando,
cha progressista.
Aquêles ensinam
ficaram incorporados ao seu patri
mitidos integralmente
de geração
tius considerando o selvagem sulmitivo que marcha no rumo da
degenerado de uma civilização, pa
Dessa forma, os processos a
muitos de nossos silvícolas são os
meiros colonizadores portugueses
ridos centenas de anos antes p
que aqui floresceram.
-
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APROVEITAMENTO

A Mandioca, sabemos, é uma
tes da cozinha brasileira, sendo inúm
mas culinárias de aproveitamento.
A
dem' ser considerados de caráter ind
de raspa, a farinha de mesa e o ami
E' grande o número de produt
base, dos quais alguns podem ser co
dígenas, enquanto os outros trazem
peu e, principalmente, do africano. A
como podemos ver:

1.0) O tucupí (líquido extraído
2.°) A goma ou tapioca (Amido)
3.°) O tacacá (mistura dos dois
4.°) O carimã
5.°) A maniquera (mingau feito
ricas em água)
6.0) A macacheira
cozida ou fri
7.0) A macacheira como purê

-17-

Tarubá
Curadá
24.0) Meiú
25.°) Caissuma tcachírl)
22.0)
23.0)

Dessa relação. que não é natura
considerar como tipicamente indígen
Caissuma. o Tarubá, o Beijú, o Aru
dendo qualquer interessado, visitan
país, observar a forma rudimentar e
feitamente idêntica ao observado pe
pisaram em nosso continente.

Na cozinha amazônica o Tucupí,
uma importância tôda especial. São
nais e de grande aceitação mesmo p
seu .sabor característico.

Procuraremos a seguir. descreve
de seu preparo. bem como a daque
do elemento indígena. Dada a sua i
nha de mesa atenção mais demorada
ções sôbre vários de seus aspectos.
18

amarela

2) Farinha

dágua

branca
amarela
intermediári

~) Farinha

do Pará

branca
amarela
intermediár

Alguns aspectos interessantes obse
ao seu consumo e preferência na região
Todos aquêles que têm palmilhado
rêsses científicos, comerciais, venatórios
suas observações, a predileção do silvícol
Esta predileção aumenta em sentido in
ou por outras palavras, à medida que n
lização aumenta a preferência pela farin
cos os índios que fabricam farinha bran
Fato idêntico acontece com referên
farinha fermentada.
Conquanto possuam
- 19

O primeiro indica um tipo de ex
fator econômico representado pelo m
fator êste que sabemos ser o mais ca
lização, enquanto o critério indígena
mento em si.

Difícil torna-se precisar se vai n
certo conhecimento racional do maior
amarela. Embora não refutemos totalm
queremos enxergar outros motivos m
car o fato.

Somos de opinião que a sua predil
tada e amarela corre de um lado p
ur.ida a uma maior simplicidade de fab
ralagem) e de outro, pela conhecida
gem para as coisas coloridas.

De outra parte, o fato de o civ
ralada (sêca) pode, também, apresenta
quanto a de maior rendimento, tanto
sos do assunto procuram explicá-lo
tàncias geográficas. A suposição que
pode resumidamente SE:i" assim explica
20
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rio, sendo preponderante
o consumo
Tendo em vista o teor nutritivo
do silvícola é mais acertada e higiên
A fabricação é das mais simpl
tipo para outro a forma de operar.
Farinha dágua: a operação de
preende. as seguintes fases:
Fermentação
Retirada da casca e esmagament
Prensagem
Peneiragem
Torração
A fermentação pode ser feita
e igarapés, e tem a duração que var
raizes ou do local em que se process
é de três dias, demorando mais um
rente.
Considera-se terminada essa
raizes começam a se desprender com
consistência.
A retirada das cascas é feita
passando-se a executar o esmagame
de onde passa para a prensa.
-- 21

revolvido continuamente
até ganhar
o aroma característico das coisas torr
rado. esse produto é a farinha.
Farinha sêca: difere da precede
pela substituição, na primeira fase, d
pelo de ralagem. Essa ralagern pode
ou em instrumentos vulgarmente cha
de um rebôlo revestido de pequenos
podem ser manuais ou mecânicos. S
nas e caetetús a retirada da casca das
essa fase naturalmente
muito mais
mentação.
Farinha do Pará: essa é uma
mistura da massa ralada com a ferm
processa no "coche" antes da prensag
tada é desigual, sendo muito maior a
virtude de êsse tipo de farinha proc
mento ao melhor sabor.
A proporção utilizada é de 1/5 a
E' uma farinha ele muito boa qualida
considerado preponderante
no mercad
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água pelos interstícíós de suas malha
Tacho: êste, como já foi dito,
geralmente circular, onde é feita a to
são os mais utílizados.
Os demais utensílios são as pe
ções, as pás empregadas em revolve
refação e os recipientes utílizados du
Dêsses utensílios apresentamos a
Sub-produtos: São considerados
"Crueira". Essa última é o resíduo
aproveita na confecção de um produ
ma de "Carimã".

Tucupr

o sue oou sumo das raízes.
nome de Manipuera.
Pode ser obtido de qualquer cult
somente tem aceitação o Tucupí am
amarela. E' possível que essa prefer
ças sutis quanto ao paladar, porém,
condicioná-la a uma certa influência
É

-23-

ao calor durante certo tempo. U
torna-o perfeitamente inócuo.
Até o presente momento o
exclusivamente culinário. À sua
dutos mais típicos e preferidos
e o Pato no Tucupí.

Afora êsses, utiliza-se-o larg
caça, môlho de pimenta etc.

TACACA

E' a mistura do tucupí com
ao qual se adiciona camarão salga
oleracea) sal e e pimenta de ch
seu sabor é todo especial, não se
duto culinário que se assemelhe
Deve-se sua origem ao eleme
conhecido do elemento nativo se
lizados.
A cidade de Belém e os m
tuem o centro de maior consumo

- 2
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mento revigorante que, entretanto, d
damente, em face dos inconvenientes
o aparelho digestivo.
Sabemos que tais afirmações não
ções, porquanto de um lado nada há q
des qualidades como alimento e por
mos pessoas longevas que dêle usam
nice, sem se ressentirem.
O seu preparo é dos mais simpl
no recipiente em que vai ser ingerido
e goma, bem quentes, acrescentandode jambú, camarão e môlho de pimen
quente ou pelo menos morno.
A R U B

É

mistura do tucupí, do qual não
vilho, com 'fi massa das raizes ralada
Essa mistura é posta no fogo po
uma fervura de boa duração, do que r
gau espesso ao qual adicionam sal e,
É

-
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~ o beijú, ou seja, o bôlo d
a assar por um tempo relativam
regra, em grande quantidade,
muito tempo, bastando diàriame
mas horas.
CUR

t um tipo de Beijú um pou

sistindo o seu preparo na mistur
entrando êsse último em propo

TARUB

Essa forma culinária, como
e quase desconhecida nos cent
região.
Em alguns locais é conheci
RIDA.

Quanto à sua fabricação, um
E. F. de Bragança nos fêz a de
mos, conservando todo o pitores
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lembrando

em aspecto o refresco

con

CAISSUMA

É uma espécie de cachaça pastos
mum entre os índios de quase todos
das antigas tribos existentes na região
Para descrever a sua forma de
transcrever um trecho do famoso livr
no século XVI sôbre os primitivos h
em vista que o processo hoje usado co
o mesmo:

"As mulheres fabricam
mam raízes de Mandioca, de
Depois de fervidas retiram-na
nas esfriar um pouco. Entã
roda da vasilha que contém
tigá-Ias aos poucos, cuspindo
à parte. Trituradas assim tôd
num pote e junta-se água, m
mamente e deixam-no ferver
-
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É outra bebida alcoólica (ca
uma bebida feita por processos
ser considerada como indígena.
do bem preparada, é considerada
qualidade no gênero.

MANIÇOBA

:t;sse nome é dado a uma co
única em que são utilizadas as
vez da massa das raízes.
Sua criação _se deve, também
do encontrado no regime alimen
A Maniçoba, na Amazônia, é
se obrigatório em tôdas as fes
casa pobre como na do rico, riv
os preparados mais famosos da
Seu uso está difundido por
a cidade de Belém, onde quase
tro em que é melhor preparada

- 2

ne de porco e toucinlio fresco, leva pr
bucho, toucinho defumado, cabeça de

Há os que lavam demoradamente
môlho durante longo tempo antes de
uma rápida lavagem de limpeza, a fim
perca de seu sabor característico.
É uma comida naturalmente
forte,
com facilidade. Um regime alimentar f
nossas condições de clima, um regime
MANIQUERA

um mingau que tem como consti
das. Mandiocabas. Seu preparo é simp
o tucupí e depois levá-lo ao fogo, adicio
A mistura é mexida continuamente
at
mo", quands assume a' consistência de
do fogo. Está pronta a Maniquera. Sen
cabas, em geral, bastante adocicadas, pr
car, salvo casos -de exceção.
É

-
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nários da Mandioca na Amazôn
lação são fabricados em todo o
mesmo no exterior.

Dessa sumária exposição
um número tão grande de pre
utilizar a parte de maior valor
A única forma sob a qual é apr
Maniçoba, de que já tratamos,
muito interessante, levando-se
sob demorada cocção e a baix

Sabemos que a Mandioca
que há bastant~ tempo vem s
nésia. Os problemas enfrentado
semelhantes aos nossos. Como
tra a tendência para o desenvo
Mandioca em detrimento de ou
tritivo. A par com oesfôrço q
ressar o nativo pela diversificaç
bém orientá-Ios sôbre a maneir
planta como alimento, orienta

-3
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pràticamente nula, embora existam ó
pete sua execução que foge às atrib
quisadoras.
Torna-se claro não se t
região em que é difícil tudo, com u
trução, dificuldade
de transporte,
etc. Dificuldades idênticas no entant
Asia, o que não obstou a realização d
cou os seus nativos em situação rec
pera que a nossa, onde. não existe q

Temos um Serviço Social Ru
equipe em que militam agrônomos
conhecimentos
sôbre os resultados
pesquisas médicas, agronômicas
e
recursos materiais; que já se encon
zado, enfim que foi criado com obje
tencial. Ao que parece, apenas um
escalas maior tem faltado, impedindo
necessária ,ftenção.

Com essa pequena exposição a
certa noção geral, embora sumária,
na Amazônia em seus principais asp
-31-

QUADRO I - Análise Comparativa de Produtos
(Extraido de "Soja e Nutrição", de Afrânio do Amaral)
COMPOSIÇÃO M~DIA %
PRODUTOS

Soj

Prótidas

a ......................

Farinha de trigo (75% extr.) ..
Batata
Ovo

...................
.................

Leite C .....................

Lípidas

75

1,2

1

20

0,1

1

12
3,6

Peixe

14

O

°
°
°

4,9

21

I Sais

11

18

Galinha

I

18

Carne limpa .................
....................

Glícidas

44

1,8
: .....

I

10

5

0,5

3,8

0,7

13,5

0,8

0,5

1,4

9

1,2

................

18

Feijão preto .................

22

55

2

3

Arroz branco ................

8

76

1,5

1,5

Far de mandioca sêca ........

1,6

85

0,2

2,0

Micro
por

Humidité
Glucides
Protides
Lipides
Cellulose
Matiêres minérales
Valeúr énergique (ca
Eléments minéraux :
Ca
P205
;
Fe203
Vitamines
Vitamines

A
B1 (8)

Vitamines B2 (8)
(Lactoflavine)
Vitamine C
(Ac, ascorbique) (mg

(1) Le dos age biologi
au dosage effetué

TRABALHOS

REALIZADO

de pouca valia nos são, face às condi
Amazônica.

Essa peculiaridade obriga-nos a ap
apenas a orientação técnica e os proc
que as condições gerais da região alte
o comportamento das cultivares, força
o seu trabalho sem se aproveitar dos r
tidos em outras regiões.

Em vista de tal, os trabalhos de
ando tiveram pràticamente, que partir

Somente em 1946 foi-nos possível
nal de trabalhos, cuja execução foi ime
plano, cuja observação continua sendo
pode ser assim resumido:
Finalidàde :

a) Conseguir determinar, de um
cultivares para determinadas r
b) Obtenção de clones que se apr
-
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7) Polinização: a) auto fec

b) cruzame
8) Seleções

9) Criação de Campos de M
10) Estudos diversos
INTRODUÇÃO

O material da Mandioca qu
apreciável e procede, principalm
Portel no Estado do Pará, do Alt
estações experimentais do Estad
dos campos de multiplicação do
tal", existentes na região da E.F.
res fornecedoras, embora tenham
lugares, como veremos mais ad
A introdução tem sido sem
estacas, recebendo cada cultivar
no I.A.N. e, posteriormente, o n

- 3

a qual a pubescência de alguns órgã
valor de caráter distintivo.
Relembremos a sua classificação,
cilidade em diversos trabalhos sôbre
Brasil e que pode ser assim resumida:
"1. 0) Variedades pubescentes
2.°) Variedades glabras
As plantas do 1.° 'grupo são aqu
novos, tenros, apresentam uma penug
serva nas do 2.° grupo, as quais são q
Na sub-divisão dêsses 2 grupos p
adotou a côr da epiderme dos caules
Na 3.a divisão, além da côr dos
em consideração a côr da Entre-casca
Nos estudos que vimos realizando
adotamos, inicialmente, essa classifica
tanto, a ne'cessidade de dar maior efic
levou-nos a organizar uma nova class
porém muito mais útil aos nossos estud
Nessa classificação tomamos com
cipal, um fator: a côr da massa das
-
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Podemos

assim esquematizá-l

I

Mandioca

Raiz Branca

'Raiz

Amarela

Raiz Creme

Algumas vêzes, também por
nica, dividimos as cultivares em
Nos testes de campo pesquisando
tas essa particularidade
do porte
portância.

Reportando-se ainda à classi
tífico cumpre dizer não ter sido
completamente, constituindo mes
do Chefe da Secção de Botânica

-40

mamente

trabalhosa

investigação.

MOLÉSTIAS

E P

Dentre as moléstias da Mandioca
a "Bacteriose" (Xanthornonas maniho
pôsto quanto à gravidade. De nossas
anos de trabalho, chegamos à conclus
é ela a única moléstia que pode vir
rêsse econômico. Entretanto, o seu a
sério como seria de esperar.
Mais
considerações em tôrno das observaç
Outras moléstias como "fasciaçã
"ferrugem" não apresentam absolutam
dada a sua raridade, tornando-se de
cupação a seu respeito. A Cercosporio
quência, ocasionando regular perda d
agora estejamos realizando estudos a
observações já feitas nos autorizam
moléstias secundárias.
Nenhutn caso

-41-

fanhotos do Gen. Acridium. Se
mente leve e o dano que causam
mesmo acontece com o Gen. Tro
Ao atingirem as nossãs prim
volvimento, começamos a notar o
cida no local como "Rabo de Ta
Embora certos de se tratar d
vemos convidar o Assistente da
Dantas a fazer uma inspeção em
a fim de constatar a moléstia e
suas justas proporções, o estado
possuímos.
Após a inspeção, solicitamos
logia, a organização de uma "Esc
capaz de permitir-nos testar as v
Atendendo ao pedido, o o
conosco outra vez, detidamente,
o boletim que transcrevemos:

"Boletim Fitopatoló
letim é o resultado da i

-42

strias negras na região cortic
mais raramente estrias negra
Dado o pouco conhecimen
çâo ao ponto de infecção p
agente de disseminação do m
zar uma escala de resistência,
das as variedades
observada
seguir é essencialmente empí
rio admitirmos:
a) a superf
infecção primária; b) o vento
agentes de disseminação do
deslocamento do parasito no
pedeiro como medida de r
classe O - Imune (absoluta
classe 1 - altamente
resiste
nas- fôlhas e estrias necrótica
mais novos, ou l°s. ramos
classe 2 - resistente (morte
e 2°s. ramos), classe 3 - s
1.0, 2.°, 3.° e 4.°), classe 4 -
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S.A. 57", "muxuanga", "ve
rinha", "ôlho verde", "in
"manivão",
"miguel pret
"João Borges", "seis mes
"aricurú " , "tataruais",
"m
cacheira pipoca", "mata n
Classe 4: "amarela",
muiraba", "veneninho",
"v
cacheira encarnadinha",
18 de Agosto de 1947.
a) Bento Dantas, Assi
Por êsse Boletim, podemos ver
vares bastante cultivadas na região
tibilidade à Bacteriose, suscetibilidade
parecia se constituir um obstáculo d
De fato, observações posteriore
a suscetibilidade
à Bacteriose é ba
muitos casos, independente da varie
tituída de importância.
Com rarís
planta oferece uma resistência qua
algumas cultivares, como seria de
-44-

região de Belém, não é precipitada a
é tão importante quanto a cultivar,
em face da Bacteriose.
Dêsse modo, admitindo a correlaç
Bacteriose e o vigor (o qual está condi
às condições do solo), somos de opini
dioca entre nós, feita em terrenos
mente quaisquer preocupações no que
pi incipalmente se a essa medida ajun
de boa cultivar e bom material.
Em suma, não admitimos a Bact
enorme gravidade para os nossos man

ENSAIOS

EXPERIMENTAIS

A experimentação de campo cons
a parte mais desenvolvida do nosso pl
foram os ensaios .instalados e bem apre
êles auferidos.
-45 -

Julho. Afirmação esta naturalmente
renos de terra firme, pois na várze
fora daqueles dois meses o plantio
racional.

3.°) Declarar que a posiçao d
plantio (vertical, inclinada ou horizon
de camalhões não exerce influência
dade ou aspecto das raízes, ao c
observado em outras regiões do Bra
que montamos chegamos à conclusão
daquelas formas de plantio pode se
resultados, sendo, no entanto, neces
cesso estacas horizontais em covas
esfôrço, menos tempo e é de mais fá
do ponto de vista econômico, deve
aconselhável.
É êle, na verdade, o
região.

4.°) Afirmar a existência de um
produção de rama e raiz para a quase
dades, ou seja, a um bom desenvol
-46 h

__

Sôbre adubação verde falaremos
rirmos a algumas observações feitas

6.°) Indicar quais as cultivares
dem ser consideradas precoces, po
recomendadas para as culturas de v

7.°) Fornecer dados corretos
nossas cultivares com indicações re
aproveitamento
e comportamento g
e solo da Zona do Estuário. Perto de
no total, estudando os múltiplos e
tura apresenta.
Foram estudados:
A)

B)

Tipos de estacas:
a) comprimento
b) consistência
c} região do esta cão
Métodos de plantio:
a) posição da estaca
b) camalhões
-47 -

b) em terrenos
H)

Conservação

regulares

de material:

a) para multiplicação
b) para consumo
I)

Ensaios

preliminares

divers

8.°) Afirmar que, o espaçament
é medida de interêsse econômico.
objetivo industrial e instaladas em
dade, o compasso de 1,50 x 1,50m é
nas plantações modestas do agricultor
mente esgotados e tendo como obje
dução possível, os compassos tais co
devem ser preferidos.
MELHORAMENTO

E

A parte propriamente
de melh
possuímos foi pouco atacada até o m
em que nos vimos de efetuar antes
minares.
-
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r =p,R038
t = 4,278

t lido

= 2,23

o coeficiente de correlação achado
ficativo mostrando haver entre pêso de
lação positiva, embora desuniforme q
variáveis" .

Sabemos assim, que o aspecto de u
de índice da sua boa .ou má produção,

Como em qualquer outra atividade
desempenha a seleção, em nossas pesqu
importância.
Procurando melhorar a M
des clássicos e ·usuais. temos que lanç
dos testes seletivos, no estudo dos a
-49-

A qualidade é testada. com refe
ração, de onde resulta vários tipo
consideração certas características.
ser consideradas muitõ boas para a
nas regulares quanto à produção de
nha de mesa a coloração (branca, c
água (enxuta, aguada ou muito agu
determinação da qualidade.
Para a precocidade o critério s
precoces as variedades capazes de d
ção acima de 10 toneladas por hecta
as condições da Amazônia, onde o
tentes, por influência sem dúvida
relação às outras regiões do país. A
dades já apresentam uma produção
Nos terrenos de várzea unic
podem ser cultivadas, levando em
somente poder ser realizado no perí
sêco e que dura de 6 a 7 meses.
A seleção para resistência é fe
ção à Bacteriose e Virose, moléstias
-
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feitamente
as nossas cultivares e
características.
Somente depois de
conveniência da reunião de certos
lançar mão da polinização controlad
prática.

Tais trabalhos, não obstante, e
utilidade porque nos proporcionaram
"técnica" de polinização, bem como
tos interessantes, além da obtenção
dos FI.

Entre outras coisas estabelecemo
pegarnento de inúmeras cultivares,
efetuar a polinização e a viabilidade
de mestiços. Foi, também, de grande
gas que atacam os frutos.

Como no sul do país, é muito
o ataque aQS frutos da Mandioca
mosca do gênero Anastrepha.
Após a polinização a flôr tem
amadurecimentó
do fruto.
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pickeli C. Lima.

Apresentamos em seguimento
res trabalhadas em 1948 com o
centagem média de pagamento da

Auto poli
Variedade.

Imitação
Manoel Graveto
Sto. Antônio
S. Tomé Branca
Pau de Xexeu
Piabinha
Manivainha
Munguba
Pecuí
Maranhão
Aricurú
Piraíba
Pretinha
Tapioqueira
Torrão

Flôres polinizada.

25
30
10
81
34
15
179
100
260
32
390
80
259
95
149
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Vermelhão
Pescada
Mirití
Macacheira Branca
Hamburguêsa
Chapéu de Sol
Jabotí
Manivão
Chapéu de Couro
Hamburguêsa Branca
Amarela
Soí Preta
Chapéu de Chuva
Amazonas
Muiraba
Vermelinha
Veado Manso
Caiaba
Bubão
Pixuna

35
5
118
167
425
121
191
20
21
173
39
209
151
20
24
196
48
13
64
360
5866

1
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constituiu um clone (IAN-I-M) o
um clone de bom aspecto, o m
tendo a sua obtenção nos trazido
Submetido a inúmeros testes desd
mos hoje considerá-I o uma cultivar
não obstante a sua regular produ
produção de rama, não apresenta
virtude de seu grande desenvolvim
bamento. De qualquer modo, em
respondido inteiramente às nossas
boa cultivar, a melhor que possuím
ragem.
Afora um , outro F-l da cul
senta com tôdas as características
pouco ou nada diferem das plan
porque não foram motivo de ate
período decorrido a partir de sua
ESTUDOS

DE BEN

São bem conhecidas as formas
di! Mandioca no Brasil, o álcool,
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cem ao seguinte plano :
Parte I) Estudo individual e com
de "farinha de mesa" usados na regi
os seguintes caminhos:
1.0) Influência da idade, cultivar
a) rendimento
b) qualidade
c) fabricação,
d) sub-produtos
2.°) Preferência
3.°) Teor nutritivo
Parte 11) Estudo comparativo ge
Clara e Creme ou Amarelada, toman
da Parte I.
Parte I:

1.0) Iniciamos nossos estudos ap
cultivares contando 19 a 20 meses.
Procedemos exclusivamente, à fa
dágua, usando o processo rústico com
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Foram obtidos os seguintes resultados:
Cultivar~
-(
l)

o
Õ

z-(

~
UJ

"
!Xl

<O
C/l
C/l

-c

s
Z

UJ

::>

o

"§
o
::>
!Xl
...J
-(

~I

Maceração

Qualidade

P
Côr

Hamburguêsa
Manivainha
Missara
Pretinha
Mirití
Chapéu de Chuva
Jabotí
Guamanara
Pecuí
Pescada Branca
Jurará
Amarela
Chapéu de Sol
Vira Barco
Páu de Xexeu
Chapéu de Couro
Hamburguêsa Branca
pescada
Aricurú
Torrão
Seis meses preta
Mandiá
Soí Preta

3
3
5
3
4
3
7
5
6
5
8
6
5
6
5
4
5
4
3
5
4
4
4

dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias

Regular
Boa

"
"

"

"

Regular

"

Muito boa
Regular
Boa

"

Ruim
Boa
Ruim
Boa
Regular

"

Boa
Muito boa
Regular
Boa

"

Branca
"

Regular
Boa

Amarela
.Branca
Amarela
Branca
"

"
"
Creme
Branca

"
"
"
"

Amarelada

"
"
"

Branca
Amarelada

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
22
29
1
1

Cultivare.

tJ1

-a

Vermelinha
Mameluca
Abaeté
Tataruaia
Pixüna
Vermelhão
Imitação
Maranhão
Pacajá
Soí Branca
S. Tomé Branca
Piraíba
Tapioqueira
Manivão
Sto. Antônio
Miri
Olho Verde
Bubão
Manoel Graveto
Inambú
Miguel Preta
Piabinha
ólho Rôxo
Veneninho
Seis meses Branca

nos forneceram
dados
média bruta de 20%.

acusando,

De posse dessas informações,
à conclusão de que a maior parte da
possuímos dá melhor farinha e em
'entre os 12 e 18 meses.

9 rendimento e a idade (ao ultr
em sentido oposto no que concerne
da quase totalidade das cultivares
mesmo acontece com relação à qua
à medida que aumenta a idade dim
aspecto da farinha. As raízes pass
fibras e a fermentação exige maior
mas vêzes, produz alterações de co

Tomamos como medida da qua
quais, como era de prever, sofrem i
cultivar, preparo e tipo.

O quadro a seguir contém da
tipos dágua e sêca, colhidos de am
ções rigorosas de igualdade.
-
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ralada.
Com referência à fabricação, a farin
hoje na região, afora poucas exceções, c
usados no período pré-cabraliano. Quas
tido de atenuar a sua rusticidade.
Com a farinha sêca o caso muda
existindo na região "Casas de Farinha
moderna de fabricação.
No que diz respeito aos sub-produt
também influência da idade e cultivar.

a carimã, que sabemos ser resulta
da peneiragem) posta a secar e depois m
aproveitado pelos farinheiros em geral.
'da fabricação
de ambos os tipos de
tucupí, que não é obtido a partir da
ferment~ção.
a tucupí, verdadeiro sub-produto
absolutamente,
aproveitado por ocasiã
agricultores -locais, por motivo de a
clara estar em completa oposição à
amarelo.
-
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outra.
O agrônomo Rubens Lima, atual
constantes viagens à zona da Estrada
nos chamava a atenção ~m 1950 p
difundia ràpidamente.
Do que lhe
dade de massa fermentada que usava
Trata-se de um processo razoà
vantagens são evidentes. Fora do
tipo já recebeu a denominação de "
3.°) O conhecimento
do valor
sempre assunto de maior interêsse.
tes não satisfaziam em virtude da
cultivar, idade do material, região, e
Para efeito de comparação hav
em rigorosas condições de igualdade
res de variações.
Assim sendo, iniciamos, em fins
ção de amostras a serem analisadas
sob a direção do técnico Jaime Lace
apenas amostra de farinha dágua.
Conforme verificamos no quadro
de Química, as análises efetuadas f
-
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Como já foi dite, êsses trabalhos ef
Laboratórios de Química, excetuando-se o r
minação de vitaminas que deveria ser fe
Dr. Franklim de Moura Campos.
Os resultados obtidos, que podem se
seguir, vieram confirmar satisfatoriamente
que as farinhas amarelas apresentam mai
mentícias que as brancas, residindo isto
expressiva da riqueza em lipídios verificad

QUADRO IV -

ANALISE

DE FARINHAS

DE COLORAÇÃO

Côr

Variedade Agua Amido Proteína'G
Pretinha
15.06 81. 15 1. 2ao- D
treme Mameluca 14.38 81.381.2õO o
Creme JaboÜ-I5.-73 82.80 0.640
0
Bran. Ipecuí-J:5jr 82.23 0.740 ü
-\mar. lnarn~
14.80 81. 54 -1.150
0
\mar. Cachimbo 15.33179-:55T:-3~
1
ü
_,",nar. MiriÜ--15-:-34,
80 .19 1.156
Bran.
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QUADRO
Amostra

Inamú
Mirití
Cachimbo

V -

ANALISE

DE F

Agua

Amido
Ac. soluv.

+

. Proti

--

14,50 80,05
-15,28 77,32

1,56

78,89

1,62

-14,92

1,54

Damos a seguir um trecho do
fornecido pelos técnicos Jaime de A
"Nas farinhas
analis
água, amido (substâncias
lípides, cinzas e fibras.
Despertaram interêsse
apresentavam
um teor d
que as brancas.
A possível ocorrência
dada a intensa coloração
lípides nos levou a fazer
alcance. A falta de certas
dicou em parte nosso estu
-
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por terem elevado teor de HCN.
Por determinação da Diretoria
ções de HCN sôbre material yerde
Obtivemos em média para ma
de água, 0,0186% de HCN (sôbre a

ESTUDOS

DIVERSOS

A localização racional, aspectos econômic
rências, importância na região etc., são outro
ados com a Mandioca que necessàriamente
e nossas pesquisas,
Localização Racional

a primeira parte do presente trabalho,
aiização adequada das culturas de Mandioca
e caráter agronômico exigindo solução.
Evidenciado seu efeito nocivo sôbre as n
mente férteis em sua maioria, teríamos, na
-
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É claro que nem tôdas as vá
de interêsse agrícola, bem como é
tâncias especiais, obter êxito eco
agrícolas na chamada terra firme.
Tal fato, no entanto, em nad
anterior, pois a área de terras ag
imensa, podendo ser expressa em
metros quadrados.
As terras marginais considerad
cultura, sob o ponto de vista econ

a) As terras
b) As terras

brancas, extrema
amarelas, extrem

Esses tipos de terra, que se
predominantes, tornam-se impraticá
bem sabemos, ou por baixa fertilida
dade de caráter físico (tipo B).
Te dos os demais podemos
diários dos há pouco tratados.
relas, sujas, lodosas, perenemente
formidável e quase ininterrupta
particular, os rios para os quais s
-
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Mandioca nos terrenos de várzea.
Dêsse modo, inicialmente, tôdas as
anos anteriores vínhamos tomando como
de nossas melhores cultivares, deixaram
caso em foco, passando aquêle atributo a
cipal objetivo.
Observações e experiências sôbre o
as cultivares de nossa coleção na Quadra
vêm sendo feitas desde 1953.
Os resultados obtidos até o presente
trabalho podem ser considerados compen
estudadas 4 são decididamente precoces:
Abaeté e Pai Lourenço, haja visto a regul
amento em todos os testes a que foram
São elas cultivares. tidas como razo
cultivadas eIQ terra fir'me, particularidade
para o aumento de sua importância den
da região.
Em todos os testes realizados, algu
aquelas cultivares têm se comportado c
-65 -

Como sempre acontece em d
mente nossas terras deixaram de
transformarem
nas "piores" do m
pressões se abrandaram- e o bom
devidos lugares: sob o ponto de v
tão boas e aproveitáveis quanto às
de estudo acertado de algumas co
O estudo das conexões entre s
tor do I.A.N., em 1948, a organizar
observações e estudos que vinham
anos, esquema êsse que embora s
pode nos proporcionar uma orienta
De um modo geral, encontram
as zonas mais recomendáveis para
cipais culturas. Por outro lado not
principal planta da subsistência da
Várzea quer nos de Terra Firme.
A razão dessa omissão não foi
da ausência de estudos suficientes
veniente em grupos isolados ou e
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AGRICULTURA
Pro duros

FLORES

-,,0,..0.

••

f'."".ç

Co,Ion~" 4" P.,..,[

~-:"

&",

r.F.B.
V~""'O

QUATIRrlÁ~.O

T.liIlC.ÁQ,O

Esquema or
Estrada de

2 culturas.
A consorciação, como bem sabe
muito vem preocupando os meios cie
em vista a influência inibidora que ce
outras que se localizam em suas pro

Esse aspecto, com relação à M
estudo ainda maior interêsse, princ
consideração algumas observações de
mos ocasião de fazer em nossos últim

Por 2 vêzes instalamos a nossa
terrenos com leguminosas e observam
grande alteração depreciativa, afetand
bor. Na última vez em que isso oc
atenção foi despertada, observamos q
reno as raízes conservavam-se normais
houvesse sido ocupada imediatamente
de leguminosas, contando cêrca de 4
cêrca de 4 anos, uma dedução lógica
minosas, não tôdas, são inconvenientes
Infelizmente, a falta de previsão
anotar o local exato de onde eram e
-
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em diferentes idades.
Sendo a farinha de mesa, como
cipal e quase absoluta de aproveitame
a importância de nossas cultivares t
produzem nesse particular, sendo de
que dizem respeito unicamente à p
campo. Isso porque, como mostram
zadcs em laboratório, o teor em ág
pêso da massa etc. variam acentuadam
outra, tornando insuficiente para u
dados informativos de produção brut
experimentais de campo.
Um exemplo da necessidade dês
das Mandiocabas (92% de água) cuj
em terrenos pobres, uma produção
ladas por hectare, não permite traba
ser nulo o seu rendimento em farin
Torna-se portanto imprescindíve
melhores cultivares, do ponto de v
preferencial na região, o conhecimen
do produto de consumo, da farinha.
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Na formação de nossos campos a
de acôrdo com a classificação adotada
menfe, 3 grupos distintos: 1.0) de raize
brancas; 3.0) de raizes cremes ou interm
Observamos o critério de conserva
plantas de cada cultivar, excetuando-s
ocupam posição destacada com referênc
interessam.
Essas são propagadas em escala m
para que possam ser melhor e mais d
como, também, para atender ao forne
interessados, cujo número de ano para
rar, aumenta sensivelmente.
Fichário

De quase tôdas as cultivares de
fichas individuais com' detalhes sôbre a
rísticas e referências à procedência, intr
econômico etc.
Como é natural, a organização d
utilidade prática possibilitando-nos aten
-
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Pipoca
Vira-Barco
Torrão
Mandiocaba Branca
Mandiá
Bubão·
Guamanara
Bahia Preta
Muxuanga
Olho Rôxo
Hamburguêsa Branca
Soí Preta
Soí Branca
Mameluca
Vermelinha
Pescada
Seis Meses
Tataruaia
Pixuna
Imitação
Vermelhão
Maranhão
Paraíba
Pacajá

64.24%
66.49%
59.37%
9.2.14%
64.32%
65.80%
64.57%
59.07%
65.21%
60.47%
61.6%
52.94%
57.96%
53.38%
55.88%
77.93%
70.12%
55.61%
67.63%
57.24%
58.77%
67.80%
84.30%
74.11%
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8
8
8
10
7
11
12
9
13
12
12
10
8
9
9
8
8
7
8
9
8
8
9
9

País.

No que diz respeito à espessura o
também variarem bastante as cultiva
sejam acentuadamente expressivas as
Com relação às fibras, também
para outra cultivar embora muito peq
do material já de há muito cultivado.
conta mais do número do que da es
no entanto, são vários os fatôres que c
do tor fibroso tais como a linhag
a influência do solo etc., não nos é
mento seguro sôbre êste ponto. Ape
questão de lignificação ou esclerosamen
idade, o que é normal, o seu pêso algu
difícil determinar a causa precisa.
Comq no caso ao Amido, o teor
bastante de cultivar para cultivar. Q
rial que possuímos já foi analisado q
resultados colhidos em Labortório, p
cultivares, um pouco arbitràriamente,
-71-

A importância que aumenta c
mundiais pelo Amido ou Fécula,
acentuado interêsse econômico, exi
uma aplicação maior no seu estudo.
mamente estudando essa parte sob v
saltam os que se referem à influên
material fornecedor, pela época de c
Ao estudo relacionado com o teô
(aérea) da planta e grau de toxidez e
ultimamente um rítmo bem express
determinação
de fécula, os fatores
plantio e colheita, etc., são tomados
trabalhos de análise em laboratório s
Chefe do Laboratório de Química do
Por serem relativamente
recentes
queno o número de cultivares analis
Apresentamos a seguir o quadro
tras estudadas, organizado por Hilki
o seu breve relatório sôbre os trabal
liminar:
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Observação:

*

10 meses

**

6 m

"A conveniência duma
teôr percentual, mesmo apro
trogênio, das fôlhas de Ma
Com êste propósito, sôbre am
(fôlhas novas), foram analis
método de Kjeldahl.
Cumpre-nos acentuar qu
pôr de elementos sôbre o te
ses necessitam confirmação
Com as modificações já
ta das amostras (mistura hom
da planta), as futuras análises
cil previsão, podendo mesmo
dos resultados já encontrados.
Objetivando selecionar
Mandioca, com vistas à rique
haja visto o seu emprêgo na
imperiosa a estimação quantit
-73

-

rial, por 2 vêzes esteve no I.A.N., 1
ambas as vêzes um certo tempo n
dados relativos à nossa coleção, de

De que nos comunicou acêrca
de Manihot esculenta possui vários
vemente publicará um trabalho sôb
das análises efetuadas.
E' essa, sem dúvida,

uma info
vindo dar à parte verde da planta
do que antes e um interêsse mais
seu estudo.

Conforme frisou H. Souza em
se processarão daqui por diante em
planta no seu estado atual, incluindo
tos em uma mistura' homogênea. In
minações apenas do teôr bruto de
relativa à determinação de amido-ác
mente.

Com referência à toxidez esta
rial segundo a conhecida classificaçã
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Como mais interessantes citamos os
estacas, matérias qu
atenção e sido objeto de vários ensaios ex
estatísticos, afora um sem número de
condições.
Mesmo pondo de parte a feição eco
tivas de obter melhor produção com a
químicas e físicas do solo, através da adu
o efeito desejado. Várias fórmulas sob
de acidez, aplicação de compôsto etc. tem
se verifique um aumento de produção s
Com relação à influência do tamanh
tante a boa soma de estudos já efetuad
também não obtivemos até agora uma co
goado efeito sôbre a precocidade e prod
muitos ensaios que instalamos registro~s
ramente satisfatória entre as dimensões Q
para a precocidade, produção ou mesmo
Por tais circunstâncias continuam ê
tituir objeto de nossas pesquisas, fazendo
balhos para 1961 a instalação, em colabo
Solos do I.A.N., de um ensaio experimen
bação e tamanho de
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fomento, defesa, pesquisa e ensino
res paupérrimos, na sua expressiva
Das poucas "Casas de farinha"
aparelhagem moderna e eficiente, o
nessa zona.
3) Aos interessados podemos
res recomendáveis para o plantio n
farinha, para forragem, para tucupí
Para várzea:

Mameluca
Abaeté
Soí Branca
Pai Lourenço

Essas cultivares produzem entre
tare, nas várzeas férteis do Rio Guam
Para forragem:

IAN-1
Chapéu de Sol

A primeira é resultante de um
ante auto fecundação na cultivar T
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Bubão
Manivainha
Mameluca
Hamburguêsa
Tôdas essas são cultivares
rendimento em farinha.
Macacheiras:

enxutas

Cariri
Baia
Amazonas

4) Temos observado no decorrer d
de um modo geral, as cultivares bravas
sempre a diminuir o seu teôr em toxidez
nossa região de clima super úmido e de
confirmar antigos e" repetidos estudos
assunto por:..vários pesquisadores, alguns
apenas uma função de clima e de solo, in
nio genético, a formação dos 2 grupos, b
Falta-nos elementos suficientes para
nunte a matéria, contudo, admitimos com
-77 -

a distinção no campo. Essa distinção
correta, êle somente a faz entre va
habituado a lidar. Pôsto em confronto
cidas perde a sua segurança de julg
caracteres distintivos que utiliza, m
apresentando em grupo.
Dessas características práticas,
que menos falha, é a que se refere a
destaca da massa das raízes. Nas
cheira) como sabemos, a casca sepa
inteiro, enquanto nas cultivares brav
e feita aos pedaços, em virtude de
aderidas à massa.

5) Muito já temos falado sôb
mento da Mandioca na região e s
principal dessas formas pela quantida
relação às demais, utilizando cêrca
de raízes dos nossos mandiocais.
Das outras formas apenas m
Tucupí, a Cachaça e a Fécula. A F
duzida.
-78 -

Em pequenos trabalhos já dados à p
sião de nos reportar a êsses produtos so
tos, entre os quais se incluem a forma ~
percentual,

O

valor

nutritivo,

a preferê

aspectos foram tratados de modo mai
podendo a sua exposição ser considerada

nas a parte econômica a mais difícil de p
importantes,
sidade.

deixou de ser abordada

co

Sóbre o assunto, ao qual já começam
quis as a assistência que exige pela sua im
ràpidamente, abordando um dos seus as
nados

com o estudo

comparativo

dos

benefíciamento.

No quadro que apresentamos são t
rantes na praça de Belém, no segundo se
Cr$ 10,00 por quilo para a Farinha de M
para a Cachaça; Cr$ 20,00 por litro para
quilo para a Fécula.
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tância, sem dúvida, surpreendente.
o fato de o Tucupí e a Fécula pod
temente, numa única operação, m
função lucrativa.

E' natural, então, que se per
fabricado com superioridade
quan
demais, o produto de menor rendim

Ao constatarmos o fato, nos in
a uma questão de mercado, ou mel
les produtos serem de reduzida pro
de mesa. Isto, entretanto, não sati
cação, porquanto sabemos que a C
facilidade de exportação.
O pró
mercado fora da região, com grande
ainda mais sem muito esfôrço.

Para melhor explicar a razão
mente contraria os princípios ec
outros motivos, dos quais pode-se
mento do uso da farinha nos meios
não pode prescindir e tendo de f
-
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mento quando efetuado em moldes rúst
muito pouco se verifica dada a grande
do produto proveniente da Cana.
Dêsse modo, a possível falta de pron
a grande importância da farinha no re
cultor, a baixa percentagem de fécula ob
produto, a indifreença
pelo tucupí b
também reduzida de cachaça por process
particularidades,
em conjunto, nos dão,
cação razoável sôbre o assunto em estu

~sse é um dos vários aspectos e
apresentados pela cultura da Mandioca
cunda a cidade de Belém a de maior
abrigando 1/3 da população de tôda a pl

Agora que já desenvolvemos u
balhos nos principais setores que exig
urgentes, conseguindo delas obter um
ções, podemos voltar as vistas para outr
que se não tem aquêle caráter de urgên
de ser importantes.
Dêsses pontos, sem
sante prende-se à parte genética.
6)
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êxito no cruzamento interespecífico
até 1951 os híbridos obtidos não ap
micas. Com essas espécies realizara
tia, utilizando a comestível como p
precedente, até então não haviam
dores quanto ao objetivo. Do que c
com suas investigações nesse seto
completo, principalmente com refer
sensíveis reformas políticas, as qu
de tempo alteraram a ordem das c
a parte científica.
Em nosso esquema de trabalho
mos dando às pesquisas envolvendo
atenção destacada. Ainda se encon
cial, compreendendo adextramento
cruzamento, formação de viveiros
principalmente, observações as m
afinidade, épocas propícias, sistema
balhado etc.
7) Julgamos de conveniência
ressados que tôda e qualquer Tnfor
-
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fator, no entanto, que não pode ser tom
julgamento em testes comparativos.
O
o feôr de fibras são imprescindíveis
melhor material. Colhendo-se dados ri
tores em conjunto, podemos fazer com
das cultivares mais indicadas para a e
certamente, determinar o grau da influ
simples operação de pesagem, mas,
constitui um processo prático, fácil, raz
isso mesmo, recomendável para os cul
O fator fibras está, de um modo
outros, relacionado com a idade dos ind
já tivemos ocasião de fazer referência.

CONCLUSAO

No presente trabalho. procuramos
de caráter eminentemente
fitotécnico,
alguns esclarecimentos
e orientação.
proporcionado os meios de se poder f
:- 83 -

cortinam para êsse produto cujo
mas também já fora da região, a
para ano. E' ainda uma' indústria
tindo, como no caso da Farinha,
exclusivamente ao seu fabrico, nã
lucrativa e pronta colocação no
progressivo já nos referimos. Nos
dá um rendimento de 30%, sendo
lima, muitas vêzes menos dispendio
mais produtora da região, com um
raízes baixo, como é sabido, oscila
15 meses, podia-se obter um lucro
vigora.ites em 1960. ~sse lucro se
zeiros, isso sem levar em conside
de fécula que é obtida no seu fab
em 300/ha nas condições referida
Oferece uma certa dificuldade
de exportação, carecendo ainda de
AlcooI • Cachaça - As perspe
podem ser consideradas como boas
cia fortíssima que os similares e
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Ensáio de Varie
natureza francam

Cultura
gueiras

Ensaio de Esp
v.mento

'

,)(-t

..

""ó ,......

Cultivares

do ti

tações

diversas quanto aos seus muito
publicação vemos ser os J.<.:~
J.il1UO, Casr ava F!our ou Tapioca, com
fornecedor não o nosso país de onde r
lbs. e sim a Tailândia com a exportaç
mesmo ano. A diferença, como se veri
cêrca de 3 vêzes maior. Renderam aq
que exportamos (mais ou menos 23.5
mente 400.000.000 de cruzeiros, o que
17 cruzeiros por quilo.
Refere-se ainda a aludida publica
lidade do produto, não sendo o brasile
cotados, do que resulta um preço m
zação é feita apenas em determinad
industrial.
O Amido proveniente da
muito melhor cotação, sendo utilizad
ccnfeitos em que a boa qualidade é i
Em tôda a Amazônia a fabricação
caseira
do Tucupí, é exclusivamente
emprêsa dedicada à sua exploração e
em moldes industi iais modernos, com
NCS:;'1
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Embora a variação de comportamento
pontos da planície diferentes
do estudado
fato de não possuirmos
dados experim
impede-nos
de estender
a validez daqu

área estudada.
Aplicam-se portanto nos
rança, àquela zona já citada e várias sob
o tipo de solo Barro Arenoso (latosolo)
ando o Ph entre 4 e 5 e um clima supe
superior
a 2.000mm anuais, o que se ob
cípios

adjacentes.

Em decorrência
pontos principais:
a)

A Mandioca,

de

tudo

que

não obstante

foi
suas

~~~ifc!P::;-PQl:

e continual'~
muito tempo
planta do J~I~~e"ntO..Jl~~" no da Amazôn
culturas c~t<!men{e
poucos aum
remotamente
em rítmo~ -lento e só IlfuIrt

itá,~

um nível

~~a\JJ:"'p.r
ionar

um reg

e higiênil'O'~lWn
~ ••;.ctficulctades
de
temos a parte ~á't.iva
e orientadora
lho e disposição.
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Cultivo na Terra Firme
Métodos de Plantio
Épocas de Plantio
Tipos de Estacas
Espaçamento etc.

São também indicadas as melhore
modalidades de exploração da cultura.
Refere-se ainda o autor à imp
Amazônia, no passado e nos dias atua
o aspecto relacionado com a influência
exercida.
A parte que se refere aos produ
base, assunto que em geral desperta
técnicos e cientistas estrangeiros que
uma certa atenção. Os principais e
dutos, bem como os de caráter tipica
critos com algum detalhe.
O aspecto sanitário, os problemas
nômica e outros aspectos apresentados
dos nos seus pontos de maior interêss
-89-

RESUME

Depuis quatorzea ans, l'auteur s
Manioc à Ia Station Expérimentale de
de I'Instítuto Agronômico do Norte.
Cette étude présente, d'une façon
obtenus par l'auteur au cours de ses r
des directives éminemment phytotechn
En ce qui concerne Ies travaux
prend l'exposé des méthodes de culture
Plantation dans Ia várzea (terra
réguliers) .

Plantation dans Ia terra firm
Methodes de Plantation
Epoques de Plantation
Types de boutures
Epaeement, ete.

Les meilleurs cultivars du Manio
modalités de plantatíon sont égaleme
-
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Alguns aspectos
Social da Mandioc
Agronômico n.? II
Relatório da S.M.P
Froes, R. Lemos
Notas sôbre Usos
Sefer E.

Notas sôbre Praga
zônia (a publicar)
Pynaert

L.
"Le Manioc" 2me
cation - Bruxelles

Belém, 1961.

Mil
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