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APROVEITAMENTO
(Notas s6bre

DA

MANDIOCA

farinha

de mesa)

A chamada "farinha de'mesa" é a 'forma principal de aproveitamento
da mandioca na Amazônia e a
única de caráter industrial.
Mais de noventa porcento do seu aproveitamento
é feito dessa forma.
Os tipos fabricados
e colocados
no comércio
são:
Farinha fermentada ou dágua; Farinha ralada
eu sêca e Farinha
do Pará (mistura
da massa das
outras duas).
Todos êsses tipos podem apresentar
coloração
branca, amarela ou in termedi ári a, dependendo
da
variedade
fornecedora
<,iamatéria prima.
Dada a ·sua import~ncia,
por ser o elemento
preponderante
do -regime alimentar
da maior parte
da populaç50
da regiio,
procuro~
o IftN estud6"lB
com R unel
,Hllrlituc!epo s e Lv e I deu t ro de um pl,,-,~;()
que compr e en de :
Parte I) Estudo individual e comparativo,
geral, d~s dois tipos de farinha de mesa usados na
região, sêca e d gu a , tomando os seguintes
csminhos:
á

1°) InfluPncia
da idade,
tipo s br e:

variedade,

preparo

e

ê

a) rendimento
b) qualiclrde

3

c) fabricação
d) sub-produtos
Parte 11) Estudo comparativo geral das farinhas fmarela, Clara, Creme 6u Amarelada, tal como
foi feito para os da Parte I.
Dêsses estudos foin o s possível 'tirar diversas
conclusões, tais como:
a) Rendimento:a farinha ralada ~ sem dávida
superior à fermentada neste particular,
independente da idade ou tipo de coloração.
Em m~diB,
entre os 12 e 18 meses a farinha rRlada apresent~
um rendimento
de 25%, enquRnto
a farinha d6gua
rende apenas 20%. Após os 18 meses o aumento de
fibras afeta desfavoravelmente
o rendimento.
No
Çu ad i-o I abaixo p ode=s e verificar que o rendimento
da farinha sêca sempre ~ superior ao da fermentada, embora essa superioridade possa variar de uma
,ariedade para outra.

QUADRO
RENDIMENTO
Variedades

Fa~inha
_d gu.a_
~
á

Mirití
Cachimbo
lnambú rôxa
Pescada
Pindaia

17,2
14,6
13,519,7
19,2

b) Qualidade:o aspecto, pode-se

DE

I
FARINHAS

FarinLa
.É' ~ ç ~ Jc,

car

18,0
18,0
14,4
27,8
22,9

Amarela

'" _ . _ .'

Branca
Amarela

tomando como critério
dizer que a qualid2de

Idade

15 meses
"
"
"
li

o s8bor e
est6 con4

dicionada à idade e ao tipo de preparo.
Na reg1ao
a matéria prima (raizes) deve ser colhida de plantas entre 12 e 18 meses, porquanto ap6sessa
idade
o aumento no· teor de' fibras afeta o' bom aspecto da
f eri nh a . A operação de prepa ro, compreendendo
o
modo e duração da vf e rmén t aç ão , natureza dos utensilios, assep si a , e t c ., influem também ma rcant.e..
mente sôbre aspecto e saLor.
c) Teor nutritivo:de um modo geral a farinha
de mesa é um alimento de medíocre valor nutritivo,
respons'vel em parte pelas deficiências org~nicas
observadas na maior parte .da populaç~oda
planice.
Con t ri Lui n do com mais de 60%, é o elemento básico
do seu regime alimentar.
Várias análises
foram levadas
a efeito no
Laborat6rio
de Química do Instituto
ftgronômico
do Norte pelos técnicos Jaime Almeida e Gerson
Pereira Pinto, .~endo sido, com resultado dessas
análises; elaborado o Quadro 11, que apresentamos
na página seguinte.
COJllose poder' ver, a farinha de côr é mais
rica que a farinha branca quanto ao teor em gord~ra, o que evidencia uma superioridade do ponto de
vista nutritivo.
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QUADRO
ANÁLISES

DE

FARINHAS

II
QUANTO

AO TIPO

DE COLORAÇÃO

Côr

Variedades

Água

Amido

Proteinas

Gordura

Cinzas

_Fibras

Branca

Pretinha

15,06

81,15

1-280

0,150

0,660

1,70

Creme

Mameluca

14)38

81,38

1,200

0,117

0,460

2;46

A

Creme

Jabotí

15C3

82,80

9,640

0,084

0,650

e,86

Branca

Peáuí

15,11

82.,23

0,740

0,130

0,500

1,29

Amarela

Inambú

14,80

61,54

1,150

0,274

0,360

1,86

Amarela

Cachimbo

15,33

79,55

1,317

1,580

0,442

1,85

Amarela

Mi ri ti

15,34

80,19

1,156

9,478

0,642

2,59

~

Os qU1m1cos que realizaram essas análises, com
que se ~laborou
o quadro anterior,
apresentaram
também ~~ relatório do qual transcrevemos
a seguir
os trechos'de
maior interesse.
/

"Nas farinhas an a Li sa dà s {oram d e t.erm i n ados: Agua, amido (substinctas redutoras to1ípi des, cin z as e fibras.
tai s }, proteina,
Despertaram
um interêsse especial as amarelaa pois apresentavaM
um teor de lípides
bem mais elevado que as brancas.

A possível

ocorrênci~ de provitaminas
e vitaminas, dada a intensa coloraçio amarela e
o elevado tear em lípides nos levou a fazer
os testes químicos ao nosso alcance. A falta de certas drogas especializadas
prejudicou em parte.o

nosso

esturlo.

Concluimos no entanto a possível existência
de provitaminas
A e D. Os testes químicos.
apesar de corresponderem
paralelamente
aos
testes biológicos, nio sio ent.retanto seguros na identificaçio
das vitaminas.
Muitas
substincias
e grupos químicos, especialmente lipocromos
respondem aos mesmos testes,
deixando a dóvida que só osbiol~gistas
aa coloraçio
intens<"
fastam.
Com o tempo,
d '" s J« r .1n h as j, ."1) a r e c em .
Sô b re o mesmo material ·fizen:os análises .se··
me Lh an t.e'às anteriores.
De todas as fari ..
nhas analisadas
a Cachimbo
parece-nos
a
m~is interessante,
nio s~ pelas características químicas como sabar agradável.

Sendf" mandioca ou "mandiocas
supor terem elevado tear de
Por determinaçio
terminaçio de HCN
cem colhido) ..

bravas"

era de

HP~.

da Diretoria
fizemos desôbre material verde (re-
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Obtivemos em m~dia para material com 69,37%
de água, 0,01867% de HC'N (sôbre amostra sêca ) .

ti

Podemos
dividir
em dois ~rupos os elementos
produtores
de farinha na regj~o amazôniea: o nativo e o nordestino.
o elemento nativo da região
d) Prefer'ncia:prefere
decididamente
a farinha
fermentada,
ao
contrário
do nordestino
que prefere o outro tipo,
O sabor característico,
a tradiçio e a maior simplicidade de fabricação são os fatores determinantes dessa preferência.
Gostando
mais d€sse tipo
de f ari r.ha , habituado a ela desde o nascer, achan ..
do fácil o seu preparo, e pouca importância
dando
ao fator lucro, compreende-se
a pre~erência
que
lhe dá o elemento amazônico.
Com o homem n~rdestino
isso já nio acontece,
Para êle o lucro ~o
aspecto mais importante
a a
fabricação da farinha ~ feita por êle visando mBIS
ao interêsse
comercial
que o de sua pr6priasub·
sistência~
Afora @sse aspecto, parece rtos acertado condicional' as raz6es da preferência
do elemento
nordestino pela farinha ralada a certas circunstin·
cias geogr~ficas:
1)' É sab i do qlJe a farinha s ca ~ o único tipo
fabricado no nordes~e brasileiro. onde se originou
e de onde posteriormente
se espalhou para outros
pontos do continente;
ê

2) ~ tamb~m conhecida a principal
característica climática
da zona em questão,
de acentuada
pobreza
de água;
3) A fermentação da mandioca em cacimbas impede, por um largo espaço.de tempo, o seu aproveitamento para certos fins.
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Correlacionedos
êsses itens, torna-se
fácil
admitir êsse fator (escassez de água) como fator
que influa sBbre a tendêncie do homem nordestino
para a faLricação da farinha ralada.
Com referência a coloração, a preferência pela
farinha de c6r caminha em sentido contrfrio ao da
civilização.
Por outras palavras quanto mais para
o interior da região, maior o fabrico de farinha
amarela que é, praticanente, a única utilizada pelo silvicola.
Nos centros populosos, v eri f i c av se
o contrário, sendo preponderante
o consumo de fa~
rinha branca.
Tendo em vista o teor nutritivo,
observa~se
que a prática do silvicola é mais acer'tada e higiênica que a do civilizado.

FABRICAÇÃO
Farinha

d6gua:-

ples e compreende

a operação
as seguintes

de preparo
fases'

é sim-

Fe rm en t aç âo

Retirada da casca e esmagamento
Prensagem
Peneiragem
Torraç ão

da massa

A fermentação pode ser feite em tanques, dep6sitos, rios e igarapés, e tem a du ra Ko que varia
segundo as condições das raizes ou do local em que
se p ro c e ss a . Em m é d i a • e ss a du r a ç ã o é de três
dias, demorando
mais quando a Água ~ corrente.
Considera-se terminada essa fase.quando as cascas
das .raizes começam a se desprender com facilidade
e a masse perde a consistência.
ç
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A retirada
das cascas
~ feita em seguida
à
fer~entaçio,
passando-se
a executar o esmagamento
da massa no "cocho", de onde passa para a prensa.
A prensagem
~ feita usualmente
pelos pequenos
falricsntes de farinha, em prensas de fibras vegetais chamadas "tipiti".
Afora
sse , qualquer ou··
tro tiP9 de prensa capaz de expulsar convenientemente a água da massa, pode ser utilizada.
ê

A~6s a' prensa~~m, a massa passa para as peneI"
ras que variam de graduaçio, podendo ser bem fina&
ou relativamente
grossas.
Do seu emprego vai re··
sultar o tipo de farinha, que po de ser grossa, fina e mui to fina ou "suruí".
A fase final da torraçio ~ feita em tachos de
ferro, cobre ou argila, de forma geralmente circuEsses ta~hos sio colocados
sôbre um fogio
lar.
deixando
apenas duas abertura&
de
todo fechado,
as características
de um fornQ
modo a conferir-lhe
Assim que o tacho atinja uma certa temperatura,
porções
da massa começam a se depositar
j& sob a
forma meio granulósa com que saem da peneira.
Com
pás de madeiras
o material
~ revolvido
continuamente at~ ganhar consistência
e desprender o aroma
característico
das coisas torradas, quando entio ~
retirado.
Esse produto ~ a farinha.
Farinha
slca:difere da precedente
na fabricaçio, apenas pela ~ubstituiçio
na .primeira fase
do processo de fermentação
pelo de ralagem.
Essa
ralagem pode ser feita em rolos comuns, ou em ins··
trumentos, .vul.ga,rmf;Dtc
chamados "caetetús" providos
de um rebolo revestido de pequenoE espig6es.
Esses "caetetús"
podem ser manuais
ou mecânicos.
Sem a utilizaçio de máquinas e caetetús a retirada
da casca das raizes e a ralagem
tornam essa fEse
naturalmente
n.ü i t.o m a i s trabalhosa
que a da fermentação.
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Farinha
do Par6:essa € uma farinha mista.
Resulta da mistura da massa ralada com a fermentada. .Ess a mistura se p ro ce ssa no "cocho" antes da
prensagem.
A percentagem adotada é desigual, sendo muito maior a da massa ralada.
Isso em virtude
de 8sse tipo de farinha p~ocurar
aliar o mal0r
rendimento ao melhor sabor.

A proporçio utilizada é de 1/5 a 1/6 da massa
fermentada.
~ uma farinha de muito boa qualidade,
podendo Ja o tipo ser considerado preponderante no
m ercado de Belém.

UTENSILIOS
Os utensilios
mais comumente~
utilizados
na
fabricação da farinha, e que encontramos nas "casas de farinha" mais modestas da regiio são os segu i n tes:
Cocho:é um pedaço de madeira escavada
com forma~o'·de calha,e
medindo,cerca
de
O,60m.
Nele a massa das raizes é esmagada
tu ra d a ( n o ca s.o de fa rinh a !TI is ta) a fim d e
para a prensa.

e lisa,
2,5 x
e misp a ssar

Tipití:é uma típica e curIosa prehsa constituida de fibres Je Jacitara, planta da família das
palmeiras (Desmoncus
polyanthos).
De forma cilindrica possue grande elasticidade e seu tamanho varia bastante,
sendo entretanto
mais comuns de 1
metro de comprimento.
Ao serem distendidas alcBL~am quase o dobro do comprimento normal.
Colocada
a massa no seu interior, são adaptadas a disposi~
tivos simples que as distendem
fazendo uma com-
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pressio relativamente
fortE que provoca a expuls~o
da ãgua pelo~ i~tersticjos
de S~R~ nalhas .
.Tacho:-êste,
como j8 foi dito, é U!l]Be sp e cre
de forno, geralmente circular, onde ~ feita D ter··
raçio.
Os tachos de cobre s~o os wais utilizados.
Os demais utensilios
sio as peneiras de diversas graduações.
as pás empregadas
e mv r e v o Lv er a
far inha dur ante a torrefação e os recipientes t:tj,
li~ados durante toda a.operaçio.
Desses utensilios
elucidativos.

apresentamos

alguns

desenhos

SUB-PRODU'IOS

Sã o consider.ados
C0lJ10 tais o "Tu cup
e a
"Cru eir e ", Essa última é o residuo da peneiragem,
í

"

o qual se aproveita
na confecçio
de um produto
limentício a qual ChamBlJ1de carimi.

a-

O tucupí , o suco da massa das raizes.
~ um
dos mais importantes
elelJ1entos da cozinha paraense
sendo inúmeros os produtos culinários Feparados
l
sua base.
Desses,
o mais conhecido
li o te c a c
cuja origem se. deve ao elemento africano escravo.
á

'.

Somente o tucupí
proveita20
porquant6
velmente o seu sabôr.

obtido da massa ralada é aa fermentaç~o
altera sensi-
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COCHO

CONSIDERAÇÕES

FINAIS

I,
I

A Comissio Nacional de Alimentaçio,
em suas
pe~qüis8~ sabre o regime dietético de diversas regi6es do territ6rio~~asil~iro,
demorou~ebastante
na apreciaçio dos aspectos relacionados com a farinha de mandioca na Amazania.
Os estudos reali-'
zados a êsse respeito evidenciarafll a pobreza nutritiva do alimento, levando os pesqui&sdores
à
criaçio dA um produto de enriquecimento
contendo
sais minerais, p ro t ein as e vitaminas.' Esse produto a que deram o nome de "Con cen t redo s" n âo afeta
o sabar nem o aspecto da farinha.
O consumo de farinha de mesa na amazania é
.mai s de 20 vezes maior que de arroz e trigo re unidos, proporçio essa que tudo indica ainda ir; perdurar por muito tempo.
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