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A

biodiversidade é a maior segurança da qual a humanidade dispõe.
Sem ela o próprio fundamento da vida do homem neste planeta
não faz sentido, além da matéria orgânica sobre a qual foram fundamentadas, modeladas e desenvolvidas as civilizações e culturas, fruto da adaptação humana ao ambiente natural.
Sendo assim, defender, amparar e promover a biodiversidade não é uma
opção entre as tantas possíveis de intelectuais ecologistas ou de ambientalistas nostálgicos. Pelo contrário, se trata da única estrada possível e de um
dever moral com a qual nós, geração que vive neste momento histórico, devemos nos comprometer para aqueles que ainda hão de vir e viver neste planeta
Terra que hoje pisamos, ferimos e maltratamos. Partindo deste princípio, a
Arca do Gosto como projeto global reunido neste livro em sua edição brasileira é uma iniciativa que visa criar informação, conhecimento e consciência a
respeito deste patrimônio único. Por meio da Arca as comunidades são convidadas a redescobrir o próprio patrimônio alimentar e agrícola, procurando
preservar a conexão com a terra que nos alimenta e que nos alimentará.
Em um momento histórico em que a cozinha e os grandes chefes vivem uma
onda de grande atenção midiática e de público, o risco é de perder o contato
com a origem da matéria prima e com o trabalho de uma multidão de agricultores, famílias do campo e produtores artesanais que com o suor de seu
trabalho fornecem a base necessária e insubstituível de qualquer prato. Como
cidadãos devemos ser conscientes de que o peso do patrimônio gastronômico de um país está posto sobre as costas dessas pessoas, que são as mesmas
a proteger o meio ambiente, mantendo vivas as comunidades marginais, salvando as terras da erosão e promovendo a proteção da diversidade biológica,
cultural e alimentar.
A extraordinária variedade de ambientes naturais e de climas que o Brasil oferece, junto de sua civilização milenária de culturas indígenas sobre as quais foi
imposta a grande tragédia da colonização europeia e de sucessivas ondas migratórias dos últimos dois séculos, compõem de fato o berço da biodiversidade do mundo inteiro e esta publicação quer ser o primeiro experimento com
o objetivo de valorizar esta herança e torná-la conhecida pelo grande publico.
O que vocês tem entre as mãos é o resultado de um trabalho feito em rede,
um percurso a ser ampliado e com o qual queremos envolver qualquer um
que esteja interessado na salvaguarda do patrimônio alimentar deste esplêndido país. Estamos no começo de um longo e fascinante percurso de descoberta, a beleza está em viver tudo isso.

editorinfo@slowfood.it
www.slowfoodeditore.it

-Carlo Petrini
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Ampliação e Qualificação da Agricultura
Familiar Brasileira no Movimento Slow Food

O

Brasil é um país de extenso território e com realidades plurais. Em
cada rincão há um Brasil diferente: são paisagens, identidades e
cotidianos distintos. Dos campos às cidades; das terras secas da
Caatinga às vegetações inundáveis do Pantanal; da Mata Atlântica
à Amazônia; das serras às baixadas; do Planalto Central à costa atlântica, até a
restinga. Em cada lugar é possível encontrar uma paisagem única relacionada
com suas comunidades locais e, em cada ambiente, diversas espécies se reproduzem há gerações.
Centenas de povos indígenas, numerosas comunidades tradicionais, como
quilombolas, extrativistas, pescadores, ribeirinhos, caiçaras, raizeiros, geraizeiros, caatingueiros, e tantas outras identidades que compõem a agricultura
familiar, constituem uma imensa riqueza sociocultural. Eles são os detentores
do conhecimento associado às paisagens agrícolas tradicionais, o que reforça
a necessidade da reconexão das pessoas à natureza.
É nesse contexto diverso, e a partir do reconhecimento dos desafios enfrentados pelas comunidades rurais da rede Slow Food, que se criou a proposta do
projeto “Alimentos Bons, Limpos e Justos: Ampliação e Qualificação da Participação da Agricultura Familiar Brasileira no Movimento Slow Food”. O objetivo é
desenvolver ações para a reprodução social de forma duradoura e sustentável
no meio rural, com base também na necessidade de se fortalecer o acesso a
mercados diversificados e justos para os produtos da agricultura familiar.
O projeto surge como reflexo de um fenômeno em crescimento: o novo perfil
de consumidores interessados em conhecer a origem dos alimentos, promover o território e a sociobiodiversidade locais. Esses consumidores buscam
também fortalecer a agroecologia e a economia solidária por meio do consumo consciente. Ao longo de todo o projeto busca-se apresentar estratégias,
mecanismos e ações que ampliem a participação da agricultura familiar e de
suas organizações na rede Slow Food Brasil, qualificando, desta forma, a oferta de alimentos bons, limpos e justos.

O projeto é fruto de um ambicioso Acordo de Cooperação Técnica entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Slow Food Internacional,
assinado em 2015, e se concretiza por meio de uma parceria atual (2016-2018)
entre a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário
(SEAD), o Slow Food Brasil e a universidade Federal de Santa Catarina (uFSC).
O trabalho conta com colaboração de uma rede de universidades de todas as
regiões do país e especialistas de diferentes áreas do conhecimento.
A área de atuação consiste nas cinco regiões brasileiras, alcançando, por meio
de suas ações diretas, 17 estados, 40 territórios rurais e 145 municípios. Com
isto, pretende gerar impactos positivos entre cerca de 5.000 agricultores familiares, 500 jovens rurais, 400 técnicos e 200 empreendimentos sociais, tais
como cooperativas, associações, movimentos sociais, sindicatos e grupos da
sociedade civil organizada e do mercado brasileiro. Entre as ações previstas
estão a inserção de produtos na Arca do Gosto, o fortalecimento da rede de
Comunidades do Alimento, a articulação de Fortalezas Slow Food, a comercialização de produtos da agricultura familiar, além da capacitação de jovens
rurais em ecogastronomia.
A Arca do Gosto, além de ser o pilar do movimento Slow Food e da luta para a
conservação da sociobiodiversidade, constitui a base do projeto e tem servido
de base para a realização de outras ações (capacitações, intercâmbios, ecogastronomia, comercialização). Com a atividade de pesquisa, levantamento
e visitas a campo no âmbito do projeto, 130 novos produtos endêmicos de
diferentes biomas brasileiros já foram incluídos na Arca do Gosto, e somaramse aos 70 já catalogados por uma rede de voluntários do Slow Food Brasil em
anos anteriores.
A partir desse levantamento, fruto do contato da equipe do projeto com os
nós da rede Slow Food Brasil e com numerosas comunidades pertencentes
à agricultura familiar, surgiu a ideia de ampliar a parceria e o alcance do projeto. O plano se concretizou por meio de uma parceria com a universidade de
Ciências Gastronômicas (uNISG - Pollenzo, Itália), envolvendo três estudantes
brasileiros de graduação, para se criar uma publicação que possa promover o
conhecimento, destacando os usos gastronômicos dos produtos da Arca do
Gosto.
Acreditamos que esta publicação reflete exatamente o que o movimento Slow
Food propõe como sua missão global: promover a ecogastronomia como ato
político. Esperamos poder despertar no leitor, no decorrer das páginas desta
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obra, maior interesse pela sociobiodiversidade brasileira. Além disso, levar os
cozinheiros a buscar vínculo com a cultura alimentar, que garante a reprodução de hábitos, receitas e tradições culinárias com autenticidade.
Conservar a sociobiodiversidade é essencial para garantir o futuro da vida humana. Nosso grande objetivo é que esse trabalho possa manter e reproduzir
políticas públicas favoráveis à agricultura familiar, à agroecologia, ao associativismo, ao cooperativismo e ao desenvolvimento territorial rural no Brasil.

O

Slow Food é um movimento internacional criado na Itália em 1986,
em contraposição aos efeitos do fast-food. Desenvolve ações contra a padronização da cultura alimentar, que implica em diversas
perdas, como o desaparecimento de espécies, variedades, raças
e tradições culinárias.
Nosso movimento defende o conhecimento sobre a origem dos alimentos e
caracteriza-se pela defesa de três pilares: o alimento deve ser bom, limpo e
justo. Bom, pois deve ser saboroso a partir de suas qualidades organolépticas;
limpo, pois sua produção não deve prejudicar o meio ambiente e o bem-estar
animal; e justo, pois deve gerar uma remuneração justa aos produtores e ser
acessível aos consumidores.
Acreditamos que a informação e a educação são essenciais para que a sociedade entenda o potencial de transformação e o impacto gerado a partir de
suas escolhas alimentares. O foco do movimento é a ecogastronomia, abrangendo questões políticas, históricas, culturais, socioeconômicas, agrícolas e
ecológicas.
São três as grandes missões do movimento Slow Food: defender a biodiversidade alimentar, difundir a educação do gosto e aproximar os agricultores dos
consumidores. Isso se dá por meio de diversas iniciativas, tais como eventos,
oficinas, encontros, rodas de conversas. Temos, como forma de promover essas ações, grandes projetos como a Arca do Gosto, a Aliança de Cozinheiros,
as Fortalezas Slow Food, os Mercados da Terra, o Slow Food Travel e as celebrações da Rede Terra Madre.
Ao longo das últimas três décadas o movimento tem se articulado por meio
de uma rede global vibrante, presente em mais de 160 países, que relaciona
o prazer da comida ao comprometimento e responsabilidade com as pessoas
e o nosso planeta. Essa mobilização tem contribuído muito com processos
de desenvolvimento territorial, pois promove o reconhecimento da identidade cultural dos territórios da agricultura familiar. Isso gera o fortalecimento
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da produção e o incentivo ao consumo de produtos da sociobiodiversidade,
além da manutenção e reprodução de técnicas e conhecimentos tradicionais.
Tudo isso também só é possível em função da interação entre os nós da rede
Slow Food que estão tanto nos centros urbanos, quanto no meio rural, estes
representados pela importante base da agricultura familiar.
A rede é articulada através de uma associação internacional, 11 associações
nacionais, além de cerca de 4000 grupos locais (1.500 Convívios e 2.400 Comunidades do Alimento). Esta rede conta com a participação dos mais diversos atores unidos à luta pelo alimento, como agricultores, extrativistas,
pescadores, produtores artesanais (de cervejas, pães, queijos, dentre outros
alimentos), ativistas urbanos, cozinheiros, acadêmicos, jornalistas, formadores de opinião, jovens e cidadãos engajados oriundos de várias formações e
classes sociais.
O Slow Food promove globalmente seus temas e campanhas para fomentar a
discussão sobre diversas questões diretamente ligadas ao sistema alimentar
vigente. Os temas e campanhas são incentivados globalmente e coordenados
localmente pela rede, por meio da elaboração de manifestos, realização de
eventos e incidência política.

Valentina Bianco
Slow Food Internacional
América Latina e Caribe

SOBRE A
UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS
GASTRONÔMICAS

F
t
t
t

undada pelo movimento Slow Food e localizada no coração da região de alimentos e vinhos de Piemonte, na Itália, a universidade
apoia um design educacional único, baseado em:

Aprendizagem multidisciplinar
Experiência prática
Viagens didáticas ao redor do mundo

A distinção dos programas da universidade atrai estudantes de dezenas de
países diferentes que estão interessados em um projeto educacional original
que combina teoria e prática, testemunhos de livros e de vida, ciência, gestão,
artesanato e conhecimento tradicional. Esses programas são complementados por experiências de viagens didáticas que são projetadas para permitir o
contato direto com produtores e empresas da indústria agroalimentar e experiência de campo em diversas regiões ao redor do mundo e suas culturas
tradicionais.
A universidade é apoiada por mais de 130 empresas pertencentes ao setor
agroalimentar, bem como instituições que apoiam atividades de pesquisa
e participam ativamente da vida universitária. Essas empresas e instituições
compõem o Clube Associação de Amigos e Parceiros Estratégicos da universidade de Ciências Gastronômicas.
Fundada pelo movimento Slow Food e localizada no coração da região de
alimentos e vinhos de Piemonte, na Itália, a universidade apoia um design
educacional único, baseado em:
A distinção dos programas da universidade atrai estudantes de dezenas de
países diferentes que estão interessados em um projeto educacional original
que combina teoria e prática, testemunhos de livros e de vida, ciência, gestão,

www.slowfood.com
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artesanato e conhecimento tradicional. Esses programas são complementados por experiências de viagens didáticas que são projetadas para permitir o
contato direto com produtores e empresas na indústria agroalimentar e experiência de campo em diversas regiões ao redor do mundo e suas culturas
tradicionais.
A universidade é apoiada por mais de 130 empresas pertencentes ao setor
agroalimentar, bem como instituições que apoiam atividades de pesquisa
e participam ativamente da vida universitária. Essas empresas e instituições
compõem o Clube Associação de Amigos e Parceiros Estratégicos da universidade de Ciências Gastronômicas.
A abordagem metodológica e didática da universidade oferece aos alunos uma
visão holística dos sistemas de produção de alimentos atuais e passados e permite que eles aprendam a desenvolver futuros cenários de sistemas alimentares.
A Universidade cria gastrônomos: novos profissionais com conhecimento e
experiência na indústria do agronegócio. Gastrônomos trabalham para desenvolver métodos de produção, distribuição e consumo de alimentos que se
movem para um cenário mais sustentável para o planeta.
A base do que define um gastrônomo é a compreensão profunda dos alimentos e qual o seu valor e o seu importante papel na criação e modelagem da
sociedade.
Os programas da nossa universidade oferecem uma perspectiva abrangente
na área da alimentação: do ponto de vista cultural, social, econômico, de comunicação e marketing. Nossos programas atuais são os seguintes:

t
t
t
t
t

Graduação em Ciências Gastronômicas
Pós-graduação em Inovação e Empreendedorismo Alimentar
Master em Gastronomia: Comida no Mundo
Master em Cultura Alimentar, Comunicação e Marketing
Master em Cultura do Vinho, Comunicação e Gestão

www.unisg.it

A AR CA D O GO STO
E OS DESAFIOS QUE A CERCA
NO BRASIL

A

Arca do Gosto, o projeto do Slow Food que cataloga alimentos e
modos de fazer em risco de extinção biológica ou cultural, possui um espaço afetivo muito peculiar na rede brasileira do Slow
Food. Após cerca de 16 anos do movimento no país, muito ativismo e trabalho de toda a rede em diferentes abordagens – oficinas, mutirões
e convocatórias para inscrição de produtos, festivais, projetos, campanhas,
degustações – a Arca brasileira está hoje em um momento muito positivo:
celebramos, com este livro, o embarque de 200 produtos, sendo cerca de 130
deles só no último ano.
Com toda a amplitude territorial que tem o país, somos, enquanto Associação
Slow Food do Brasil, muito otimistas e entusiastas da Arca e acreditamos que
esse número possa ser ampliado de forma considerável. O potencial é imenso! Estamos dentre os países de maior diversidade biológica e sociocultural
do planeta, e apesar de geralmente não se considerar alimentos e variedades
cultivadas nas abordagens sobre conservação, este projeto pode atuar como
um importante instrumento de mudança, potencializando a difusão de conhecimento sobre seus itens e a valorização de culturas, territórios e biomas
a eles relacionados.
Mas, mesmo com este cenário favorável, temos grandes desafios. O primeiro deles se refere à própria visão da rede brasileira sobre a Arca do Gosto:
apesar de todas as ações que a cercam serem vistas com muita afetividade
e admiração, muitas vezes o projeto segue visto como algo intangível, quase
intocável, mantendo-se a uma certa distância da proposição de novos itens e
do trabalho de pesquisa sobre os itens indicados. A maioria dos membros do
Slow Food Brasil não se enxerga como agente proponente e essencial para
seu sucesso e ampliação. Temos exemplos maravilhosos, como o Grupo de
Trabalho (GT) dos Queijos Artesanais, que trabalhou firme na indicação e aprovação de 10 queijos brasileiros, e também o GT Educação, que tem a Arca do
Gosto como principal tema para as Oficinas de Educação do Gosto. Mas ainda
há muito que avançar e os GTs são grandes potenciais para o trabalho técnico.
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Outro desafio com o qual temos nos deparado constantemente se refere à falta de informações sobre os produtos da sociobiodiversidade brasileira, entre
outras coisas reflexo da ausência de interesses político-econômicos, de pesquisas e de possibilidades de financiamentos. Estamos falando de alimentos
produzidos nos interiores, em assentamentos, comunidades tradicionais ou
por povos originários, com técnicas passadas de geração em geração. Em alguns casos a extinção cultural já causou grandes estragos e limitou seriamente o resgate dos saberes; isso porque a Arca lida com perspectivas que vão
de encontro ao modelo econômico vigente, marginalizadas pela crescente
valorização da vida urbana em detrimento da rural. E para agravar um pouco
mais o cenário, a realidade da maioria das comunidades brasileiras é de descontinuidade geracional, com jovens migrando para as periferias das cidades
para tentar uma vida melhor.
Somam-se a esses entraves uma legislação higienista que força a uma padronização massiva, muitas vezes adaptadas de outros países, alheia e impermeável às questões da cultura alimentar e à realidade rural do Brasil. Isso impacta
não diretamente para a inserção de um produto na Arca, mas no resultado
esperado a partir disso: o objetivo é contribuir para que a técnica de produção
ou o alimento a ser protegido continue existindo e, consequentemente, a comunidade que detém esses saberes tenha garantido o direito de manter suas
tradições e seus modos de vida. Mesmo um alimento com forte identidade
cultural e grande importância numa localidade pode se tornar vulnerável e
correr riscos de desaparecer se seus produtores não puderem comercializá-lo
ou compor sua renda familiar com outros processos relacionados a ele. Como
exemplo bastante emblemático temos os méis de abelhas nativas sem ferrão.
São mais de 300 espécies brasileiras que, há séculos, são criadas e manejadas por povos originários e comunidades tradicionais em seus territórios. Com
uma porcentagem bem maior de água em sua constituição, quando comparados aos méis de abelhas europeias e africanizadas, sequer são considerados
méis pela nossa legislação, de forma que seus produtores não podem comercializá-los – exceto os estados da Bahia e Amazonas, em que as legislações
estaduais superaram esta etapa. uma coisa muito parecida acontece com os
queijos de leite cru, já que a lei exige a pasteurização do leite, e com os doces
feitos em tachos de cobre, cujo uso está proibido.
Outras peculiaridades se encontram, também, em fazer entender nossas realidades. um país tropical com dimensões continentais, diferentes formações
geográficas, geológicas e biológicas, apresenta um funcionamento diferente
das realidades europeias, na qual a Arca do Gosto foi concebida. A tropicali-

dade é muito rica porém se constitui de forma muito complexa em seus ecossistemas, nas relações entre espécies e também nas questões sociais e regionais. Algumas regras empregadas para aceitação de produtos não funcionam
para nós e alguns critérios propostos por nós não fazem sentido no clima
temperado. Desse modo, a construção conjunta e ampliação da visão se faz
bastante necessária e se dá como rotina de trabalho, procurando aproximar os
mundos e ultrapassar as barreiras culturais.
Por fim, chegamos ao principal desafio: a relação do brasileiro com a alimentação. Falar em cultura brasileira não é algo muito fácil; a grande extensão
territorial implica também em grande diversidade de escolhas e visões de
mundo. É praticamente impossível falar pelo todo. No entanto, arrisco dizer
que, ressaltando poucas exceções, vemos a comida como assunto importante
mas não nos atemos à produção, origem, nem nos relacionamos com responsabilidade com as questões inerentes à alimentação. Muitas vezes sequer
entendemos a comida como fator de identidade. No país visto como “celeiro
do mundo” se tira a vegetação nativa para plantar pasto, soja, milho, algodão.
A indústria de alimentos nos pegou de jeito e nos vendeu a ideia de que o moderno e o prático é padronizado e vem em caixa, se possível com mais uma
ou duas embalagens. E desse modo, trocamos o natural por conservantes e
estabilizantes.
A valorização das particularidades biológicas e socioculturais de cada terreno - e a isso se inclui todos os aspectos da alimentação, da produção até o
consumo - é relativamente recente por aqui e alcança uma parcela muito pequena da população. O principal desafio da Arca do Gosto no Brasil se mistura
aos desafios do próprio Slow Food: trazer à tona os conceitos e complexidades com os quais o movimento se preocupa em uma nação com necessidades muito básicas. Através da valorização das nossas culturas alimentares,
ser agente de transformação e potencializar a construção de autonomias. A
mudança de paradigmas é lenta, mas pode ser sólida e consistente; é assim
que desejamos seguir.
um grande viva à Arca do Gosto e seu importante papel na consolidação dos
alimentos bons, limpos e justos para todos os brasileiros!

Ligia Meneguello
Associação Slow Food do Brasil

www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/
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Brasil é um país único: dono da maior biodiversidade do planeta
busca ser o maior produtor de alimentos do mundo nos próximos
anos. Não seria contraditório se não fosse o simples fato de que
estamos nos distanciando da missão de guardiões dos nossos
biomas em direção de uma agricultura industrial voltada para a produção de
commodities com um viés expansionista que exaure e contamina as terras
produtivas.
Há muito a opção por um modelo de produção que respeite o homem e o meio
ambiente deveria ter sido tomada no nosso país para que pudéssemos permanecer à frente da demanda por uma alimentação boa, limpa e justa para todos.
O desafio do Slow Food no Brasil é se fazer ouvir como uma voz ativa, se fazer
sentir como uma força mobilizadora e fundamentalmente como fomentador
de alternativas modernas e sustentáveis de produção agrícola num país cujo
modelo agroindustrial desgastado enaltece os transgênicos, agrotóxicos, os
latifúndios e o êxodo rural.

Queremos que você se some à nossa luta. Somos um movimento de ativistas
voluntários que se dedicam com paixão para estabelecer e fortalecer conexões entre o campo e a mesa, entre produtores e coprodutores (consumidores
conscientes) e precisamos muito do seu apoio.
Somos cidadãos preocupados com o futuro dos que nos cercam e amamos.
Acreditamos que comer é um ato político. As escolhas que fazemos em relação aos alimentos que consumimos constroem um mundo melhor para todos.
Precisamos de opções no campo e na mesa, temos o direito de conhecer e
escolher o que comemos e devemos lutar pela nossa soberania alimentar.
Convidamos todos a contribuir com o movimento Slow Food no Brasil, associando-se, doando recursos e horas voluntárias, abrindo novos Convívios,
engajando novas Comunidades do Alimento, e desenvolvendo ações, programas e atividades que contribuam para promover uma real mudança na sociedade através de uma alimentação boa, limpa, justa e saudável para todos.

Georges Schnyder
Associação Slow Food do Brasil

Presente no Brasil há mais de 15 anos o movimento Slow Food optou por desenvolver a sua rede a partir do campo, da agricultura familiar, com uma ação
militante que privilegia o produtor artesanal, as Comunidades do Alimento, os
Convívios urbanos e os Grupos de Trabalho ligados à temas da resistência em
prol da conservação, da diversidade, da pluralidade e da luta diária por uma
sociedade melhor e mais equânime.
Para tanto procuramos desenvolver nossa rede de atuação ampliando e conectando os nós que constituem a força do movimento. Hoje temos mais
de 60 Convívios, 120 Comunidades do Alimento, 22 Fortalezas, 8 Grupos de
Trabalho temáticos, uma rede jovem ativa e engajada e projetos envolvendo
agricultores familiares, produtores artesanais, cozinheiros, coprodutores, professores e universitários espalhados por todo o Brasil.

www.slowfoodbrasil.com
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AS 5 R EGIÕ ES
D O BR ASI L

POR UM BRASIL MAIS RICO,
PLURAL E DIVERSO DE
SABORES
Bruno Morett Figueiredo Rosa

R

ecentemente nos foi dado um desafio: compilar e organizar e editar
um livro que contenha os primeiros produtos inscritos na Arca do
Gosto Brasileira. Tarefa que parece simples, mas que trouxe a grande responsabilidade de representar e apresentar o país para brasileiros e para o mundo.
logo o Brasil, um país de incontáveis riquezas naturais, culturais e culinárias!
Basta um olhar atento à história daquilo que chamamos hoje de culinária nacional. um país embasado na tradição indígena e de colonizadores europeus,
inundado por receitas, saberes e sabores escravos e que ainda hoje recebe
imigrantes das mais diferentes nacionalidades não é de fato uma matéria entediante. A tarefa não seria mesmo fácil.
Sendo assim, como representar toda a riqueza e diversidade de culturas que
compõem o gosto brasileiro em um livro? Este foi o nosso desafio.
O que nos aguardava, porém, era uma grande surpresa. A empreitada foi na
verdade uma viagem de redescobertas, de encontros e de retorno para casa.
Desvendamos conhecimentos e receitas que por tempo foram ignoradas, mas
que sempre estiveram aí, que alimentaram diversas gerações e que hoje correm o risco de entrar no esquecimento. um Brasil mais brasileiro do que nunca.
De pronto entendemos que este conhecimento não poderia ser restrito, fechado em folhas de papel impressas e que ninguém lê. O nosso objetivo é muito
maior. Pensar que cada um destes produtos carregam em si sabores, histórias
e tradições genuinamente brasileiras levou-nos a refletir em quem poderiam
ser os vetores da mudança em direção ao autoconhecimento da riqueza que
nos circunda. São os cozinheiros de todo este Brasil, profissionais ou não, que
queremos impactar e mostrar a verdadeira face da gastronomia brasileira. São
eles a peça final deste quebra-cabeça que ao mesmo tempo valoriza a cultura
nacional e gera economia local aos milhares de produtores artesanais espalhados no território nacional. É este o legado que queremos deixar.
Por fim, desejamos que este seja um reencontro para todos, produtores e leitores, assim como aconteceu conosco. E que a identidade gastronômica do
Brasil possa fazer sentido cada dia mais.

O

Brasil possui enorme extensão territorial e apresenta uma área de
8.514.876 km², sendo seu território dividido em cinco Regiões estabelecidas em:
Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul.

1. A Região Centro-Oeste é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal, com área total de 1.604.850 km²,
ocupando aproximadamente 18,8% do território do Brasil, a segunda maior
extensão territorial entre as regiões brasileiras.
2. A Região Nordeste é formada pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Sua
área é de 1.554.257,0 km² e abriga uma população de aproximadamente
53.081.950 habitante. O grande número de cidades litorâneas contribui para
o desenvolvimento do turismo na região.
3. A Região Norte é composta pelos estados de Roraima, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins e está localizada entre o maciço das
Guianas, ao norte; o Planalto Central, ao sul; a cordilheira dos Andes, a oeste; e o oceano Atlântico, a noroeste. A extensão territorial é de 3.853.397,2
km², sendo a maior região do Brasil, corresponde a aproximadamente 42%
do território nacional.
4. A Região Sudeste é composta pelos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de janeiro. Situa-se na parte mais elevada do Planalto
Atlântico, onde estão as serras da Mantiqueira, do Mar e do Espinhaço. A
extensão territorial é de 924.511,3 km².
5. A Região Sul do Brasil é formada pelos estados de Santa Catarina, Paraná e
Rio Grande do Sul com extensão territorial de 576.409,6 km².
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DO NORTE
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A Amazônia:
Extensão aproximada de 4.196.943 km².

GOIÁS

MATO GROSSO
DO SUL

U

m bioma é um conjunto de tipos de vegetação que abrange grandes áreas contínuas, em escala regional, com flora e fauna similares, definida pelas condições físicas predominantes nas regiões.
Esses aspectos climáticos, geográficos e litológicos (das rochas),
por exemplo, fazem com que um bioma seja dotado de uma diversidade biológica singular e própria. São eles: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal.

RIO DE JANEIRO

Considerado o maior bioma brasileiro e a maior reserva de diversidade biológica do mundo, o bioma Amazônico corresponde a quase metade do território
nacional.
Abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima; parte de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. O clima dessa região é quente
e úmido e a vegetação caracterizada pela floresta fechada com árvores de
grande porte.
O Cerrado:
Extensão aproximada de 2.036.448 km²

1. Centro-oeste
2. Nordeste
3. Norte
4. Sudeste
5. Sul

Considerado o segundo maior bioma do Brasil em extensão, abrange os estados do Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais
e Tocantins.
Além disso, ocupa uma pequena área de outros seis estados. O clima predominante no Cerrado é tropical sazonal e a vegetação caracterizada por árvores
de troncos retorcidos, gramíneas e arbustos.

21

Extensão aproximada: 1.110.182 km²
Ocupa a faixa litorânea de norte a sul do país. Sendo assim, engloba a totalidade de três estados brasileiros (Espírito Santo, Rio de janeiro e Santa Catarina),
grande parte do Paraná e pequenas porções de onze estados. O clima predominante é tropical-úmido com altas temperaturas e índice pluviométrico.
A vegetação nesse bioma é marcada pela presença de árvores de grande e
médio-porte que formam uma floresta densa e fechada.

A R C A

D O

G O S T O
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A Mata Atlântica:

A Caatinga:
Extensão aproximada: 844.453 km²
A Caatinga ocupa grande parte da região nordeste do país e abrange os estados do Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe.
Além disso há presença desse tipo de bioma em pequenas partes dos estados do Maranhão e de Minas Gerais. Típico do clima semiárido localizado no
sertão nordestino, a caatinga apresenta tem vegetação arbustiva de médio
porte, com galhos retorcidos e presença de cactos.
O Pampa:
Extensão aproximada: 176.496 km²
É o único bioma presente somente um estado ocupando mais da metade do
território do Rio Grande do Sul. O clima subtropical tem as quatro estações
do ano bem definidas e a vegetação é marcada pela presença de gramíneas,
arbustos e árvores de pequeno porte. Além disso, o bioma é constituído de
grandes áreas de pastagens onde crescem grandes rebanhos.
O Pantanal:
Extensão aproximada: 150.355 km².
Considerado o de menor bioma em extensão territorial do país, abrange dois
estados, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. O clima predominante é tropical continental com altas temperaturas, de verão chuvoso e inverno seco.
A vegetação do Pantanal é marcada por gramíneas, árvores de médio porte,
plantas rasteiras e arbustos. O nome desse bioma remete às regiões alagadiças, os pântanos.

capítulo 1
centro-oes te

D O
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Oryza latifolia Desv.
Oryza glumipatula Steud.

A R C A

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CENTRO-OESTE

BARRA DO SÃO LOURENÇO
E DO CASTELO
(MATO GROSSO DO SUL)

PANTANAL

CEREAIS E FARINHAS

SAZONALIDADE
SEMEADURA

COLHEITA

DISPERSÃO ESPONTÂNEA

DE MAIO A JUNHO

Como as comunidades indígenas não mais fazem proveito do arroz-do-Pantanal, as receitas das comunidades rurais locais são as mais conhecidas e
utilizadas. Esse arroz é muito utilizado no preparo de saladas e risotos.

Em primeiro plano, o arroz-do-Pantanal, por ter figurado como produto indígena e ter sido descoberto por eles, dá um valor intrínseco ao produto de valorização da cultura guató, que porém, depois do processo de realdeamento
em 1996, deixou de consumir o grão. A partir daí, foram as outras comunidades rurais locais que passaram a fazer uso desse arroz, como alternativa de
alimentação e fonte de emprego e renda, devido ao mercado inundado por
poucas e muito similares variedades de arroz branco.

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

GRÃO OBLONGO, DE COR
MARROM-AVERMELHADA.

AROMÁTICO E
AMENDOADO

riscos e motivos para protege-lo
GRÃOS
COZIDOS

CONSISTÊNCIA
MACIA E FIRME

O

usos gastronomicos tradicionais

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA

arroz-do-Pantanal é um arroz nativo daquela região, representado por duas espécies diferentes, tendo sido consumido tradicionalmente por comunidades indígenas guató e, hoje, aproveitado
pelas comunidades locais. É um produto nativo, tendo sido vistas
poucas iniciativas de comercialização e cultivo, o que impede o conhecimento da população em geral e o retorno econômico para os produtores. Sendo
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O E S T E

(ARROZ-DO-CAMPO, MACHAMO)
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assim, este é um arroz coletado por pessoas da comunidade local nas áreas
onde nascem espontaneamente, em locais de alagamento ao longo do Rio
Paraguai. O arroz forma manchas grandes e esparsas ao longo do Pantanal,
geralmente no período de cheia do rio, uma vez que as terras ficam alagadas
nesse período, facilitando seu crescimento.

-

1 ARROZ-NATIVO
DO-PANTANAL

C E N T R O

N.

A procura por terras adequadas à pecuária na região faz com que fazendeiros
promovam queimadas e a derrubada de árvores de mata nativa, prejudicando
não só a permanência do arroz-nativo, bem como o ecossistema local que
entra em desequilíbrio.

2 BACABA

A palmeira produz grandes cachos com frutos muito semelhantes ao açaí:
pequenas esferas de coloração roxa com pequenos caroços em seu interior.
Esses frutos são retirados dos cachos, colocados de molho em água e posteriormente batidos para a retirada da polpa, que têm a cor rosa-claro até
branca. Entre as potencialidades nutricionais se destacam o alto teor de fibras.
A polpa é consumida in natura, com ou sem adição de açúcar, conhecida tradicionalmente como o “vinho de bacaba”. Pode ser consumida misturado com
farinha de tapioca, comumente consumida com o açaí. É possível também
elaborar molhos salgados com a polpa da bacaba, que garante um toque
muito especial ao preparo de pratos regionais.

D O

G O S T O
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i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CENTRO-OESTE

MATO GROSSO

AMAZÔNIA

NORTE

SAZONALIDADE

DE DEZEMBRO A ABRIL

COLHEITA

Assim como a maior parte dos frutos regionais amazônicos, a bacaba marca
presença mais forte em cidades interioranas, em especial nas comunidades
extrativistas e nas poucas que cultivam a palmeira. A maior parte da população urbana desconhece o fruto. Apesar do potencial, ela necessita de fortalecimento e de reconhecimento como produto regional e como parte da
sociobiodiversidade da Amazônia, principalmente em razão do crescente
desmatamento na região, o que coloca os bacabais selvagens nativos em
perigo.

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO

PEQUENA ESFERA ROXA COM
CAROÇO, A POLPA PODE SER
ROSA-CLARO ATÉ BRANCA.

AGRADÁVEL, LEMBRA O
SABOR DO AÇAI

IN NATURA, BEBIDAS,
MOLHOS, ÓLEO

CONSISTÊNCIA

PALMITO

FIBROSA

É

uma palmeira nativa da Amazônia, encontrada também fora no território nacional, em países como Colômbia, Venezuela e as Guianas,
atingindo até 20 m de altura. De seu fruto é possível extrair polpa,
óleo e amêndoa. Da polpa, faz-se o conhecido “vinho de bacaba”,
muito consumido na região. O tronco dá origem ao palmito, mas essa prática
pode extinguir a palmeira em seu estado natural.
O produto é ligado a comunidades indígenas, caboclas e ribeirinhas da Amazônia.

riscos e motivos para protege-lo
Praticamente não existem plantios de palmeiras bacaba para a produção de
frutos. Essa realidade potencializa o extrativismo vegetal não madeireiro em
seus derivados. A planta incrementa a própria produtividade, transformando-se em uma espécie indicada para sistemas agroflorestais e também para
propriedades agroecológicas. A valorização dessa palmeira em todos os aspectos, principalmente no uso culinário, pode ser uma via para protegê-la,
preservá-la e replicá-la no ambiente amazônico.
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Oenocarpus bacaba Mart.

usos gastronomicos tradicionais

-

(BACABA-AÇU, MACABÁ, CAPER, ABACABA)

C E N T R O

N.

3 BAC UPARI-DOC ERRA DO
Salacia crassifolia (Mart. ex Schult.) G. Don

D O

Por causa da doçura e do sabor característico do bacupari, as comunidades
locais que conhecem e utilizam o fruto geralmente a consomem in natura ou
em pequenas compotas como geleia, doce e sorvete.

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CENTRO-OESTE

MATO GROSSO /
MATO GROSSO DO SUL

CERRADO
MATA ATLÂNTICA

NORDESTE

/ SUDESTE

SAZONALIDADE

DE NOVEMBRO A MAIO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO DE TAMANHO MÉDIO
AMARELO-ACINZENTADO E COM

ADOCICADO

RANHURAS NA CASCA
CONSISTÊNCIA

O bacupari, além de ser um fruto genuinamente brasileiro que enriquece a
flora nacional, bem como serve para a fauna local, foi muito consumido por
diversos povos que habitaram e que ainda habitam as regiões em que se encontra a planta, como as comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas,
bem como pequenas comunidades rurais. Por causa de suas propriedades
medicinais antifúngicas e antibacterianas, algumas dessas comunidades empregam o bacupari no tratamento de ferimentos e outras doenças.

FRUTO

IN NATURA, GELEIA,
SORVETE, DOCE

GELATINOSA

O

i m p o r ta n c i a lo c a l

bacupari é um fruto nativo do Cerrado brasileiro comumente comparado com a lichia, um fruto asiático. É encontrado em pequenos arbustos de pequena ocorrência, com uma casca áspera e
de tons cinza. Além do Cerrado, a planta pode ocorrer em regiões
específicas das áreas de Mata Atlântica. A planta gera flores amarelas e é no
período das chuvas, de novembro a maio, em que se encontram os frutos

riscos e motivos para protege-lo
Ao passo que o Cerrado, um dos biomas mais importantes do Brasil, sofre
uma crescente degradação da mata nativa e da fauna, diversas espécies de
plantas e animais se veem ameaçadas por não encontrarem mais alimento
nem abrigo. Entre essas espécies, o bacupari-do-Cerrado se encontra em situação de perigo, correndo o risco de desaparecimento, caso a situação não
se altere.

C E N T R O

G O S T O
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maduros, colhidos por famílias das localidades. O bacupari, por ser uma planta pouco domesticada, ainda apresenta diversos fatores de rusticidade, seja
no fruto, seja na planta. Ainda assim, pode-se prestar para ornamentação de
ambientes. Além disso, recentemente, foram descobertos diversos componentes antioxidantes e anti-inflamatórios e antitumorais, que podem auxiliar
no tratamento do câncer em estudos que ainda estão sendo desenvolvidos
por universidades da região.

O E S T E

N.

4 BAC UR I

(ACURI, GANGURI)

Eles apresentam cor que pode variar de amarelo a laranja, graças à forte presença de caratenoides, pigmentos essenciais na produção de corantes naturais. A polpa esbranquiçada é saborosa e envolve a semente do fruto que
reserva uma amêndoa – bastante utilizada para a produção de óleo, rico em
vitamina A.

Scheelea phalerata (Mart. ex Spreng.) Burret

B R A S I L
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O fruto pode ser consumido in natura, a polpa pode ser processada em sorvetes, sucos e geleias, além de se aproveitar o óleo, o palmito, e de se obter
farinha e licor.

D O
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A R C A

CATEGORIA
AREA DE PRODUÇÃO

REGIÕES

CENTRO-OESTE
FRUTAS E
FRUTOS SECOS

NORDESTE

BIOMA

MATO GROSSO / MATO
GROSSO DO SUL / GOIÁS

/ NORTE

CERRADO
AMAZÔNIA

SAZONALIDADE

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTOS OVAIS, COM CASCA

AGRIDOCE

ESPESSA E AMARELA, SEMELHANTES

Da palmeira do bacuri podem ser aproveitados o caule, popularmente conhecido por apresentar propriedades fortificantes; as folhas, que são resistentes,
são utilizadas para a cobertura de casas em áreas rurais; e as fibras ganham
maior durabilidade com a fabricação de cordas e chapéus.

DE OUTUBRO A DEZEMBRO

COLHEITA

À PAPAYA.

CONSISTÊNCIA

FRUTO

IN NATURA, FARINHA,
GELEIAS, LICOR, ÓLEO,
SORVETES, SUCOS

Com as sementes torradas, é produzido um óleo medicinal, bom para o tratamento de doenças de pele e também para uso cosmético. A resina da árvore
tem usos medicinais.

PALMITO

MUCILAGINOSA

C

O bacuri é uma das frutas mais populares nos mercados de São luiz, Teresina
e Belém. Sua polpa doce é usada na produção de cremes, sorvetes e sucos.
Nas áreas vizinhas aos mercados das cidades, mulheres, crianças e idosos se
reúnem para vender a fruta e fazer uma pequena renda adicional para a família.

om forte presença na Região Centro-Oeste, o bacuri é uma palmeira
que pode atingir até 10 m de altura. Também conhecido por acuri,
acurizeiro, coqueiro-acuri, ganguri, tem papel fundamental para a
biodiversidade. Suas flores, que desabrocham entre os meses de janeiro e maio, servem como agentes polinizadores para os insetos. Os frutos são
formados em grandes cachos e surgem no período de outubro a dezembro.

riscos e motivos para protege-lo
Segunda cobertura vegetal presente no Brasil, o Cerrado corre grave risco de
extinção e tem sido cada vez mais desmatado. Estudos apontam que apenas
19% do bioma está preservado, o que integra o bacuri como um dos frutos
ameaçados de extinção.

C E N T R O

-
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Vanilla edwallii Hoehne
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A R C A

CATEGORIA

CONDIMENTOS E
ESPECIARIAS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CENTRO-OESTE

GOIÁS VELHO
(GOIÁS)

CERRADO

SAZONALIDADE

DE MARÇO A MAIO
(NOS OUTROS MESES, SOMENTE EM CONSERVA)

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL

VISUAL

SABOR

FRUTO SECO

FAVAS VERDES QUANDO

AROMÁTICO, CONFERE
SABOR AOS ALIMENTOS

DOCES, BEBIDAS, BOLOS,
CHOCOLATES, SORVETES

COLHIDAS, FICAM PRETAS QUANDO
MADURAS.

A baunilha-do-Cerrado tem uma relação forte com a história da cidade de
Goiás, também conhecida como Goiás Velho. A baunilha é usada na aromatização de diversos tipos de alimentos, mas principalmente de doces, como
sorvetes, chocolates, bebidas e bolos; não apenas interfere no sabor final do
prato como permite a conservação dos alimentos; também é usada em perfumaria e em menor escala como planta medicinal. Na cidade de Goiás é mais
usada como planta medicinal, bastante requisitada para tratamento de tosse
e pneumonia, em chás e xaropes. Também é usada em práticas do candomblé. Quando a “banana” (fava) estiver madura, é preciso esperar em torno de
dez dias para que ela desidrate e possa ser colocada em conserva com açúcar, que pode durar anos. O açúcar costuma ser usado no leite e em mingaus.

A

baunilha-do-Cerrado, conhecida também como “baunilha-banana”,
tem raízes grossas e aéreas, sementes crustosas, sem asas, folhas
ovais em forma de lança e de cor verde-escura; suas flores são verde-amareladas, geralmente isoladas nas axilas das folhas, e o fruto
– a ‘fava’ da baunilha – mede de 20 a 25 cm de comprimento e tem o formato
alongado; tem aroma rico, superfície oleosa e é suave ao toque. Diferencia-se
de outras vanillas por causa dos caules delgados, labelo trilobado, elipsoide.
De hábito terrestre, sobe nas árvores apoiada em raízes aéreas. Segundo populares, cresce mais em árvores frutíferas e em locais frescos próximos de água,
como os brejos.

i m p o r ta n c i a lo c a l
Os moradores mais antigos da cidade de Goiás estão mais familiarizados com
a baunilha e sua importância para a história local do que a população jovem.
Por ser encontrada apenas em áreas específicas de matas próximas à Serra
Dourada, em volta da cidade de Goiás, poucos “apanhadores” (pessoas que
vivem em chácaras na região), conseguem localizá-las e vendê-las. Alguns
moradores têm a planta em casa, no quintal, mais para o consumo na própria
família ou a venda em xarope. Em Goiás Velho, são seis os apanhadores fixos e
dois vendedores, mais alguns populares que contam com trepadeira em uma
ou duas árvores. Há também um viveiro na cidade que comercializa mudas.

riscos e motivos para protege-lo
A baunilha é de difícil cultivo e muito rara. uma planta demora até cinco anos
para dar fruto, e por ser visada por animais por seu aroma forte, moradores
não são estimulados a plantar. Pelas dificuldades em seu cultivo e pelo alto
custo tem-se priorizado a substância sintética que reproduz seu aroma.
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(BAUNILHA-BANANA)
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No que se refere à polinização e ao crescimento das favas, cabe destacar que
as favas são colhidas ainda verdes e passam por longo processo de secagem,
maturação e fermentação, que chega a durar meses antes de se transformar
nas conhecidas favas marrons e adocicadas; o processo para ressaltar seu perfume precisa passar por muitas manipulações, como calor inicial, secagem ao
sol, ser curada na sombra, seleção e empacotamento.

-

5 BAUNIL HA-DOCERRA DO

C E N T R O

N.

6 BOCAIÚVA

G O S T O

|

B R A S I L

Acredita-se que a dispersão da planta acompanhou a ocupação do território
por comunidades indígenas terena, que ainda hoje consomem o fruto, principalmente para a extração de óleo e para o consumo da amêndoa. Além disso,
a associação de moradores de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, tem se organizado para a produção da farinha de bocaiúva que desponta cada vez mais
como um produto gastronômico de excelência e que é utilizado na confecção
de diversas preparações tradicionais locais.

D O

usos gastronomicos tradicionais

A R C A

CATEGORIA
AREA DE PRODUÇÃO

REGIÕES

CENTRO-OESTE
FRUTAS E
FRUTOS SECOS

SUDESTE

CORUMBÁ
(MATO GROSSO DO SUL)

/ SUL

BIOMA

TRANSIÇÃO ENTRE O
CERRADO E A
MATA ATLÂNTICA

SAZONALIDADE

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO MÉDIO REDONDO COM

POLPA ADOCICADA

CASCA QUEBRADIÇA DE COR

i m p o r ta n c i a lo c a l

DE OUTUBRO A JANEIRO

COLHEITA

AMARELO-MARROM.

CONSISTÊNCIA

POLPA E
AMÊNDOA
IN NATURA, FARINHA,
LICOR, ÓLEO, SUCOS,
SORVETES

FIBROSA

A

O fruto da bocaiúva é bastante versátil na sua utilização, podendo ser feitos
diversos outros subprodutos que preservam em maior ou menor quantidade
as propriedades nutricionais originais. São extraídos óleos, feitas farinhas além
do consumo da fruta in natura e das amêndoas que se encontram no interior
do fruto.

bocaiúva é um coquinho, fruto de uma palmeira, muito conhecida
como macaúba. O caule desta palmeira é fácil de se reconhecer,
coberto de espinhos e dá cachos de frutos bem fartos. A planta
floresce de abril a junho e o fruto, a bocaiúva, tem uma casca bem
fina e quebradiça e uma amêndoa grande tendo que ser colhido rapidamente
depois de madura para que não estrague.

A bocaiúva, frequentemente chamada de macaúba, é um fruto bastante incorporado à cultura alimentar popular do Cerrado, sendo utilizado de várias
maneiras, desde a alimentação básicas de povos indígenas no passado até a
produção de biodiesel em algumas regiões. Além disso é uma planta de grande importância do ponto de vista ecológico, uma vez que serve de alimento
para diversas espécies da fauna local, bem como é uma planta que coloniza
áreas de solo degradado. Na região do Pantanal, por ser um fruto apreciado
pelo rebanho de animais, passa a adquirir nomes como chiclete de boi e chiclete de bugre.

riscos e motivos para protege-lo
A constante expansão das fronteiras urbanas para cima de áreas de mata nativa tem sido a principal batalha travada pela permanência da bocaiúva. Como
o cultivo desta planta ainda não é uma atividade muito difundida nos lugares
onde se encontra, a proteção desta espécie depende da manutenção de espaços de mata original, aliado à extração consciente dos frutos e a preservação do meio ambiente.
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Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
34

É um fruto de interessantes qualidades nutricionais, sendo rico em betacaroteno, substância precursora da vitamina A, proteínas e alto valor energético. As
amêndoas também podem ser consumidas.

-

(MACAÚBA, COCO-BABOSO, MUCAJÁ)

C E N T R O

N.

G O S T O

|
A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

CENTRO-OESTE

PÃES, DOCES E BISCOITOS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

GOIÁS VELHO E CRIXÁS
(GOIÁS)
CUIABÁ
(MATO GROSSO)

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

riscos e motivos para protege-lo

FARINHA DE ARROZ OU FUBÁ
DE ARROZ

LEITE FRESCO
AÇÚCAR
OVOS
MANTEIGA
QUEIJO RALADO
SEMENTES DE ERVA-DOCE

EM

PRIMEIRO LUGAR, A FARINHA DE ARROZ DEVE SER DEIXADA DE MO-

LHO NO LEITE POR TRÊS A QUATRO DIAS PARA QUE POSSA FERMENTAR
E ATINGIR O PONTO OU O SABOR DESEJADOS.

A

PARTIR DE ENTÃO, O

RESTANTE DOS INGREDIENTES É ADICIONADO A FIM DE SE FORMAR UMA

MASSA HOMOGÊNEA E, LOGO APÓS, DEIXADA DESCANSAR EM GELADEIRA
POR

24 HORAS. A MASSA PRONTA DEVE SER LEVADA AO FORNO ALTO ATÉ

QUE O TOPO DOS BOLOS DE ARROZ FIQUEM DOURADOS.

MODALIDADE DE CONSUMO

COMO LANCHE DA TARDE, CAFÉ DA MANHÃ OU EM OUTROS MOMENTOS.

O

Ainda que as origens da receita do bolo de arroz sejam desconhecidas, esse é
um produto que já foi incorporado pela cultura popular de Goiás e das outras
regiões em que se encontra, como Cuiabá, em Mato Grosso. Por ser um produto de fácil produção e venda, muitos comerciantes ambulantes conseguem
sobreviver da venda do bolo de arroz. logo, esse é um produto gerador de
emprego e renda. Além disso, a receita conta um pouco da história da gastronomia e da alimentação cotidiana vilaboense, nome que era dado à cidade de
Goiás nos primórdios de sua existência.

bolo de arroz é um doce feito com farinha de arroz fermentada no
leite fresco e cru. A origem dessa preparação ainda nos traz mais
perguntas que respostas, sendo por vezes mencionado como fruto da colonização portuguesa do território brasileiro, mas também
como fruto da escravidão, quando os escravos recolhiam do chão grãos de

A disponibilidade de matérias-primas não originais da receita do bolo de arroz,
bem como a facilidade de industrialização da receita aliada a um estilo de vida
cada vez mais apressado da população local fazem com que a tradição originada muitos anos atrás se veja banalizada. Com isso, muitas alterações na receita foram feitas a fim de reduzir os tempos de produção desse quitute. Dessa forma, o gosto do que é o original bolo de arroz tem se perdido, bem como
se tem o escassear de pessoas capazes de produzi-lo de maneira artesanal.
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B R A S I L

36

arroz que caíam da moagem e os levavam para a senzala para ser consumido.
Independentemente da origem, o bolo de arroz é um produto da culinária
goianiense difundido para outras localidades e que persiste até hoje, sendo
vendido por ambulantes nas ruas das cidades e apreciado pela população.
Talvez, o grande vilão da receita tradicional do bolo de arroz sejam os supermercados e as padarias, que alteraram a receita e os métodos tradicionais de
produção desse quitute para atender às necessidades da produção comercial
em escala, o que muitas vezes não respeita os ingredientes tradicionais e o
saber-fazer da receita original.

-

7 BOLO DE AR R OZ

C E N T R O

N.

8 B URI TI
Mauritia flexuosa L.f.

B R A S I L
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A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

CENTRO-OESTE

NORDESTE /NORTE
SUDESTE

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

/

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

SERRA DA BODOQUENA
(MATO GROSSO DO SUL)

CERRADO E
ÁREAS DE TRANSIÇÃO

SAZONALIDADE

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

O BURITI TEM FORMATO OVAL E
UMA COR AVERMELHADA, COM UM
NÚMERO VARIADO DE SEMENTES. SUA

DOCE E AZEDO

ALARANJADA.

CONSISTÊNCIA

FRUTA
IN NATURA, BEBIDAS, DOCES,
GELEIAS

AMILACEA GORDUROSA

O

A polpa do buriti pode ser congelada, mantendo-lhe as características e preservados seus nutrientes. O beneficiamento também pode se dar por meio
de fermentação alcoólica da polpa, produzindo vinho e licor. O óleo da polpa
pode ser utilizado para fazer frituras.

DE DEZEMBRO A FEVEREIRO

COLHEITA

POLPA APRESENTA A COLORAÇÃO

O buriti mantém uma participação gastronômica bastante peculiar, servindo
como matéria-prima para a produção de doce, suco, palmito, picolé e geleia.
Para usar a polpa, é necessário (depois da higienização) deixá-lo de molho 24
horas (trocando a água) até que amoleçam. Retira-se a casca com as mãos ou
com uma colher, e pode ser consumido fresco ou em doces, geleias e pudins.
Pode-se obter açúcar do caule e, do miolo do caule, uma fécula similar à do
sagu.

buriti é uma planta de ampla distribuição no território nacional. A
espécie habita terrenos alagados e brejos de várias formações,
sendo encontrada com muita frequência nas veredas do Cerrado.
É considerada sagrada pelos índios. O nome buriti significa “árvore
que emite líquidos” ou “árvore da vida”.

i m p o r ta n c i a lo c a l
A árvore do buriti tem importante papel na economia regional, uma vez que
serve de matéria-prima para o artesanato, pois as folhas jovens produzem
uma fibra bastante fina, conhecida como a “seda do buriti”. Dentre outras aplicações, os artesãos utilizam essa fibra para a produção de bolsas, tapetes,
toalhas, brinquedos e semijoias. O talo das folhas é utilizado também na fabricação de móveis, caracterizado pela qualidade e leveza.

riscos e motivos para protege-lo
O buriti é ameaçado principalmente pelas queimadas e pelo desmatamento.
Não tendo o extrativismo como risco, o buriti é importante para as comunidades locais e os indígenas, porque, além de suas frutas que são utilizadas na
produção de polpas, doces e óleos, as fibras de suas folhas podem ser usadas
para o artesanato e os talos das folhas na produção de móveis.
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O buriti floresce quase o ano inteiro, principalmente nos meses de abril a
agosto. É preciso aguardar um ano para que os frutos fiquem maduros e prontos para a colheita, o que ocorre entre dezembro e fevereiro. Ele tem uma
produção alta, pois a planta pode gerar cerca de sete cachos por ano, cada
cacho pode conter 500 frutos, com alto teor de vitaminas A, B, C, cálcio, ferro
e proteínas.

-

(M IR IT I )

C E N T R O

N.

9 CAGAITA

e do potencial de oxidação. Além disso, não é recomendável o consumo de
grandes quantidades de cagaita, sob o risco de um efeito laxativo, um dos
responsáveis pelo nome da fruta. Na comunidade do Caxambu, estado de
Goiás, a população local se organizou e passou a beneficiar a polpa da fruta
para diversos tipos de produto por meio da Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Caxambu (ADCC), o que leva a uma atividade geradora de
emprego e renda para aquelas famílias.

Eugenia dysenterica DC

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CENTRO-OESTE

CAXAMBU
(GOIÁS)

CERRADO

SAZONALIDADE

i m p o r ta n c i a lo c a l

DE SETEMBRO A OUTUBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO GLOBOSO E ACHATADO, DE
COR AMARELO-PÁLIDO.

ACIDULADO

CONSISTÊNCIA

FRUTO
IN NATURA, GELEIA, SORVETE,
DOCES, SUCOS

GELATINOSA E AQUOSA

A

O emprego da cagaita pode ser muito versátil, como fruta e no geral. A associação responsável pelo beneficiamento dessa fruta produz geleia em pequena escala com base na coleta dos frutos que encontram em suas propriedades ou na região. O processo produtivo envolve a mão de obra de oito
mulheres para coordenar as atividades, contando com a participação ativa
também dos filhos. O picolé de cagaita, feito do suco da polpa, bem como de
outras frutas do Cerrado, tem chamado cada vez mais a atenção dos consumidores, incluindo os grandes centros.

cagaita é um fruto nativo do Cerrado brasileiro, bastante consumido e conhecido na região onde se encontram as plantas. Ela
tem diversos usos, desde o consumo da fruta até a extração de
madeira. A árvore da cagaita pode atingir até 4 m de altura e tem as
folhas parecidas com as da goiabeira, além do tronco todo enrugado e ramos
tortuosos, característica típica das árvores da região. A casca da árvore pode
servir para a produção de cortiça, tendo espessura de até 2 cm. É preciso
consumir o fruto assim que estiver maduro, por causa da alta perecibilidade

A cagaita, além de ser um vegetal que celebra a riqueza da biodiversidade do
Cerrado brasileiro, é um fruto que pode ser aproveitado para o beneficiamento, gerando emprego e renda para as comunidades rurais que o aproveitam.
Como na Comunidade de Caxambu, a cagaita traz ainda o envolvimento da
comunidade em torno de um produto que atualmente pode ser caracterizado
como identitário da região. Por causa da versatilidade da planta, a atividade
de extrativismo pode ainda render outros produtos, além da cagaita em si,
outras matérias-primas que podem ser importantes para as comunidades locais. Dessa forma, o consumo dos frutos do Cerrado é uma forma de apoiar
a proteção do ecossistema e o desenvolvimento das comunidades ao redor.

riscos e motivos para protege-lo
A depredação de ecossistemas como o Cerrado, bem como a falta de políticas publicas que favoreçam a agrofloresta, o pequeno produtor rural e a
agricultura familiar são causas gerais, mas que afetam direta ou indiretamente
as especies nativas como a cagaita que acaba perdendo a expressão e importância econômica deixando espaço para outros cultivos mais rentáveis.

C E N T R O
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CATEGORIA

A R C A
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Com o preparo liderado e realizado por mulheres, o canjinjin se transformou
em uma bebida típica que recebe atenção especial na tradicional Festa do
Congo, cujos biscoitos e roupas típicas também são confeccionados pelo
mesmo grupo de mulheres dedicadas à produção artesanal. Além do congado, dança praticada por homens descendentes de escravos, o chorado, outra
dança tradicional praticada exclusivamente por mulheres, que tem como característica coreografias realizadas em grandes rodas, nas quais cada participante realiza os passos portando uma garrafa de canjinjin sobre a cabeça.
CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

CENTRO-OESTE
BEBIDAS TÍPICAS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

CACHAÇA
MEL
GENGIBRE
CRAVO
CANELA
ERVA-DOCE

DA

VILA BELA
SANTÍSSIMA TRINDADE
(MATO GROSSO)

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

O

CANJINJIN É TRADICIONALMENTE PREPARADO COM CACHAÇA, MEL DE

ABELHA, GENGIBRE, CRAVO, CANELA, ERVA-DOCE, RAÍZES E OUTROS INGREDIENTES CONSIDERADOS “SECRETOS” PELA COMUNIDADE LOCAL.

É UM

LICOR RICO, SABOROSO E PERFUMADO, EQUILIBRADO NA DOÇURA E NAS
NOTAS AROMÁTICAS, PROVENIENTE DAS ERVAS E ESPECIARIAS.

RAÍZES E OUTROS

MODALIDADE DE CONSUMO

BEBIDO EM CORTEJOS

O

surgimento do canjinjin está relacionado à influência africana no
estado de Mato Grosso. A crença popular garante que a bebida,
fabricada na Vila Bela da Santíssima Trindade, norte do estado,
tem poder energético e afrodisíaco. A bebida, cujo nome é uma

riscos e motivos para protege-lo
A bebida à base de aguardente recebeu reconhecimentos importantes nos
últimos anos, incluindo o selo de indicação geográfica, que reafirma a importância da origem e dos processos artesanais que marcam a identidade do
canjinjin. Esse tipo de registro também auxiliou a bebida a ultrapassar as fronteiras brasileiras e atualmente tem completado a lista de produtos regionais
exportados.
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homenagem ao príncipe Kangingin, filho do rei do Congo e exímio guerreiro,
faz parte de um importante capítulo da história alimentar matogrossense. Antigamente, o canjinjin era consumido apenas pelos homens que participavam
do cortejo. Eles bebiam às escondidas por terem medo de punições por parte
dos senhores. Posteriormente, a bebida foi popularizada e também consumida por mulheres.

-

10 CANJ I NJIN

C E N T R O

N.

11 CARNE O R E ADA
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i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA

CARNES CURTIDAS,
EMBUTIDOS E CHARCUTARIA

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

CARNE DE BOI-VERDE
SAL DE BOIADEIRO

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

CENTRO-OESTE

MATO GROSSO /
MATO GROSSO DO SUL

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

O CORTE DA CARNE INDEPENDE, PODE SER USADO AQUELE À DISPOSIÇÃO.
CORTA-SE A CARNE EM MANTAS E DEPOIS COM O SAL ESFOLIA-SE TODA A
SUPERFÍCIE DA CARNE. AS MANTAS DEVEM SER ESTENDIDAS E PENDURADAS
EM UMA ESPÉCIE DE VARAL POR PELO MENOS 24 HORAS, PREFERENCIALMENTE
COM EXPOSIÇÃO AO VENTO DO FIM DA TARDE ATÉ O DA MANHÃ BEM CEDO,
EVITANDO A EXPOSIÇÃO SOLAR DIRETA. DEPOIS DA MATURAÇÃO, NÃO É NECESSÁRIO FAZER DESSALGA DA CARNE. AS PREPARAÇÕES NAS QUAIS É UTILIZADA A CARNE SOLEADA SÃO, DE MANEIRA GERAL, VEGETAIS COZIDOS, COMO A
MANDIOCA, OU AINDA ARROZ À MODA CARRETEIRO, MISTURADO COM A CARNE
COZIDA AO FOGO, COM BANHA DE PORCO, PODENDO SER ADICIONADOS AO
FINAL OVOS FRITOS OU COZIDOS.
MODALIDADE DE CONSUMO

UTILIZADO COMO BASE DE PREPARAÇÕES COMO: CARIBÉU, QUEBRA-TORTO,
ARROZ COM CARNE E OVOS FRITOS E MACARRÃO DE COMITIVA.

A

A carne soleada tem valor cultural muito grande para o sistema alimentar
pantaneiro. Além de figurar como um método de preservação de alimentos,
muitas vezes necessário para garantir a alimentação em lugares isolados. Há
uma adaptação do ser humano às condições naturais, à tradição de se curtir
a carne com sal, um elemento histórico que conta grande parte da vida dos
homens que ocuparam e ajudaram a desenvolver as terras do interior do Brasil. Cultura essa que permanece, que foi urbanizada e hoje representa fonte
de renda para algumas comunidades e famílias que vivem da produção da
carne soleada.

carne soleada é fruto de uma técnica de preservação de carne
por povos de comunidades rurais do Pantanal brasileiro. No século
XIX, por causa da ausência de geladeira, freezer e outros meios
mais convenientes de preservação de alimentos, a alternativa para
conservar produtos tão perecíveis quanto a carne era a salga e posterior seca-

riscos e motivos para protege-lo
Com a chegada de novas tecnologias de preservação de alimentos, a salga de
carnes não mais se tornou uma necessidade para seu consumo. Sendo assim,
os conhecimentos relacionados à produção da carne soleada, bem como de
seu consumo, podem se perder devido à falta de interesse local.
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gem. Os até então conhecidos “peões de comitiva” foram os grandes responsáveis pela criação e disseminação da técnica devido à realidade do trabalho
deles. O trabalho de pastoreio do rebanho de bovinos por grandes distâncias,
durante o período de chuvas, em busca de áreas seguras para os animais,
fez com que a alimentação se tornasse um ponto crucial para o sucesso da
viagem, que poderia durar vários dias. O boi-verde (assim chamado por causa
da alimentação exclusivamente de capim) da raça zebu era cortado, salgado
com o sal de boiadeiro e secado. A partir daí, poderia ser consumido de acordo com a necessidade.

-

(CARNE SOLEADA)

C E N T R O

N.

B R A S I L
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A castanha-de-baru é utilizada de forma geral como uma noz, podendo ser
torrada ou cozida em água, e depois usada em diversas receitas, como o pé de
moleque de baru, ou ainda a paçoca, doce ou salgada. A farinha da castanhade-baru torrada também pode ser utilizada para receitas de doces e bolos.

D O

É possível extrair óleo de excelente qualidade da castanha-de-baru, para utilização como tempero ou como antirreumático.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CENTRO-OESTE

PIRENÓPOLIS
(GOIÁS)

CERRADO

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

SAZONALIDADE

SETEMBRO E OUTUBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

CASTANHA OBLONGA, DE CASCA
COR MARROM-ESCURO E BRILHANTE.

DELICADO E AGRADÁVEL.
QUANDO TORRADA, TEM SABOR
SEMELHANTE AO DE AMENDOIM
OU CASTANHA-DE-CAJU.
CONSISTÊNCIA

A castanha de baru, bem como o baruzeiro inteiro são elementos bastante
significativos para a região do Cerrado, ao passo que pode oferecer recursos
alimentares e econômicos advindos de sua exploração. Em algumas comunidades do interior de Goiás, em parceria com o governo, diversas famílias passaram a se organizar em torno da coleta do fruto do baru, sobrevivendo por
meio da renda obtida. Sendo assim, o baru compõe não só a paisagem local do
Cerrado, mas oferece ao mesmo tempo oportunidade e condições de vida para
as comunidades locais.

SEMENTE
IN NATURA, COZIDA,

FARINHA, ÓLEO, TORRADA

CROCANTE

A

i m p o r ta n c i a lo c a l

castanha-de-baru é o fruto de uma árvore emblemática do Cerrado, o baruzeiro. Além de oferecer as castanhas que têm diversas
modalidades de aproveitamento, o baruzeiro pode fornecer madeira, devido a seu crescimento rápido e por ser madeira de qualidade.

É uma espécie nativa do território brasileiro e serve a diversas comunidades
da área de Pirenópolis, no estado de Goiás, como fonte de alimento, de emprego e de renda, devido ao extrativismo e beneficiamento da castanha, uma
vez que elas estão se tornando cada vez mais conhecidas e apreciadas.

riscos e motivos para protege-lo
O avanço do desmatamento da floresta local para dar lugar à pecuária bem
como para o cultivo de soja e outras commodities faz com que a presença do
baru, que ainda reside na esfera espontânea, esteja ameaçada.
A extração exacerbada de madeira de baru para a construção civil é outro
fator que contribui para a diminuição da população de baruzeiros.
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O E S T E

Dipteryx alata Vogel
46

A castanha-de-baru é uma oleaginosa que pode ser consumida crua ou torrada, rica em proteínas e minerais, sendo empregada na merenda escolar da
região.

-

12 CASTAN H A- DE-BAR U

C E N T R O

N.

13 FA RINH A DE
MA N DIOCA D E FU R NAS
DO DIO NÍSIO
N.

A R C A

D O

G O S T O

|

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

CENTRO-OESTE

JAGUARI
(MATO GROSSO DO SUL)

CEREAIS E FARINHAS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

MANDIOCA

A MANDIOCA CULTIVADA NO PRÓPRIO TERRITÓRIO É COLHIDA, DESCASCADA E CONSERVADA EM UMA BACIA COM ÁGUA PARA EVITAR SEU ESCURECIMENTO. POSTERIORMENTE, É LAVADA E TRITURADA. EM SEGUIDA, É EXPOSTA AO SOL ATÉ PERDER A UMIDADE. ENTÃO, É TORRADA AO FOGO COM
TEMPERATURA MÉDIA, RESULTANDO EM UMA FARINHA DE GRANULOSIDADE
MÉDIA E COLORAÇÃO AMARELADA. O PREPARO TRADICIONAL DA FARINHA
DE FURNAS INCLUI A UTILIZAÇÃO DE TÁBUA ALIADA A UMA LATA COM FUROS FEITOS COM PREGO, O QUE CARACTERIZA UM RALADOR IMPROVISADO.
MODALIDADE DE CONSUMO

COMO ACOMPANHAMENTO DE REFEIÇÕES CODITIANAS E DE PRATOS TÍPICOS.

É

uma farinha de mandioca desenvolvida unicamente pela comunidade quilombola Furnas do Dionísio, em jaguari, região a 43 km de
Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. É utilizada em múltiplos
preparos e apresenta textura e sabor particulares graças à técnica

riscos e motivos para protege-lo
O modo de preparo dessa farinha é única em todo o estado, mas corre risco
de extinção com a migração para a capital dos filhos de descendentes quilombolas. Poucas pessoas se dedicam ao preparo dessa farinha, comercializada em feiras locais, inclusive no Mercado Municipal. Realizado por mulheres
e homens na época de colheita da mandioca, entre novembro e maio, vem
sendo bastante ameaçado já que está diretamente ligado às transformações
socioeconômicas e culturais da região.

O E S T E

A região de Furnas de Dionísio é povoada desde o final do século XIX. Furnas
está em uma área em formato de ferradura, em local estratégico, na Serra do
Maracaju. Esse processo apresenta grande importância cultural para a comunidade. O somatório de saberes e resistência é simbolizado pela preservação
do modo de preparo artesanal, resgata a autoestima da comunidade e garante ao quilombo a sensação de pertencimento. Apesar de ainda não contar
com uma estrutura adequada, o turismo rural é uma atividade que pode ser
potencializada na complementação de renda de 94 famílias que enxergam na
farinha de Furnas uma maneira efetiva de perpetuação cultural.

-

i m p o r ta n c i a lo c a l
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C E N T R O

B R A S I L

48

de processamento. O quilombo Furnas do Dionísio foi reconhecido oficialmente pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) como
comunidade quilombola, fundada em 1890, após a Abolição da Escravatura.

Os kalungas produzem duas variedades de gergelim, o branco, cultivado em
maior quantidade por ser melhor aceito, e o preto. A comercialização do produto final se dá em cidades vizinhas como Cavalcante e Alto Paraíso.

B R A S I L

50

D O

G O S T O
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usos gastronomicos tradicionais

A R C A

CATEGORIA

LEGUMES, VERDURAS
E HORTALIÇAS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CENTRO-OESTE

TERRITÓRIO KALUNGA,
CHAPADA DOS VEADEIROS
(GOIÁS)

CERRADO

i m p o r ta n c i a lo c a l

SAZONALIDADE
COLHEITA

SEMEADURA

DEZEMBRO, PODENDO VARIAR

A PARTIR DE JUNHO

DE ACORDO COM AS CHUVAS

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

SEMENTES PEQUENAS DE COR CLARA
OU ESCURA, DE ACORDO COM A
VARIEDADE.

SÁPIDO E LIGEIRAMENTE
AMARGO QUANDO TORRADO

SEMENTES
ÓLEO, PILADAS, TORRADAS

CONSISTÊNCIA
CROCANTE

O

A utilização do gergelim é bastante variada, sendo a forma mais comum de
consumo a preparação da paçoca de gergelim, onde o ingrediente é pilado em pilão de madeira depois de torrado e depois os outros ingredientes
adicionados. Além disso pode ser consumido na forma de óleo, ou ainda na
preparação de bolos, biscoitos e pães. Todas essas preparações fazem parte
do receituário kalunga que se desenvolveu em torno do cultivo do gergelim,
bem como de outros produtos.

gergelim é uma espécie de oleaginosa bastante conhecida mundialmente e que tem a produção dominada por países da Ásia e
África, lugares de proveniência do gergelim. já o gergelim-kalunga
é o mesmo gergelim, porém cultivado há mais de 300 anos em
zonas quilombolas da comunidade kalunga, no nordeste do estado de Goiás,
cultivo este trazido por escravos africanos, que ao fugirem em busca de sua
liberdade, fundaram as comunidades quilombolas e passaram a plantar, para
subsistência o gergelim, bem como outros produtos como o arroz, cultivo hoje

O gergelim-kalunga se estabeleceu como um produto tradicional e identitário daquela comunidade por conta do tempo em que é cultivado, ainda que
não seja um ingrediente nativo do Brasil. Por conta disso por ser considerado
também como um símbolo da resistência negra frente à escravidão que dizimou várias vidas e que forçou os escravos no Brasil a se refugiarem e criar
as comunidades quilombolas, que hoje podem contar uma parte importantíssima da história do Brasil colônia. Além disso, por conta de o gergelim ter se
adaptado muito bem aos solos que aqui encontraram houve um processo de
aculturação deste ingrediente que hoje se encontra inteiramente integrado
à culinária local e que gera, além de tudo, emprego e renda para as famílias
kalunga que trabalham no cultivo do gergelim. No passado, junto com a banha e o óleo de coco indaiá, o óleo de gergelim era uma das fontes de gordura na alimentação daqueles povos, que atualmente tem sido substituído por
outras fontes vegetais como o óleo de soja.

riscos e motivos para protege-lo
A falta de conhecimento do contexto de produção do gergelim-kalunga pelo
resto da população no Brasil e a substituição do gergelim por outros produtos
industrializados são as principais causas da diminuição do consumo e, por
consequência, da produção do gergelim.
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O E S T E

Sesamum indicum L.

feito em consórcio com o gergelim por conta de os períodos de semeadura e
colheita coincidirem e de os tratos culturais serem semelhantes.

-

14 G ERG EL I M - K ALU NGA

C E N T R O

N.

15 GUAVIR A

Além disso, a guavira é um fruto muito delicado, podendo facilmente fermentar. Para abrir o fruto, indica-se que se o faça com as mãos, em razão da fácil
oxidação quando em contato com metais.

(GUABIROBA)

Em Mato Grosso do Sul, o hábito da cata e consumo da guavira vem da etnia
indígena terena; os frutos são coletados pelas mulheres das tribos e levados
para ser vendidos em Campo Grande e em Bonito, onde foi criado o Festival
da guavira. Ainda assim, “catar guavira” já se tornou um costume de várias
pessoas da região, que buscam o sabor desse fruto.

Campomanesia adamantium (Cambess.) O.Berg

D O

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CAMPO GRANDE, BONITO,
DOURADOS, AQUIDAUANA,
MARACAJU E TECHNE
(MATO GROSSO DO SUL)

CENTRO-OESTE
FRUTAS E
FRUTOS SECOS

O uso da guavira é bastante variado. De imediato, pode ser empregada para
fazer sucos, sorvete, picolé e geleia. Porém, um modo particular de consumo
da guavira é desidratada, momento em que o fruto se assemelha bastante à
noz-moscada. Por causa da facilidade de fermentar, a guavira pode também
ser usada na confecção de cerveja, vinho e licor, além de poder ser usada na
aromatização de cachaça.

CERRADO

i m p o r ta n c i a lo c a l

SAZONALIDADE

DE NOVEMBRO A JANEIRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

OS FRUTOS SÃO GLOBOSOS, COM A

AMARGO-CÍTRICO

CASCA ESVERDEADA MESMO QUANDO
MADUROS.

FRUTO
IN NATURA, BEBIDAS

A POLPA É SUCULENTA,

ALCOÓLICAS, DESIDRATADO,

COM SEMENTES BRANCAS E MOLES.
CONSISTÊNCIA

DOCES, GELEIA, SUCOS,
SORVETES

SUCULENTA

A

guavira é uma planta do gênero Campomanesia, da família das
Myrtaceae e é muito comum no estado de Mato Grosso do Sul. É
uma planta de formação arbustiva que pode chegar a até 1,5 m de
altura, florescendo abundantemente de setembro a outubro. Ela
pode ser encontrada tipicamente em áreas de Cerrado com terreno arenoso,
mas também em áreas de pantanal, cerradão e bordas de mata.
O fruto do guavira é rico em vitamina C, podendo ser comparado ao conteúdo
da acerola e do camu camu, por exemplo, além de ser rico em cobre e zinco.

A guavira é um importante ingrediente daquilo que se pode chamar “identidade do Cerrado”, de modo que está inteiramente associada à população
local, seja na figura dos povos indígenas que ali habitam e que ainda encontram a subsistência nos guavirais, seja nas outras comunidades rurais locais e
nas cidades vizinhas que despendem tempo para catar guavira. Além disso,
o beneficiamento ou o comércio dessa fruta em mercados locais pode ser
uma atividade geradora de emprego e renda para as comunidades. E mais, o
Festival da guavira foi criado para celebrar a importância da fruta na cultura
local, bem como para ressaltar a necessidade de a guavira ser a identidade
local, em favor do ecossistema, da preservação do meio ambiente e da manutenção da espécie em seu estado nativo.

riscos e motivos para protege-lo
As principais ameaças aos guavirais remanescentes e às mesmas que já degradaram áreas antes colonizadas por guavirais são a agroindústria e a pecuária. São essas atividades econômicas muitas vezes responsáveis pela derrubada de árvores, pela “limpeza de terreno”, para plantação de pasto e de
commodities, como soja e milho, pela propagação de queimadas e outras
iniciativas que visam à conversão do ecossistema nativo em uma área economicamente aproveitável, segundo os preceitos desses mesmos atores.

C E N T R O

G O S T O
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CATEGORIA

A R C A
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-

B R A S I L
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N.

16 G UEROBA
Syagrus oleracea (Mart.) Becc.

B R A S I L
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A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CENTRO-OESTE

GOIÁS

CERRADO

NORDESTE

/ SUDESTE / SUL

i m p o r ta n c i a lo c a l

SAZONALIDADE

DE OUTUBRO A FEVEREIRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL

A consistência rígida do palmito faz necessário o cozimento do ingrediente,
localizado na extremidade do caule. Depois de derrubar a planta, cortamse aproximadamente 60 cm da extremidade, as folhas são higienizadas e as
partes mais rígidas são descartadas. Assim como a mandioca, o palmito gueroba escurece rapidamente. Por isso, é necessário mergulhá-lo em água imediatamente após cortá-lo. Esse processo também ajuda a atenuar seu sabor
amargo. O palmito também chamado popularmente de “gueroba” faz parte
do receituário do famoso empadão goiano (preparado com frango, linguiça e
batata), e também é consumido em refogados, saladas e no tradicional arroz
com pequi.

VISUAL

SABOR

PALMITO

PALMITO DE COR BRANCA

AMARGO E FORTE, VARIA
POR PALMEIRA

COZIDO, REFOGADO
SEMENTES

uma das principais palmeiras presentes no Cerrado, a guariroba-verdadeira
produz o palmito que tem presença expressiva nas culturas alimentares mineira e goiana. A terminologia guariroba tem origem no termo tupi-guarani
rob, que significa “indivíduo amargo”. Está relacionada à cultura indígena brasileira e já foi citada em relatos de expedições do século XVIII como “jaguaroba”;
também está presente em território kalunga, comunidade tradicional presente
na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

ÓLEO
CONSISTÊNCIA
RÍGIDA

A

FRUTO
DOCE, SORVETE, LICOR

palmeira pode apresentar até 20 m de altura e folhas que atingem até 3,5 m de comprimento. Ela pode brotar espontaneamente
nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do país. Além do palmito, a
guariroba também produz uma amêndoa que é revestida por um
coco verde-amarelado liso, que serve para alimentação do gado e para a fabricação de doce, sorvete e licor. Das sementes, extrai-se um óleo bastante

riscos e motivos para protege-lo
Para a retirada do chamado “broto terminal”, ou palmito, a principal parte da
guariroba para consumo, é necessário que toda a árvore seja derrubada, fato
que a coloca sob alarmante risco de extinção.
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O E S T E

nutritivo ainda pouco utilizado na gastronomia. Há quem diga que, em tempos
de lua cheia, o amargor da guariroba é menor, enquanto que em tempos de
lua nova, é maior.

-

(GUARIROBA-VERDADEIRA)

C E N T R O

N.

17 H Î-HÎ

revela a importância da ancestralidade e foi elaborada durante a única guerra
em território brasileiro.
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i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

D O

O quitute tem alta durabilidade, de aproximadamente seis meses. É bem
apreciado em datas comemorativas como Dia do Índio, casamentos e aniversários. Geralmente nessas ocasiões o hî-hî é servido na gihou, mesa preparada com a forquilha, nome dado a galhos de árvore conectados entre si, além
de outros pedaços de madeira. Esse modo de preparo ainda é preservado nas
aldeias rurais Bananal, Ipegue, lagoinha, Água Branca, limão verde, Cachoeirinha, Moreira e Buriti.
CATEGORIA

PÃES, DOCES E BISCOITOS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

CENTRO-OESTE

MATO GROSSO DO SUL

riscos e motivos para protege-lo

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

A

MANDIOCA É DESCASCADA E RALADA.

NA MANDIOCA.

COM

ACRESCENTA-SE

ÁGUA DE RIO

O AUXÍLIO DE UM PANO DE ALGODÃO, O INGRE-

DIENTE É TORCIDO ATÉ TER GRANDE PARTE DA UMIDADE RETIRADA, O QUE
OCASIONA NA SEPARAÇÃO DA FÉCULA.

PARA GARANTIR UMA SEPARAÇÃO

MAIS PRECISA, É NECESSÁRIO DEIXAR A FÉCULA DESCANSANDO EM UM
RECIPIENTE POR DUAS HORAS.

ELA PODE SER UTILIZADA PARA O PREPARO

DO POHEU, UM BOLINHO DE FÉCULA DE MANDIOCA, E DO LATATE, BEIJU

MANDIOCA

FEITO COM A MASSA DA MANDIOCA.

DEPOIS

DE TORCIDA, A MASSA DE MANDIOCA É MOLDADA EM FORMATO

RETANGULAR E COLOCADA NOS RETÂNGULOS DE FOLHA DE BANANEIRA,

DEPOIS LACRADA COM TROUXINHAS INDIVIDUAIS COM FOLHA DE BOCAIÚVA.

O BOLINHO É COZIDO EM ÁGUA POR APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS.
QUANDO A FOLHA DE BANANEIRA ATINGIR A COR MARROM, É SINAL DE
QUE O BOLINHO ESTÁ PRONTO. PARA AUMENTAR A DURABILIDADE, OS BOLINHOS PODEM SER SOLEADOS, OU SEJA, EXPOSTOS AO SOL POR APROXIMADAMENTE DUAS HORAS.
MODALIDADE DE CONSUMO

BOLINHO COZIDO CONSUMIDO EM FESTAS.

A

etnia indígena terena participou de um importante capítulo da história brasileira: a Guerra do Paraguai. A importância deste grupo
vai além das páginas de história que chega até a cultura alimentar
com o hî-hî, bolinho à base de mandioca cuja técnica de preparo

Proteger o hî-hî é proteger a cultura e história indígena e brasileira. O hî-hî
corre o risco de desaparecer porque o modo de preparo do bolinho tem sido
cada vez menos praticado entre as novas gerações.

C E N T R O

|

-

B R A S I L

A necessidade de um alimento menos perecível foi o que resultou no surgimento do hî-hî, que pode durar por até seis meses. Para o preparo, as mulheres indígenas selecionam folhas de bananeira novas e limpas que posteriormente são seladas no fogo. Em seguida, são cortadas em retângulos de
aproximadamente 20 X 20 cm.

O E S T E

N.

Hymenaea courbaril L. / Hymenaea stigonocarpa Hayne

B R A S I L
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D O

G O S T O

Os índios ikpeng, ao coletar e beneficiar a farinha de jatobá, a consomem
adicionando mel, a fim de formar uma pasta bem doce. A essa pasta pode
ser adicionada água para a preparação do mingau de jatobá. Nos tempos de
escassez da mandioca, as tribos indígenas também faziam o beiju de jatobá,
misturando a farinha com água e torrando a massa em um prato de barro. O
beiju era consumido com peixe assado.

A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CENTRO-OESTE

PARQUE INDÍGENA DO
XINGU – PIX
(MATO GROSSO)

CERRADO E EM ÁREAS
DE TRANSIÇÃO

SAZONALIDADE

DE JULHO A SETEMBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

VAGEM OBLONGA DE COR

ADOCICADO E AROMA
BASTANTE CARACTERÍSTICO

ESCURA E POLPA INTERIOR DE
COR CLARA.

FRUTO
BISCOITOS, BOLOS,
FARINHA, PÃES

CONSISTÊNCIA
POLPA MACIA E FARINÁCEA

O

jatobá são duas espécies de plantas de porte arbóreo pertencente
à família das Fabaceae. Ocorre principalmente no Cerrado brasileiro e em áreas de transição entre o Cerrado e o Pantanal, a Floresta Amazônica, a Caatinga e a Mata Atlântica. O fruto do jatobá
é a parte interessante da planta, e se constitui de uma vagem escura, com
polpa interna farelenta e com características organolépticas bem marcadas.
uma planta de pelo menos 8 anos e que não sofreu as consequências das
frequentes queimadas pode produzir cerca de 50 kg de frutos por safra que

i m p o r ta n c i a lo c a l
O jatobá é uma planta nativa de uso e consumo razoavelmente difundidos,
especialmente por povos indígenas e comunidades rurais de várias áreas do
território nacional. Por causa de suas características nutricionais e pela facilidade da colheita e aproveitamento do fruto, foi e ainda é uma importante
fonte de alimento para a população que tem acesso ao fruto, dando um bom
aporte de proteínas, vitaminas e minerais, como cálcio e potássio, além de
a farinha ser considerada um alimento estratégico para as comunidades do
Parque do Xingu. Do mesmo modo, várias famílias do parque utilizam a coleta,
beneficiamento e comercialização do jatobá e seus subprodutos como fonte
de emprego e renda por meio da criação de cooperativas que trabalham com
o extrativismo do produto, bem como com iniciativas de multiplicação de sementes e de proteção das árvores remanescentes.

riscos e motivos para protege-lo
A expansão urbana desordenada, bem como a expansão da agropecuária
para a monocultura de grãos e a criação bovina têm sido as principais causas
da fragmentação das áreas onde naturalmente ocorre o jatobá. Além disso,
a exploração predatória do jatobá para fins de obtenção de madeira, considerada de lei para a construção civil e para a fabricação de carvão, tem sido
fator secundário, mas não menos importante, responsável pela diminuição da
população original das espécies.
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serão aproveitados para o beneficiamento e transformação em farinha, matéria-prima para mingaus, pães, bolos, doces e biscoitos. O jatobá tem grande
importância para as comunidades indígenas situadas no Parque Indígena do
Xingu, em especial da etnia Ikpeng, sendo um recurso muito presente e requisitado. No parque, a farinha de jatobá é feita nos períodos de seca, no tempo
em que os frutos estão maduros e caem das árvores.

-

18 JATO BÁ

C E N T R O

N.

B R A S I L

Pouteria glomerata (Miq.) Radlk.

usos gastronomicos tradicionais
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Na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, a laranjinha-de-pacu é
encontrada em picolés, doces e compotas, sendo muito procurada por pessoas que querem provar os sabores do Centro-Oeste brasileiro.

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CENTRO-OESTE

MATO GROSSO /
MATO GROSSO DO SUL

CERRADO
PANTANAL

SAZONALIDADE

A laranjinha-de-pacu é um fruto do Cerrado e do Pantanal, em algumas cidades do interior de Mato Grosso, é conhecida como moranguinha e é utilizada
como isca de peixe. Algumas famílias já a usam no preparo de doces e geleia.
O peixe pacu influenciou seu nome popular, já que seu principal uso é como
isca para peixes.

DE JANEIRO A AGOSTO

COLHEITA

riscos e motivos para protege-lo
MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTOS ARRENDONDADOS,

ÁCIDO E AROMÁTICO

AMARELOS QUANDO MADUROS.

FRUTO
IN NATURA, SUCOS,

CONSISTÊNCIA

DOCES, GELEIA,
SORVETES

CARNOSA

A

pesar de ocorrer em quase todos os estados brasileiros e em outros países da América do Sul, é uma espécie de baixa ocorrência,
restringindo-se a áreas ribeirinhas periodicamente inundáveis e a
matas de galerias.

Pertencente à família das Sapotaceae, é uma arvoreta perene, de ramificações irregulares e que atinge cerca de 5 m de altura; costuma perder as folhas
nos períodos de cheia.

A conservação da laranjinha-de-pacu é fundamental, pois é um fruto nativo
de uma região constantemente ameaçada por grilagem de terras, desmatamento para implantação de monoculturas e pastagens (Cerrado e Pantanal),
além de sua colheita ser restrita ao extrativismo, ou seja, não há plantio – fator
que a torna ainda mais vulnerável.
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(MAÇÃ-DE-PACU, ABIURANA)

60

Floresce de setembro a dezembro e frutifica de janeiro a agosto. Apresenta
frutos arredondados, amarelados quando maduros, aromáticos, carnosos e
com sabor ácido, com alto teor de antioxidantes e outros compostos bioativos.

-

19 LARANJ INHADE - PAC U

C E N T R O

N.

20 LOBEI RA
Solanum lycocarpum St. Hil.

B R A S I L
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Especialistas afirmam que o uso gastronômico é indicado apenas quando
atinge o ponto de maturação. A aromática fruta é fonte de amido e tem sabor
adocicado. O fruto verde apresenta tanino e solanina, substâncias prejudiciais
para consumo humano.

A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CENTRO-OESTE

TODA A REGIÃO

CERRADO

Os frutos são utilizados na alimentação de populações tradicionais para o preparo de doces e geléias.

i m p o r ta n c i a lo c a l

SAZONALIDADE

DE JULHO A JANEIRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO VERDE DE TAMANHO GRANDE,
PODENDO CHEGAR A E 15 CM DE
DIÂMETRO. QUANDO MADURO

DOCE, ÁCIDO E MEIO
AMARGO

U

FRUTO
AMIDO, DOCES,

APRESENTA UM FORTE ODOR E

CARREGA UMA POLPA AMARELADA.
SUAS SEMENTES TEM COR MARROM,
SÃO PEQUENAS E ABUNDANTES.

Seus frutos representam até 50% da dieta alimentar do lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), acreditando-se que tenham ação terapêutica contra o verme-gigante-dos-rins, que é muito frequente e geralmente fatal no lobo.

CONSISTÊNCIA

GELEIAS

CARNOSA E MACIA

m de seus maiores apreciadores, o lobo-guará, empresta seu
nome à árvore com alta incidência no Cerrado. A lobeira é uma árvore típica e de ampla ocorrência no Cerrado, apresenta copa rala
e arredondada. De estatura pequena, pode atingir entre 2m e 5m. É
classificada como espécie pioneira, pois é pouco exigente em termos de solo
e cresce rapidamente na presença de sol pleno, sendo muito valorizada para
a recuperação de áreas de Cerrado desmatadas ou degradadas.

É planta amiga dos criadores de gado. Apesar de ser considerada uma espécie daninha para lavouras e pastagens, suas folhas e frutos são apreciados
pelo gado, podendo ser uma ótima alternativa como pastagem nativa durante
a época seca, uma vez que as folhas não caem.
Além do lobo-guará, morcegos, raposas-do-campo, gado e pássaros também
se alimentam do fruto. Habitantes de comunidades tradicionais defendem a
utilização dos frutos da lobeira para o tratamento da diabetes, infecções das
vias urinárias, calmante, anti-espamódico, anti-epilético, antinflamatório, controle do colesterol, redução de gorduras no fígado e teratogênica.

riscos e motivos para protege-lo
A lobeira multiplica-se facilmente por sementes, sendo comum encontrar
plântulas em fezes de gado e lobo-guará, e pode ser usada para reflorestamento. Apesar de ser capaz de rebrotar após ser queimada, a lobeira pode ter
seus frutos danificados pelo fogo, o que pode comprometer sua reprodução.
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A casca do tronco é rugosa e sustenta folhas grossas e pilosas, que exalam
cheiro similar ao tomate quando são maceradas. Aliás, como estes, apresentam grande similaridade botânica: suas flores, brancas ou roxas, são pequenas, com formato de estrela e apresentam estames bem pronunciados e amarelos, ricos em pólen e frequentemente visitados por abelhas.

-

(FRUTA-DE-LOBO)

C E N T R O

N.

(ALGODÃO-DO-CAMPO, CHICLETEDO-CERRADO)
Brosimum gaudichaudii Trécul

B R A S I L
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O fruto é consumido in natura e também como sucos, sorvetes, doces, geleias, recheio para pães e bolos.

CATEGORIA

A R C A

com flores discretas reunidas em inflorescências, formadas de junho a agosto.
Os frutos apresentam cerca de 2 cm, são compostos, amarelo-alaranjados,
com polpa fibrosa e suculenta e sabor doce muito agradável, que amadurecem de setembro a novembro, apresentando uma única semente.

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CENTRO-OESTE

GOIÁS / MATO GROSSO /
MATO GROSSO DO SUL /
DISTRITO FEDERAL

CERRADO

NORDESTE / SUDESTE
/ SUL

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

SAZONALIDADE

DE SETEMBRO A NOVEMBRO

COLHEITA

VISUAL

SABOR

FRUTOS DE 2 CM, AMARELOALARANJADOS, COM SEMENTE ÚNICA.

DOCE E AGRADÁVEL

SEMENTE
IN NATURA, DOCES, GELEIAS,

CONSISTÊNCIA

SUCOS, SORVETES

POLPA FIBROSA E
SUCULENTA

A

Tal resíduo tem uma consistência e uma aparência semelhantes às do algodão, da esponja ou da estopa, e por esse motivo, algodãozinho e algodãodoce são também outras de suas denominações populares.

i m p o r ta n c i a lo c a l
MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL

Apesar de pequenos e de apresentarem uma polpa pegajosa, esses frutos
são muito procurados, especialmente pelas crianças, e costumam ser chupados, sorvidos e mastigados como goma de mascar até que reste apenas um
resíduo macilento sem graça. Pimentel Gomes chega a afirmar que a mamacadela é uma espécie de “chiclete natural”.

mama-cadela é um arbusto lactescente, que pode chegar a 8 m de
altura, muito comum na zona do Cerrado do Centro-Oeste brasileiro.

Apresenta muitos nomes populares; um deles, ibapinima, vem do
tupi-guarani e significa “fruta pintada” ou myrá-pinima “madeira
pintada”, características bem evidentes nessa espécie.
Pertencente à família das Moraceae, apresenta folhas coriáceas, elípticas ou
oblongas, sem pelos na parte superior e pubescente na inferior, de tamanho
muito variado na mesma planta. Tem ramos cilíndricos, escuros e estriados;

Suas cascas, raízes, folhas e frutos verdes são citados na literatura como bastante significativos no tratamento de enfermidades, como gripes, resfriados,
úlceras gástricas, e principalmente problemas de pele, como dermatites,
alergias e vitiligo. Sua casca é comercializada em bancas de raizeiros da região. Está entre as plantas citadas por 90% dos raizeiros, em um trabalho etnobotânico realizado na região de Goiânia.
Além dos usos medicinais, suas raízes também são empregadas como aromatizante de tabaco, para cachimbo ou cigarro de palha.

riscos e motivos para protege-lo
É pouco conhecida fora de suas áreas de ocorrência e não é cultivada. Sua
conservação e difusão entre a população se faz muito importante para sua
conservação, já que é nativa de um hábitat bastante ameaçado pela expansão
da fronteira agrícola e pecuária. Segundo dados oficiais, o Cerrado já perdeu
mais de 50% de sua cobertura vegetal.

C E N T R O

64

21 M A MA- CADE LA

O E S T E

N.

Passiflora trintae Sacco

G O S T O

|
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A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CENTRO-OESTE

NORTE E NOROESTE DE
MATO GROSSO / GOIÁS /
DISTRITO FEDERAL

ÁREAS DE TRANSIÇÃO
ENTRE CERRADO E
AMAZÔNIA

NORTE

As folhas do maracujazeiro são muito utilizadas como base de infusões que
serão bebidas com o propósito de auxiliar no tratamento de infecções externas, bem como insônia e hipertensão.

SAZONALIDADE

i m p o r ta n c i a lo c a l
DE NOVEMBRO A MARÇO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO

FRUTO ARREDONDADO DE CASCA
VERDE.

BASTANTE ÁCIDO

IN NATURA

CONSISTÊNCIA

FOLHAS

GELATINOSA

O

O maracujá-de-cobra é uma espécie de valor medicinal muito forte para as
comunidades que o utilizam. De modo que recorrer a tratamentos alternativos
em vez de medicamentos sintéticos é uma prática corriqueira e usual nessas
comunidades, principalmente em se tratando do ambiente rural, onde o acesso
a hospitais é restrito. Além disso, a importância desse maracujá reside em sua
contribuição para a biodiversidade da flora local e da fauna, ao passo que serve
de abrigo para outras espécies animais e de alimento para roedores e insetos.

INFUSÕES

maracujá-de-cobra é uma espécie encontrada em diferentes tipos
de vegetação, especialmente em zonas conhecidas como juquira,
áreas de reflorestamento natural, entre a Floresta Amazônica e o
Cerrado. A área se estende desde Mato Grosso até o Pará, passando por Goiás, Distrito Federal e Tocantins. O nome “de-cobra” foi originado
pelo fato de a planta ter características de trepadeira, entrelaçando-se em
outras plantas vizinhas e assim, fundindo-se à vegetação. Além disso, a planta
do maracujá-de-cobra é bastante resistente porque aguenta as altas tempe-

riscos e motivos para protege-lo
A dificuldade da propagação, ou seja, do plantio desse tipo de maracujá por
meio de estacas ou sementes, é um fator que impede a preservação direta da
espécie. Sendo assim, a manutenção do maracujá-de-cobra depende quase
exclusivamente da proteção da vegetação onde ele se encontra, bem como
o ecossistema. Porém, o avanço da monocultura e da atividade pecuária são
fatores que ameaçam a permanência do maracujá e corroboram com a tese
de extinção da espécie.
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raturas do Cerrado, além de tolerar períodos de seca e de queimadas, eventos
comuns a esse ecossistema. O fruto, por sua vez, também apresenta grande
durabilidade após a colheita, e quando maduro, cai ao chão e serve de alimento para diversos insetos e roedores. O maracujazeiro também pode servir
de abrigo para morcegos e primatas. A polpa do fruto é rica em vitaminas C
e E, além de carotenoides e compostos fenólicos, substâncias antioxidantes
relacionadas ao retardo do envelhecimento. Floresce de setembro a dezembro e frutifica de janeiro a agosto. Apresenta frutos arredondados, amarelados
quando maduros, aromáticos, carnosos e com sabor ácido, com alto teor de
antioxidantes e outros compostos bioativos.

-

22 M A RAC U JÁDE - C O B RA

C E N T R O

N.

23 M A RI A- PR E TA
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg

B R A S I L
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A maria-preta se presta para a preparação de vários itens culinários, desde doces até sorvetes, geleias e sucos. Também é muito consumida fresca,
como fruta. As folhas, a casca do caule e as raízes podem ainda ser empregadas na aromatização de bebidas alcoólicas, como a cachaça, ou ainda para a
aromatização de chás.

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CENTRO-OESTE

MATO GROSSO /
MATO GROSSO DO SUL

CERRADO
PANTANAL

SUDESTE

/ SUL

SAZONALIDADE

A PARTIR DE MAIO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO

O FRUTO APRESENTA CASCA DE COR
VARIÁVEL, DE VERMELHA A PRETA,

LEVE E ADOCICADO

IN NATURA, DOCES, GELEIAS,

CONSISTÊNCIA

FOLHAS, CASCA DE
CAULE E RAÍZES

CREMOSA

AGENTES AROMATIZANTES

SUCOS, SORVETES

REVESTINDO UMA POLPA CREMOSA
DE COR AMARELADA, QUE ABRIGA
SEMENTE DE COR CREME.

A

A maria-preta é mais uma espécie de planta, no caso da fruta, em que reside
o inventário da biodiversidade do Brasil. Em se tratando de uma espécie nativa, é natural que sejam identificados diversos usos tradicionais, como o das
comunidades indígenas, bem como outros usos de comunidades tradicionais
e rurais. Com o tempo, essas mesmas comunidades aprenderam a extrair o
que há de melhor que pode ser aproveitado da planta, sendo solução para
alimentação, bem como para a cura de algumas doenças.

maria-preta é um fruto presente em diversas regiões do Brasil, da
família das Myrtaceae, com flores brancas, perfumadas e muito
atrativas aos insetos, servindo para a produção de mel, além de
produzir um fruto de coloração escura, utilizado por comunidades
indígenas como matéria-prima de bebidas fermentadas, e no Pantanal, como
isca para a pesca. Quando madura, atrai também muitos pássaros. Em algumas
localidades do Cerrado, as comunidades utilizam a maria-preta como agente
diurético e depurador do sangue por meio da extração do óleo essencial.

riscos e motivos para protege-lo
O avanço do cultivo da soja, bem como de outras commodities no território do
Cerrado vem diminuindo gradual e paulatinamente a área original de cobertura de mata nativa. Dessa forma, com a redução do hábitat natural da maria
-preta, bem como de outras espécies de plantas e animais, essas espécies
correm o risco de desaparecimento.
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A planta é rústica e bastante resistente à seca e a temperaturas altas, características comuns ao clima do Cerrado, podendo também ser empregada em
projetos paisagísticos por causa de seu aspecto estético.

-

(MURTA, GUAMIRIM, CAMBUÍ)

C E N T R O

N.

G O S T O

|

B R A S I L
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CATEGORIA

PÃES, DOCES E BISCOITOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

CENTRO-OESTE

LUZIÂNIA
(GOIÁS)

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

O

MARMELO, DEPOIS DE COLHIDO, LIMPO E RETIRADAS AS SEMENTES,

É LEVADO PARA SER COZIDO EM ÁGUA QUENTE.

MARMELO
AÇÚCAR
ÁGUA

APÓS O COZIMENTO,
COM O AÇÚCAR E

MARMELO É MOÍDO A FIM DE FORMAR UM PURÊ.

O
A

ÁGUA, AO FOGO, DEIXA-SE COZINHAR ATÉ QUE SEJA FORMADA UMA CAL-

DA GROSSA, MOMENTO PERFEITO PARA QUE SEJA ADICIONADA A MASSA
DE MARMELO.

A marmelada de Santa luzia é um produto que reúne história, tradição e conhecimento local. À medida que o Arraial de Santa luzia foi se desenvolvendo, produtores de marmelo e marmelada conseguiram fazer valer a desde já
reconhecida fama do doce até os dias de hoje. Dessa forma, o doce preserva
a cultura da marmelada, bem como a receita de família e os conhecimentos
do saber fazê-lo. Desse modo, foi esse doce o responsável pela criação de
emprego e renda para diversas famílias no passado e continua sustentando
famílias que hoje ainda sobrevivem da produção de marmelada. Os produtores de marmelo, por sua vez, apesar de poucos, também são beneficiados
da fama e prestígio adquiridos ao longo do tempo e que conquistou o gosto
popular e em especial o apreço de dom Pedro II e do presidente juscelino
Kubitschek.

O DOCE DEVE SER COZIDO ATÉ ENGROSSAR BEM. A MARME-

riscos e motivos para protege-lo

LADA PRONTA É COLOCADA EM CAIXINHAS DE MADEIRA E, QUANDO FRIA,
É LEVADA AO SOL PARA CURAR.

MODALIDADE DE CONSUMO

SOBREMESA OU ACOMPANHADA DE QUEIJO.

A

marmelada de Santa luzia é um doce típico da região de luziânia,
no estado de Goiás, que ainda segue passos muito artesanais de
produção, desde o fruto, o marmelo, até a embalagem do produto
final. O nome se dá porque no passado a cidade de Luziânia era
Arraial de Santa luzia e o nome da marmelada permaneceu até hoje. O doce

Como a produção de marmelo é um cultivo quase exclusivamente dedicado à
fabricação da marmelada, diversos produtores da fruta se viram na necessidade de diversificar a lavoura, abandonando seu cultivo. Os produtores de marmelada, sem opção, passaram a comprar marmelo de outros estados, como
São Paulo, como alternativa ao abandono da produção. Do mesmo modo, a
produção artesanal da marmelada de Santa luzia tem diminuído, em razão da
crescente industrialização, fazendo com que produtores artesanais tradicionais abandonem a prática.
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é produzido por comunidades quilombolas, descendentes de escravos que
fundaram as comunidades de luziânia, Mesquita e Xavier, entre os séculos
XVII e XVIII. Hoje, cerca de 30 famílias trabalham com a produção da marmelada de luziânia em todas as três comunidades, por meio de associações
que incluem produtores do marmelo e da marmelada, chegando a produzir
1 tonelada de marmelada por produtor ao ano. A receita dessa marmelada,
em especial, requer o uso do marmelo encontrado em luziânia, uma espécie
portuguesa do marmelo (Cydonia oblonga) e uma receita que foi passada de
pai para filho ao longo de gerações.

-

24 M A RM EL ADA DE
SA NTA LU ZIA

C E N T R O

N.
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Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. ex DC.

Seus frutos devem ser colhidos no início da queda espontânea, quando atingem a cor escura. Depois, é necessário deixar os frutos dentro de um saco
plástico para garantir uma maturação uniforme, para que a polpa apodreça
parcialmente, fato que facilita a separação da semente e da polpa, por meio
de lavagem com água. Além do potencial gastronômico, o fruto pode ser utilizado para ornamentação.

D O

G O S T O

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

CENTRO-OESTE

NORDESTE / NORTE
SUDESTE

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

/

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

MATO GROSSO /
MATO GROSSO DO SUL

CERRADO
AMAZÔNIA

SAZONALIDADE

DE NOVEMBRO A JANEIRO

COLHEITA

VISUAL

SABOR

FRUTOS MARRONS, COM POLPA
CARNOSA.

ADOCICADO
FRUTO

CONSISTÊNCIA

IN NATURA, DOCES,
SUCOS

MACIA E SUCULENTA

É

A marmelada-de-cachorro é usada no Brasil, de várias formas e como planta
medicinal, devido a seus efeitos diuréticos e anti-inflamatórios das vias urinárias.

riscos e motivos para protege-lo
MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL

Além de ser utilizada por comunidades locais na produção de doces, serve de
alimento para muitos pássaros e mamíferos, entre eles o lobo-guará, que corre risco de extinção, contribuindo para a manutenção local dessas espécies.
Tem grande potencial, mas é pouco aproveitada; pode substituir com sucesso
o marmelo (Cydonia oblonga), que não é nativo.

uma árvore pequena pertencente à família das Rubiaceae, geralmente variando de 1 m a 6 m de altura. É dioica, isto é, apresenta flores
masculinas e femininas em plantas diferentes, ambas de coloração
branca, formadas de outubro a dezembro. Os frutos são globosos,
marrons, com polpa carnosa e sabor adocicado, com maturação de novembro
a janeiro.

Apesar de ter ampla ocorrência em hábitats naturais, a marmelada-de-cachorro é raramente cultivada. Está ameaçada em razão do grande desmatamento para a pecuária e a agricultura extensiva, principalmente no Cerrado.
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(MARMELADA-PRETA, MARMELADADE-CAVALO)

-
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25 M A RM EL ADADE - CACH OR R O

C E N T R O

N.

|
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O melãozinho-do-campo, além de apreciado in natura, mesmo sendo ácido,
e na forma de doces, sucos, geleia e sorvete, também é utilizado na medicina
popular para tratar problemas estomacais, diabetes, pedras nos rins e doenças da pele.

A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CENTRO-OESTE

GOIÁS /
MATO GROSSO

CERRADO

NORDESTE

O melãozinho-do-campo também serve de alimento para espécies de animais encontradas no bioma, como o lobo-guará, a raposa-do-campo e o cachorro-do-mato, atraídos pelos frutos maduros. As sementes também servem
de alimento para pássaros do Cerrado. A planta não pode faltar em projetos
de recuperação de ambientes campestres dos cerrados, pois seus frutos alimentam a fauna em épocas de escassez de alimentos.

SAZONALIDADE

DE ABRIL A JULHO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTA ARREDONDADA, DE CASCA
VERDE E POLPA BRANCA.

ADOCICADO E ÁCIDO
FRUTO

CONSISTÊNCIA

IN NATURA, GELEIA,
SUCOS, SORVETE,
DOCES

MACIO

O

i m p o r ta n c i a lo c a l

nome popular da fruta encontrada no Cerrado não está equivocado: é uma espécie nativa muito semelhante a melões e melancias,
pertencente à família das Cucurbitaceae. Sua casca apresenta listras
que variam entre dois tons da cor verde; a polpa apresenta sabor
de “água com açúcar” e pode ser consumida in natura. A fruta desenvolve-se
em uma trepadeira herbácea e cresce rasteiramente. A germinação tem início

riscos e motivos para protege-lo
A planta se alastra rapidamente e é considerada praga em pastagens, fato que
a transforma em um dos frutos do Cerrado que correm risco de desaparecer.

75

O E S T E

Melancium campestre Naudin

após 25 dias e pode durar até 65 dias. Seus ramos podem atingir de 2 a 5 m
de comprimento. As folhas apresentam formato de coração (cordiforme), têm
textura áspera e são utilizadas na medicina popular como vermífugo e para o
tratamento de problemas intestinais. Os frutos começam a aparecer entre seis
e nove meses após o plantio, e amadurecem durante a seca – entre os meses
de abril a julho.

-

(CABACINHA, FRUTO-DE-COBRA)

B R A S I L

74

26 ME L ÃOZI NHODO - CA M PO

C E N T R O

N.

27 P E RA-D O - CER R ADO

B R A S I L

|
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Os frutos são consumidos in natura preferencialmente na forma de sucos com
leite, ou usados para fazer sorvete, bolos, geleia e doces em compota.

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CENTRO-OESTE

DISTRITO FEDERAL / GOIÁS /
MATO GROSSO / MATO GROSSO
DO SUL

CERRADO

SUDESTE

SAZONALIDADE

// Eu nem tinha começado a conversar com aquela moça, e

DE DEZEMBRO A JANEIRO

COLHEITA

Os frutos podem ser consumidos in natura, ou sob a forma da deliciosa “limonada-de-cabacinha-do-campo”, famosa na obra do escritor Guimarães Rosa,
Grande Sertão: Veredas -

a poeira forte que deu no ar ajuntou nós dois, num grosso rojo
MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

FRUTOS GRANDES, VERDE10 CM DE
COMPRIMENTO.

AMARELADOS, COM

SABOR
ÁCIDO, LEVE
ADSTRINGÊNCIA

CONSISTÊNCIA

mulher, tomei refresco, limonada de pêra-do-campo. //
FRUTO
SUCOS, SORVETE,

GELEIA, COMPOTAS

CARNOSA-SUCULENTA

A

avermelhado. Então eu entrei, tomei um café coado por mão de

riscos e motivos para protege-lo
Com a devastação do bioma Cerrado, a pera-do-Cerrado corre o risco de desaparecer juntamente com outras espécies nativas.

fruta, essencial em projetos de recuperação do Cerrado, é uma planta da família das Myrtaceae. Com baixa ocorrência natural, é pouco conhecida, sendo raramente cultivada em pomares domésticos.
Cresce em forma de touceiras, variando de 60 cm a 2,5 m de altura.

A beleza da pera-do-Cerrado é potencializada com as flores brancas, que
surgem em formato de guarda-chuva, perfumadas, formadas de outubro a

77

O E S T E

Eugenia klotzschiana O.Berg
76

novembro. Os frutos, de coloração verde-amarelada, maturam de dezembro a
janeiro. O sabor ácido e o tamanho (atingindo cerca de 10 cm de comprimento)
justificam o nome indígena cabamixá-açu, em que “açu” significa “grande” em
tupi-guarani, enquanto “cabamixá” se refere ao sabor acidulado: significa “erva
que dá fruto que aperta a língua”.

-

(PERA-DO-CAMPO, PERINHA-DO-CAMPO)

C E N T R O

N.

28 PIM ENTA- C U MAR I
(COMARI, CUMARI-MIÚDA)

Os frutos, de forte pungência, são pequenos e apresentam formato arredondado, de aproximadamente 1 cm de comprimento e 0,5 cm de largura. Quando atingem o amadurecimento, entre janeiro e fevereiro, apresentam a cor
vermelha e podem ser descolados facilmente da planta.

Capsicum praetermissum Heiser & P.G.Sm.

B R A S I L

78

D O

G O S T O

|

No Brasil, além de ser utilizada em conserva, em molhos e temperos, muitas
pessoas gostam de cortar uma ou duas pimentas-cumari sobre seus pratos e,
logo em seguida, colocar arroz e feijão sobre elas, misturando muito bem. O
arroz com feijão é um dos pratos mais típicos da culinária brasileira e fica com
um sabor indescritível ao receber o toque especial da pimenta cumari.

A R C A

CATEGORIA

CONDIMENTOS E
ESPECIARIAS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CENTRO-OESTE

GOIÁS

CERRADO

SUDESTE

/ SUL

A cumari faz parte da herança cultural alimentar da Região Centro-Oeste e
tem uma forte relação com a gastronomia regional do estado de Goiás. Porém, não é preciso aguardar o amadurecimento dos frutos da pimenteira para
consumi-los: eles geralmente são consumidos ainda verdes no formato de
conserva. A prática é potencializada por um constante problema pós-colheita:
delicados, os frutos entram em rápido processo de decomposição.

SAZONALIDADE

DE JANEIRO A FEVEREIRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL

i m p o r ta n c i a lo c a l

VISUAL

SABOR

FRUTO

COLHIDA VERDE, COM SEMENTES DE
COR VERMELHA QUANDO MADURA.

FORTE PUNGÊNCIA,
AROMÁTICO

CONSERVAS,

Essa espécie de pimenta é muito procurada por pássaros, que são imunes ao
ardor dos frutos e realizam o trabalho de dispersão das sementes.

FRESCO,

MOLHOS, TEMPEROS

riscos e motivos para protege-lo

A

espécie faz parte do gênero Capsicum, que agrupa todas as pimentas ardidas, pertence também à família das Solanáceae. Similar à pimenta cumari presente na Amazônia, apresenta duas
ou mais flores por nó e sempre tem tamanho pequeno, nas cores
branca ou roxa. Muito procurada por insetos, a polinização das flores se dá
principalmente por esses animais e pelo vento, ocasionalmente ocorrendo
também pelas aves.

O crescente desmatamento do Cerrado brasileiro e a alta perecibilidade colocam essa espécie de pimenta em risco de extinção. Em restaurantes, é comum ver as pimentas em conserva darem lugar a molhos de pimenta industrializados, cujo ingrediente principal não faz parte de um dos biomas mais
degradados do mundo.

C E N T R O

-

usos gastronomicos tradicionais
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N.

N.

29 PIMENTA-DE-MACACO
(PACHINHOS, ESFOLA-BAINHA)

usos gastronomicos tradicionais

Xylopia aromatica (Lam.) Mart.

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

DISTRITO FEDERAL / GOIÁS /
MATO GROSSO DO SUL

CERRADO

REGIÕES

CENTRO-OESTE

NORDESTE / SUDESTE
/ SUL

CONDIMENTOS E
ESPECIARIAS

As sementes da pimenta-de-macaco apresentam sabor semelhante ao da
pimenta-do-reino, e são utilizadas pelos povos tradicionais e indígenas. Também é usada como inseticida, e sua infusão muito aplicada em curar problemas gástricos e como afrodisíaco. As flores servem para a extração de óleo
aromático, usado em perfumaria, e a casca para a fabricação de cordas, redes
e estopa.

SAZONALIDADE

riscos e motivos para protege-lo
DE ABRIL A JULHO

COLHEITA

A espécie caiu em desuso na gastronomia, pois sua árvore passou a ter maior
valor pela madeira para a fabricação de ferramentas ou para outros usos.
MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL

VISUAL

SABOR

SEMENTE

FRUTOS CARNOSOS, VERDES POR

APIMENTADO E RESINOSO

CONDIMENTO

FORA E AVERMELHADOS POR DENTRO,
ABREM-SE QUANDO MADUROS,

EXPONDO AS SEMENTES PRETAS.

A

pimenta-de-macaco, também conhecida pelos nomes populares
pimenta-de-negro, pachinhos, esfola-bainha e pindaíba, pertence
à família botânica das Annonaceae, com distribuição ampla, mas
de baixa frequência. Ela tem crescimento lento, podendo atingir
cerca de 4 a 6 m de altura. Suas flores são brancas e se abrem, principalmente, de setembro a novembro. Sua produção, em media, é de 20 kg por árvore,
sendo bastante procurada pela avifauna. É uma árvore pioneira, sendo utilizada para o reflorestamento e a preservação do Cerrado.

C E N T R O

-

B R A S I L

|
D O

G O S T O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA

A R C A

81

O E S T E

utiliza-se macerando a semente madura e misturando-a, como condimento,
ao alimento desejado. Os frutos são utilizados como condimento, substituindo com vantagem a pimenta-do-reino, podendo ser conservados por tempo
indeterminado em aguardente ou vinagre. Muito comparada à pimienta-deSichuan, proveniente da China.
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30 PIXÉ

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

CENTRO-OESTE

CUIABÁ
(MATO GROSSO)

CEREAIS E FARINHAS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

A RECEITA É PREPARADA
LHO-PIPOCA TORRADO E
MILHO
CANELA
AÇÚCAR

COM MILHO CHAMADO “BRUTO” OU COM O MI-

MOÍDO, ACRESCIDO DE CANELA E AÇÚCAR, QUE

FUNCIONAM COMO CONSERVANTE NATURAL.

OS

INGREDIENTES SÃO MA-

CERADOS EM PILÃO E POSTERIORMENTE PENEIRADOS.

A

PAÇOCA PODE

SERVIR COMO SUBPRODUTO PARA A ELABORAÇÃO DE OUTRAS RECEITAS,
COMO BOLOS, DOCES E MINGAUS.

POR

SER UM PRODUTO COM POUCA

UMIDADE, TAMBÉM É CONSUMIDO COMO APERITIVO PARA ACOMPANHAR
DOSES DE CACHAÇA.

MODALIDADE DE CONSUMO

PURA OU PARA ENRIQUECER DOCES, MINGAUS E LEITES.

V

ersão cuiabana da paçoca, o piché é feito com milho, canela e açúcar. A qualidade e a quantidade dos insumos são dois fatores que
determinam a diferença entre os pichés fabricados em ambientes
familiares, que se baseiam em receitas repassadas entre as gerações. A paçoca é geralmente servida em cones de papel ou em potinhos.

Seu modo de preparo artesanal tem sido substituído por processos mecânicos, o que impacta negativamente nas características finais do sabor. Além
da economia marcada pela criação de gado, o estado de Mato Grosso tem
expandido cada vez mais as monoculturas erguidas com agrotóxicos e mudanças genéticas. O milho crioulo utilizado nessa receita tradicional tem sido
substituído pelo transgênico.

O E S T E

B R A S I L

|
G O S T O
A R C A

D O

riscos e motivos para protege-lo

83

-

O alimento é produzido artesanalmente e pode ser encontrado apenas em
locais como feiras e mercados populares. A importância da receita foi ressaltada pelo poeta local Moisés Martins, que dedicou a poesia Tempo e Vento ao
produto genuinamente matogrossense. O trabalho literário foi musicalizado
em ritmo de rasqueado, típico da região, e se transformou em hino cultural de
Mato Grosso. A importância gastronômica do produto também está atrelada à
economia local: o piché serve de sustento de famílias que vivem na informalidade e também já foi base de alimentação da merenda escolar.

82

C E N T R O

N.

G O S T O

|
A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

CENTRO-OESTE

NHECOLÂNDIA
(MATO GROSSO DO SUL)

QUEIJOS E LATICÍNIOS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

O queijo nicola preserva em si a história da região, da população local e das
famílias que o produzem. Esse queijo leva consigo o passado dos peões de
comitiva que buscavam ocupar aquela região e por ali se instalaram, enriquecendo a paisagem local e contribuindo com essa receita. Além disso, o queijo
preserva em si o terroir em que está inserido. Desde os animais dos quais
se retira o leite até o clima das localidades em que é produzido são fatores
determinantes da qualidade final do produto, bem como do significado que o
queijo nicola tem para a comunidade local e para a riqueza cultural do Brasil.

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

O

QUEIJO COALHADO E FORMATADO EM CABAÇA DEVE SER POSTO PARA

SECAR E PARA GOTEJAR POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TELAS DE ALGODÃO,

SENDO QUE PARA A VERSÃO DEFUMADA É UTILIZADO O CALOR DE FOGÃO

riscos e motivos para protege-lo

A LENHA QUE, AO MESMO TEMPO QUE EFETUA A SECAGEM, DÁ O CARÁTER
DEFUMADO AO QUEIJO.

LEITE CRU

É UM ELEMENTO IMPORTANTE NA FABRICAÇÃO DO

QUEIJO NICOLA A UTILIZAÇÃO DE COLHER DE PAU.

É

PRECISO UMA GRANDE QUANTIDADE DE LEITE PARA PREPARAR O QUEI-

JO

NICOLA: APROXIMADAMENTE 10 LITROS PODEM RENDER APENAS 350

GRAMAS, O QUE FAZ COM QUE O QUEIJO ARTESANAL APRESENTE UM VALOR
ELEVADO.

MODALIDADE DE CONSUMO

COMO PETISCO OU EM RECEITAS COMO O CHIPAGUAÇU, SOPA PARAGUAIA
E BOLOS SALGADOS À BASE DE MILHO-VERDE.

O

queijo nicola é um queijo artesanal feito de leite cru e formatado
em cabaça que tem como ponto de origem o período em que os
peões de comitiva desbravavam a região do Pantanal. Tempos depois, várias fazendas foram criadas na região, junto com a tradição

Por não estarem amparados por legislação sanitária que autorize e legalize
sua atividade, os produtores de queijo à base de leite cru enfrentam barreiras
instaladas para a comercialização do produto, evitando que o mesmo seja
divulgado além das atuais fronteiras. Do mesmo modo, o alto custo de produção e por consequência o preço desanima produtores e consumidores do
queijo que podem, ao longo do tempo, deixar de vê-lo como um produto de
qualidade que merece ser produzido e comercializado.

O E S T E

B R A S I L

Existem três variações do produto final, podendo ser comercializado como
queijo fresco e queijo curado, com tempos de cura que variam de dez a 30
dias, respectivamente, ou ainda como queijo defumado. A escolha fica para o
produtor e o consumidor, que para ter acesso ao queijo, tem de ir às propriedades produtoras, geralmente às sextas-feiras.

85

-

84

do queijo nicola, que homenageia a região de Nhecolândia, a zona precursora
da produção desse queijo. O gado de leite é criado solto e livre para a pastagem, fator que definitivamente contribui para as características únicas do
produto.

C E N T R O

31 QUEI JO NICOLA

N.

32 T RIGO-VE ADEIR O
Triticum aestivum L.

B R A S I L
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Hoje distribuído pela Embrapa para agricultores locais, o trigo-veadeiro é uma
espécie nativa utilizada na panificação e em bolos, tortas e biscoitos.

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

CATEGORIA

CEREAIS E FARINHAS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CENTRO-OESTE

CHAPADA DOS VEADEIROS
(GOIÁS)

CERRADO

SAZONALIDADE
SEMEADURA

COLHEITA

DE JANEIRO A FEVEREIRO (SEQUEIRO)
DE ABRIL A MAIO (TRIGO IRRIGADO)

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

O FRUTO É DO TIPO CARIOPSE,
CUJA FORMA É OVOIDE, ENTUMECIDA,

AMENDOADO

DE COLORAÇÃO AMARELA
AVERMELHADO.

DE AGOSTO A SETEMBRO
(APÓS 110 A 120 DIAS DO PLANTIO)

CONSISTÊNCIA

TRIGO
PANIFICAÇÃO EM GERAL,

riscos e motivos para protege-lo

BOLOS, BISCOITOS

TENRA FARINÁCEA

O

Foi muito cultivado entre os séculos XVIII e XX, na região da Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás, entre os municípios de Colinas do Sul, Cavalcante
e Alto Paraíso, chegando a produzir e exportar 30 toneladas por mês no final
do século XIX, mas tendo quase desaparecido por completo em virtude da
introdução de variedades mais comerciais. Em paralelo, a Cidade da Fraternidade é uma comunidade localizada próximo de Alto Paraíso, que desde 2005
vem tentando reproduzir o cultivo do trigo, após ter conseguido sementes
junto ao Cenargen.

trigo-veadeiro é uma variedade brasileira do trigo comum, pertencente à família das Poaceae, muito bem adaptada ao Cerrado e
com alta produtividade.

Conta a história que esse trigo teria chegado por meio de uma família de egípcios, que plantou e distribuiu, nessa região, o trigo conhecido
localmente como camuti.

O fato é que o trigo-veadeiro é reconhecido pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia como da variedade crioula kamut, de coloração avermelhada, e baixo teor de glúten. A variedade consta em seu banco de sementes
e está disponível para distribuição a agricultores familiares da região.

87

O E S T E

A maior parte dos trigos introduzidos no Brasil não apresentou adaptação às
condições de cultivo. Os agricultores então plantavam uma mistura de tipos,
com os trigos mais adaptados permanecendo em cultivo; vários deles sobreviveram ao longo dos anos. Esses trigos são conhecidos como trigos coloniais, locais, crioulos, nativos ou indígenas. Entre eles, está o trigo-veadeiro.

-

(CAMUTI, KAMUT)

C E N T R O

N.

33 YÜGÜ H
(YÜKÜH)

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

D O

G O S T O

Para produzir o sal, as mulheres entram na água para puxar as folhas até a
margem, onde os homens a recolhem e as espalham pra secarem ao sol.
Para não comprometer a produção de novas folhas para safras subsequentes,
os aweti cuidam para tirar apenas as folhas que estão fora da água, evitando
de extrair todas as raízes enterradas na lama. Depois de secas, as folhas são
queimadas e as cinzas daí resultantes são levadas para dentro da casa. Ali,
misturadas dentro da água a decantação resultante é o sal vegetal dos aweti
também chamado de yügüh.
CATEGORIA

CONDIMENTOS E
ESPECIARIAS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

AGUAPÉ

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

CENTRO-OESTE

MATO GROSSO /
MATO GROSSO DO SUL

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

A PLANTA É COLHIDA APENAS EM UMA ÉPOCA DO ANO, DE JULHO A SETEMBRO,
ÉPOCA DE SECA DOS RIOS; A PRODUÇÃO DO SAL ESTENDE-SE ATÉ OUTUBRO.
A PLANTA É COLOCADA PARA SECAR, TRITURADA, TORRADA, MISTURADA COM
ÁGUA, COZIDA, COADA E POSTA NOVAMENTE PARA SECAR.

MODALIDADE DE CONSUMO

UTILIZADO PARA SALGAR OS ALIMENTOS

O

yügüh (chamado assim pelos povos pertencentes à família linguística tupi-guarani) é um sal produzido pelos indígenas do Xingu
– principalmente os kamayurás, aweti e os yawalapitis – a partir
do aguapé, uma planta aquática nativa da Amazônia. Tradicionalmente usado na alimentação, era fornecido principalmente pelos mehinako, e
provinha do cozimento das cinzas dessa planta.

riscos e motivos para protege-lo
É um produto raro, produzido de uma planta sazonal, local e indígena. A técnica é artesanal, e os indígenas dizem que o produto tem propriedades medicinais, diferentes das do sal marinho.

O E S T E

B R A S I L

|

O sal é um capítulo à parte na alimentação dos mehinaku. Eles são um dos
poucos índios do Alto Xingu que ainda preparam e consomem o sal vegetal,
extraído da folha do aguapé.

89

-

Os yawalapiti e os kamaiurá vivem na região conhecida como Alto Xingu, povoada por grupos que falam vários idiomas, mas que compartilham em grande
medida um mesmo repertório cosmológico, com modos de vida semelhantes
e articulados por trocas comerciais, casamentos e cerimônias interaldeias.
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34 ALFENIM

i m p o r ta n c i a lo c a l
O alfenim tem origem na tradição árabe de manipulação e transformação do
açúcar, levada até o Brasil pela influência portuguesa. Com a cultura da cana-de-açúcar, o doce se tornou popular nas festas de rua do Nordeste e de
Goiás. Em Pirenópolis, os alfenins são produzidos no período de comemoração da Festa do Divino e recebem o nome de “verônicas”, estampados com
motivos religiosos. A preparação dos doces envolve a comunidade em geral
e representa uma tradição de quase dois séculos. Em Agrestina, interior de
Pernambuco, a família Zacarias Santos mantém a produção do doce há sete
gerações e é responsável por repassar a receita para outras famílias da região.
O doce é presença indispensável na Festa de Nossa Senhora do Desterro,
mas pode ser encontrado na cidade e em alguns municípios vizinhos durante
todo o ano.

A R C A

D O

G O S T O

|

B R A S I L

92

riscos e motivos para protege-lo
CATEGORIA
REGIÕES

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

AÇÚCAR

E ÁGUA SÃO LEVADOS AO FOGO PARA DERRETER, RETIRANDO

A ESPUMA QUE AFLORA À SUPERFÍCIE.

VINAGRE OU LIMÃO

ASSU
(RIO GRANDE DO NORTE)
AGRESTINA
(PERNAMBUCO)

NORDESTE

CENTRO-OESTE

PÃES, DOCES E BISCOITOS

AÇÚCAR
ÁGUA

AREA DE PRODUÇÃO

LIMÃO

OU VINAGRE SÃO ADICIO-

NADOS, PERMANECENDO NO FOGO PARA CHEGAR AO “PONTO DE BALA”.

ENTÃO,

É DESPEJADO EM UMA SUPERFÍCIE DE PEDRA OU MADEIRA, ONDE

VAI ESFRIAR.

A

MASSA É MANUSEADA E TRABALHADA COM A AJUDA DE

UMA ESPÁTULA E, DEPOIS, COM AS MÃOS ATÉ ADQUIRIR A TEXTURA, A

CONSISTÊNCIA E A COLORAÇÃO DESEJADAS. A PARTIR DAÍ, É CORTADA EM

PEQUENOS PEDAÇOS, MODELADOS COM FORMATOS DIVERSOS OU FORMAS
TRADICIONAIS.

MODALIDADE DE CONSUMO

CONSUMIDO COMO UMA BALA DE AÇÚCAR.

O

alfenim é um doce feito da mistura de açúcar, água e vinagre ou
limão, manipulada manualmente e esculpida em formato de animais, figuras humanas, flores, frutos e outros objetos.

A preparação trabalhosa do doce, que exige experiência e precisão, é um
dos motivos pelos quais o alfenim pode desaparecer. As poucas pessoas que
ainda conservam essa tradição são idosas, e as novas gerações desconhecem
completamente o produto, ou possuem lembrança vaga. Preservá-lo significa
garantir a continuidade de um saber popular que liga diversos povos e tradições ao longo da história.
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35 A RAÇÁ- MIR IM
(ARAÇAÍ, GOIABA-DA-GUINÉ)

fósforo e substâncias antioxidantes. A árvore do araçazeiro tem pequenas flores de coloração branca e aroma agradável. O araçá-mirim se diferencia do
araçá por ser menor e ter a polpa mais ácida. Seu fruto é do tipo baga globosa,
esférico, mede de 1,5 a 4,5 cm de diâmetro, de cor amarelo-pálida ou amarela,
quando maduro; tem polpa carnuda, com grande quantidade de pequenas
sementes.

Psidium guineense Sw.

B R A S I L
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usos gastronomicos tradicionais
A fruta é consumida in natura, cristalizada, podendo ainda ser utilizada em
deliciosas receitas, tais como geleia, compota, marmelada, suco e sorvete.

D O

A fruta mantém ligação com agricultores familiares, assentamentos e comunidades quilombolas do território do Recôncavo baiano.

A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORDESTE

RECÔNCAVO BAIANO
(BAHIA)

MATA ATLÂNTICA

SUDESTE

/ SUL

No meio rural, é uma árvore plantada nos quintais das famílias. Apresenta
grande potencial gastronômico e como fonte de renda extra, pela rusticidade
e pelo agradável sabor e benefícios nutricionais.

SAZONALIDADE

DE DEZEMBRO A MAIO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTA ESFÉRICA, MEDINDO DE 1,5
A 4,5 CM, DE COR AMARELA COM
POLPA BRANCA.

DOCE E ÁCIDO

CONSISTÊNCIA
CARNUDA, CHEIA DE
SEMENTINHAS

i m p o r ta n c i a lo c a l

FRUTA
IN NATURA, COMPOTA,

CRISTALIZADA, GELEIA,

MARMELADA, SORVETE, SUCO

O araçá-mirim tem uma polpa comestível de coloração branca, carnosa, mucilaginosa, com sabor adocicado e levemente ácido, além de ser palatável, e
proporcionar grandes benefícios nutricionais, por ser rica em vitaminas A, B, C,
e em proteína e carboidrato. As sementes são pequenas (2 a 3 mm), comestíveis e saborosas. O óleo retirado das folhas é conhecido pelas propriedades
medicinais, sendo utilizado como antidiarreico e antibiótico. E as raízes podem
ser utilizadas em tratamento diurético.

riscos e motivos para protege-lo

O

araçá-mirim é uma fruta não cultivada nativa do Brasil que pertence
à família Myrtaceae e é também encontrada em outros países da
América latina. O araçá é uma fruta com mais de 100 variações conhecidas, sendo a Mata Atlântica seu bioma típico, e de ocorrência
menor nos demais biomas. O araçazeiro é uma árvore que, geralmente, mede
6 metros, tem casca lisa e com aspecto craquelado; as folhagens, quando novas, mantêm coloração vermelho-alaranjado, e são ricas em cálcio, magnésio,

No Nordeste brasileiro, o araçá-mirim é pouco comercializado, por ser um
produto pouco cultivado devido às suas características – difícil manejo, maturação acelerada e tamanho pequeno.
O araçá-mirim é comum na Mata Atlântica e no Cerrado, áreas que vêm sendo
fortemente desmatadas. Além da perda de hábitat, o fruto é pouco conhecido e
seu cultivo, pouco rentável, dando espaço para outros cultivos mais lucrativos.
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36 A RATU

(CARAPINHA, MARINHEIRO)
Goniopsis cruentata Latreille

B R A S I L
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O aratu tem uma carne que se desprende com mais facilidade da carapaça, porém tem menos quantidade de carne e um sabor mais adocicado, se
comparado com outros caranguejos. Na culinária nordestina, o aratu pode ser
servido com uma salada vinagrete ou como caldo. Pode-se fazer pirão, que é
uma comida típica feita de farinha e o caldo do aratu enquanto quente.

CATEGORIA

A R C A

ou entre os ramos de vegetação. Assim como já aconteceu com o caranguejo
comum, a carne de caranguejo é rica em proteínas, vitaminas e sais minerais
e tem baixo teor de gordura.

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

SANTA LUIZA DO ITANHY
(SERGIPE)

PESCADO
E FRUTOS DO MAR

PERÍODO DE
PESCA

DE JUNHO A MARÇO

TÉCNICAS DE PESCA TRADICIONAIS

O ARATU É UM CRUSTÁCEO QUE SE REPRODUZ O ANO INTEIRO, ELE SOME
NOS MESES DE ABRIL A MAIO, UM PERÍODO NO QUAL ELE FAZ A TROCA DE
CARAPAÇA E DEVE SE ENTERRAR PARA SE PROTEGER DOS PREDADORES.
QUASE

TODA A PESCA DE ARATU É REALIZADA POR MULHERES, COM O

AUXÍLIO DE UMA VARA COM LINHA E ISCA, DEPOIS DE PESCADOS SÃO
COLOCADOS EM UM BALDE.

i m p o r ta n c i a lo c a l
O processamento do aratu, assim como a própria coleta, dá-se de forma artesanal. A “quebra” do crustáceo, processo extremamente dificultoso, desempenhado com grande destreza pelas próprias catadoras, auxiliadas por seus
familiares, ocorre muitas vezes no chão da varanda e consiste na retirada de
toda a carapaça do animal, deixando apenas a carne macia, chamada “catado”. O aratu também pode ser comercializado inteiro, porém a procura pelo
“catado” é muito maior.
A pesca do aratu é fonte de renda para as famílias locais, que preservam a
cultura da pesca passada de geração em geração entre as mulheres.

PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO
CARNE RETIRADA DA CARAPAÇA
COZIDA, FRITA

A

água dos mangues do estado de Sergipe, no Nordeste brasileiro,
sempre foi rica em diversas espécies de caranguejo. Na área de
Santa luiza do Itanhy, em particular, os mangues sempre foram
ricos em um caranguejo especial, de pequenas dimensões e de
carne saborosa e delicada, o aratu. A coleta de aratu sempre foi atividade feminina para a subsistência. O crustáceo vive no mangue, em buracos na areia,

riscos e motivos para protege-lo
Os coletores de aratu de Santa luiza do Itanhy percebem, de ano para ano, a
redução da quantidade de aratu em seus manguezais. Esse fenômeno é em
parte devido à criação intensiva de camarões na área, poluindo os manguezais com a ração usada para a alimentação. Outra razão é também a pesca ou
a coleta não sustentável dos recursos por parte de alguns coletores da área,
que pescam e consomem animais pequenos e fêmeas com ovas.
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37 A RROZ-VER ME LHO
Oryza sativa L.

B R A S I L
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O arroz-vermelho é uma espécie de arroz integral. Com muitos nutrientes, é
até utilizado como remédio em algumas regiões. Por sua bela cor, ganhou a
gastronomia, surgindo como uma opção ao arroz branco, e até na confecção
de saladas e risotos.

CATEGORIA

A R C A

da culinária regional, sendo considerado um alimento especial em casas de
família e em restaurantes do interior. Além disso, em alguns municípios do sul
do Ceará, o arroz-vermelho já foi um importante componente da dieta alimentar das mulheres no período pós-parto, pois acredita-se que o produto tenha
propriedades que ajudam na produção do leite materno.

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORDESTE

SANTANA DOS GARROTES,
VALE DO PIANCÓ
(PARAÍBA)

CAATINGA

CEREAIS E FARINHAS

i m p o r ta n c i a lo c a l

SAZONALIDADE
SEMEADURA

COLHEITA

DE DEZEMBRO A FEBRERO

DE ABRIL A MAIO
(APÓS 100 A 120 DIAS DO PLANTIO)
MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

O GRÃO É FINO E LONGO, COM
COLORAÇÃO AVERMELHADA.

AMENDOADO E CARREGA
NOTAS DE MEL

GRÃOS

CONSISTÊNCIA

(DOCE OU SALGADO)

COZIDOS

DURO

O

Dos pratos mais famosos com esse arroz se destacam: suã (vértebra) de porco
e arroz; rubacão, também conhecido como “risoto da Paraíba” – o prato leva
arroz, feijão, carne de sol e leite; arroz de leite e arroz-doce.

arroz-vermelho foi introduzido no Brasil pelos portugueses, no século XVI, no estado da Bahia. Ali, ele não chegou a prosperar, mas
teve grande aceitação no Maranhão nos dois séculos seguintes. Em
1772, por determinação da Coroa de Portugal, que só tinha interesse
na produção do arroz branco para suprir a metrópole, os agricultores foram
proibidos de plantar o arroz-vermelho no Maranhão. Com isso, a produção migrou para a região semiárida, onde ainda é encontrado, principalmente no estado da Paraíba. Ali, o arroz-vermelho constitui um dos principais ingredientes

A Paraíba é o estado que reúne a maior produção de arroz-vermelho no Brasil, sendo destaque especial o Vale do Rio Piancó, uma bacia hidrográfica de
solo naturalmente muito fértil, cujo isolamento geográfico e a completa inexistência de tecnologia para cultivo desse cereal não permitiram, até hoje, a
introdução de outro tipo de arroz. Com uma área anualmente plantada em
torno de 5.000 hectares, o Vale do Piancó constitui um verdadeiro refúgio do
arroz-vermelho no Brasil. O arroz-vermelho cultivado ali pode ser considerado
um produto ecologicamente limpo, pois nunca recebeu qualquer tratamento
com agrotóxico. Os sistemas de cultivo praticados atualmente são bastante
rudimentares.
Além de ser o componente básico da dieta alimentar das populações que
habitam grande parte do semiárido nordestino, ultimamente vem ocorrendo
uma demanda crescente por parte de restaurantes localizados em grandes
centros consumidores do país, como São Paulo, Rio de janeiro e Brasília.

riscos e motivos para protege-lo
Plantado predominantemente por pequenos agricultores como lavoura de
subsistência, esse arroz apresenta baixos níveis de produtividade.
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38 AZ EITE
D E DENDÊ D E PILÃO
N.

B R A S I L

A produção do óleo de dendê tem forte ocorrência geográfica no estado da
Bahia, nos territórios do sul da Bahia e no Recôncavo baiano. O fruto ainda é
encontrado em áreas de produção no Amazonas, no Pará e no Amapá.

G O S T O
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O azeite de dendê tem o cheiro das violetas, o sabor do azeite de oliva e tinge os alimentos com a cor do açafrão. Ele é composto por palmitina, oleína,
linolina, estearina e ácido palmítico, de cor avermelhada e sabor adocicado,
com aroma forte e consistência densa.

A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

SUL DA BAHIA E
RECÔNCAVO BAIANO
(BAHIA)

CONDIMENTOS E
ESPECIARIAS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

AZEITE DE DENDÊ É EXTRAÍDO DA PARTE EXTERNA DO FRUTO, DE MANEIRA

ARTESANAL, NO PILÃO, PELAS MÃOS DAS MULHERES QUILOMBOLAS, NA

BACIA

DO IGUAPE, E RESPEITA AS SEGUINTES FASES: SOBE-SE NO PÉ DO DENDÊ COM
UM PAR DE PEIAS DE AÇO E UMA MACHADINHA PARA CORTAR-LHE OS CACHOS,
QUE SÃO DESPENCADOS E DEPOIS LEVADOS AO FOGO.
ESPERA-SE ESFRIAR PARA INICIAR A PISA NO PILÃO.

DEPOIS

riscos e motivos para protege-lo

DE COZIDOS,

DEPOIS DISSO, É COLO-

CADO EM UMA VASILHA COM ÁGUA PARA BATER ATÉ QUE TODA A MASSA SAIA
DOS CAROÇOS E DOS BAGAÇOS.

EM SEGUIDA, FAZ-SE A TÊMPERA COM FOLHAS
LOCAIS E SE LEVA AO FOGO PARA APURAR. DEPOIS DE APURADO, COLOCA-SE
PARA ESFRIAR E SER ENGARRAFADO.
MODALIDADE DE CONSUMO
CONDIMENTOS E FRITURAS

O

O azeite de dendê dos quilombolas da Bacia do Iguape se diferencia da maneira tradicional de beneficiar o dendê, pelo uso de folhas locais, como a alfavaca.

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

O

DENDÊ

A comunidade quilombola situada na Bacia do Iguape tem uma culinária de raiz
afrodescendente. Em suas receitas, o azeite de dendê é um dos principais ingredientes para o preparo de moqueca de ostra, moqueca de peixe, vatapá, quiabada, farofa de dendê (mistura do óleo de dendê com a mandioca), além das
receitas cotidianas. O azeite de dendê é usado nas festas comemorativas e religiosas da comunidade, como o caruru de Cosme e Damião e a Festa da Ostra.

dendezeiro é uma palmeira de origem africana, da família das Arecaceae. Seu fruto, o dendê, é um pequeno coco, de cerca de 4 cm
de comprimento por 2,5 cm de diâmetro, de polpa avermelhada
e semente muito dura, que se aglomera em grandes cachos. Sua
frutificação se inicia quando a planta atinge cinco anos e chega à fase mais

A produção artesanal do azeite de dendê requer práticas, tradições e conhecimentos técnicos desenvolvidos pelos escravos. O processo é completamente
braçal, exige tempo e energia e, por isso, muitos produtores estão abandonando essa tradição. A produção industrial do dendê e o aumento da produção de cana-de-açúcar são fatores que colocam em risco parte da tradição
afro-brasileira e o modo de vida nas comunidades quilombolas.
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intensa quando a planta atinge 20 anos. uma palmeira pode dar até quatro
cachos por ano, com 500 frutos em média.

39 BA BAÇ U
(UAUAÇU)

têm valor comercial por ser a principal matéria-prima para a produção do óleo
de coco de babaçu.

Attalea speciosa Mart.
102
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O coco é geralmente coletado por mulheres chamadas de quebradeiras de
coco babaçu.
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A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORDESTE

LAGO DO JUNCO,
MÉDIO MEARIM
(MARANHÃO)

AMAZÔNIA
CERRADO

NORTE

SAZONALIDADE

DE AGOSTO A DEZEMBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTOS OVAIS ALONGADOS, DE
COLORAÇÃO CASTANHO, COM
SEMENTES, “CASTANHAS”, DENTRO.

ADOCICADO

CONSISTÊNCIA

SEMENTES
FARINHAS, ÓLEO, BEBIDAS

FARINÁCEA E OLEOSA

O

babaçu é um tipo específico de palmeira que cresce de forma extensiva no Nordeste do Brasil e produz um coco muito pequeno.
Sua árvore pode atingir de 10 a 30 m de altura e suas grandes folhas
arqueadas podem chegar a 8 m de comprimento. Cada palmeira
pode apresentar de três a cinco longos cachos de flores amareladas. O pico
de florescimento acontece entre janeiro e abril e os frutos amadurecem entre
agosto e dezembro. Cada cacho, por sua vez, pode produzir de 300 a 500 frutos. A casca do fruto é resistente e, em seu interior, há de 3 a 5 amêndoas que

O óleo extraído é usado para a fabricação de sabonete, cosmético, margarina, gorduras especiais e óleo de cozinha. Para extrair o óleo comestível, as
castanhas são torradas, esmagadas no pilão e misturadas a água quente, que
facilita a separação das partes oleosas das castanhas. A farinha do mesocarpo
do babaçu, rica em amido, é usada em receitas locais e para preparar uma
bebida nutritiva. Com o endocarpo, produz-se carvão. É possível ainda extrair
o palmito e, do caule da palmeira jovem, uma seiva com que, depois de fermentada, se produz vinho.

i m p o r ta n c i a lo c a l
A fruta do babaçu é um suplemento essencial na dieta e fonte de renda para
as famílias em comunidades rurais da região. Ainda hoje, tem um grande valor econômico porque rende um número infinito de produtos derivados. Da
castanha produz-se o óleo de babaçu, que tem aroma de avelã e é usado em
pratos regionais, especialmente aqueles à base de peixe. Os cocos são coletados nos babaçuais pelas quebradeiras, que, com um machado, quebram as
castanhas para extrair o óleo. Os cocos caem das árvores quando estão maduros e são coletados em pequenas áreas de terra trabalhadas coletivamente
pela comunidade local e por trabalhadores sem terra.
A produção de coco de babaçu está concentrada na parte sul do estado do
Maranhão, ao norte do estado de Tocantins e no estado do Pará. No sul do
Maranhão cerca de 1550 famílias de agricultores familiares e extrativistas vivem da produção do babaçu e produtos derivados.

riscos e motivos para protege-lo
A apropriação ilegal da terra por grandes empresas e o aumento do cultivo de
soja em grandes monoculturas industriais estão ameaçando a sobrevivência
da produção do coco de babaçu.
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40 BATATA- DA- SER R A
Ipomoea sp.

104

Diamantina, região de serras de aproximadamente 38.000 km², que abrange
28 municípios do estado da Bahia. Cresce apenas nas costas de altitude acima
de 800 metros.

B R A S I L
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A batata-da-serra é muito usada como salada (a batata crua é descascada,
picada e temperada com limão e sal). Por ter sabor neutro e ser rica em água,
está sendo usada em restaurantes da região como ingrediente para novas
receitas, como o ceviche, ou em sobremesas (acompanhando doce de banana, por exemplo). Só é servida em poucos restaurantes especializados em
comida local ou naqueles que usam ingredientes locais para a culinária contemporânea.

A R C A

CATEGORIA

LEGUMES, VERDURAS
E HORTALIÇAS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORDESTE

CHAPADA DIAMANTINA
(BAHIA)

CAATINGA

SAZONALIDADE

PLANTA ENDÊMICA

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

A BATATA DA SERRA SE DESENVOLVE

NEUTRO

EM DIFERENTES TAMANHOS, PODENDO
CHEGAR A ATÉ

7 KG. RICA EM

AMIDO, SUA POLPA SE ASSEMELHA
À PARTE INTERNA COM COLORAÇÃO
BRANCA DA MELANCIA.

CONSISTÊNCIA

RAIZ
CRUA, COZIDA

i m p o r ta n c i a lo c a l
Durante o ciclo do diamante, que durou no Brasil cerca de 150 anos, da segunda metade do século XVIII até o final do século XIX, a Chapada Diamantina
foi a principal região produtora de pedras preciosas do estado da Bahia. Estima-se que entre 1844 e 1871, no auge da exploração de diamantes no estado,
aproximadamente 25.000 pessoas migraram para as serras da Chapada, instalando-se em povoados que se transformaram nos municípios hoje existentes.
Os garimpeiros que ali viveram desenvolveram uma série de receitas com as
espécies que se adaptaram bem ao clima da região (banana, palma, jaca etc.)
e algumas nativas que descobriram, dentre as quais a batata. Por reter muita
água, costumava ser usada pelos garimpeiros como fonte de reidratação.

CROCANTE

riscos e motivos para protege-lo

A

batata-da-serra é a raiz tuberosa de uma trepadeira que se desenvolve no solo junto às pedras das encostas de algumas serras
da Chapada Diamantina, no estado da Bahia, Brasil. O tubérculo
não costuma ser cultivado, apenas colhido na natureza. Poucas
pessoas conseguem colher a iguaria, uma vez que os locais onde ela brota
são de difícil acesso. A batata da serra é variedade endêmica da Chapada

O fato de ser uma variedade local de distribuição restrita a uma região específica, a exploração extrativista ameaça a sobrevivência da batata-da-serra.
Além disso, as regiões de lençóis e do Vale do Capão estão sofrendo um
processo de especulação imobiliária e um aumento do número de construções, o que pressiona o hábitat natural da planta. A difusão de informações e
o incentivo ao consumo representam importantes estratégias de conservação
da espécie.
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41 CACAU-CA BR U CA
D O - S UL-DA-BAH IA
Theobroma cacao L.
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O plantio tradicional do cacau no sul da Bahia seguiu o sistema de “mata cabrucada”, por isso o nome cacau-cabruca, que é caracterizado pelo plantio
do cacau sob a sombra das árvores da Mata Atlântica e é utilizado na região
por mais de 200 anos. Essa prática foi e é considerada precursora dos atuais
sistemas agroflorestais.
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Povos indígenas preparavam infusões com as amêndoas do cacau e misturavam com plantas, como a pimenta e a baunilha. Com o tempo e com a adição
de açúcar, o consumo como bebida ficou popular. Hoje, o cacau é apreciado
em várias receitas, desde a barrinha de chocolate, um dos produtos mais famosos e cobiçados, até como ingrediente de bolos, biscoitos, tortas, licores,
mel de cacau, nibs, cocada, licor, manteiga e amêndoas caramelizadas.

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORDESTE

BAHIA

MATA ATLÂNTICA

CACAU

SAZONALIDADE

DE SETEMBRO A FEVEREIRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTOS COM O FORMATO
OVAL, SUPERFÍCIE LISA,

AMARGO NAS SEMENTES E
POLPA ADOCICADA

POLPA
IN NATURA, BEBIDAS

IMPERCEPTIVELMENTE SULCADA OU
RUGOSA, E SEMENTES ROXAS.

O

CONSISTÊNCIA

SEMENTES

SUCULENTO

TORRADAS, PROCESSADAS

Existem comunidades indígenas que cultivam cacau-cabruca orgânico no sul
da Bahia, tais como a comunidade tupinambá, da Serra do Padeiro, localizada
no município de Buerarema. Em alguns assentamentos rurais, como o Terra
Vista, localizado no município de Arataca, existem iniciativas de agricultores
familiares com produção de cacau-cabruca agroecológico. Contudo, nem
todo cacau cabruca é orgânico, já que o sistema cabruca indica o plantio do
cacaueiro sob as árvores nativas da mata, sendo facultativo o uso de agrotóxico. No entanto, com o objetivo de produzir frutos de base agroecológica,
grande parte das comunidades e fazendas no sul da Bahia produz cacau-cabruca orgânico.
Tudo isso explica por que a região é conhecida como a Região do Cacau,
tendo grandes escritores, como jorge Amado, para contar sobre sua história,
de modo que o cacau seja um legado cultural e histórico da região. Assim,
grande parte do turismo é regida pela fama do cacau e do chocolate.

EM BARRAS

cacau é fruto do cacaueiro, uma árvore de médio porte que mede
de 4 a 8 m de altura com folhas longas, de aproximadamente 30
cm, cujos frutos medem entre 15 e 30 cm de comprimento por 7
a 12 cm de circunferência. Seu formato é elipsoidal, e é composto
de 30 a 40 amêndoas por fruto. É originário das regiões pluviais da América
tropical. Ao se espalhar, ele deu origem a dois grupos importantes: o crioulo
e o forasteiro. Este último foi o que se desenvolveu na Bacia Amazônica e é
considerado o verdadeiro cacau brasileiro, com frutos ovoides, superfície lisa,
imperceptivelmente sulcada ou rugosa, e sementes roxas.

riscos e motivos para protege-lo
um dos riscos para o cacau-cabruca é o agronegócio, por meio dos grandes
latifúndios de monoculturas de eucalipto, café conilon e pecuária extensiva,
que tem ameaçado esse patrimônio com a queima, o desmatamento e, consequentemente, a substituição da produção do cacau.
O cacau-cabruca ajuda na preservação da Mata Atlântica, é importante para
as famílias agricultoras como fonte de renda e para a economia local, regional
e nacional, além do potencial para exportação.
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nome “ameixa” se origina provavelmente da proximidade em aparência com a
ameixa seca. Para a preparação desse doce podem ser inclusive utilizados os
frutos que foram descartados da fabricação de caju em calda, sendo efetuada
apenas a parte de secagem. Os cajus são selecionados com base no nível de
maturação e integridade e destinados à confecção dos diversos subprodutos
do beneficiamento do caju. Por ser cozida em açúcar e depois desidratada, a
fruta pode ser preservada por mais tempo, devido à proteção contra o crescimento de micro-organismos nocivos à saúde. O processamento é bastante
lento e laborioso, podendo levar a até dez horas. E o resultado final são cajus
relativamente menores, se comparados aos frescos e de coloração escura,
devido ao cozimento e ao processo de caramelização da calda.

A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA

PÃES, DOCES E BISCOITOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

TODA A REGIÃO

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

PRIMEIRAMENTE,

OS CAJUS FRESCOS DEVEM SER FURADOS PARA QUE

SEJA EXTRAÍDO O SUCO.

ENTÃO,

SÃO PRENSADOS MANUALMENTE DE

MODO QUE, AO FINAL, TENHAM UM FORMATO ACHATADO E O SUCO RESERVADO PARA A ETAPA A SEGUIR.

O caju-ameixa pode ser considerado um produto identitário de certas regiões
do Nordeste brasileiro, de forma que o consumo desse doce, bem como o
da fruta do caju em relação a diversos outros produtos já foi inteiramente integrado ao ideário de uma culinária nordestina. Sendo assim, o valor cultural
desse doce para a população local é muito grande e consumido largamente.
Além disso, a produção do caju-ameixa pode representar o aproveitamento
de safras fartas de caju, evitando o desperdício da fruta, bem como agregando valor ao produto final. É nesse sentido que o caju-ameixa também pode
proporcionar geração de emprego e renda para várias comunidades rurais,
bem como para pequenos agricultores.

NA PANELA OU TACHO, É COLOCADA UMA

CAMADA DE AÇÚCAR E LOGO ACIMA UMA CAMADA DE CAJUS ACHATADOS,
DE MODO A FORMAREM CAMADAS INTERCALADAS ATÉ O TOPO DA PANELA,

CAJU
AÇÚCAR

QUE, ENTÃO, É LEVADA PARA O COZIMENTO, QUE DEVE SER MUITO LENTO.

DO CONTRÁRIO, O AÇÚCAR QUEIMA E, DO MESMO MODO, O CAJU ACABA

LENHA.

À MEDIDA QUE A PANELA VAI FICANDO SEM LÍQUIDO, ADICIONA-

SE O SUCO DE CAJU EXTRAÍDO NA PRENSAGEM, PODENDO SER COMPLETADO COM ÁGUA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE.

A

QUANTIDADE DE

LÍQUIDO DEVE SER MONITORADA DE MODO QUE, AO FINAL, RESTE UMA
CALDA ESPESSA E CARAMELIZADA.

DEPOIS DE COZIDO, O CAJU É LEVADO

PARA A SECAGEM AO SOL, EM PENEIRAS OU BANDEJAS, OU EM FORNO COM
CIRCULAÇÃO DE AR QUENTE.

MODALIDADE DE CONSUMO

SOBREMESA, FRUTA SECA.

O

riscos e motivos para protege-lo

QUEIMADO. TRADICIONALMENTE, ESSE PROCESSO ERA FEITO EM FOGÕES A

caju-ameixa é um produto do processamento do já conhecido
caju (Anacardium occidentale), por meio do cozimento em calda
de açúcar e posterior secagem, etapas que lhe conferem a aparência característica, bem como sabor único e textura macia. O

A industrialização do processo de produção do caju-ameixa pode representar
a perda de tradição e do conhecimento de métodos tradicionais. Além disso,
algumas barreiras da legislação sanitária podem ser impostas aos pequenos
produtores da esfera domiciliar-familiar que tendem, então, a deixar o beneficiamento do caju-ameixa de lado, em detrimento de outras atividades.
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caju para cajuína é a “anão-precoce” pois seu fruto apresenta bastante polpa
e uma castanha pequena. Quando maduro, tem coloração entre o vermelho e
o amarelo, podendo pesar até 160 g.

111

A cajuína é uma bebida não alcoólica, clarificada, rica em cálcio, antioxidantes
e ferro, típica do estado do Piauí. A preparação é artesanal, realizada geralmente por mulheres que, após a extração do suco de caju, realizam a separação do tanino (compostos químicos que levam ao sabor adstringente) por
um processo denominado clarificação, demandando que o suco seja coado
inúmeras vezes para que todo o tanino seja retirado.

N O R D E S T E

N.

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

D O

A produção da cajuína está intimamente ligada à safra do caju e ao povo
piauiense, em especial as comunidades que têm na cajuína a principal fonte
de renda, como os assentamentos São Benedito, Amarante e jardim dos Mulatos, todos localizados no Piauí.
CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

PIAUÍ

BEBIDAS TÍPICAS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

A

PRODUÇÃO DA CAJUÍNA INICIA-SE COM A SEPARAÇÃO DO TANINO, FEITA

– RESINA DO CAJUEIRO OU GELATINA EM PÓ.
ENTÃO, O SUCO CLARIFICADO É ENVAZADO EM GARRAFAS DE VIDRO E COZIDO
COM O COZIMENTO,

COM AGENTES PRECIPITANTES

SUCO DE CAJU

EM BANHO-MARIA ATÉ QUE OS AÇÚCARES CRISTALIZEM.

O LÍQUIDO É ESTERILIZADO E A CAJUÍNA PODE SER ARMAZENADA POR DOIS
ANOS, SEM PERDER SUAS CARACTERÍSTICAS.

POR

SER À BASE DE CAJU, TEM

A COR AMARELO-CLARO E O SABOR QUE VARIA DE GARRAFA PARA GARRAFA,

HAJA VISTA QUE O PROCESSO É BASTANTE ARTESANAL E DEPENDE DA “MÃO”

A origem da bebida cajuína apresenta dualismo entre os estados de Piauí e
Ceará. Registros históricos apontam que o farmacêutico Rodolfo Teófilo produzia uma bebida denominada Vinho Seco de Caju, cujo processo era bastante semelhante ao da cajuína. No entanto, o “Dossiê Cajuína”, elaborado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), aponta que há
diferenças entre a cajuína oriunda do Ceará e a do Piauí, em especial na forma
como o processo é realizado. A cajuína também está alicerçada na história
indígena, visto que os silvícolas da Amazônia tinham o rito da cauinagem, que
era a transformação do caju em uma bebida denominada cauim. Por meio
dos processos de migração e miscigenação, o cauim foi inserido na cultura
piauiense, e denominado cajuína.

DE QUEM O PREPARA.

MODALIDADE DE CONSUMO

BEBIDA, CALDA DE PUDINS, BOLOS E REDUÇÕES
PARA ACOMPANHAR CARNES.

O

estado do Piauí é um dos principais produtores de caju (Anacardium occidentale) no Brasil. O caju é o pseudofruto do cajueiro: o
que usualmente chamamos de fruto, mas, na verdade, a castanha
é que é o fruto verdadeiro. O cajueiro é uma árvore da família das
Anacardiaceae, de baixo porte. A variedade mais adequada para o cultivo de

riscos e motivos para protege-lo
A popularização das bebidas gasosas representa uma grande ameaça para a
cultura da cajuína.
Por ser uma importante fonte de renda para as mulheres que a produzem, a
bebida tem dado voz a muitas mães de família que têm nessa atividade sua
única fonte de renda. Recentemente, a cajuína do Piauí recebeu a certificação de indicação geográfica, além de ser registrada como Patrimônio Cultural
Brasileiro.

44 CA M BU Í

O cambuizeiro começa a se preparar para a fase de reprodução no período
de julho a novembro ou dezembro, dependendo da localidade: a árvore fica
repleta de pequenas flores brancas que se localizam nas axilas das folhas
e têm um intenso perfume que atrai as abelhas, sendo que, nos meses de
setembro a janeiro, é possível notar a presença do fruto, com cores vibrantes
que passeiam entre o amarelo, o vermelho e o roxo-escuro. A safra do cambuí
chega ao fim no mês de março.

Myrciaria tenella (DC.) O. Berg
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A polpa do cambuí tem sabor doce-acidulado, levemente adstringente e apresenta rica composição de vitamina C e antioxidantes (anticianinas e polifenóis)
com capacidade anti-inflamatória, sendo submetida a diversos tipos de beneficiamento. Pode ser consumida ao natural, em sucos, geleias ou licores.

A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORDESTE

CHAPADA DE ARARIPE
E CARIRI
(PERNAMBUCO E CEARÁ)

CAATINGA
MATA ATLÂNTICA

SUDESTE

/ SUL

SAZONALIDADE

DE SETEMBRO A MARçO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO REDONDO, COM COLORAÇÃO
DE LARANJA A VIOLÁCEA-ESCURA
BRILHANTE.

DOCE-ACIDULADO,
LEVEMENTE ADSTRINGENTE

FRUTA
IN NATURA, DOCES, GELEIAS,

CONSISTÊNCIA

LICORES, POLPA

SUCULENTA

O

cambuí, é uma espécie arbórea de pequeno porte que atinge
cerca de 6 m de altura, nativa do Brasil e da Argentina, encontrada predominantemente em regiões de altitude em Minas Gerais,
Bahia e Rio Grande do Sul. A espécie pertence à grande família das
Myrtaceae, tendo como parentes mais próximas a goiabeira, a jabuticabeira, a
pitangueira, entre outras. Cambuí é uma palavra indígena e significa, ao pé da
letra, folha que cai, que se desprende.

i m p o r ta n c i a lo c a l
Muito apreciada pelas famílias locais in natura, utilizada na produção de licores, geleias e doces. Comercializada nas feiras da região do Araripe pernambucano e do Cariri cearense. A fruta do cambuizeiro também está sendo inserida, gradualmente, na gastronomia brasileira, agregando valor à economia
local e do país. De modo geral, imprime qualidade apreciável, que é conferida
com base na riqueza nutricional da fruta.
Na comunidade da Serra dos Paus Doias, em Pernambuco, existem áreas com
abundância dessa espécie, com uma produtividade anual de 8 toneladas,
quando a média de chuva no ano chega a 1.200 mm. Na região, a produção
do cambuí tem grande relevância para os moradores locais, pois se beneficia
do fruto, gerando renda por meio do extrativismo.

riscos e motivos para protege-lo
No Brasil, a maioria dos frutos do cambuí não é utilizada para processamento,
grande parte da produção do cambuí não é coletada, perdendo-se nos campos. O incentivo e a elaboração de produtos com o cambuí podem contribuir
para a economia local, além de preservar o ambiente, pois o cambuí é um
arbusto melífero e tem sua florada no período de estiagem, alimentando abelhas e demais insetos.
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45 CA R I

(ACARI, CASCUDO-PRETO)

tamanhos menores em rios próximos a cidades. O cari vive principalmente em
locais de fundo de pedras e de água corrente. Sua carne é muito procurada
por ser firme, saborosa e praticamente livre de gordura e espinhas.

Rhinelepis aspera Spix & Agassiz
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O peixe-cari é utilizado em moquecas, bolinhos (semelhante ao de bacalhau),
escabeche, entre outros.

i m p o r ta n c i a lo c a l

D O

O cari é importante para as comunidades ribeirinhas e os pescadores artesanais do Rio São Francisco, como fonte de renda e alimento.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SERTÃO DO SÃO FRANCISCO:
SOBRADINHO, REMANSO E
PILÃO ARCADO
(BAHIA)

NORDESTE
PESCADOS
E FRUTOS DO MAR

PERÍODO DE
PESCA

TÉCNICAS DE PESCA TRADICIONAIS

O
DE MARÇO A OUTUBRO

PERÍODO REPRODUTIVO DO CARI OCORRE ENTRE OS MESES DE

NOVEMBRO

A

FEVEREIRO,

PERÍODO DE CHUVAS.

A

NESSE

ÉPOCA

DO

PEIXE

COINCIDE

COM

O

PERÍODO, É PROIBIDA A PESCA COM REDE,

O Rio São Francisco é um dos cursos de água mais importantes do Brasil e
tem aproximadamente 2.700 km de extensão, cuja nascente localiza-se na
Serra da Canastra, em Minas Gerais, e atravessa quatro estados até desembocar no Oceano Atlântico. Conhecido também por Velho Chico, é utilizado
na geração de energia elétrica, na navegação, e abriga variedades de mais de
160 espécies de peixe nativo. Entre as diversas espécies nativas, o cari é uma
das mais apreciadas.

PERMITINDO-SE APENAS A PESCA COM ANZOL OU À MÃO (TIPICAMENTE
DE SUBSISTÊNCIA).

riscos e motivos para protege-lo
PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO
FILÉ
COZIDO, ASSADO, FRITO

O

cari é uma espécie de peixe que vive no fundo dos rios, encontrado especialmente nas águas do Rio Paraná e Rio São Francisco.
De aparência semelhante à do bagre, o cari é caracterizado pelas
placas que o recobrem, aparentando uma casca de textura de lixa.
De coloração parda-escura, o peixe pode pesar até 4 kg; grande parte de
seu tamanho é devida à cabeça, no entanto, é comumente encontrado em

O peixe-cari é importante fonte de renda para as famílias que vivem às margens do Rio São Francisco, porém o rio vem sendo vítima de queimadas e
desvios para irrigação, assoreamento, desmatamento de suas várzeas, poluição, pesca predatória e utilização de redes de pesca durante a piracema, o
que vem gerando forte impacto sobre a espécie. A obstrução das rotas migratórias, devido à construção de barragens, é outro fator que vem prejudicando
a espécie.
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A produção de carne é importante para a população da agricultura familiar do
Recôncavo Associação dos Produtores de Fumeiro.

CATEGORIA

A R C A

A variedade suína usada na produção do fumeiro é o landrasto, reconhecido
pela pelagem branca. Antigamente, os produtores da carne de fumeiro tinham
chiqueiros, no fundo do quintal, onde frutas, como jaca, e raízes, como mandioca, favoreciam a engorda dos animais. Atualmente, muitas famílias compram o porco abatido dos comerciantes, cujos animais são alimentados com
ração à base de milho e são abatidos com cerca de 100 dias, pesando em
torno de 120 a 150 kg.

CARNES CURTIDAS,
EMBUTIDOS E CHARCUTARIA

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

MARAGOGIPE,
RECÔNCAVO BAIANO
(BAHIA)

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

O PROCESSO DE PRODUÇÃO SE INICIA COM O ABATE DO ANIMAL, DEPOIS
O DESTRINCHAMENTO (SEPARAÇÃO DE CARNES), A SALGA E A DEFUMAÇÃO
DAS PEÇAS DE CARNE.

CARNE DE LANDRASTRO
SAL

CADA FAMÍLIA TEM SUA PARTICULARIDADE NA PREPARAÇÃO DO FUMEIRO.
ALGUMAS ABREM A CARNE EM MANTAS, OUTRAS SALGAM A CARNE, QUE É
SEU ÚNICO TEMPERO, DEIXAM-NA DESCANSANDO E A DEFUMAM NO OUTRO
DIA. OUTRAS FAMÍLIAS A DEIXAM DESCANSANDO NA SALMOURA POR ALGUMAS HORAS E A DEFUMAM NO MESMO DIA.

A produção do fumeiro requer tradição e conhecimentos locais que são passados de geração em geração pelas famílias. Primeiro, acontece o abate do
animal e depois o destrinchamento. Por último, a salga e a defumação das
peças de carne.
Cada família tem sua particularidade na preparação do fumeiro. Inicialmente o
processo de defumação era uma maneira e técnica rústica de conservar o alimento, que pelo teor de sal, redução da umidade, conservava o produto por
mais tempo, uma vez que antigamente não existia geladeira e/ou eletricidade
no campo. A técnica reduz a atividade de água, reduzindo-a, aproximadamente de 20% do seu peso original e concentra as características organolépticas
da carne.

PORÉM, A PARTE COMUM NO PROCESSO E O QUE DEIXA O FUMEIRO FAMO-

SO É QUANDO ELA É FEITA DO CORTE DE CHÃ-DE-DENTRO (O COXÃO-MOLE

DO PORCO), CUJO PEDAÇO OFERECE UMA CARNE ROSADA, FIBROSA, COM

riscos e motivos para protege-lo

UMA CAMADA DE GORDURA QUE A ENVOLVE.

INICIALMENTE, O PROCESSO DE DEFUMAÇÃO ERA UMA TÉCNICA RÚSTICA DE
CONSERVAR O ALIMENTO, QUE, PELO TEOR DE SAL, E REDUÇÃO DA UMIDADE
APROXIMADAMENTE DE 20%, CONSERVAVA O PRODUTO POR MAIS TEMPO.
A PRODUÇÃO DO FUMEIRO REQUER TRADIÇÃO E CONHECIMENTOS LOCAIS,
QUE SÃO PASSADOS PELAS FAMÍLIAS DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO

MODALIDADE DE CONSUMO
REFOGADO, FRITO, COZIDO

A

carne de fumeiro, é um preparo tradicional e típico da região do Recôncavo baiano, particularmente do município de Maragogipe, defumado artesanalmente em moquém. Alguns antigos produtores de
Maragogipe usam, em vez de “defumar”, a palavra “moquear”, que é
uma expressão indígena para a técnica de desidratar carnes e peixes.

A carne de fumeiro é um produto que tem dificuldades em ser comercializado em canais formais, pois ainda não estão adequados às exigentes normas
legais. Associações locais de produtores de carne de fumeiro, grupos organizados de compras, chefs e cozinheiros mantêm vivos a tradição e o produto.
Maragogipe tem aproximadamente 500 pessoas envolvidas na produção de
carne de fumeiro, e a atividade é tida como única fonte de renda.
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47 FARINHA DE ARARUTA
(EMBIRI, AGUTINGUE-PÉ)
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Os rizomas da araruta podem atingir comprimentos de até 30 cm, são de cor
clara e cobertos por uma pele fina, que se descasca facilmente.
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CATEGORIA

A R C A

tante da farinha de araruta é que ela é livre de glúten, portanto, uma alternativa ao trigo, ao centeio e à cevada.

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

RECÔNCAVO BAIANO
(BAHIA)

CEREAIS E FARINHAS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

ARARUTA

PARA EXTRAIR A FARINHA, OS RIZOMAS SÃO MOÍDOS, PENEIRADOS E LAVADOS PARA SEPARAR A FIBRA E DECANTAR O AMIDO.

MODALIDADE DE CONSUMO
MINGAUS, BOLOS E BISCOITOS.

A

araruta é um rizoma (Maranta arundinacea), nativo da América do
Sul, do qual se faz uma farinha muito fina e extremamente branca,
usada para preparar mingau, biscoito, bolo e brevidade, além de
engrossar molhos. Sua farinha é leve e de fácil digestão, e confere
essas qualidades aos produtos que a contenham. Outra característica impor-

Há evidências de que já se cultivava araruta havia 7.000 anos. No Brasil, os
índios caraíba e caiapó, da Amazônia, cresceram entre inúmeras variedades
dessa espécie, que eram geralmente produzidas pelas mulheres das tribos,
e consumidas em caso de escassez de alimentos, por inundações ou problemas na colheita. As mulheres extraíam o amido da araruta e o usavam para
engrossar a sopa de idosos e crianças, bem como para fortalecer as mulheres
depois de terem dado à luz. A araruta desempenhou um papel importante na
confeitaria e fez parte da infância de gerações de brasileiros, especialmente
em áreas como o Recôncavo baiano. Porém, muitas pessoas que, na infância,
costumavam comer produtos feitos com farinha de araruta têm notado seu
desaparecimento gradual.

riscos e motivos para protege-lo
Nas últimas décadas, a farinha de araruta foi sendo substituída no mercado
pela farinha de trigo ou de mandioca, que são produzidas mais facilmente e
de forma industrial. Essas mudanças levaram a uma enorme redução no cultivo e a seu quase desaparecimento das fazendas e mercados. A Associação
dos Produtores Orgânicos do Recôncavo da Bahia tem projetos para promover
o cultivo de araruta e fornece para mercados do Recôncavo e de Salvador.
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48 FARINHA DE
MANDIOCA DE COPIOBA
N.

G O S T O

i m p o r ta n c i a lo c a l

D O

A fabricação da farinha é realizada pelas famílias nas chamadas “casas de farinha”, predominando a pouca mecanização no processo e a preservação das
características das farinhas de cada casa.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

VALE DO RIO COPIOBA AÇU
(BAHIA)

CEREAIS E FARINHAS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

A

MANDIOCA UTILIZADA PARA ESSA FARINHA DEVE TER CERCA DE UM

ANO E MEIO DE PLANTADA.

DEPOIS

DA SELEÇÃO DAS RAÍZES, ELAS SÃO

DESCASCADAS E RALADAS E, ENTÃO, SEGUEM PARA A PRENSA.

ESSE PRO-

CESSO DEVE SER REALIZADO NO MESMO DIA PARA QUE A MASSA PRO-

VARIEDADES DE MANDIOCA
BRAVA E MANSA,
DE POLPA BRANCA

DUZIDA NÃO FERMENTE E MANTENHA AS CARACTERÍSTICAS DESEJADAS.

NO DIA SEGUINTE É FEITA A TORRA EM FORNO DE CERÂMICA. DURANTE A
TORREFAÇÃO, A FARINHA DEVE SER MEXIDA O TEMPO TODO. APÓS A TORRA, A FARINHA É PENEIRADA, SENDO ESTA A ÚLTIMA FASE DA PRODUÇÃO.
DEVIDO À RÁPIDA TORREFAÇÃO E À SELEÇÃO ESPECIAL DAS RAÍZES, O RESULTADO É UMA FARINHA PRATICAMENTE SEM UMIDADE, MUITO CROCANTE,
BASTANTE FINA E SEM NENHUMA ACIDEZ.
MODALIDADE DE CONSUMO

FAROFA, BASE PARA EMPANADOS

A

farinha de Copioba é um tipo de farinha de mandioca artesanal
produzida tradicionalmente no Vale do Copioba, região do Recôncavo baiano, na Bahia. Caracterizada pela crocância e coloração
amarelada, tem um sabor diferenciado devido ao tratamento especial em sua preparação. É muito fina, bem torrada e sem nenhuma acidez,
resultante, entre outros fatores, da rapidez com que é produzida.

O modo de produção da farinha de Copioba é passado de geração em geração, sendo bastante comum encontrar famílias no Recôncavo baiano conhecidas pela histórica atuação no mercado da Copioba. A cor é uma das principais características sensoriais da farinha. Na região, são utilizadas variedades
de mandioca brava e mansa, de polpa branca. Entretanto, a etapa de torração
artesanal promove uma alteração na cor do produto, tornando-o levemente
amarelado.
Além da famosa farofa, a farinha de copioba pode ser utilizada na elaboração
de deliciosos pratos, como o filé empanado (substituindo a farinha de trigo
ou de rosca), pirões em geral, pães (em complemento à farinha de trigo). Evidentemente que, para um bom nordestino, pode acompanhar qualquer prato.

riscos e motivos para protege-lo
A produção da farinha de Copioba, envolve centenas de famílias de baixa renda que dependem de sua produção para a sobrevivência. A vazão das famílias
para os grandes centros urbanos em busca de melhores condições de vida e
trabalho vem colocando em risco a preservação do modo de fazer a farinha.
Além disso, a farinha de Copioba vem sendo ameaçada por falsificações, pois
tem maior valor agregado que a farinha de mandioca tradicional.
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Desde o início do século XIX, a região do Recôncavo baiano é importante produtora de farinha de mandioca. Assim, o município de Nazaré ficou conhecido
como “Nazaré das Farinhas”, devido à qualidade de sua farinha e por ser o
local de escoamento do produto, em razão do porto e da ferrovia que existiam
na cidade. O Rio jaguaripe é o que melhor demarca a localidade denominada
Copioba. Dessa região, que está delimitada pela margem esquerda do rio,
fazem parte atualmente os municípios de Nazaré, Muniz Ferreira, São Felipe
e Maragogipe.

49 FEI JÃO- CANAP U

(FEIJÃO-DE-CORDA, FEIJÃO-CAUPI)
Vigna unguiculata (L.) Walp.

G O S T O

|

B R A S I L
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ele é largamente consumido até hoje, tendo participação em pratos tradicionais da cultura local. O feijão-canapu, por sua vez, é cultivado na região semiárida do sul do Piauí de forma totalmente manual e sem a utilização de
insumos químicos ou fertilizantes. De maneira geral, os produtores de feijãocanapu são núcleos familiares que produzem o feijão e outros alimentos para
sua subsistência, vendendo o excedente da produção. Há o consórcio, por
exemplo, com a mandioca, o milho, o arroz e os cajueiros, sendo que à medida que crescem os cajueiros aumenta a área de sombra no campo.

usos gastronomicos tradicionais

D O

O feijão-canapu é consumido verde ou seco, e é ingrediente de uma gama de
pratos regionais, como o mungunzá, um prato feito com milho, carne de porco
e feijão, que é servido em dias de festa.

A R C A

CATEGORIA

LEGUMES, VERDURAS
E HORTALIÇAS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORDESTE

PIAUÍ

CERRADO
CAATINGA

i m p o r ta n c i a lo c a l

SAZONALIDADE
SEMEADURA

COLHEITA

DE DEZEMBRO A FEVEREIRO

APÓS 71 A 90 DIAS DO PLANTIO

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

GRÃO PEQUENO, OVAL E IRREGULAR,
COM “OLHO” CARACTERÍSTICO, UM
PONTO ESCURO NO GRÃO.

LEVE E AROMÁTICO

CONSISTÊNCIA

GRÃO VERDE
OU SECO
EM PREPARAÇÕES LOCAIS

MACIO, QUANDO
COZIDO

O

feijão-canapu é uma das mais de 300 variedades selecionadas
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) do
famoso feijão-de-corda. Esse feijão, por sua vez, foi trazido da África Oriental por volta do século XVI, no período da escravidão, e se
adaptou muito bem ao solo e clima do Brasil, incorporando-se muito bem ao
sistema alimentar nacional, sobretudo na Região Nordeste, que se tornou o
centro da biodiversidade do feijão-de-corda. Além disso, é nessa região que

O feijão-canapu é importante para a localidade por representar uma série de
fatores de qualidade que vão desde a produção no campo até as qualidades
organolépticas do grão colhido. O sistema de consórcio com outras plantas
demonstra grande conhecimento dos produtores locais a respeito das possibilidades produtivas e das práticas sustentáveis, uma vez que não utiliza insumos químicos na lavoura. Por outro lado, o feijão-de-corda ou feijão-canapu
ou ainda feijão-caupi conta a história de diversos escravos trazidos à força
de seu país de origem, mas que conseguiram trazer consigo um pouco de
sua soberania alimentar representado pelo feijão, que foi plantado aqui e que
trouxe e ainda traz o sustento de diversas famílias do país inteiro.

riscos e motivos para protege-lo
Por ser um ingrediente incorporado pela cultura nacional, além de todo o contexto histórico que permeia o feijão-canapu, é evidente a importância de se
preservar tal variedade de modo que as famílias produtoras, que competem
direta ou indiretamente com a grande indústria, possam continuar tirando seu
sustento das lavouras de feijão e dos demais alimentos por ele produzidos.
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50 F EI JÃO - G UANDU
(ANDU)

Cajanus cajan (L.) Millsp.

B R A S I L
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CATEGORIA

A R C A

É uma planta arbustiva que varia de tamanho conforme a variedade em questão que produz vagens de formato alongado e com cerca de 8 centímetros
de comprimento, podendo ser colhida verde ou seca, dependendo do uso
pretendido. As vagens quando colhidas verdes podem ser secas ao sol ainda
no lugar onde foi colhida ou ainda nas feiras livres onde serão vendidas, sendo
esta a forma mais comum de secagem. No período da colheita toda a parte
superior da planta é removida, sendo que as vagens são aproveitadas e as
folhas e caules são remanejadas para a alimentação animal.

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

RECÔNCAVO BAIANO
(BAHIA)
VALE DO JEQUITINHONHA
(ENTRE MINAS GERAIS E BAHIA)

NORDESTE

LEGUMES, VERDURAS
E HORTALIÇAS

SUDESTE

BIOMA

CERRADO
MATA ATLÂNTICA

O feijão pode ser consumido como qualquer outra leguminosa e portanto
sendo cozida em água. Recomenda-se sempre ferventar os grãos e descartar a primeira água antes de iniciar o cozimento, assim garante-se um sabor
mais agradável e menos amargo. Esta modalidade de preparação do feijão
está mais ligada ao produto seco. Quando fresco, uma das preparações mais
comuns com este feijão é a farofa que leva o feijão-guandu, torresmo e cheiro
verde. Esta preparação é bastante comum no Vale do jequitinhonha, entre
Minas Gerais e Bahia.

SAZONALIDADE
SEMEADURA

i m p o r ta n c i a lo c a l

COLHEITA

DE OUTUBRO A FEVEREIRO

APÓS 100 DIAS DO PLANTIO

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

GRÃO PEQUENO, ESFÉRICO E

FORTE E HERBÁCEO

IRREGULAR E COR QUE VARIA DO
VERDE AO MARROM, E ACORDO
COMO NÍVEL DE MATURAÇÃO.

CONSISTÊNCIA

GRÃO VERDE
OU SECO
COZIDO

MACIO QUANDO
COZIDO

O

feijão-guandu é uma variedade de feijão natural da Ásia tropical e
trazida ao Brasil por conta do tráfico de escravos que encontrou
no nordeste brasileiro condições perfeitas para seu crescimento e
desenvolvimento. A produção e consumo no Brasil ainda não superaram a esfera doméstica ou de pequena agricultura familiar, sendo frequentemente cultivado em sistemas de agroflorestal como adubação verde
por conta de suas propriedades botânicas de fixação de nitrogênio no solo
onde é plantado.

Apesar de não ser um ingrediente nativo do Brasil feijão-guandu tem bastante
significado por ter sido trazido por escravos africanos e introduzido na culinária local, enriquecendo ainda mais o paladar e as receitas da população local.
Além disso, por se tratar de uma planta bastante resistente à seca e a condições climáticas severas que são características da região, o feijão-guandu é
uma alternativa de geração de emprego e renda para os produtores que vivem
nestas zonas e também para os animais que, sem a pastagem nos períodos de
seca tem na silagem de feijão-guandu sua fonte de alimento. Além disso, por
ser produzido em uma realidade artesanal, o cultivo do guandu preserva uma
série de técnicas e conhecimentos tradicionais que são próprios da planta.

riscos e motivos para protege-lo
A falta de conhecimento e de utilização do feijão-guandu pelos consumidores, aliados à concorrência com outras variedades mais comerciais de feijão
apresentam a maior ameaça à permanência do cultivo deste feijão. Desta forma é preciso pensar em formas e alternativas de se fomentar o consumo e de
informar a importância de tal ingrediente no ideário cultural local, bem como
na biodiversidade.
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51 F RUTA- PÃO

(CASTANHEIRA, PÃO-DE-MASSA, RIMA)
Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg
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Tem variedades de frutas com sementes ou sem sementes. A variedade sem
semente, mais popular no Brasil, apresenta frutos são esféricos grandes, podendo atingir até 1 kg de peso. A casca de coloração esverdeada, inicialmente
é áspera, recoberta por placas poligonais e lisa quando madura. A polpa é
branca, farinácea, um pouco esponjosa, aromática e adocicada, com muitas
sementes, rica em calorias, carboidratos, água, vitaminas B1, B2 e C, cálcio,
fósforo, ferro e tem baixo teor de gordura. É uma fruta que tem aproveitamento total além de ter uso medicinal.

|

usos gastronomicos tradicionais

D O

G O S T O

Com a fruta-pão podem-se preparar guisados, além de ser usada para engrossar cremes e comidas de origem africana, como o vatapá. Ademais, as
sementes podem ser usadas como substitutas do feijão. Da polpa dos frutos
pode ser extraída uma farinha muito nutritiva e saborosa, para ser usada em
diversos preparos.

A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORDESTE

BAHIA / ALAGOAS

MATA ATLÂNTICA
AMAZÔNIA

NORTE

Em algumas regiões do Nordeste brasileiro, o fruto é cozido, descascado e
cortado em fatias; após passar manteiga, é comido no café da manhã ou nas
refeições noturnas.

SAZONALIDADE

i m p o r ta n c i a lo c a l
O ANO TODO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTA

FRUTOS ESFÉRICOS COM 20 CM,

DOCE

IN NATURA, COZIDA,
FARINHA

TEM COLORAÇÃO ESVERDEADA E
POLPA BRANCA.

CONSISTÊNCIA
SEMENTE
GRANULOSA UM POUCO
ESPONJOSA

A

COZIDA

fruta-pão é uma árvore de clima tropical úmido e adapta-se bem ao
litoral. De grande porte e crescimento rápido, podendo alcançar 25
m de altura. A frutificação se inicia após três a 5 anos de implantação.

Suas folhas são muito bonitas, grandes, perenes e profundamente
lobadas. Se for machucada, exsuda um látex leitoso que tem aplicações artesanais, para calafetação e como cola. A fruta-pão é uma planta monoica, isto
é, com os dois sexos na mesma planta, e de flores separadas, masculinas e
femininas. As flores são pequenas e sem pétalas. A polinização é cruzada, mas
a frutificação não depende da polinização.

A fruta-pão foi base alimentar dos escravos e ainda hoje é o alimento das
comunidades de baixo poder aquisitivo. Embora seja rica em nutrientes, podendo suprir refeições, ela pode ter não só os frutos utilizados mas também
as sementes.
A farinha de fruta-pão para consumo humano representa uma forma alternativa de aproveitamento e conservação das características nutritivas do fruto.
Por meio de ajustes tecnológicos, é possível que essa farinha possa ser utilizada como matéria-prima em bolos, pães e diversos outros produtos, no lugar
da farinha de trigo, substituindo-a total ou parcialmente.

riscos e motivos para protege-lo
A fruta-pão é uma espécie pouco cultivada e tem fraco interesse comercial,
sendo comum encontrar o fruto nas feiras livres. A fruta é bastante apreciada
particularmente pela população rural e pela população urbana de baixa renda.
Apesar de sua presença em várias regiões do Brasil, a planta exige um solo
fértil e com um bom teor de umidade. A falta dessas condições impede o desenvolvimento da frutificação.
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52 GA L I NH A- CAIPIR ACA NEL A- P R E TA
Gallus gallus domesticus L. (Raça Canela-Preta)
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CATEGORIA

A R C A

Os ovos das galinhas são multicoloridos, desde azul-esverdeados, amarelos até vermelho-intensos. São consumidos pelas famílias dos produtores e
o excedente comercializado em feiras e em venda direta aos moradores do
entorno da criação, contribuindo com a complementação da renda da família.

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

PIAUÍ

RAÇAS ANIMAIS

TÉCNICAS DE CRIAÇÃO TRADICIONAIS

AS

GALINHAS-CANELA-PRETA INICIAM A IDADE RE-

PRODUTIVA AOS

7 OU 8 MESES DE VIDA. OS PINTOS

APRESENTAM MANCHAS BRANCAS SOMENTE NO PEITO
ATÉ O SÉTIMO DIA DE VIDA.

A ESPÉCIE É CRIADA POR

PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES E É USADA
PARA ALIMENTAÇÃO, COMO FONTE DE PROTEÍNA, OU
VENDIDA NAS FEIRAS LOCAIS.

O SISTEMA CRIAÇÃO DESSAS AVES É O TRADICIONAL:
REGIME EXTENSIVO E COM ALIMENTAÇÃO NO CAMPO,
COM BASE NA VEGETAÇÃO NATIVA, EM BROTOS, FRUTAS E APROVEITAMENTO DOS RESTOS DE CULTURAS,
TAIS COMO LEGUMES, ARROZ, FEIJÃO, MELANCIA,
ABÓBORA, ENTRE OUTRAS FRUTAS E LEGUMINOSAS.

PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO
CARCAÇA EVISCERADA INTEIRA
(PATAS, PESCOÇO E CABEÇA)

(CORAÇÃO, FÍGADO E MOELAS)

OVOS

COZIDO, FRITO E REFOGADO

COZIDO, FRITO E REFOGADO

COZIDO, FRITO E REFOGADO

M

MIÚDOS

uito apreciada pela população do Nordeste do Brasil, a raça de
galinha caipira canela-preta é encontrada no estado do Piauí e
possivelmente em outras regiões do Nordeste, predominantemente no bioma Caatinga. Essa variedade se caracteriza principalmente por ter tarso e falanges de coloração preta, corpo predominantemente preto, com pigmentações nas penas do pescoço com as cores branco,
preto, dourado ou vermelho. Nessa raça ocorre dimorfismo sexual, ou seja, os
machos são diferentes das fêmeas, normalmente de cor vermelha ou prata.

A galinha-canela-preta tem carne de coloração mais escura se comparada
com as demais galinhas caipiras brasileiras. São consideradas como iguaria
pela população nordestina. As diversas formas de preparar deram origem aos
seguintes pratos típicos: pirão de parida (uma espécie de pirão, feito com farinha de mandioca e carne de galinha-caipira; galinha-caipira ao molho pardo),
feito com a galinha cortada em pedaços, cozida ao molho feito com o sangue; galinha caipira ao molho (preparado como a anterior, sem colocar sangue
para compor o caldo; galinha-caipira ao leite de coco babaçu), uma iguaria,
preparada ao molho, acrescentando leite de coco babaçu, uma espécie de
palmeira nativa da região; galinha-caipira frita (preparada com partes fritas em
azeite de coco babaçu; galinhada), galinha misturada com arroz; ovos fritos –
feito em manteiga de leite ou em óleo de coco babaçu.

i m p o r ta n c i a lo c a l
Produtores e comunidades quilombolas de Queimada Nova estão entre os
mais atendidos na reintrodução das aves, uma vez que a região pode ser
considerada o berço da raça canela-preta, no qual as aves estão mais bem
preservadas e os produtores têm chamado para si a responsabilidade de proteger a raça como parte do patrimônio genético e cultural deles próprios, considerada como “semente crioula animal”.

riscos e motivos para protege-lo
Antigamente, essas galinhas eram criadas por pequenos produtores familiares, mas com a introdução de raças comerciais, quase chegaram à extinção,
uma vez que houve uma promoção de raças comerciais como sendo muito
mais produtivas e precoces.
Sua conservação se torna imprescindível devido à elevada ameaça de extinção e por fazerem parte da história desse povo, além do grande valor na
culinária da região.
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53 GOM A DE TAPIOCA
(POLVILHO, POLVILHO DOCE)

A goma nada mais é que o amido da mandioca, extraído por meio de processos ancestrais e aperfeiçoados por anos de experiência indígena. O amido
serve de base para inúmeras receitas desde a esfera tradicional e doméstica,
como a própria tapioca e o biju até a esfera industrial, onde é empregada
como espessante e estabilizante de diversos produtos.

B R A S I L
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A importância da goma, bem como da tapioca em si na base da alimentação
no Brasil remonta os primeiros períodos da colonização, onde os portugueses,
na ausência do pão de trigo, identificaram o consumo da tapioca como fonte
de calorias. Tempos depois, no período da escravidão a mandioca e a tapioca
também serviu de alimento para os negros nas senzalas que devido à situação de escravidão tinha pouco que comer.

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

TODA A REGIÃO

NORTE

CEREAIS E FARINHAS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

A

MANDIOCA DEVE SER DESCASCADA E RALADA FINAMENTE.

A

MASSA

ENTÃO É LAVADA EM ÁGUA VÁRIAS VEZES PARA QUE SEJA EXTRAÍDO O

AMIDO QUE RESULTARÁ MISTURADO COM A ÁGUA. A MASSA DE MANDIOCA

MANDIOCA

SERÁ ESPREMIDA, SECA E DEPOIS TORRADA SE TORNANDO EM FARINHA DE

MANDIOCA. JÁ A ÁGUA E AMIDO SERÃO DEIXADOS EM REPOUSO PARA QUE

UM PROCESSO DE DECANTAÇÃO SEPARE A ÁGUA DO AMIDO, RESULTANDO
EM UMA MASSA DURA, QUEBRADIÇA E ÚMIDA QUE SERÁ SECA E PENEIRADA.

O valor simbólico, bem como o valor cultural que a goma de tapioca tem no
inventário gastronômico nacional é difícil de ser mensurado. Foi a base da
alimentação de muitas famílias e povos, permanecendo até hoje como um
alimento por excelência e ainda hoje largamente consumido. Além disso a
própria mandioca é um ingrediente com o qual o Brasil inteiro se identifica e
consome quotidianamente, o que gera emprego e renda principalmente para
pequenas comunidades de pequenos agricultores e para aqueles produtores
de goma que ainda preservam os métodos tradicionais de produção deste
importante ingrediente da culinária nacional.

O PRODUTO FINAL DESTE PROCESSO É A GOMA DE TAPIOCA.

MODALIDADE DE CONSUMO

TAPIOCA, BEIJU, BOLOS, TORTAS E BISCOITOS.

A

goma de tapioca é um produto cada vez mais conhecido tanto em
sua zona de maior dispersão, o Nordeste, bem como nas demais
regiões do Brasil, devido às heranças indígenas que utilizavam a
goma como ingrediente central da sua dieta, sendo a tapioca considerada o “pão do Brasil”.

riscos e motivos para protege-lo
Ainda que a goma de tapioca seja um produto cada vez mais difuso no país,
reconhecer valorizar as origens deste produto, bem como as suas formas tradicionais de produção ainda é um desafio a ser vencido. Reconhecer estes
fatores é reconhecer um dos pilares da alimentação do Brasil, bem como celebrar a riqueza cultural e gastronômica que tem sido construída desde então.
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54 G R UDE D E EXTR EMOZ
(MALCASADO DE GOMA, SAROLHO)
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A região é uma das principais produtoras de mandioca do estado, um alimento básico na cultura local e fonte de renda para dezenas de famílias.

B R A S I L

O grude pode servir também de base para adicionar temperos, pastas e outros condimentos. Existem também versões “enriquecidas” com leite, manteiga, açúcar e outros ingredientes.

G O S T O

|

Seu sabor tem o doce perfumado do coco e é realçado pelo efeito leve do sal.
A casca é um pouco mais crocante enquanto o interior tem a textura gomosa
da mandioca e fibrosa do coco.

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

D O

Extremoz adotou o grude como parte de sua identidade e passou, há alguns
anos, a promovê-lo em eventos, comemorações e monumentos da cidade.
Próximo às ruínas da igreja jesuíta, foi fundada a “Casa do Grude”, que retrata
a história da iguaria e oferece café e grude artesanal.
CATEGORIA

PÃES, BOLOS E DOCES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

LESTE E
AGRESTE POTIGUAR
(RIO GRANDE DO NORTE)

riscos e motivos para protege-lo

O PREPARO DO GRUDE COMEÇA COM A QUEBRA DO COCO SECO, QUE DEPOIS
É RALADO. EM UMA BACIA, MISTURA-SE O COCO RALADO COM A GOMA ATÉ
ATINGIR O PONTO DA MASSA. ENQUANTO ISSO, OUTRO MEMBRO DA FAMÍLIA
PREPARA AS FORMAS PARA O COZIMENTO EM FORMATO DE ANEL, FEITAS COM
TIRAS DE PALHA DE COQUEIRO. EM UMA TÁBUA OU SUPORTE FORRADO COM
FOLHAS DE BANANEIRA, COLOCA-SE A MASSA NAS FORMAS NO TACHO AQUECIDO, E AS FOLHAS DA BANANEIRA PERMITEM QUE O GRUDE COZINHE SEM
QUEIMAR. NO FOGO, O GRUDE GANHA CONSISTÊNCIA, O EXTERIOR GANHA
COR DE TOSTADO E TEXTURA CROCANTE.

A dificuldade de manter viva essa tradição é um problema real. O impulso
modernizador dos órgãos sanitários e de assistência rural tem pressionado os
produtores a adotar técnicas e instrumentos que exigem investimentos exorbitantes e colocam em risco a manutenção desse saber e de seus sabores
exclusivos.

DEPOIS

DE FRIOS, OS GRUDES PODEM SER EMBALADOS EM SAQUINHOS PARA

O TRANSPORTE E A VENDA, QUE, GERALMENTE, É FEITA PELOS MAIS NOVOS DA
FAMÍLIA, NAS RUAS E NOS SINAIS.

MODALIDADE DE CONSUMO
CONSUMIDO PURO, ACOMPANHADO DE CAFÉ.

O

Na “Praça do Grudeiro”, próxima à prefeitura, foi erguida a estátua Menino do
Grude, em homenagem à figura típica das crianças que vendem o grude pelas
estradas.

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

COCO
GOMA DE MANDIOCA
SAL

REGIÕES

grude é um alimento preparado com goma de mandioca e coco
ralado, cozido sob tachos no fogo a lenha, usando formas de palha de coqueiro e folhas de bananeira. Faz parte da cultura e da
gastronomia de Extremoz, cidade localizada a 23 km de Natal, Rio
Grande do Norte.
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55 J ENI PAPO

O jenipapeiro é de grande importância para as regiões que o cultivam, pois
tem grande importância na atividade comercial, haja vista que o fruto pode
ser empregado de diversas maneiras e sua madeira é flexível e compacta, de
longa durabilidade, sendo utilizada na confecção de portas, janelas, cabo de
ferramentas e relógios.

Genipa americana L.

B R A S I L
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O jenipapo é empregado no preparo de xarope, vinho, álcool, vinagre, aguardente e quinino (sulfato de quinina – usado como antimalárico e antipirético).
No Nordeste, a principal aplicação do jenipapo é o licor, bebida típica dos festejos juninos, que produzido de forma artesanal, demora no mínimo um mês
para ficar pronto. Outro produto típico dos festejos é a jenipapada, um doce
de jenipapo envolto em açúcar. Ademais, podem ser feitos sucos, polpas e
compota.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

BAHIA

MATA ATLÂNTICA
CERRADO
AMAZÔNIA

NORDESTE
FRUTAS E
FRUTOS SECOS

NORTE

/ SUDESTE
SAZONALIDADE

DE NOVEMBRO A JANEIRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FORMATO OVAL, COM CASCA PARDA
E ENRUGADA. TEM EM MÉDIA 9 CM
DE COMPRIMENTO POR 6 CM DE
DIÂMETRO.

DOCE E ÁCIDO

CONSISTÊNCIA

POLPA
DOCES, COMPOTAS,
LICORES, SUCOS

SUCULENTA

O

jenipapo é uma fruta presente em grande parte da extensão territorial brasileira, em diversos biomas desde o Sudeste até o Norte,
além de ser cultivado nas regiões entre o México e as Antilhas. Caracterizado pela casca mole, parda e enrugada, ele tem em média
9 cm de comprimento por 6 cm de diâmetro, com formato oval. O jenipapeiro
é uma árvore nativa da Amazônia e da Mata Atlântica, encontrada também
no Cerrado, pertencente à família botânica das Rubiaceae, que apresenta em
média, de 8 a 18 m de altura e 60 cm de diâmetro do caule. A copa é grande
e arredondada, com folhas de 15 a 35 cm de comprimento.

i m p o r ta n c i a lo c a l
Os tupinambás e os pataxós Rã-Rã-Rãe do sul da Bahia utilizam essa fruta
para comercialização de seus licores e doces (especialmente o rabo de macaco). Em diversas culturas indígenas, o fruto é utilizado para pintar a pele, haja
vista que tanto a casca da árvore quanto o fruto têm uma substância chamada
genipina, de coloração violeta ou azul-escuro, que se torna preta em contato
com o ar. Por isso, em tupi-guarani, jenipapo significa fruta que mancha. Do
tipo baga subglobosa, o fruto tem sementes achatadas e pequenas, de aroma
bastante característico e polpa pouco adocicada, sendo incomum o consumo
do fruto in natura. Rico em ferro, cálcio e vitaminas B1, B2, B5 e C, além dos
empregos gastronômicos, o jenipapo é utilizado em remédios caseiros para o
tratamento de doenças do fígado, respiratórias e anemia.

riscos e motivos para protege-lo
O desmatamento da Mata Atlântica vem aumentando devido à agropecuária extensiva e à cultura do café tipo conilon, que vem colocando em risco
a continuidade da existência do jenipapeiro na região. uma vez que tanto a
árvore quanto o fruto estão ligados à história de um povo e a sua economia,
sua conservação é de fundamental importância, para que atividades como a
confecção do licor de jenipapo, uma das bebidas mais populares no São joão
nordestino, não sejam perdidas.
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56 L IC URI

pelas regiões secas e áridas da Caatinga, abrangendo o norte de Minas Gerais,
ocupando toda a porção oriental e central da Bahia, até o sul de Pernambuco,
incluindo também os estados de Sergipe e Alagoas.

Syagrus coronata (Mart.) Becc.
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De sua amêndoa (coco) se produzem diversos itens alimentícios: licuri torrado,
licuri caramelizado, granola, cocada, paçoca, biscoitos, óleo, leite de licuri e
muitos outros produtos.

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORDESTE

CAPIM GROSSO
(BAHIA)

CAATINGA

SUDESTE

SAZONALIDADE

DE OUTUBRO A DEZEMBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

PEQUENO, COM O FORMATO OVAL,

DOCE, SIMILAR AO COCO

DE COLORAÇÃO AMARELA OU
LARANJA.

riscos e motivos para protege-lo
SEMENTES
TORRADAS,

CONSISTÊNCIA

CARAMELIZADAS, DOCES,
ÓLEO, BEBIDA

CARNOSO, QUANDO SECO
CROCANTE E OLEOSO

É

O licuri tem sido uma importante fonte de alimento e sustento para diversas
comunidades do semiárido baiano, entre elas a comunidade de jabuticaba,
distrito de Quixabeira, região de Capim Grosso, Bahia. Em pesquisa etnobotânica realizada em fevereiro 2007 pela universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia (Uesb), foi verificado que mais de 50% das famílias de Jabuticaba
trabalham com o licuri e, muitas vezes, essa atividade é a única fonte de renda
de famílias inteiras. Observam-se durante o dia, várias mulheres, homens e
crianças quebrando licuri.

uma palmeira típica do semiárido nordestino. Mede de 8 m a 11 m,
tendo folhas com mais ou menos 3 m de comprimento, pinadas de
pecíolo longo com bainha invaginante, e seus folíolos, de coloração
verde-escura, estão arranjados em vários planos. De sua amêndoa
(coco) se produzem diversos itens alimentícios, pode ser usado também para
artesanato. O coco é também usado como ração animal e sua casca é utilizada como combustível de forno a lenha. A espécie tem uma nítida preferência

O extrativismo para comércio e consumo foi passado de geração a geração,
tornando-se parte da cultura de um povo, inclusive com músicas locais ligadas à cultura de extração do licuri. Protegê-lo é proteger a cultura local e gerar
renda para as famílias envolvidas em sua produção.
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57 M A NGABA

Quando o fruto está no ponto máximo de desenvolvimento, desprende-se da
árvore e completa o amadurecimento no chão. Quando madura, a mangaba
torna-se muito perecível e precisa ser consumida rapidamente, o que é um
empecilho a sua comercialização. Por isso, a maior parte da colheita é feita no
pé e o fruto fica apto ao consumo somente dois a quatro dias depois.

Hancornia speciosa Gomes

B R A S I L
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Além de apreciada in natura, a mangaba é muito utilizada na fabricação de sucos, sorvete, bem como é matéria-prima para o preparo de geleia, doces em
calda, compotas, licor, vinho e xarope. O látex da mangabeira já foi explorado
no passado para a produção de borracha. A planta tem aplicação na medicina
popular, para curar inflamações, diarreia, tuberculose, úlceras e herpes. O chá
da folha é usado para cólica menstrual.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORDESTE

SANTA LUZIA DO
ITANHI-SERGIPE
(SERGIPE)

MATA ATLÂNTICA
CERRADO E ÁREAS

CENTRO-OESTE
SUDESTE

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

/

SAZONALIDADE

DE NOVEMBRO A ABRIL

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

O FRUTO É ESFÉRICO, DE COR
AMARELA OU ESVERDEADA. EM
ESTADO DE MATURAÇÃO, O FRUTO
TEM CASCA AMARELADA, COM

DOCE E ACIDULADO

MANCHAS AVERMELHADAS E A
POLPA É BRANCA.

FRUTA
IN NATURA, SUCOS,

CONSISTÊNCIA
MOLE, UM POUCO
VISCOSA E FIBROSA

i m p o r ta n c i a lo c a l

DE TRANSIÇÃO

GELEIA, DOCES EM CALDA,

COMPOTAS, LICOR, VINHO,
XAROPE

A

mangaba é o fruto da mangabeira, que é uma árvore de clima tropical, nativa do Brasil. A árvore tem em geral de 5 a 6 m de altura,
podendo chegar a 10 m. Começa a frutificar entre os 3 e os 5 anos
de idade. É muito rústica, produzindo bem em solo arenoso e pobre, com poucos nutrientes. Conhecendo o fruto, os indígenas chamavam-no
mangaba, que significa “coisa boa de comer”.

A mangaba ocorre exclusivamente no Brasil, sendo mais abundante nos tabuleiros e baixadas litorâneas do Nordeste e em áreas de restinga.

A mangaba é um meio de sobrevivência para a população, sua produção em
sua quase totalidade, vem do extrativismo, o que faz com que esse tipo de
exploração ainda desempenhe um papel socioeconômico e cultural entre as
populações tradicionais que sobrevivem como “catadores”. No período de novembro a abril, em diversos estados do Nordeste, a colheita de mangaba é
uma das únicas fontes de renda de centenas de famílias, que sobrevivem da
colheita da fruta. Somente no litoral sergipano, a mangaba é a base de sustento de mais de 5 mil famílias extrativistas.
No município de Santa luzia do Itanhi-Sergipe, a extração da mangaba serve
como complemento à subsistência das famílias, principalmente aquelas localizadas nos povoados cercados por manguezais. Após a coleta, as frutas são
vendidas na região. Além disso, há também um grande consumo pela fábrica
de polpas pertencente à Prefeitura Municipal de Santa luzia do Itanhi, a qual
é fornecida em forma de suco para a merenda escolar.

riscos e motivos para protege-lo
Explorada por famílias extrativistas e agricultores familiares para consumo e
venda local, já foi uma grande fonte de renda, mas a mangabeira encontra-se
em extinção, pela extração sem controle e pelo desmatamento das matas ao
longo dos anos, sendo destruídas e substituídas pela expansão imobiliária (casas de veraneio, condomínios, hotéis) e pelos criatórios de camarão, plantios
de cana-de-açúcar, de eucalipto e de coqueirais.
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Encontra-se também nos cerrados do Centro-Oeste, no norte de Minas Gerais
e em parte da Amazônia.

58 M A NUÊ

milho e com milho seco hidratado e moído. Em ocasiões especiais, os bolos
podem ser enriquecidos com leite de coco, coco ralado, manteiga, mandioca,
açúcar e farinha de trigo. Mas o sabor essencial do milho e do melado é a característica principal desse alimento.
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É comum remeter sua confecção às donas de casa portuguesas, ante a necessidade de adaptar as receitas aos ingredientes da terra. Porém, seu feitio
e referência estão muito mais ligados às escravas quituteiras e vendedoras
ambulantes (escravas de ganho), que encontraram na habilidade da cozinha
sua liberdade e seu sustento.

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

D O

Nas Comunidades de Fundo de Pasto, no sertão da Bahia, seu preparo é feito
a partir de técnicas artesanais, que remetem aos tempos antigos. O manuê é
produzido com o milho-crioulo, de sementes que acompanham a comunidade há gerações.
CATEGORIA

PÃES, DOCES E BISCOITOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

SERTÃO DA BAHIA
(BAHIA)

SUDESTE

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

OS

GRÃOS DO MILHO SECO SÃO DEBULHADOS E SELECIONADOS, COLO-

CADOS DE MOLHO EM ÁGUA QUENTE, DA NOITE PARA O DIA, DEPOIS MOÍ-

MILHO
MELADO DE CANA
LEITE DE COCO
COCO RALADO

DOS OU PILADOS.

A MASSA PASSA POR UMA PENEIRA PARA A SEPARAÇÃO

DA CASCA, ACRESCENTAM-SE RAPADURA, MELADO OU AÇÚCAR, E DEPOIS
LEVA-SE TUDO AO FOGO PARA ASSAR.

O MANUÊ DE MILHO-VERDE FRESCO, COM LEITE DE COCO E COCO RALADO, COSTUMA SER PREPARADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE ALGUMAS REGIÕES DO NORDESTE, SEGUINDO A FARTURA DO MILHO-VERDE E
DO MELADO DE CANA NO PERÍODO ENTRE MAIO E AGOSTO.

Os manuês são feitos nas próprias casas e vendidos de porta em porta, além
de comercializado nas feiras regionais do sertão, na Bahia.
Em Paraty, cidade histórica no litoral do Rio de janeiro, o doce faz parte dos
cadernos antigos de receitas e da lembrança dos vendedores ambulantes de
outros tempos. A cidade contava com um grande número de engenhos de
cana no período colonial e o manuê era vendido nas ruas e consumido nas
casas e comércios locais.
Atualmente, é mais comum encontrar versões do doce feitas com farinha de
trigo e ingredientes industriais, como margarina.

riscos e motivos para protege-lo

MODALIDADE DE CONSUMO

CONSUMIDO COMO BOLO TÍPICO, EM CASAS E COMÉRCIOS LOCAIS.

M

anuê é um bolo de milho e melado de cana, de massa densa e
formato achatado.
A disponibilidade dos alimentos ao longo do ano gerou versões
do bolo feitas com milho verde fresco, com farinha integral de

O manuê é um alimento cada vez mais raro de se encontrar, que desaparece
junto com as sementes tradicionais de milho-crioulo, com o melado artesanal
e com a sabedoria das gerações mais velhas de habilidosas cozinheiras. Mas
também ameaça a existência desse doce a pressão que exercem a pecuária e
a agricultura extensiva sobre o direito à terra dessas comunidades.
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59 M A RAC U JÁDA- CA ATI NGA

(MARACUJÁ DO MATO, MARACUJÁ DE BOI,
MARACUJÁ-MOCHILA)

produto de atividade extrativista e, em geral, não é cultivado. Muitas famílias
do sertão usam o maracujá-da-Caatinga na alimentação, para fazer suco e
alguns produtos artesanais. O excedente é comercializado em feiras locais.
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A fruta tem alto valor nutritivo, de efeito calmante e relaxante. O fruto é extremamente saboroso e perfumado, com um sabor persistente, mais doce,
mais denso e mais ácido que o do maracujá-amarelo (Passiflora edulis). Tanto
o gosto quanto o perfume lembram os do mel. A fruta contém potássio, ferro,
fósforo, cálcio e vitaminas A, C e do complexo B. Pode ser consumida fresca
ou transformada em geleia, doce e polpa.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORDESTE

SERTÃO DO SÃO FRANCISCO
(BAHIA)

CAATINGA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

SAZONALIDADE

DE SETEMBRO A NOVEMBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FORMATO ARREDONDADO DE

ÁCIDO E DOCE

COLORAÇÃO VERDE E POLPA BRANCA.

CONSISTÊNCIA

FRUTO
IN NATURA, DOCES,
GELEIAS, POLPA

AQUOSA – CHEIO DE
PEQUENAS SEMENTES

O

maracujá-da-Caatinga é uma fruta silvestre nativa da Caatinga e
do semiárido brasileiro, ocorrendo espontaneamente no Nordeste,
principalmente nas áreas denominadas “fundo de pasto” – áreas
de uso coletivo dos agricultores. É uma planta de natureza perene
e resistente à seca, sobrevivendo em condições de absoluta estiagem. Mesmo quando maduro, sua casca é verde e a polpa branca, podendo confundir
os consumidores desavisados. O maracujá-da-Caatinga é tradicionalmente

i m p o r ta n c i a lo c a l
O aproveitamento comercial da fruta tem potencial para ser alvo de ações
para o desenvolvimento sustentável da região do semiárido no Brasil, que
corresponde a 65% do território do Nordeste e é a região mais pobre do país,
com alto índice de analfabetismo e baixa renda per capita.
Nos municípios de Canudos, uauá e Curaçá, cooperados de 16 comunidades
cultivam o maracujá-da-Caatinga com fins comerciais. São plantios agroecológicos, orientados pela Coopercuc, em parceria com órgãos de pesquisa. Os
produtores estão organizados em associações comunitárias locais de fundo
de pasto, nas quais desenvolvem em conjunto ações produtivas e comerciais.
A fruta in natura é vendida em feiras, para pequenas e grandes fábricas das
comunidades de Canudos, uauá e Curaçá, onde é processada e transformada. Os produtos são comercializados através da Coopercuc em feiras e exposições, e em alguns mercados do Brasil. Também são usados na merenda
escolar de vários municípios.

riscos e motivos para protege-lo
O maracujá-da-Caatinga está ameaçado. A formação de pastagens, a implantação de projetos de irrigação e de produção de energia e as queimadas
resultam na fragmentação de hábitats que, de forma direta ou indireta, leva
à perda da diversidade genética na região. Outro fator é o protagonismo do
maracujá amarelo no mercado, levando o maracujá-da-Caatinga ao esquecimento e deixando-o ainda menos conhecido nas outras regiões do país.

N O R D E S T E
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Passiflora cincinnata Mast.

60 M ÁTICO

(PIMENTA-DE-MACACO, JABORANDI-FALSO)
Piper aduncum L.

B R A S I L
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Os frutos são usados como condimento e como flavorizante do cacau. É usado
algumas vezes como substituto para a pimenta-longa. Depois de processada,
é usada como tempero de carnes, aves e peixes. Também utilizada como chá.
É muita apreciada em aguardente e cachaça de cana.

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA

A R C A

do Brasil, que produz um fruto aromático e picante, e é encontrada em pequena quantidade nas pequenas reservas de Mata Atlântica que existem no
Recôncavo baiano. O período de colheita é de outubro a fevereiro, de forma
extrativista.

REGIÕES

NORDESTE

CENTRO-OESTE
NORTE / SUL

CONDIMENTOS E
ESPECIARIAS

/

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

RECÔNCAVO BAIANO
(BAHIA)

MATA ATLÂNTICA
CERRADO
AMAZÔNIA

SAZONALIDADE

DE OUTUBRO A FEVEREIRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL

VISUAL

SABOR

FRUTO

FRUTOS MINÚSCULOS SEMELHANTES
AO DA SEMENTE DA PAPOULA, EM
UMA ESPIGA FLORAL.

APIMENTADO E PICANTE

BEBIDAS, CONDIMENTO,

P

Na Amazônia, muitas das tribos nativas usam as folhas de pimenta-de-macaco como antisséptico. Em alguns lugares, é considerada erva daninha. Dela
também se extrai um óleo de valor elevado e para fins farmacêuticos, usado
na indústria de cosméticos e perfumes. Por ser uma árvore linheira, com formato de cone, é muito usada para a cobertura de casas.

CHÁS

lanta tropical, florífera, sempre viva, pertencente à família das Piperaceae. Arbustiva, chega a 6 e 7 m de altura, com folhas na forma de
lança, de 12 a 20 cm de comprimento. O fruto da pimenteira consiste
de muitos frutos minúsculos – cada um com tamanho semelhante
ao da semente da papoula – embutidos em uma espiga floral. Árvore nativa

riscos e motivos para protege-lo
Por ser uma espécie invasiva, e ser muito usada tanto na cozinha, como para
uso medicinal, o mático não apresenta risco de extinção, porem faz parte da
biodiversidade da Mata atlântica, que corre o risco de desaparecer devido a
ação do homem.
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61 MATU R I

antes da formação e do amadurecimento do pedúnculo. Dessa forma, obtémse o maturi, a futura castanha-de-caju, em sua fase inicial de desenvolvimento.

Anacardium occidentale L.
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Maturi também é o nome dado a um tipo de preparo tradicional da castanhade-caju ainda imatura.

usos gastronomicos tradicionais
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Existem diversos pratos tradicionais da culinária do Recôncavo utilizando o
maturi. Entre eles: a frigideira de maturi, uma espécie de fritada com recheio de
tomate, pimentão, cebola, ervas, camarão (seco ou fresco) e maturi refogado;
moqueca de maturi, um dos pratos mais tradicionais da culinária baiana, que
consiste em um cozido de peixe ou frutos do mar, com leite de coco e dendê.
Ademais, o maturi vem sendo introduzido na cozinha vegetariana e vegana,
representando um novo desdobramento para esse ingrediente tão escasso.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORDESTE

RECÔNCAVO BAIANO E
AGRESTE DO SERTÃO
(BAHIA)

CAATINGA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

i m p o r ta n c i a lo c a l

SAZONALIDADE

O maturi representa a cultura alimentar do Nordeste e contribui como renda
complementar para muitas unidades familiares na região do Recôncavo e no
Agreste do Sertão, pois grande parte dos ganhos são conseguidos por meio
da venda dessa especiaria nas feiras livres.

AGOSTO E SETEMBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

CASTANHA É O VERDADEIRO FRUTO
DO CAJUEIRO, QUE TEM A FORMA
SEMELHANTE A UM RIM HUMANO.

LEVE E AMENDOADO

CONSISTÊNCIA

SEMENTES
REFOGADAS, FRITAS,
EM MOQUECA

MACIA E CROCANTE

O

cajueiro é uma planta tropical, originária do Brasil, que pertence à
família Anacardiaceae, de pequeno porte, possuindo em média 5
m de altura, o verdadeiro fruto do cajueiro não é o caju (pedúnculo
e pseudofruto) de cor avermelhada, mas sim a castanha, que tem
um alto valor comercial.
A Região do Nordeste brasileiro é uma grande produtora de caju e castanhade-caju, sendo que em algumas regiões do estado da Bahia, há uma diferente
maneira de colheita e utilização do fruto. Nessa região, a colheita é realizada

Por ser colhido antes do amadurecimento, apenas a castanha é aproveitada.
Após a colheita, o fruto é arrancado do pedúnculo e é descartado.
A extração do maturi demanda bastante destreza das mulheres que a realizam, pois a casca do maturi tem uma toxina chamada urushiol, que causa reações alérgicas, quando em contato com a pele, e pode ser letal, caso a castanha seja consumida sem passar pelo processo de torragem ou cozimento.

riscos e motivos para protege-lo
Apesar da volumosa produtividade dos cajueiros, o maturi está cada vez mais
escasso, o elevado valor de mercado da castanha-de-caju e do caju, ambos
maduros, fez com que muitas famílias produtoras de maturi migrassem para
essas culturas. Além disso, a falta de interesse da nova geração em aprender
as técnicas de extração que conservam saber e técnica locais, somando-se
aos riscos associados ao manejo do maturi e o baixo preço, desestimulam
muitas mulheres.
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O território do Mato Grande, região do município de jandaíra, é um grande
berço genético da abelha. A grande incidência de enxames tem registros que
remontam a meados do século XIX, tempo em que os tropeiros ali pernoitavam, levando lenha e carvão para o litoral, de onde traziam o peixe de sal preso. No caminho, buscavam o excelente mel dos troncos ocos das imburanas.
utilizavam o mel na própria alimentação ou, dependendo da quantidade explorada, obtinham um produto de grande valor na troca por outros alimentos.

G O S T O
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A R C A
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A cidade de Jandaíra foi oficialmente fundada em 1964, onde o mel de abelha
nativa ganhou fama e status de “medicinal” na cultura popular. O comércio do
mel em jandaíra sempre foi disputado. Mesmo em Natal, capital do Estado, a
referência ao mel sempre foi feita com muita distinção: “mel de jandaíra é coisa
dos deuses”; “gripe e resfriado se cura com mel de jandaíra”; “quem passa em
jandaíra tem que trazer mel”. Atualmente é conhecida como “a Cidade do Mel”.
CATEGORIA
REGIÕES

NORDESTE
PRODUTOS DA APICULTURA
E DA MELIPONICULTURA

AREA DE PRODUÇÃO

ALAGOAS / BAHIA / CEARÁ
/ PARAÍBA / PERNAMBUCO /
PIAUÍ / RIO GRANDE DO NORTE
/ SERGIPE

BIOMA

CAATINGA

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

NA NATUREZA, AS JANDAÍRAS COSTUMAM FORMAR SUAS
COLÔNIAS EM CAVIDADES DE TRONCOS DE IMBURANA

(COMMIPHORA LEPTOPHLOEOS), ÁRVORE TÍPICA DA CAATINGA. PARA A PRODUÇÃO DE MEL, SÃO CRIADAS EM
COLMEIAS DE MADEIRA OU EM CORTIÇOS, NOME DADO
AOS SEGMENTOS DE TRONCOS OCOS CORTADOS ESPECIFICAMENTE PARA A CRIAÇÃO DE ABELHAS.
AS ABELHAS SÃO CRIADAS EM CAIXAS, E PARA A EXTRAÇÃO UMA TENDA É MONTADA DENTRO DO MELIPONÁRIO.

DUAS PESSOAS FICAM SOB ESSA TENDA, ENQUANTO OUTRAS DUAS PERMANECEM NA PARTE EXTERNA, MANEJANDO AS COLMÉIAS. DESSA MANEIRA, SOB A TENDA, O MEL
É RETIRADO DAS CAIXAS COM UMA BOMBA DE SUCÇÃO

(ADAPTADA DAS BOMBAS ODONTOLÓGICAS), E ACONDICIONADOS EM BOMBONAS DE PLÁSTICO (DE LEITERIA).
O RESULTADO É UM MEL CLARO, DE COLORAÇÃO ÂMBAR

CLARO OU ATÉ MESMO CRISTALINO, FLUIDO, LIGEIRAMENTE ÁCIDO E COM NOTAS DE ERVAS E ESPECIARIAS.

MODALIDADE DE CONSUMO

CONSUMIDO COM FARINHA DE MILHO OU EM USO MEDICINAL.

A

jandaíra é uma espécie de abelha endêmica do bioma Caatinga
(que ocorre exclusivamente no Brasil), nas terras secas do semiárido, e distribui-se nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Pertence à tribo dos Meliponini, grupo de abelhas presente apenas nas regiões
tropicais e subtropicais, conhecidas popularmente como “abelhas sem ferrão”.

A meliponicultura é uma atividade intimamente ligada aos costumes tradicionais da Região Nordeste do Brasil. Na Caatinga, em especial no estado do Rio
Grande do Norte, quem reina é a abelha-jandaíra: “a rainha do Sertão”, espécie
adaptada ao clima semiárido e produtora de um mel amplamente utilizado
pelas comunidades que ali vivem para alimentação e na medicina popular.
Jandaíra (jandiá-ira) significa em tupi “abelha do mel”.

riscos e motivos para protege-lo
A principal ameaça à abelha-jandaíra é a destruição do seu habitat natural, a
Caatinga. Estima-se que o único bioma considerado exclusivamente brasileiro
mantém apenas metade de sua cobertura vegetal original. A destruição da Caatinga se deve, principalmente, à produção de lenha e carvão vegetal, destinados aos polos industriais de gesso e cerâmica na Região Nordeste e ao setor
siderúrgico dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O desmatamento é
ainda mais preocupante se levada em conta a vulnerabilidade desse bioma às
mudanças climáticas, sofrendo forte tendência à desertificação.
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nesses termos e a consequente comercialização. As particularidades desses
insetos vão além do nome, uma vez que as abelhas nativas não têm ferrão e
seu mel é mais líquido e complexo em termos de sabor; isso se dá por causa
do alto conteúdo de água, propiciando posteriores fermentações desejadas,
que conferem aroma e acidez ao produto final. A quantidade produzida por
ano desse mel pode chegar, no máximo, a 1,5 l por caixa de abelha (unidade
produtiva).

A R C A

D O

G O S T O

|

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORDESTE

PIEMONTE DA DIAMANTINA
(BAHIA)

CAATINGA

PRODUTOS DA APICULTURA
E DA MELIPONICULTURA

Para além do fato de essas abelhas serem nativas do território nacional, o
mel de jataí tem importância fundamental, seja do ponto de vista da alimentação, seja do ponto de vista do ecossistema local e ainda do ponto de vista
medicinal. Diversas comunidades indígenas, bem como pequenas comunidades de produtores rurais atribuem a esse mel propriedades cicatrizantes,
anti-inflamatórias e curativas no tratamento de doenças broncorrespiratórias
e ferimentos. Do ponto de vista dos ecossistemas locais, as abelhas, de modo
geral, são notoriamente os melhores e mais eficientes polinizadores de diversos tipos de planta, sendo assim de importância basilar para a manutenção da
biodiversidade local e para a produção de alimentos. Por fim, no que se refere
à alimentação, o mel é uma boa fonte de energia, não obstante os reduzidos
teores de açúcar, em comparação com os méis convencionais.

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

A

COLHEITA É REALIZADA UMA VEZ POR ANO O E NÃO

EXISTE DEFINIÇÃO DE UMA ÉPOCA CERTA, POIS ESSA
ATIVIDADE

É

REGIDA

PELAS

CONDIÇÕES

CLIMÁTI-

CAS LOCAIS E DESENVOLVIMENTO DAS COLÔNIAS.

AS

QUALIDADES ORGANOLÉPTICAS DO MEL DE JATAÍ, BEM
COMO DA MAIORIA DAS ABELHAS NATIVAS É BASTANTE
ESPECIAL.

POR SE TRATAR DE UM PRODUTO POTENCIAL-

MENTE FERMENTADO, O ESTÁGIO DE FERMENTAÇÃO, BEM

COMO A QUANTIDADE DE ÁGUA PRESENTE NO PRODU-

TO E, ACIMA DE TUDO, A ALIMENTAÇÃO DAS ABELHAS
PODEM MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS,

COMO SABOR, AROMA E DOÇURA DO PRODUTO FINAL.

DE

MANEIRA GERAL, ESSES MÉIS SÃO MENOS DOCES,

AROMÁTICOS, SE COMPARADOS COM O MEL DE ABELHAS
CONVENCIONAIS.

MODALIDADE DE CONSUMO

O CONSUMO COMO ALIMENTO, AINDA QUE NÃO SEJA O PRINCIPAL, PODE VARIAR DESDE
O CONSUMO IN NATURA, PASSANDO POR AGENTE ADOÇANTE PARA BEBIDAS E OUTRAS
PREPARAÇÕES OU ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, QUEIJOS, E OUTROS PRODUTOS.

A

riscos e motivos para protege-lo

MENOS VISCOSOS, LIGEIRAMENTE AGRIDOCES E MAIS

abelha-jataí (Tetragonisca angustula), da família dos Meliponíneos,
é uma das quase 300 espécies de abelha nativa do Brasil e da
América do Sul. Ainda que popularmente o inseto seja conhecido
como “abelha sem ferrão” e seu principal produto seja chamado
“mel”, algumas barreiras na legislação vigente impedem seu reconhecimento

A utilização crescente e desmedida de defensivos agrícolas representa o maior
desafio na proteção de colônias de abelhas-jataí, assim como das demais abelhas. Acompanhando esse dado, o avanço do desmatamento sobre florestas e
áreas verdes juntamente com as mudanças climáticas vividas nos últimos anos
representam grande ameaça para a produção e a sobrevivência dessas espécies, reduzindo drasticamente os respectivos números populacionais.
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A Melipona mandacaia é uma abelha brasileira muito mansa, porém, costuma
afastar os intrusos com um movimento bastante intenso ao redor do possível
inimigo, chegando a mordiscar com suas fortes mandíbulas. Sua morfologia
apresenta cabeça e tórax pretos, abdome com quatro listras amarelas brilhantes e transversais e seu tamanho varia de 8 a 12 mm. Tendo preferência pelas
regiões semiáridas, a M. mandacaia nidifica preferencialmente em cavidades
presentes em troncos de árvores nativas, como a umburana de cambão, a
algarobeira, o pau-ferro, o umbuzeiro, a catingueira e a aroeira.

A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA

PRODUTOS DA APICULTURA
E DA MELIPONICULTURA

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORDESTE

SERTÃO DO SÃO FRANCISCO
(BAHIA)

CAATINGA

SUDESTE

A meliponicultura nessa região ainda é praticada como uma atividade secundária, devido à própria tradição da população local em manter na varanda um
cortiço para o consumo familiar. Além do uso para a alimentação, o mel da
mandaçaia é usado particularmente para medicamento ou para tratamentos
terapêuticos pelas comunidades ribeirinhas e de fundo de pasto. Essa prática
ainda se mantém viva com os preparos das “garrafadas”, um composto de
plantas medicinais da Caatinga e mel de mandaçaia, indicado para mulheres recém-paridas ou no preparo do “lambedor”, xarope à base de plantas
medicinais e mel de mandaçaia, indicado no tratamento de tosse, bronquite,
inflamação na garganta e resfriado.

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

A

COLHEITA DO MEL É FEITA MANUALMENTE UMA VEZ

POR ANO PELOS MELIPONICULTORES DO TERRITÓRIO

SERTÃO DE SÃO FRANCISCO – EXTREMO NORTE DA
BAHIA. NÃO EXISTE DEFINIÇÃO DE ÉPOCA CERTA, POIS
ESSA ATIVIDADE É REGIDA PELAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS LOCAIS E PELO DESENVOLVIMENTO DAS COLÔNIAS.
DO

O PERÍODO SE INICIA LOGO APÓS AS PRIMEIRAS CHUVAS, QUANDO APARECEM AS PLANTAS ANUAIS E RASTEIRAS DA CAATINGA. QUANDO CRIADA RACIONALMENTE
EM SUA REGIÃO DE ORIGEM, A ABELHA-MANDAÇAIA
PODE PRODUZIR ATÉ 1,5 LITRO DE MEL POR CAIXA AO
ANO, EM ÉPOCAS DE BOA FLORADA.

MODALIDADE DE CONSUMO

ADOÇAR CHÁS E SUCOS, DOCES E PRODUÇÃO DE XAROPES.

M

andaçaia é uma palavra indígena que significa “vigia bonito”, que
deriva do fato de podermos observar, no orifício de entrada, uma
abelha sempre presente, protegendo o ninho. A estrutura desse
ninho é construído de modo a permitir a entrada de uma abelha
de cada vez, apresentando lindas raias convergentes feitas de geoprópolis.

riscos e motivos para protege-lo
Atualmente, a mandaçaia tem sofrido fortes reduções das colônias devido ao
desmatamento, à expansão agrícola e ao uso desordenado de agrotóxico no
campo. As mudanças climáticas e as longas estiagens no semiárido baiano
têm sido outra ameaça às abelhas, reduzindo a diversidade de alimento e água
nos pastos apícolas. Conservar a mandaçaia significa manter o equilíbrio do
ecossistema e a diversidade da alimentação do ser humano, tendo em vista
que esse pequeno inseto faz um grande trabalho: é responsável pela polinização de muitas espécies vegetais no bioma Caatinga.
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A entrada da colmeia da mandaçaia caracteriza a espécie. É formado por um
orifício que permite a passagem de apenas uma campeira por vez, envolto por
uma estrutura composta por raios concêntricos, construído com geoprópolis,
uma mistura de barro e resinas extraídas das plantas. Esta abelha é muito
mansa, porém costuma afastar os intrusos com um movimento bastante intenso em redor do possível inimigo.
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A Melipona quadrifasciata anthidiodes está distribuída em quase todo o Brasil.
No Nordeste tem registros de ocorrência em Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e em outras regiões no Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, Rio de janeiro e São Paulo.

G O S T O

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

D O

Historicamente, as comunidades tradicionais das quebradeiras de licuri e
produtores locais do território do Piemonte da Diamantina, semiárido baiano,
criavam a abelha-mandaçaia de maneira rústica e espontânea em cortiços.
Nesta região, a espécie tem preferência em construir seus ninhos em ocos
de árvores do umbuzeiro (Spondias tuberosa), licurizeiro (Syagrus coronata) e
imburana (Amburana cearensis).
CATEGORIA
REGIÕES

NORDESTE

PRODUTOS DA APICULTURA
E DA MELIPONICULTURA

CENTRO-OESTE
SUDESTE

/

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

ALAGOAS / BAHIA / PARAÍBA /
PERNAMBUCO / SERGIPE

CAATINGA

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

A

ABELHA-MANDAÇAIA PRODUZ UM MEL COM EXCE-

LENTES CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS.

O

MEL É

ORIGEM E HAVENDO UMA BOA FLORADA, A PRODUTIVIDADE DO MEL PODE ALCANÇAR

1,5 A 2 LITROS/CAIXA/

LIQUEFEITO DEVIDO AO TEOR DE UMIDADE, COM BAIXA

ANO, QUE SÃO ARMAZENADOS PELAS ABELHAS EM POTES

RIAM DE ACORDO COM AS FLORES QUE AS ABELHAS VI-

BAIANO, A PRODUÇÃO PODE ALCANÇAR NO MÁXIMO

ACIDEZ, DOÇURA DISCRETA; O AROMA E O SABOR VASITARAM, IMPRIMINDO AS SINGULARIDADES DA REGIÃO.

QUANDO

OVÓIDES E LIGADOS ENTRE SI.
LITROS/ANO.

PORÉM,

NO SEMIÁRIDO

1,5

Tradicionalmente, o mel da mandaçaia é pouco consumido pelo povo sertanejo como alimento. Devido as suas propriedades medicinais, ele é utilizado
essencialmente para remédios caseiros e “lambedores” (espécie de xarope
feito de ervas/folhas medicinais da Caatinga e mel da mandaçaia).
As comunidades tradicionais dessa região, como as quebradeiras de licuri,
desenvolveram técnicas para a extração do mel sem impactos negativos ao
ninho. Antigamente, era comum utilizar o croa ou caroá (Neoglasiovia variegata), espécie de bromélia, cujas folhas eram mastigadas por crianças e jovens
obtendo fibras que ficavam ensopadas de mel e permitissem sugar o líquido.
Essa é uma técnica local conhecida como “ensope”.

CRIADA RACIONALMENTE NA SUA REGIÃO DE

MODALIDADE DE CONSUMO

ADOÇAR SUCOS E CHÁS, DOCES E EM USO MEDICINAL.

M

andaçaia é uma palavra indígena que significa “vigia bonito”, que
deriva da possibilidade de se observar, no orifício de entrada
da colmeia, uma abelha que tem a função de proteger o ninho
contra a entrada de invasores. Esta abelha brasileira mede entre
10 e 11 mm de comprimento, tem cabeça e tórax pretos, abdome com faixas
amarelas interrompidas no meio de cada segmento e asas ferrugíneas.

riscos e motivos para protege-lo
As mudanças sócio-ecológicas no território Piemonte da Diamantina, com a
expansão agrícola e urbana, provocando as derrubadas e queimadas da Caatinga. E as mudanças climáticas provocando longas estiagens, assim como o
uso desordenado de agrotóxico no campo, colocou a abelha-mandaçaia em
uma posição de ameaça de extinção na região.
Conservar a abelha-mandaçaia, não garante somente o acesso ao seu saboroso mel, mas também significa preservar as técnicas e saberes locais, manter
o equilíbrio do ecossistema, e a diversidade da alimentação do ser humano.
Tendo em vista que este pequeno animal faz um grande trabalho: é responsável pela polinização de muitas espécies vegetais nos biomas brasileiros.
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cria é produzida em células que encostam levemente umas nas outras ou são
ligadas por um cabo pequeno de cerume, formando grupos parecidos em
cacho em vez de formato em disco, como fazem outras espécies de abelha
sem ferrão. Os potes de pólen são cilíndricos ou cônicos, com cerca de 3 cm
de altura, e os potes de mel são ovoides, com cerca de 1,5 cm de altura, e as
colônias podem ser médias ou grandes. Sua cera é macia, fácil de ser manipulada, é cheirosa (com um cheiro muito forte de resina de umburana); e o sabor
de seu mel de gosto ácido, que também lembra a umburana, segundo o povo
do Cariri. Esse é um dos méis mais medicinais que temos.

i m p o r ta n c i a lo c a l
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Com base em estudos de campo e provas existentes, a abelha-moça-branca
não é a espécie local mais criada. No entanto, ela tem uma característica que
a distingue: acumula grandes quantidades de resina e pólen, oferecendo uma
alternativa interessante para a produção de própolis. Também é útil em programas de polinização de algumas culturas.
CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

CAPIM GROSSO, VÁRZEA
DA ROÇA E QUIXABEIRA,
PIEMONTE DA DIAMANTINA
(BAHIA)

PRODUTOS DA APICULTURA
E DA MELIPONICULTURA

BIOMA

CAATINGA

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

NAS REGIÕES SEMIÁRIDAS DO BRASIL, AS ABELHAS SEM
FERRÃO SÃO CRIADAS DE FORMA TRADICIONAL PELOS
AGRICULTORES, COM SISTEMAS BASEADOS NO CONHECIMENTO POPULAR E NAS TRADIÇÕES LOCAIS.

O

MEL

É MANTIDO EM FAVOS DE MEL, EM VASOS DE BARRO E
EM CABAÇAS.

O

MEL DESTINA-SE PRINCIPALMENTE AO

riscos e motivos para protege-lo

CONSUMO DOMÉSTICO OU É USADO PARA FINS MEDICINAIS.

QUANDO

CRIADA RACIONALMENTE EM SUA

REGIÃO DE ORIGEM, A ABELHA-MOÇA-BRANCA PODE
PRODUZIR ATÉ

1

LITRO DE MEL POR CAIXA AO ANO, EM

ÉPOCAS DE BOA FLORADA.

MODALIDADE DE CONSUMO

ADOÇAR CHÁS E SUCOS, DOCES E NA PRODUÇÃO DE XAROPE.

A

A abelha produz um mel reluzente e suavemente perfumado, muito apreciado, mas produzido em pequenas quantidades.

s abelhas-moça-branca (Frieseomelitta doederleini) são abelhas
pequenas e muito defensivas, com o comportamento de depositar
própolis sobre o invasor, quando importunada. Suas colônias são
cobertas com própolis pelas próprias abelhas. A entrada do ninho
é pequena, não saliente, e permite que apenas uma abelha passe por vez. A

O desmatamento indiscriminado, e queimadas, estão afetando árvores da região, arvores que as abelhas indígenas usam para construir seus ninhos, ameaçando a sobrevivência da espécie. um outro problema é a ação dos meleiros
que extraem o mel de maneira inadequada, o que acaba aniquilando a colônia
inteira. Outro problema que coloca em risco as abelhas brasileiras são os inseticidas e pesticidas usados na agricultura.
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características das plantas da Caatinga que ela visita, como velame, algaroba, aroeira, beldoegra, cassutinga e malva, reforçando a necessidade de preservação desse ecossistema. Caracterizada pela população rural como uma
abelha “sestrosa” (manhosa), essa abelha apresenta comportamento tímido,
escondendo-se quando molestada, chegando a dar a impressão de que a colônia está abandonada. A entrada da colônia é típica da espécie, formada por
um orifício que permite a passagem de apenas uma campeira por vez, envolto
por uma estrutura composta por raios concêntricos, construída com barro.

G O S T O
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67 ME L DE ABE LHAM UND URI

A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA

PRODUTOS DA APICULTURA
E DA MELIPONICULTURA

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORDESTE

JUAZEIRO E CAPIM GROSSO
(BAHIA)

CAATINGA

SUDESTE

riscos e motivos para protege-lo

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

NORMALMENTE,

O PERÍODO DE PRODUÇÃO DE MEL

CAATINGA SE INICIA LOGO
CHUVAS, QUANDO APARECEM AS

DAS ABELHAS DA

APÓS AS

PRIMEIRAS

PLANTAS

ANUAIS E RASTEIRAS E PODE SE PROLONGAR ATÉ O
FINAL DAS CHUVAS, QUANDO FLORESCEM AS ÁRVORES
DA

CAATINGA. NÃO EXISTE UMA ÉPOCA DEFINIDA PARA

A REALIZAÇÃO DA COLHEITA DO MEL, QUE ACONTECE

MANUALMENTE, POIS SE CONSIDERAM AS CONDIÇÕES
CLIMÁTICAS LOCAIS E O DESENVOLVIMENTO DAS CO-

LÔNIAS, INDICADORES QUE FAVORECEM O BEM-ESTAR
ANIMAL.

QUANDO

CRIADA EM SUA REGIÃO DE ORIGEM,

EM CAIXAS RACIONAIS E EM ÉPOCAS DE BOA FLORADA,
A PRODUTIVIDADE DE MEL PODE ALCANÇAR
POR CAIXA AO ANO.

1,5

LITRO

MODALIDADE DE CONSUMO

ADOÇAR SUCOS E CHÁS, XAROPES E DOCES.

A

Atualmente a criação da abelha-manduri é feita de maneira rústica e espontânea e o mel utilizado para o consumo familiar. Apesar de essa espécie ser
conhecida pelos sertanejos, existe pouco interesse em sua criação, por considerarem pequena a produtividade de mel da manduri, o que não corresponde
à realidade. Preservar o mel de manduri significa preservar a biodiversidade
local, valorizar as práticas, os saberes da população rural e transformar o mel
da abelha em orgulho para as Comunidades do Alimento do semiárido baiano.

Melipona asilvai (manduri ou munduri) é uma abelha sem ferrão
que habita naturalmente na região semiárida do Brasil, considerada endêmica desse ecossistema. No semiárido baiano, a espécie
vegetal mais procurada por essa abelha para a construção de suas
colônias é a umburana ou imburana. Seu mel suave e perfumado imprime as

O fraco interesse por essa espécie se reflete em pouca preocupação por sua
permanência na região, o que fragiliza a espécie, que tem sido alvo de ações
extrativistas por parte dos “meleiros”, além das atividades antrópicas, comprometendo a redução dos locais de nidificação e a disponibilidade dos recursos
naturais, fonte de alimento para as abelhas. Preservar a manduri significa manter o equilíbrio do ecossistema, tendo em vista que esse pequeno animal é responsável pela polinização de muitas espécies vegetais nos biomas brasileiros.
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N O R D E S T E

N.

(ARUÇU, MANDAÇAIA-DE-CHÃO)

A uruçu-de-chão pode nidificar a profundidades que variam de 40 cm a 4,80
m e o volume depende das características do cupinzeiro ou formigueiro abandonado ou, ainda, da falha geológica natural que as abelhas encontrarem.
Seu nome (M. quinquefasciata) vem exatamente da presença das cinco listras
presentes em seu abdome. A espécie mede cerca de 10,5 mm de comprimento e possui cabeça e tórax pretos e asas amareladas. É uma abelha dócil,
resistente e importante para a polinização da flora local.

|
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68 M EL DE ABE LHAU RUÇU - DE-CHÃO

G O S T O

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

D O

A iniciativa da criação racional das abelhas iniciou-se com as famílias isoladas,
em diferentes municípios e comunidades dos estados de Pernambuco e do
Ceará, na Chapada do Araripe, para a conservação da espécie que abandona
a colônia após a extração do mel. Ao longo do tempo, as pessoas começaram
a preparar locais no solo (arranchavam nas barreiras que elas mesmas escavavam e colocavam o ninho lá). Aos poucos, isso foi sendo feito para salvar
os ninhos.
CATEGORIA
REGIÕES

NORDESTE

PRODUTOS DA APICULTURA
E DA MELIPONICULTURA

CENTRO-OESTE /
SUDESTE / SUL

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

CHAPADA DO ARARIPE
(CEARÁ E PERNAMBUCO)

CAATINGA

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

A EXTRAÇÃO DO MEL NO MODO TRADICIONAL É RETIRAR
OS POTES DE MEL DA COLÔNIA NO SOLO E ESPREMER
ESSES POTES COM AS MÃOS, DEIXANDO O MEL SUJO:
COMO O NINHO FICA NO SOLO, TEM MUITA TERRA,

POEIRA, AO REDOR, FICANDO MUITO PÓ DE TERRA OU

ARGILA EM SUSPENSÃO DENTRO MEL.

FATO QUE, SEGUN-

Nos últimos 20 anos, a espécie vem sendo criada por muitas famílias de diversas formas, desde panelas de barro simples, potes ou recipientes cerâmicos, especialmente confeccionados no local para a criação dessa espécie. A
comunidade de envolvidos com a criação das abelhas-uruçu-de-chão é em
torno de 30 famílias e 150 pessoas, o mel é comercializado na própria comunidade entre as famílias, e é uma importante fonte de renda.

DO A TRADIÇÃO LOCAL, DÁ CERTA GARANTIA DE QUE
O MEL É PURO, POIS, FOI COLETADO NA FONTE E NÃO
TEM MISTURA.

riscos e motivos para protege-lo
MODALIDADE DE CONSUMO

O MEL DE URUÇU-DE-CHÃO PODE SER USADO NA PREPARAÇÃO DE DOCES E CHÁS.

A

uruçu-de-chão (Melipona quinquefasciata) é uma abelha sem ferrão brasileira, que se caracteriza por nidificar no solo. A espécie tem
registro geográfico nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do
Brasil. No Nordeste, a espécie é encontrada na Chapada do Araripe, que é uma Área de Proteção Ambiental (categoria APA), onde a uruçu-dechão encontra o lugar ideal para nidificar, ou seja, construir seu ninho (colônia),
pois ela faz o ninho no chão, utilizando os buracos das formigas saúva.

A atividade dos meleiros nos períodos de seca gera uma extração de baixo
aproveitamento, uma vez que só se retira o mel uma vez, descartando o ninho
e a cera, deixando as abelhas à própria sorte. O uso de tratores para arar e o
plantio, o uso de agrotóxico no controle da formiga saúva, além da criação
animal extensiva, vem diminuindo o número de colônias na região.
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N O R D E S T E

N.

69 ME L ÃO- C OALHADA
(MELÃO-DA-TERRA, MELÃO-PEPINO)
Cucumis melo L.

B R A S I L
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tivada na estação das chuvas na região, que é sempre em novembro na Caatinga. Quando a irrigação é utilizada, a fruta é cultivada quase todo o ano. No
entanto, esse não é o caso na região em questão.

usos gastronomicos tradicionais

D O

G O S T O

|

O melão-coalhada é tradicionalmente dividido pela metade, e adiciona-se
açúcar. É comido com uma colher, dando a impressão de tomar um sorvete.
Pessoas com acesso à eletricidade batem o melão-coalhada e servem como
suco, usa-se o melão-coalhada em festivais típicos ou em eventos específicos.

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORDESTE

PIEMONTE DA DIAMANTINA E
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO
(BAHIA)

CAATINGA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

SAZONALIDADE

DE NOVEMBRO A MARÇO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

QUANDO MADURO, A CASCA CAI
DO FRUTO, O MELÃO COALHADA É DE
COR AMARELADA, TEM UMA FORMA

ADOCICADO

ALONGADA E MEDE APROXIMADAMENTE

30 CM. SUA PELE É FINA E TEM UMA

FRUTA

CONSISTÊNCIA

O

O melão-coalhada é vendido nos mercados locais. Foi encontrado no mercado de Capim Grosso. É uma fruta geralmente cultivada para consumo pessoal, em quintais e plantações de fazendeiros.

riscos e motivos para protege-lo

IN NATURA, SUCOS

POLPA BRANCA E AROMÁTICA COM
NUMEROSAS SEMENTES PLANAS.

O melão-coalhada é produzido nos quintais de trabalhadores de licuri ou de
produtores no município de Várzea da Roça, em jabuticaba, bem como por
outras famílias na área, de acordo com as contas. Esse produto não foi muito
cultivado em várias regiões semiáridas, como resultado de feitiço, de secas
prolongadas e de seu baixo valor comercial.

MACIA E SUCULENTA

melão-coalhada, que pertence à família Cucurbitaceae, é fruto
de uma planta trepadeira e pode ser confundido com um pepino,
quando ainda verde.

O fruto foi identificado em duas áreas da região semiárida da Bahia:
no Piemonte da Diamantina e no Sertão de São Francisco. Geralmente, é cul-

O fruto é importante para as comunidades locais, de acordo com a forma
como os produtores o descreveram, revelando o prazer em comer e cheirar a
fruta. Foi descrito em termos poéticos e todos falaram sobre como cai a pele
do fruto, revelando que está pronto para comer.
Esse produto enfrenta a extinção, porque não tem sido cultivado em várias
regiões semiáridas, como resultado de prolongamento das secas e de seu
baixo valor comercial.
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N.

70 O STRA- DECAM B OA- D E-PAU

A ostra-de-camboa-de-pau, situada no território do Recôncavo baiano, é um
molusco nascido nas águas do Rio Paraguaçu. Tem um modo de vida bentônico (presa às raízes das árvores do mangue), munido da capacidade de formar
agregados submersos.

164

(OSTRA-DO-RECÔNCAVO, OSTRADE-MANGUE)

usos gastronomicos tradicionais

B R A S I L

Crassostrea rhizophorae Guilding

A ostra-de-camboa-de-pau é muito saborosa, podendo ser consumida in natura, apresenta um sabor levemente adocicado, por causa das águas salobras, onde o molusco nasce e se desenvolve.

D O

G O S T O

|

A ostra também é um dos pratos principais e tradicionais da comunidade. Está
no cardápio de alimentação dos visitantes e como atrativo turístico. Em alguns
dos roteiros, existe a visita ao cultivo das ostras, para ver a forma de manejo,
desde a coleta até a chegada ao prato do consumidor, o visitante degusta e
conhece alguns dos pratos tradicionais, como moqueca de ostra e ostra frita.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

LITORAL DO RECÔNCAVO BAIANO
(BAHIA)

PESCADOS
E FRUTOS DO MAR

PERÍODO DE
PESCA

PERÍODO DE CULTIVO:
1 ANO

TÉCNICAS DE PESCA TRADICIONAIS

AS

OSTRAS SÃO CULTIVADAS USANDO A TÉCNICA ARTESANAL QUILOM-

BOLA CHAMADA

“CAMBOA

DE PAU”, QUE CONSISTE EM UMA ESPÉCIE DE

CERCADO CONSTRUÍDO COM GRAVETOS E PEDAÇOS DE PAU AMARRADOS

UNS AOS OUTROS E FIXOS NO MANGUE, EM ÁREA ALAGADA E SUBMETIDA
AO MOVIMENTO DA MARÉ.

LÁ,

AS OSTRAS SE FIXAM E SÃO CULTIVADAS,

LIMPAS E RETIRADAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO OU CONSUMO.

PARA

COLETAR AS OSTRAS OS CRIADORES SE DESLOCAM EM CANOAS ATÉ AS
CAMBOAS NA MARÉ ALTA, E COM UM FACÃO DESPRENDEM AS OSTRAS DAS

PERÍODO DE COLHEITA:
DE 6 EM 6 MESES

CAMBOAS, QUE CAEM NA ÁGUA.

QUANDO A MARÉ BAIXA, AS OSTRAS QUE

CAÍRAM SÃO COLETADAS EM BALDES.

PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO
MOLUSCO
IN NATURA, COZIDO EM MOQUECA, FRITO

A

Crassostrea rhizophorae, também conhecida como ostra-de-mangue é um molusco bivalve que tem valvas (conchas) irregulares,
ásperas e com cor variando na escala de cinza a preto. Alimentamse de zooplâncton e fitoplâncton e têm um alto valor nutritivo, proveniente do teor elevado de minerais (fósforo, cálcio, ferro e iodo), vitaminas
(A, B1, B2, C e D) e proteína.

Também são usadas nos rituais religiosos, por exemplo no Ajeum (ostra com
caruru, oferecido aos Erês do Candomblé).

i m p o r ta n c i a lo c a l
Nessa região, as comunidades que trabalham com a ostra-de-mangue são as
comunidades quilombolas do Kaonge, Dendê, Kalembá, Engenho da Ponte,
Engenho da Praia e Tombo.
A produção de ostras nas comunidades quilombolas veio da necessidade de
adaptação dos negros, recém-libertos do trabalho escravo nas lavouras de
cana-de-açúcar, à nova condição, no local onde se instalou os quilombos.
As comunidades Kaonge, Dendê e Kalembá chegam a produzir 90 mil ostras
por ano, algumas de mais de 10 cm. São comercializadas nas feiras, sob encomenda de restaurantes, e para pessoas que visitam as comunidades, porém
uma casa de beneficiamento está em fase de desenvolvimento para ampliar
as vendas.

riscos e motivos para protege-lo
Atualmente, o consumo local é maior que a venda, o que garante o sustento
das famílias. No entanto, o território sofre ameaça da instalação de grandes
empreendimentos, que, por sua vez, são os grandes responsáveis pelo acúmulo de poluentes na baía de Todos-os-Santos, afetando a produção local
e aumentando as tensões pela titulação da terra e pela garantia de acesso a
políticas públicas.
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N.

71 P EI XE - PACAMÃ
Lophiosilurus alexandri Steindachner

B R A S I L
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(deixando os dentes expostos), e pela preferência por ambientes lênticos, em
regiões de fundo de areia ou de pedras, nas quais desova formando ninhos. A
presença desse peixe no “Velho Chico”, como o rio é carinhosamente chamado na região, já foi abundante e faz parte da lembrança nostálgica de pescadores e pescadoras artesanais.

|

usos gastronomicos tradicionais

D O

G O S T O

um dos peixes mais calóricos do Rio São Francisco, o pacamã também é o
mais feio e o mais saboroso, ganhando até do surubim. O couro desse peixe
tanto pode ser retirado totalmente, como ser escaldado e raspado. A metade
do peixe é formada pela cabeça, que pode ser usada para fazer ensopado
com pirão.

A R C A

CATEGORIA

PESCADOS
E FRUTOS DO MAR

PERÍODO DE
PESCA

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

BAHIA /
PERNAMBUCO

SUDESTE

TÉCNICAS DE PESCA TRADICIONAIS

DE ABRIL A FEVEREIRO
PERIODO DE DEFESO:
DE NOVEMBRO A MARÇO. NESTA
ÉPOCA EM QUE É PRESERVADO O

A PESCA É FEITA POR MEIO DE PEQUENOS BARCOS DE MADEIRA A MOTOR,
UTILIZANDO UTENSÍLIOS COMO ANZOL, TARRAFA E REDE.

PERÍODO DE REPRODUÇÃO DOS

PEIXES, FICA PROIBIDA A PESCA
COM REDE.

PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO
FILÉ, PEIXE INTEIRO
ENSOPADO

O

pacamã é um peixe endêmico da Bacia do Rio São Francisco, pertencente à família Pseudopimelodide, do gênero Lophiosilurus,
também conhecido como pacamão, linguado do São Francisco,
niquim ou pacman catfish. Essa espécie carnívora pode alcançar
72 cm e desperta grande interesse nos consumidores pelo sabor agradável
de sua carne e pela ausência de espinhas intramusculares. O pacamã caracteriza-se pela cabeça achatada, a mandíbula que ultrapassa a maxila superior

i m p o r ta n c i a lo c a l
A passagem do Rio São Francisco pelo semiárido baiano firmou e permitiu o
desenvolvimento de inúmeras comunidades tradicionais, a exemplo das comunidades ribeirinhas e de pescadores artesanais, das quais muitas famílias ainda
vivem ao longo do rio, tendo a pesca artesanal como principal fonte de renda
familiar. Os peixes são destinados principalmente para a alimentação da família
e o excedente, vendido nas feiras, nos mercados ou nas cooperativas locais.
O Rio São Francisco contém em sua fauna inúmeras espécies de peixe, no
entanto, o estoque pesqueiro do rio está em declínio desde as construções
das barragens Três Marias, em Minas Gerais, e a de Sobradinho, na Bahia,
provocando grande desequilíbrio no ecossistema. Esses impactos vêm se
ampliando com a degradação das matas ciliares, o assoreamento, o uso insustentável das águas para a irrigação e a pesca predatória, colocando, assim,
várias espécies em risco de extinção, a exemplo do peixe-pacamã.

riscos e motivos para protege-lo
Conservar o peixe pacamã significa não somente permitir o fornecimento de
alimento para a população, mas garantir o equilíbrio do ecossistema, a diversidade das espécies nativas e a valorização de uma atividade que não gera
impactos negativos ao rio São Francisco: a pesca artesanal.
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N.

N.

72 PEI XE- S UR U BIM

(PEIXE-REI, PINTADO, BRUTELO, LOANGO)
Pseudoplatystoma corruscans Spix & Agassiz

de espinhas intramusculares e sabor agradável. A atividade da pesca esportiva também privilegia essa espécie, que pode alcançar cerca de 190 cm e pesar 80 kg, entrando na lista dos maiores peixes da Bacia do Rio São Francisco.
169
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Peixe carnívoro que habita no fundo do rio, o surubim é um peixe de carne
muito saborosa que é muito procurado pela população ribeirinha do Rio São
Francisco.

i m p o r ta n c i a lo c a l

D O

O Rio São Francisco tem 2.700 km de extensão e nasce na Serra da Canastra,
em Minas Gerais, atravessando grande parte do semiárido nordestino, desembocando no Oceano Atlântico entre Alagoas e Sergipe.

A R C A

CATEGORIA
AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

SERTÃO DO SÃO FRANCISCO
(BAHIA)

SUDESTE

PESCADOS
E FRUTOS DO MAR

PERÍODO DE
PESCA

DE ABRIL A FEVEREIRO

REGIÕES

TÉCNICAS DE PESCA TRADICIONAIS

AS

COMUNIDADES RIBEIRINHAS, PARA QUEM A PESCA ARTESANAL

É A PRINCIPAL FONTE DE RENDA FAMILIAR, FORAM ESTABELECIDAS

PERIODO DE DEFESO:
DE NOVEMBRO A MARÇO. NESTA
ÉPOCA EM QUE É PRESERVADO O
PERÍODO DE REPRODUÇÃO DOS

PEIXES, FICA PROIBIDA A PESCA
COM REDE.

RIO SÃO
FRANCISCO. OS PESCADORES COSTUMAM PESCAR SOZINHOS OU EM
PARES. AO PESCAR SOZINHOS, UM GANCHO É SEMPRE USADO, E QUANDO
PESCAM EM PARES, UM BARCO É UTILIZADO, COM UMA REDE. HOJE, NA
ÁREA DE REMANSO, AS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES ENVOLVEM CERCA
DE 150 FAMÍLIAS.
E DESENVOLVIDAS COM BASE NOS PEIXES NATIVOS DO

PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO
FILÉ E PEIXE INTEIRO

A passagem desse do rio pelo semiárido baiano firmou e permitiu o desenvolvimento das comunidades tradicionais ao longo de seu trajeto e suas águas
representam uma importante fonte de alimento e renda para muitas famílias
do território do Sertão do São Francisco (TSSF), localizado no extremo norte
da Bahia.
Em comunidades ribeirinhas, pescadores e pescadoras se organizam, por
meio de associações, colônias ou cooperativas, para fortalecer a pesca artesanal e as espécies nativas na região. Essa atividade, tradicionalmente hereditária, mantém vivo o patrimônio material e imaterial dessa população, que
usa pequenos barcos de madeira a motor, utensílios e técnicas tradicionais,
como rede, tarrafa e linha, e boa parte ainda se baseia no calendário da lua
para definir o melhor período da pesca.

ASSADO, COZIDO, DEFUMADO

riscos e motivos para protege-lo

O

surubim é um peixe encontrado na Bacia do Rio São Francisco,
pertencente à família Pimelodidae, do gênero Pseudoplatystoma.
Esse peixe se distingue pela cabeça grande e achatada com três
pares de barbilhões sensoriais próximos às narinas, corpo alongado e roliço de cor acinzentada, com manchas arredondadas pretas, como se
fossem pintas em dorso branco. As características organolépticas dessa espécie garantiram uma posição de destaque na preferência do consumidor e do
mercado. O surubim tem uma carne branca, de consistência firme, ausência

O estoque do pesqueiro “Velho Chico”, nome carinhoso dado pelos sertanejos
ao rio, está em declínio, devido ao aumento da pressão da captura e da pesca
predatória, que muitas vezes não respeitam o período de defeso, interferindo
drasticamente no processo cíclico de reprodução dos peixes. Outros fatores
que vem gerando impactos negativos sobre a ictiofauna do rio São Francisco
são o desmatamento da mata ciliar, o assoreamento no leito do rio, a introdução de espécies exógenas como tilápias, tucunaré, tambaqui e a ocupação
das lagoas marginais para irrigação, colocando várias espécies em risco de
extinção, a exemplo do Surubim.

N O R D E S T E
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73 PITO MBA

A pitomba é um fruto parente da lichia e de fato tem características muito
semelhantes como a casca quebradiça que cobre um fruto muito suculento e
uma semente interior. Apesar de ser um fruto de fácil aceitação, ainda é pouco
conhecido fora do Nordeste.

Talisia esculenta (A. St.-Hil.) Radlk.
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O fruto é rico em vitaminas C e A, ferro e cálcio, podendo agir no fortalecimento do sistema imunológico e proteção do sistema cardiovascular. O nome, pitomba, tem origem em língua indígena guaraní e significa “sopapo”, “bofetada”
ou “chute forte”.

G O S T O

usos gastronomicos tradicionais

D O

O principal consumo desta fruta é na sua forma fresca, in natura. Porém, algumas receitas da medicina popular indicam o consumo do chá das sementes
ou das folhas para tratar a desidratação e infecções renais, respectivamente.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORDESTE

JABOATÃO DOS GUARARAPES
(PERNAMBUCO)

MATA ATLÂNTICA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

SAZONALIDADE

DE JANEIRO A ABRIL

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTA

FRUTO REDONDO E PEQUENO DE

ADOCICADO E AROMÁTICO

IN NATURA

CONSISTÊNCIA

SEMENTES
E FOLHAS

CASCA AMARELA QUANDO MADURA
E LISA.

TENDE A FICAR MARROM
COM O TEMPO.

GELATINOSA E MUITO
SUCULENTA

A

CHÁS

pitombeira é uma planta nativa da família das Sapindaceae que
pode atingir até 12 metros de altura que floresce entre os meses
de agosto e outubro, formando cachos com abundantes frutos
que podem ser colhidos no período do verão, geralmente. São geralmente vendidos em amarrados de diversos cachos em feiras, mercadinhos
ou com ambulantes.

i m p o r ta n c i a lo c a l
Devido a pitomba não ser um fruto de expressão comercial, não existem plantações desta planta, sendo o consumo da fruta restrito à esfera doméstica ou
então empregadas em celebrações populares religiosas e de carnaval, como
acontece na zona metropolitana de Recife na festa de Nossa Senhora dos
Prazeres chamada de Festa da Pitomba e durante o carnaval, com o bloco
“Pitombeira dos quatro cantos”. Nesses períodos o consumo da fruta aumenta porque as festividades coincidem com a colheita da pitomba. Além disso,
diversas expressões foram incorporadas ao vocabulário local com diversos
significados. Frases como “você não vale uma Pitomba!”, e simplesmente “Pitomba!” tem significados que parecem ser conhecidos apenas por quem os
usa e demonstra perfeitamente o nível de integração da fruta com a cultura
popular local.

riscos e motivos para protege-lo
Por a pitomba não ser plantada seja para o consumo que para o aproveitamento comercial faz com que a obtenção da fruta seja apenas por meio do
extrativismo. Por si só esta atividade, quando feita sem cuidado pode levar a
um processo de extinção da espécie. Porém, aliado a isso, a pitomba é uma
planta cada vez menos encontrada nos quintais de casas devido a urbanização e expansão das cidades, o que agrava ainda mais os riscos que a pitomba
sofre de desaparecer.
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O sabor, a cor e a textura do queijo coalho, produzido no Ceará, dependem
do tempo de cura.

B R A S I L

A forma mais comum de consumo é fresca, na qual a textura é mais macia e
úmida, com tons suaves de amarelo. Relativamente raro de encontrar, mas
também apreciados, os queijos são curados durante muitos dias ou meses.
Nesse caso, eles têm um sabor mais forte, seco e mais difícil de cortar e a cor
amarela mais acentuada.

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

G O S T O

|

Seja fresco ou curado, o queijo coalho faz parte das práticas alimentares locais em várias refeições do dia, inclusive em sobremesas, combinadas com
pasta de goiaba ou assadas e cobertas de melaço. Outra preparação popular
é o queijo grelhado ou assado.

No Ceará, o queijo coalho é consumido principalmente ainda fresco, no mesmo dia de sua preparação ou no dia seguinte, uma vez que a demanda pelo
produto reduziu o tempo tradicional de cura. Além disso, as diretrizes médicas
amplamente divulgadas pelos meios de comunicação sugerem que o queijo mais claro (branco) é menos salgado e é mais saudável, o que pode ser
considerado como um fator que levou ao desaparecimento do queijo coalho
curado, usado hoje em dia por muitos apenas para ralar. Com o fim do produto
curado, o uso de prateleiras de madeira também está desaparecendo. Tanto
em supermercados como em lojas especializadas, as prateleiras eram importantes para apresentar o queijo. Nos tempos atuais, no entanto, elas estão
sendo substituídas por frigoríficos. Além disso, deve ser enfatizado, todos os
instrumentos de madeira utilizados durante o processo de produção (como
tabelas, moldes e prensas) estão sendo gradualmente substituídos por estruturas de aço inoxidável e plástico, para atender os padrões sanitários.

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

VALLE DEL JAGUARIBE,
SERTÃO CENTRAL
(CEARÁ)

QUEIJOS E LATICINIOS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

LEITE BOVINO
COALHO ANIMAL
SAL

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

O

PROCESSO DE PRODUÇÃO SE INICIA COM A COLETA DO LEITE, DEPOIS A

ADIÇÃO DO COALHO, QUE EM CERCA DE

40

MINUTOS MODIFICA A ESTRUTU-

RA DO LEITE E PROPORCIONA O SURGIMENTO DA COALHADA RETENTORA DA
GORDURA.

A

COALHADA É DESSORADA, SALGADA, ENFORMADA E PRENSADA.

DEPOIS, O QUEIJO DESCANSA E PODE SER OU NÃO CURADO.

MODALIDADE DE CONSUMO

APERITIVO, ASSADO, GRELHADO.

riscos e motivos para protege-lo

Q

ueijo coalho significa “queijo coalhado”, um produto importante do
estado do Ceará, no leste do Brasil, que é apresentado em muitos pratos locais. Em particular, o queijo coalho é feito de leite cru
e pode ser encontrado nas regiões do Vale jaguaribe, no Sertão
Central de Inhamuns.

As imposições de padrões sanitários, como coalho industrial e leite pasteurizado, ameaçam a produção tradicional e o consumo local de queijo coalho no
Ceará. Com base em séculos de conhecimento e de produção diária, muitos
produtores tradicionais são forçados à ilegalidade como estratégia para proteger as características do produto tradicional, que conserva o sabor original.
Os pequenos agricultores não podem vender seus queijos de leite cru para
supermercados.
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a massa interna, o que pode variar de acordo com as tradições e o modo
de maturação. Esse produto único e especial carrega consigo os sabores e
os aromas da Caatinga e faz quem o experimenta se sentir em pleno sertão
nordestino.

G O S T O

|

B R A S I L

O queijo de cabra é um dos alimentos mais antigos produzidos pelo homem,
que surgiu com a domesticação de cabras e ovelhas há aproximadamente
10.000 anos a.C. O início da produção de queijo coalho no Nordeste brasileiro
data do século XVIII e, desde então, ele se tornou um alimento importante na
mesa dos sertanejos.

A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

BAHIA

QUEIJOS E LATICINIOS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

O

PREPARO DESSE QUEIJO SE INICIA COM A TRADICIONAL PRODUÇÃO DO

PRÓPRIO COALHO, RETIRADO DO ESTÔMAGO DOS ANIMAIS ABATIDOS, QUE PER-

LEITE DE CABRA
COALHO ANIMAL
SAL

MITE A COAGULAÇÃO DO LEITE. ALCANÇADO O ESTÁGIO DE COALHADA, A MASSA COAGULADA É CORTADA, COADA E PRENSADA MANUALMENTE.

EM SEGUIDA,

PASSA POR UM PROCESSO DE LAVAGEM E SALGA DURANTE A MATURAÇÃO, QUE

6 A 12 HORAS. ANTIGAMENTE, ALGUMAS COMUNIDADES ENROLAVAM
OS QUEIJOS EM PANOS DE ALGODÃO E OS DEIXAVAM EXPOSTOS, DURANTE UMA
NOITE, AO SERENO. ATUALMENTE, O PROCESSO DE MATURAÇÃO OCORRE EM
FORMAS FEITAS DE UMBURANA, ESPÉCIE VEGETAL NATIVA DA CAATINGA.
VARIA DE

MODALIDADE DE CONSUMO

CONSUMIDO FRESCO, ACOMPANHANDO DOCES E SALGADOS.

O

O conhecimento e a técnica de produção do queijo coalho de cabra no semiárido baiano vêm sendo transmitidos de geração em geração, e hoje fazem
parte da identidade desse povo. O território do Sertão do São Francisco (TSSF),
no extremo norte da Bahia, é o mais importante em termos de criação de ovinos e caprinos no Nordeste. Essa atividade se tornou a principal fonte de renda
para muitas comunidades tradicionais de fundo de pasto, onde cada família
possui em média 50 cabeças. Porém, grande parte da criação é destinada para
fornecer carne e poucos beneficiam o leite para a produção de queijos. Essa
realidade se justifica igualmente pela quantidade limitada de leite produzida
por esses animais, além dos fatores climáticos, como as longas estiagens, que
influenciam na produção de leite das cabras. As comunidades de fundo de
pasto se caracterizam por sua específica dinâmica social, em que o espaço
rural é utilizado como uma área coletiva para a criação de ovinos e caprinos.

queijo coalho de cabra é produzido com leite cru, logo após a ordenha, passando por um processo de coagulação e fermentação.
A produção artesanal, de pequena escala, é geralmente feita por
mulheres e o leite utilizado em seu preparo é oriundo do próprio
rebanho familiar. O queijo coalho é formado por uma massa branca pouco
salgada e levemente ácida, sua casca é quase uniforme e se confunde com

riscos e motivos para protege-lo
Preservar o queijo coalho de cabra da Caatinga significa preservar a cultura
alimentar local e valorizar as práticas e os saberes das comunidades tradicionais de fundo de pasto, transformando esse produto em orgulho para essas
comunidades.
Esse produto artesanal costumava ser vendido nas feiras livres municipais, porém, devido às exigências e às normas sanitárias restritivas, o queijo é apenas
produzido e consumido pelas famílias ou vendido sob encomenda.
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O mel das abelhas sem ferrão é proveniente de diversas fontes florais, apresentando, em sua composição, uma variedade de tipos de pólen. uma vez
que as abelhas armazenam o pólen nos potes de geoprópolis, ele passa por
um processo de fermentação, no qual é misturado com um pouco de mel e
ácido segregado pelas glândulas salivares das abelhas, resultando em uma
espécie de pasta de cor amarelada, de sabor levemente ácido, o samburáde-mandaçaia.

G O S T O

|

Por ser rico em proteínas, aminoácidos, lipídeos, açúcares, minerais, vitaminas
(C, A, E, complexo B e caroteno), o pólen e consequentemente, o samburá é
empregado em tratamentos medicinais caseiros.

A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

BAHIA

PRODUTOS DA APICULTURA
E DA MELIPONICULTURA

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

O

NINHO LOCALIZA-SE EM OCOS DE ÁRVORES, CUJA

ENTRADA É PEQUENA E CONSTRUÍDA COM UMA MIS-

TURA DE BARRO OU TERRA E RESINA, O GEOPRÓPOLIS
DE MANDAÇAIA.

A

ENTRADA DO NINHO GERALMENTE É

VIGIADA POR UMA ABELHA, JUSTIFICANDO A ORIGEM
DA PALAVRA INDÍGENA, QUE SIGNIFICA VIGIA BONITO.

DENTRO

DO NINHO SÃO ENCONTRADOS POTES FEITOS

DE GEOPRÓPOLIS, ONDE SÃO ARMAZENADOS O MEL,

FONTE DE ALIMENTO DAS ABELHAS, E O PÓLEN, PRINCIPAL FONTE DE PROTEÍNAS DO ANIMAL.

O

Tradicionalmente, o samburá, como é chamado popularmente o pólen, ainda
hoje é utilizado para curar enfermidades por comunidades tradicionais e povos indígenas. Moradores da zona rural da Bahia usam o samburá para deficiências alimentares, como estimulador de apetite, em tratamento de anemia e
em problemas intestinais.
Na apicultura, o pólen representa uma fonte de renda complementar e valor
agregado ao produto. Porém, na meliponicultura, tendo em vista a particularidade e as características organolépticas do samburá, seu uso representa uma
prática no meio rural e uma técnica das comunidades tradicionais, dos povos
indígenas e das comunidades de meliponicultores.

SAMBURÁ É UM ALIMENTO RICO EM PROTEÍNAS, CO-

NHECIDO COMO “O PÃO DAS ABELHAS”.

É UTILIZADO NA

GASTRONOMIA EM MOLHOS PARA SALADAS E PASTAS.

riscos e motivos para protege-lo

MODALIDADE DE CONSUMO

CONDIMENTO DE SALADA. PODE TAMBÉM SER MISTURADO A IOGURTE, SUCO E CEREAIS.

A

mandaçaia (Melipona quadrifasciata anthidioides) é uma espécie
de abelha sem ferrão também chamada de manaçaia e amanaçaia, caracterizada por ter quatro listras amarelas no corpo negro.
Medindo cerca de 1 cm, os territórios dessa abelha são regiões
secas, como o norte da Bahia.

As abelhas são de suma importância para o equilíbrio ecológico, uma vez que
grande parte da polinização é realizada por elas.
A preservação do samburá representa cuidar tanto da flora quanto da fauna
local, que vêm sendo ameaçadas por atividades, como o desmatamento, o
uso desordenado de agrotóxicos, a expansão urbana e o fraco incentivo para
a criação de abelhas sem ferrão.
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e reunião social da comunidade, em grandes e ritualizadas cerimônias, é que
se consome o sequilho acompanhado de aluá, uma bebida fermentada de
origem indígena, feita à base de milho e frutas. O biscoito em si é de preparação bem simples e com ingredientes comuns, porém o processo de produção
envolve toda a família, desde a colheita da mandioca e seu processamento,
que originará a goma, até o assar que tem de ser feito em fornos de barro.
Além disso, o preparo da casa que vai receber os convidados das festividades,
que tem de ser pintada e ornamentada de acordo com as exigências, dandose destaque à “sala do santo” e à sala de receber dos convidados.

A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

CEARÁ / PERNAMBUCO

PÃES, DOCES E BISCOITOS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

GOMA OU AMIDO DE MANDIOCA
AÇÚCAR
OVOS
MANTEIGA DO SERTÃO

MISTURE BEM OS TODOS OS INGREDIENTES ATÉ FORMAR UMA MASSA LISA
E HOMOGÊNEA. FORME OS SEQUILHOS COM O AUXÍLIO DE UM GARFO.
UNTE A ASSADEIRA E COLOQUE OS SEQUILHOS PARA ASSAR POR 18
MINUTOS. DEVEM FICAR DOURADOS POR BAIXO E BRANCOS POR CIMA.

MODALIDADE DE CONSUMO

COM CHÁ, CAFÉ OU SUCO, BEM COMO ACOMPANHADO DE GELEIAS,
CREMES, DOCES E QUEIJOS.

O

sequilho é um biscoito doce feito com base no amido de mandioca,
também conhecido como goma ou polvilho. A tradição do sequilho
foi difundida pelo padre Cícero, considerado um santo, segundo
as tradições nordestinas, que ensinava aos fiéis dois momentos de
festividades: o da reza e o da “renovação”. Nesses momentos de intensa festa

O sequilho, mais do que um simples biscoito doce, representa não só uma
tradição local, mas um complexo sistema de dinâmicas sociais, nas quais são
incluídas as manifestações religiosas, a reunião da comunidade local em torno e a celebração por meio do alimento. Dessa forma, o sequilho é capaz de
envolver quase todas as esferas de interação social ao redor de si, carregando
de ainda mais significado a preparação da iguaria. É importante destacar que
mais do que o produto final, mas o processo que se inicia na colheita da mandioca e termina na recepção dos convidados e posterior festa, a verdadeira
importância do sequilho reside na atividade dessas comunidades.

riscos e motivos para protege-lo
A industrialização do sequilho, bem como a facilidade de se conseguir o
produto e a acessibilidade do preço, faz com que as famílias se encontrem
desmotivadas a produzi-lo. De qualquer maneira, algumas comunidades, em
especial no Ceará, buscam discutir a questão da perda cultural, caso a tradição do sequilho desapareça, trabalhando com a consciência dos jovens da
localidade.
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(SIRIAÇU)

Callinectes exasperatus Gerstaecker
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usos gastronomicos tradicionais

D O

G O S T O
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O siri-de-mangue é muito apreciado pela gastronomia local e regional. Após
a higienização do animal, ele deve ser cozido ainda vivo, para garantir que a
carne do siri não se estrague, podendo ser servido cozido apenas com água
e sal e acompanhado de pirão de água e limão. Pode também ser cozido com
temperos variados e do próprio caldo ser feito o pirão.

CATEGORIA

A R C A

O siri-de-mangue ou siriaçu, como é conhecido por atingir um tamanho maior
em seu estado adulto que os siris de outras espécies, tem uma carapaça larga
com “espinhos” nos terminais, que são formados de carbono de cálcio. A espécie Callinectes exasperatus tem cor acinzentada no centro de sua carapaça
e, na medida em que vai se aproximando das patas, a coloração a ganha uma
nova nuance, tendo então um tom marrom.

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

CANAVIEIRAS
(BAHIA)

PESCADOS
E FRUTOS DO MAR

Com a inovação da gastronomia local, as marisqueiras iniciaram o beneficiamento da carne do siri (o catado de siri), que pode ser adicionado a diversas
receitas. A mais conhecida na região de Canavieiras é a casquinha de siri, que
é um “creme” feito com o catado de siri com outras iguarias. Esse creme é
colocado dentro da “casca” do siri, na qual ainda será adicionado queijo parmesão, para ser levado ao forno até que doure.

TÉCNICAS DE PESCA TRADICIONAIS

A COLETA DO SIRI DE MANGUE É ÁRDUA, GERALMENTE
É REALIZADA PELAS MARISQUEIRAS, ANTES DAS 5 DA
MANHÃ, PARA APROVEITAR A MARÉ, PARA ENTÃO SE

MATERIAL ADEQUADO PARA TRABALHAR NO MANGUE

DESLOCAR DE SUAS RESPECTIVAS COMUNIDADES

BURACOS QUE PODEM SER BASTANTE PROFUNDOS E

ATÉ O MANGUE ONDE SERÁ REALIZADA A COLETA.

A PRÁTICA

DA COLETA DO SIRI, TORNA-SE INVIÁVEL

EM DIAS FRIOS, POIS AS MARISQUEIRAS NÃO TÊM

EM

BAIXAS

TEMPERATURAS.

PARA

REALIZAR

COLETA DO SIRI, É NECESSÁRIO COLOCAR A MÃO EM
DE BAIXA TEMPERATURA.

OUTRA

FORMA DE COLETA

É POR MEIO DE ISCA: É PREPARADA UMA ARMADILHA
PARA FACILITAR A EXTRAÇÃO DO SIRI.

PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO
CARNE RETIRADA DA CARAPAÇA
COZIDA

O

i m p o r ta n c i a lo c a l

A

siri-de-mangue é um crustáceo da família dos Portunídeos, podendo ser encontrado em toda a região do litoral baiano e em
ambientes que têm um teor de salinidade, tais como mangues de
estuário (mistura de água de rio com a do mar) ou no ambiente
marinho. O siri é tido como um familiar bem próximo do caranguejo, devido
às suas características físicas e dieta semelhantes, tendo como principal diferença a modificação de seu último par de apêndices locomotores (patas), que
assumem a forma de nadadeiras.

A principal atividade das comunidades de Canavieiras é a pesca artesanal,
seja a de estuário, seja a marinha – constituindo na maioria dos casos a única
fonte de subsistência. São vários os tipos de pescado e marisco extraídos e
comercializados pelas comunidades locais do município. No entanto, as comunidades de Poxim do Sul e Oiticica, Campinho e Barra Velha, que estão
localizadas nas proximidades de Canavieiras, na Bahia, se dedicam de forma
mais intensa à mariscagem e à captura de crustáceos, como o aratu (Goniopsis cruentata), o guaiamu (Cardisoma guanhumi), o caranguejo-uça (Ucides
cordatus), o siri-de-ponta (Callinectes danae), o siri-nema (Callinectes bocourti)
e o siri-de-mangue (Callinectes exasperatus).

riscos e motivos para protege-lo
O siri-de-mangue, assim como os demais crustáceos na região de Canavieiras, estão em risco de desaparecimento, devido à extração no período de defeso (período em que os crustáceos estão em reprodução e desenvolvimento). O auxílio-defeso, que é uma bolsa que os pescadores e marisqueiras que
estão cadastradas recebem durante o período, ameniza essa problemática,
porém, infelizmente, esse recurso é limitado e não atinge todos.
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Mytella guyanensis Lamarck
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O prato típico mais conhecido, feito regionalmente, é o “caldo de sururu”, preparado com alguns vegetais. É muito utilizado na gastronomia e conhecido
popularmente como alimento afrodisíaco. O sururu também é utilizado em
salada vinagrete ou comido cozido em porções pequenas, como aperitivo. É,
sem sombra de dúvida, referência nas cozinhas de Bahia, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Maranhão.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA
BAIA DO IGUAPE
(BAHIA)

PESCADOS
E FRUTOS DO MAR

PERÍODO DE
PESCA

DE JANEIRO A AGOSTO

TÉCNICAS DE PESCA TRADICIONAIS

MÉTODO EMPREGADO PARA EXTRAÇÃO DO SURURU DO FUNDO DOS RIOS,
PARA FACILITAR A COLETA, USA-SE ENXADA OU GANCHO PARA AFROUXAR
A LAMA OU AREIA, ONDE SE ENCONTRA O SURURU. HÁ UM PERÍODO DE
DEFESO DO SURURU, QUE VAI DO INÍCIO DE SETEMBRO ATÉ O FINAL DE
DEZEMBRO. DURANTE ESSE PERÍODO, A CATA E A COMERCIALIZAÇÃO
DO MOLUSCO NÃO PODEM SER REALIZADAS PARA QUE A ESPÉCIE SE
REPRODUZA.

PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO
MOLUSCO
IN NATURA, COZIDO, FRITO, REFOGADO

O

sururu é um molusco bivalve, protegido por duas conchas lisas e
com coloração variada, diferente da ostra, que tem uma concha
grosseira e, na sua maioria, de coloração escura. A carne do molusco é muito saborosa e com um alto valor nutricional, sendo rica em
minerais, tais como fósforo, cálcio, ferro e iodo, vitaminas e proteína. O sururu
se desenvolve nos manguezais, podendo ser encontrado em mangues que
são banhados por rio doce ou estuário, encontrado nas costas do Nordeste,
como na bahia de Todos os Santos, e sul da Bahia.

i m p o r ta n c i a lo c a l
O sururu é um molusco encontrado no ecossistema de manguezal no entorno
da Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape, localizada na baía de Todos os
Santos, no Território Quilombola da Bacia e no Vale do Iguape. As populações
tradicionais de quilombolas, pescadores e marisqueiras artesanais vivem há
séculos da coleta de vários mariscos e peixes, como a ostra e o sururu.
O banco Solidário Quilombola do Iguape criou uma moeda chamada “sururu”,
muito utilizada quando ocorrem eventos locais, tais como a Festa da Ostra
ou o Encontro Nacional de Pesquisadores Em Gestão Social (Enapegs). Com
a moeda, o participante pode comprar produtos no evento ou custear os lanches e refeições. Essa ideia inovadora surgiu com o propósito de valorizar a
cultura local, estimulando o participante a consumir os produtos produzidos
na comunidade, além de garantir renda para as famílias da comunidade.

riscos e motivos para protege-lo
O sururu é usado na alimentação diária local e é muito apreciado na gastronomia regional. A produção é vendida para toda a região, em feiras livres e para
atravessadores, que a revendem para bares e restaurantes. A Bahia sofre ameaças ambientais, como a contaminação da água onde a população coleta o
sururu, provocada por grandes investimentos como o das fábricas de cimento,
além da exploração do petróleo e gás natural.
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NORDESTE

O molusco é muito apreciado na Bahia, estando inserido na gastronomia local
e em regiões de beira-mar. O sururu é um molusco utilizado como base para
diversos pratos típicos, podendo também ser cozido em água e sal ou cru
e incorporado no preparo de pratos, como ensopado e moqueca de sururu.
Esse marisco pode, inclusive, ser adicionado a pratos com peixe ou com outros mariscos, sendo chamado de moqueca mista ou mariscada.
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As frutas são colhidas manualmente e podem ser comidas cruas ou transformadas em conserva.

Spondias tuberosa Arruda

usos gastronomicos tradicionais

(IMBU)
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O umbu é cozido até que a casca se separe da polpa. Depois escorre-se a
calda, acrescenta-se açúcar e o cozimento continua até que se forme uma
geleia. Outra forma de preparo é separar a polpa das sementes e acrescentar
açúcar, depois cozinhar por um longo tempo até que se torne um doce-creme denso ligeiramente amargo. O umbu também pode ser usado para fazer
suco de fruta, vinagre (obtido cozinhando-se as frutas quando estão um pouco passadas), marmelada (obtida das tiras de polpa secas ao sol) e, com a
adição de açúcar, uma compota (umbu em calda). A polpa da fruta fresca ou o
vinagre são usados com leite e açúcar para fazer a tradicional umbuzada, que
às vezes, é comida em vez da refeição da noite.

A R C A

CATEGORIA
AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORDESTE

SERTÃO DO SÃO FRANCISCO
(BAHIA)

CAATINGA

Do umbuzeiro, tudo é aproveitado, da raiz, de que se retira uma espécie de
“batata”, que é cheia de água e que sacia a fome e a sede do sertanejo na
época de seca, que também tem uso medicinal como vermífugo e antidiarreico; da raiz seca, de que é extraída uma farinha comestível. As folhas verdes
servem para alimentar os animais domésticos e os silvestres. O fruto pode ser
consumido in natura ou em suco, doce, geleia e sorvete.

MODALIDADE
DE CONSUMO

Os umbuzeiros vistos hoje no sertão têm mais de 100 anos. Seus frutos são
riquíssimos em vitamina C e suas raízes, que são depósitos de água, foram
usadas como estratégia de resistência na Guerra de Canudos (1896/97). Por
esse potencial, o umbuzeiro foi chamado, pelo autor da literatura brasileira,
Euclides da Cunha, de “árvore sagrada do sertão”.

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

SAZONALIDADE

DE JANEIRO A ABRIL

COLHEITA

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

AS FRUTAS SÃO REDONDAS E DE
TAMANHOS VARIADOS (DESDE O

AGRIDOCE

TAMANHO DE UMA CEREJA AO DE
UM LIMÃO), TEM A CASCA DE COR

CONSISTÊNCIA

VERDE OU AMARELA.

FRUTO
IN NATURA, COZIDO,
DOCES, GELEIAS,

SUCOS, VINAGRE
MACIA E SUCULENTA

T

i m p o r ta n c i a lo c a l

REGIÕES

ambém conhecida como imbu, essa fruta é nativa do Nordeste do
Brasil e é típica da Caatinga, o sertão dessa região semiárida. O nome
vem de uma palavra do idioma dos índios tupi-guarani, ymb-u, que
significa “árvore que dá de beber”. Essa árvore, com sua folhagem
em forma de guarda-chuva, tem um sistema especial de raízes que formam
grandes tubérculos capazes de armazenar até 3.000 litros de água durante
a estação das chuvas, de modo que ela pode resistir a longos períodos de
seca. um importante recurso em uma das áreas mais pobres e mais secas do
Brasil, onde a agricultura, com base no milho, no feijão e na mandioca, sofre
períodos cíclicos de seca.

A proteção do umbuzeiro contribui para o manejo adequado dos recursos
naturais do semiárido, além de gerar trabalho e renda.

riscos e motivos para protege-lo
O umbu está em risco porque, depois da introdução da caprinovinocultura,
principal fonte de renda das famílias, não nasceram mais pés de umbuzeiro
de forma espontânea na Caatinga, e não dá para saber quanto tempo essas
árvores resistirão. A Coopercuc faz um trabalho de reprodução de mudas e
plantio em algumas das comunidades da região, além de beneficiar o umbu
de forma comunitária, produzindo diversos produtos derivados.

N O R D E S T E
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81 VINAG RE DE U MBU
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devido a sua forma de preparo, oferece pouco rendimento. Porém, em contrapartida, pode-se obter como produto um molho escuro e denso, perfumado,
com sabor naturalmente adocicado.

G O S T O
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B R A S I L

O produto atualmente, só é produzido para consumo familiar nas comunidades rurais ou para comercialização em pequena escala nas feiras da região.
É cada vez menos produzido devido às horas exaustivas de trabalho que são
necessárias para sua confecção. Falta de reconhecimento também é um fator
determinante no desaparecimento dessa maravilhosa iguaria.

A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

SERTÃO DO SÃO FRANCISCO
(BAHIA)

CONDIMENTOS E
ESPECIARIAS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

riscos e motivos para protege-lo

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

O PREPARO SE DÁ POR MEIO DA FERMENTAÇÃO DOS FRUTOS, SEPARANDO
O CAROÇO DA POLPA E DEPOIS COZINHANDO DEMORADAMENTE NO
FOGÃO A LENHA ATÉ SE TORNAR ESPESSO COMO UM XAROPE.

UMBU

A FUMAÇA

DAS MADEIRAS DA CAATINGA, USADAS COMO LENHA DURANTE O LENTO
PROCESSO DE COZIMENTO, CONFERE UM LEVE SABOR DEFUMADO AO
PRODUTO E UM AROMA PECULIAR.

DEPOIS

DE PRONTO, PODE SER

CONSERVADO DURANTE MUITO TEMPO, SEM NECESSIDADE DE GELADEIRA.

MODALIDADE DE CONSUMO

CONDIMENTO PARA SALADAS E USO NO PREPARO DE DOCES E SORVETES.

O

O vinagre de umbu é produzido por comunidades Fundo de Pasto, nos municípios de uauá, Curaçá e Canudos, na Bahia, e no Nordeste do Brasil, no Território Sertão do São Francisco. O vinagre de umbu não tem um uso gastronômico muito acentuado. É comum achar referências sobre o vinagre de umbu
na culinária sertaneja da Bahia, podendo ser utilizado para fazer sobremesas,
como bolos e sorvetes e, quando diluído em água, ainda pode ser utilizado
para temperar saladas em geral.

vinagre de umbu, como é popularmente conhecido, tem essa nomenclatura devido a sua característica ácida, que se assemelha
aos demais tipos de vinagre produzidos atualmente. É um produto
artesanal e que necessita de muito tempo para seu preparo. A conserva é característica do sertão da Bahia, sendo mais presente nos municípios
de uauá e Monte Santo. A iguaria é produzida do fruto do umbu puro, que

Mediante o difícil trato com matéria-prima, não há comercialização do vinagre
de umbu. O produto atualmente só é produzido para consumo familiar nas
comunidades rurais ou para comercialização em pequena escala nas feiras da
região. É cada vez menos produzido devido às horas exaustivas de trabalho
que são necessárias para sua elaboração. Não se pode negar que falta de
reconhecimento também é um fator determinante no desaparecimento dessa
maravilhosa iguaria.
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M e n u de mud

a nç as

#Menu4change
Coloquemos a mesa um futuro melhor
O que podemos fazer?
Das compras a cozinha podemos modificar os nossos hábitos
alimentares e colocar em ação boas práticas!
- Compre localmente e premeie quem cria e cultiva de modo
responsável
- Indique um produto a arca
- Compre o produto de uma fortaleza
- Não desperdice comida e água
O planeta está sempre mais quente, os ecossistemas e as atividades
humanas mudam, os fenômenos excepcionais estão se tornando mais
frequentes e as previsões não deixam esperança.
Demonstraremos todos juntos que a mudança é possível, apoie a
campanha nova do Slow Food Internacional de outubro a dezembro de
2017, envolva sua família, seus amigos ou sua rede Slow Food!
Faz bem para você, para todos e ao planeta!

#MenuForChange #SlowFood #EatLocal
w w w. s l o w f o o d . c o m

capítulo 3
norte

(ABIURANA-ACARIQUARA, ABIORAMA,
GUAPEVA, CABO-DE-MACHADO, CAIMITO)
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.
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G O S T O

O fruto é consumido ao natural, podendo também ser utilizado para elaboração de sucos, saladas de frutas, geleia e sorvete.

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l
CATEGORIA

A R C A

O abiu tem como centro de origem a Região Amazônica, próxima às encostas
andinas do Peru e do oeste da parte brasileira da Amazônia, onde é facilmente
encontrada em sua forma silvestre. Historicamente, o abiu já era muito conhecido nas civilizações pré-colombianas da América do Sul e Central, sendo até
hoje apreciado e consumido nos aldeamentos amazônicos, entre eles a comunidade indígena Assunção do Içana.

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

ALTO RIO NEGRO
(AMAZONAS)

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

BIOMA

AMAZÔNIA

SAZONALIDADE

DE AGOSTO A JANEIRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FORMATO ARREDONDADO DE 8
CENTÍMETROS EM MÉDIA, COR
AMARELA. APRESENTA DE UMA A
4 SEMENTES INTERNAS.

TANTO ADOCICADA COMO
SEM SABOR

CONSISTÊNCIA

FRUTO
IN NATURA, GELEIA,
SORVETE, SUCOS

GELATINOSA

O

abiu é um fruto geralmente globoso, de cor amarela. A superfície
do abiu é lisa cobrindo uma polpa gelatinosa, branca ou amarelada,
que pode render até 50% do fruto. O formato dos frutos é irregular,
variando de redondo a ovalado e seu tamanho é o de um ovo, em
média, com 8 cm de comprimento por 6 cm de diâmetro, contendo de 1 a 4
sementes por fruto.

O abiu tem origem na Amazônia Central, e hoje, em sua forma manejada,
pode ser encontrado em propriedades agrícolas, familiares em praticamente
sua totalidade, por quase toda a região amazônica brasileira.
Ele desprende um líquido com consistência de látex, tanto do fruto quanto da
casca, com o qual são confeccionadas pelas comunidades ribeirinhas cola e
remédios caseiros. Também representa fonte de diversão e caça para jovens,
utilizado como munição para funda (também conhecido como estilingue),
além de madeira para moradias. O Grupo Vida e Esperança Rede de Conhecimentos Tradicionais do Alto juruá (Marechal Thaumaturgo) o tem como uma
das espécies de sua matriz extrativista.
Na região do estado do Amazonas, o abiu é comercializado preferencialmente
em feiras locais, ligadas à agricultura familiar regional, ou por atravessadores.
Não é comum encontrar o produto à venda em supermercados. Nas regiões
do interior do estado, como é o caso da comunidade Assunção do Içana, o
abiu é mais facilmente encontrado diretamente nos quintais agroflorestais das
propriedades rurais.

riscos e motivos para protege-lo
O avanço do desmatamento ameaça as populações de abieiros nativos, ou
selvagens, sendo de extrema importância o reconhecimento desse fruto
como um alimento a ser fortalecido e conservado. Essa conservação passa
exatamente pelos agricultores familiares, quando eles manejam seus quintais
agroflorestais, cultivando a árvore do abieiro.
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83 A B RICÓ

O fruto é relativamente grande, com em média 400g e 700g, podendo chegar
a pesar 1 quilo. O valor energético da fruta não é muito grande, porém o conteúdo em potássio e cálcio são elevados. É um produto que não se encontra
facilmente nos mercados locais, resultado da pouca exploração comercial,
apesar de ser relativamente conhecido.

Mammea americana L.

B R A S I L
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O rendimento do fruto também é bastante interessante, uma vez que cerca de
60% pode ser aproveitado para o consumo. Além disso a madeira de abricó é
um material interessante para a construção civil e residencial, devido às suas
características de resistência e durabilidade.

D O

usos gastronomicos tradicionais

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

TODA A REGIÃO

BIOMA

Como um fruto bastante apreciado, o abricó pode ser empregado na confecção de inúmeras preparações que utilizem a sua polpa. Desde sucos e geleias
até sorvetes, mousses, entre outros.

AMAZÔNIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

SAZONALIDADE

DE JUNHO A DEZEMBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO GRANDE E REDONDO COM

ADOCICADO

CASCA RÍGIDA E GROSSA DE

COR MARROM-ESCURA.
AMARELADA.

i m p o r ta n c i a lo c a l

POLPA

FRUTO
IN NATURA, GELEIAS,

CONSISTÊNCIA

MOUSSES, SALADAS, SUCOS,
SORVETES

O abricó é um dos muitos frutos que podem ser chamados “frutos de quintal”.
Ou seja, árvores frutíferas muito apreciadas que se encontram quase exclusivamente na esfera doméstica, plantada nos quintais de casas ou em pequenos pomares para o consumo de casa, sem nenhum tipo de interesse
comercial. Pois é isso que constitui o cerne da importância desta planta para
os povos da Amazônia. Por ser um fruto que ali se encontra há muito tempo, já
foi inteiramente incorporado na cultura local, bem como na culinária, incluindo preparações típicas da região.

CREMOSA E FIRME

O

abricó é um fruto originário das Antilhas e do norte da América do
Sul, tendo chegado ao Brasil, ainda que sem confirmação, por meio
dos povos ameríndios com a troca de alimentos que acontecia nesta região, até que chegasse à região da Amazônia brasileira. Ainda
não há registros do cultivo do abricó em escala comercial no Brasil.

riscos e motivos para protege-lo
A falta de conhecimento e de fomento do consumo do abricó podem ser destacados como os fatores centrais de ameaça à permanência do abricó como
planta característica de povos da Amazônia.
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(AÇAÍ-DO-AMAZONAS, AÇAÍ-SOLTEIRO,
AÇAÍ-DE-TERRA-FIRME)
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Palmito e frutos in natura têm uso gastronômico. Da polpa dos frutos se prepara um suco com alto teor calórico, denominado “vinho de açaí”, sorvetes e
também a “chicha”, uma bebida fermentada, apreciada pelos indígenas locais.
O açaí é amplamente consumido na Amazônia brasileira, bem como de grande importância na dieta alimentar dos ribeirinhos e seringueiros.

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l
CATEGORIA

A R C A

cachos de frutos por estação. Seus frutos são muito apreciados por pássaros e
mamíferos, os principais dispersores de suas sementes.

Euterpe precatoria Mart.

B R A S I L
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84 AÇAÍ- S O LITÁR IO

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

ACRE / AMAZONAS /
RORAIMA

CENTRO-OESTE

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

BIOMA

AMAZÔNIA

SAZONALIDADE

DE JUNHO A DEZEMBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO

FRUTOS ESFÉRICOS DE COR PRETO
ARROXEADO E 1 CM DE DIÂMETRO
COM SEMENTE GLOBOSA.

ÁCIDO E ADSTRINGENTE,
DIFERENTE DO AÇAÍ COMUM

IN NATURA, SUCOS,
SORVETES E BEBIDAS
FERMENTADAS

CONSISTÊNCIA
PALMITO
CARNOSA-SUCULENTA

A

Euterpe precatoria ou açaí-solitário é uma palmeira (da família das
Arecaceae) de ocorrência também em outros países amazônicos,
como Bolívia e Peru, em áreas úmidas de baixa altitude, geralmente
junto aos rios, em áreas periodicamente inundadas. É chamada assim, pois, diferentemente do açaí comum, não aparece em touceiras. Costuma
apresentar de 3 a 20 m de altura, com caule (palmito) verde ou verde com listras
verticais amarelas. Floresce no outono e no inverno, dependendo da localidade, frutificando no inverno e na primavera. Cada palmeira produz de dois a seis

É fundamental para os amazônidas no que tange à segurança alimentar, pois
a polpa ou o “vinho” extraído do fruto da palmeira é o alimento mais consumido com regularidade pelas comunidades da floresta. Devido à elevada
capacidade antioxidante de sua polpa, considerada energética, funcional e
nutracêutica (alimento que pode apresentar algum benefício à saúde), seu
consumo expandiu-se além da fronteira amazônica, tornando-se popular nos
centros urbanos de outros estados do Brasil e também no exterior.
Suas raízes têm aplicação medicinal para problemas hepáticos e renais. um
suco obtido pela prensagem das folhas novas é utilizado contra picada de
cobras e contra anemia.
Vale a pena ressaltar que a grande maioria da produção de frutos ocorre de
maneira extrativista.
O plantio de açaí-solitário em sistemas agroflorestais pode representar uma
alternativa para a recuperação de áreas degradadas ou reflorestamento de
áreas de proteção permanentes.

riscos e motivos para protege-lo
O rendimento dos frutos da E. precatoria, da Amazônia, para os mercados de
massa exige que seu uso seja acompanhado de iniciativas de conservação.
Da palmeira também se extrai o palmito, que tem amplo mercado de consumo nas cidades brasileiras e no exterior. Originalmente, esse era o maior valor
da espécie, cujo corte indiscriminado e ilegal causou uma sensível diminuição
de sua população native, em toda a Amazônia.

N O R T E
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85 A RI Á

(VARIÁ, LEREN, COCURITO)

importante fonte protéica, pois mantém em sua composição altos níveis de
aminoácidos essenciais. Essas batatas são o principal produto para consumo.

Calathea allouia (Aubl.) Lindl.
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Com o ariá, podem-se preparar saladas, pois é uma batata naturalmente crocante e saborosa.

G O S T O
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As populações tradicionais a utilizam também nas famosas caldeiradas,
acompanhando os mais diversos tipos de peixe.

D O

Pode também ser cozida com sal, ou ser usada para a produção de farinha,
que será utilizada em pães, bolos e bolachas.

A R C A

CATEGORIA

LEGUMES, VERDURAS
E HORTALIÇAS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

AMAZONAS

BIOMA

AMAZÔNIA

SAZONALIDADE
SEMEADURA

COLHEITA

NO INICIO DA ÉPOCA CHUVOSA

APÓS 8 A 12 MESES DO PLANTIO

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

RAÍZES TUBEROSAS DE FORMATO

NEUTRO

ARREDONDADO COM UMA MÉDIA DE

TUBÉRCULO

VARIANDO ENTRE O BRANCO E

COZIDO, FRITO, FARINHA

10 CENTÍMETROS, DE COR CLARA
AMARELO.

CONSISTÊNCIA

i m p o r ta n c i a lo c a l
O ariá é consumido tradicionalmente pela população cabocla ribeirinha e
indígena da região, mas é quase impossível encontrá-lo hoje em dia sendo
comercializado nos centros urbanos da região amazônica. O ariá faz parte da
cultura dessa população, e tem potencial para ser produzido de forma sustentável, sendo adaptado à região tropical das Américas e podendo gerar renda
para as famílias da região.
Sua produção atualmente concentra-se no consumo familiar. O pouco excedente da produção pode ser comercializado localmente, a saber, em feiras dos
municípios do interior. Em Manaus, o ariá pode ser encontrado em feiras, apesar da dificuldade, sendo comercializado por agricultores familiares ou atravessadores. Os agricultores e agricultoras da comunidade Raios de Sol ainda
não acessam as feiras da região para comercializar o ariá produzido no local.

CROCANTE

O

ariá é uma espécie de batata muito crocante e saborosa, que era
comumente cultivada pelas comunidades rurais da Amazônia. Porém, com o passar dos anos, a introdução de novas hortaliças e a
falta de reconhecimento do produto, o ariá deixou de ser manejado na maior parte das propriedades rurais familiares. Sua origem remete à
América tropical, em toda a sua extensão. É uma planta de folhagem densa e
raízes tuberosas, como pequenas batatas, que podem ser consumidas como

riscos e motivos para protege-lo
Essa hortaliça está deixando de ser cultivada, pois os produtores deixam de
plantá-la para entrar nos caminhos do agronegócio, sendo que muitas variedades já se perderam ao longo do tempo. Isso se dá pelo fato de a produção
do ariá ser praticada por poucos, ficando muitas vezes isolados, sem realizar
a troca de variedades com outros produtores. Agricultores mais velhos falam
muito do ariá como sendo “uma batata que se apreciava muito, mas que já
quase não se acha mais por aí”.

N O R T E
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86 A RUBÉ

( M O STA RDA IN DÍGEN A)

i m p o r ta n c i a lo c a l
O arubé estava entrando no esquecimento, mas em trabalho realizado na Terra Indígena Arara da Volta Grande, em Altamira, no Pará, os moradores indígenas foram colocados novamente em contato com os métodos de preparação
desse molho, o que despertou alegria nos anciãos que lembravam do molho,
mas não de seu modo de preparo. Acredita-se que esse seja o primeiro molho
do Brasil, e segundo dados históricos levantados, era produzido pelos povos
indígenas em todo o território brasileiro.

|
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A R C A

D O

G O S T O

O arubé é mencionado nas obras de Câmara Cascudo e Nunes Pereira, que
descrevem seu modo de preparo e sabor semelhante ao da mostarda. O chef
Ofir Oliveira, em suas pesquisas, reproduziu o arubé e começou a usá-lo em
seus pratos pelo Brasil e pelo mundo, tendo plena aceitação dos consumidores, pelo sabor que o arubé dá às carnes, sejam elas vermelhas, sejam
brancas, e também aos frutos do mar.

riscos e motivos para protege-lo

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

ARARA DA VOLTA GRANDE,
ALTAMIRA
(PARÁ)

CONDIMENTOS E
ESPECIARIAS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

SUMO DE MANDIOCA

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

O PROCESSO DE OBTENÇÃO DO ARUBÉ É UMA PRÁTICA ANCESTRAL DOS INDÍGENAS AMAZÔNICOS. DO TIPITI, ONDE A MANDIOCA É PRENSADA, “SANGRA”
O LÍQUIDO PRECIOSO E MORTAL, QUE COZINHA POR 30 OU MAIS HORAS PARA
A OBTENÇÃO DO ARUBÉ.
O

ARUBÉ É UM MOLHO COM SABOR SEMELHANTE AO DA MOSTARDA.

PODE

SER USADO NO PREPARO DE CARNES VERMELHA E BRANCA, E FRUTOS DO MAR.

MODALIDADE DE CONSUMO
CONDIMENTO E BASE PARA CALDOS

O

arubé é um concentrado de tucupi (sumo da mandioca) usado pelos indígenas para conservar as caças e que, com o passar dos
anos, foi deixando de ser produzido e consumido na maioria das
tribos. É conhecido, inclusive, como mostarda indígena.

Além do valor histórico e gastronômico, seu consumo e produção é uma alternativa para diminuir o impacto ambiental produzido pelo processamento da
farinha, visto que o sumo da mandioca na maior parte das vezes é desperdiçado na natureza, causando sérios danos devido à concentração de ácido anídrico. Ou seja, o sumo concentrado pode ser aproveitado para a alimentação,
não sendo mais um subproduto a ser descartado. Além disso, a comunidade
indígena citada encontra-se em área de impacto da construção da usina Hidrelétrica de Belo Monte.
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N.

(CAMBARÁ-BRANCO, CHAMARRITA,
MATA-PASTO, ENXUGA)
Vernonia polyanthes Less.
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na região da Amazônia brasileira, mas tem sua origem na Região Nordeste do
Brasil. A erva pode atingir até cerca de 3 m de altura, com folhas numerosas.
Suas sementes germinam facilmente, e a planta se desenvolve muito bem
em pleno sol, o que pode explicar a presença do assa-peixe em muitos sítios,
terrenos baldios, áreas degradadas e outros locais comuns.

|
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O assa-peixe é uma erva encontrada comumente em canteiros em propriedades familiares, não somente na Região Norte, onde é muito utilizada para condimentar pratos e também no preparo de chás. O mel de assa-peixe pode ser
usado em bolos, torradas, iogurtes, salada de frutas e como adoçante de chás.
A folha pode ser empanada e frita ou assada, lembrando o sabor de peixe.

A R C A

CATEGORIA
AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

AMAZONAS / ACRE / PARÁ /
RONDÔNIA

AMAZÔNIA
CERRADO

REGIÕES

NORTE

CENTRO-OESTE /
NORDESTE / SUDESTE

CONDIMENTOS E
ESPECIARIAS

O assa-peixe pode ser encontrado principalmente em feiras livres locais, comercializado diretamente pelos agricultores e agricultoras, ou até mesmo por
atravessadores. É uma planta silvestre difundida na Região Amazônica, nos
estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, e comum nos cerrados de Minas
Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Goiás.

SAZONALIDADE

TODO O ANO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

AS FOLHAS APRESENTAM

A CARACTERÍSTICA DESSA
ERVA É QUE SUA FOLHA E SEU
SABOR LEMBRAM O PEIXE, DAÍ
O NOME ASSA-PEIXE.

NERVURAS E LEMBRAM O FORMATO
DE UM PEIXE.

FOLHAS
ASSADAS, CHÁS,

CONDIMENTO, FRITAS
CONSISTÊNCIA
CROCANTE

O

i m p o r ta n c i a lo c a l

assa-peixe é uma erva encontrada comumente em canteiros em
propriedades familiares. Desenvolve-se bem em áreas com solo
considerado pobre, e apresenta grande quantidade de minerais.
Introduzida na Região Norte, durante o período colonial, o assa
-peixe é uma espécie de importante reconhecimento, pois é um substrato
que serve de alimento para as abelhas por meio de sua utilização na produção
do mel. Além disso, popularizou-se entre a agricultura familiar, em especial

O produto é consumido, na maior parte dos casos, pela própria família dos
agricultores, no consumo familiar. Pode ser utilizada como condimento, sendo
também as folhas empanadas e fritas, como um petisco saboroso, que lembra um pequeno peixe frito.
Planta muito utilizada pela medicina popular no tratamento de tosse, bronquite, contusões, hemorroida, resfriado e infecção uterina.

riscos e motivos para protege-lo
Seu risco de extinção se deve muito à implementação de áreas de pastejo bovino. Dessa forma, o incentivo ao cultivo dessa erva em pomares, canteiros e
hortas caseiras é de grande importância para sua conservação. Como sua flor
é muito visitada por abelhas, seu desaparecimento pode afetar a existência
desses insetos, devido à falta desse precioso alimento.
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88 AVI UM

(AVIÚ, CAMARÃO-DE-ÁGUA-DOCE)
Acetes americanus Ortmann

B R A S I L
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A maior parte dos camarões capturados é desidratada, tradicionalmente enrolada em folhas de palmeiras e salgada na proporção de uma parte de sal para
três partes de camarões – seu aroma é delicado.

CATEGORIA

A R C A

como a desidratação e a salga para o preparo do avium, foram apropriadas
pela população local. Dessa maneira, o estado do Pará é sempre lembrado
quando se fala nos pratos típicos preparados com avium.

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

CAMETÁ E SANTARÉM
(PARÁ)

PESCADOS
E FRUTOS DO MAR

PERÍODO DE
PESCA

O AVIUM É MAIS CAPTURADO
APÓS OS PERÍODOS DE FORTES
CHUVAS, DE ABRIL A MAIO.

O avium é apreciado e consumido durante todo o ano, empregado em bolinhos,
omeletes, na mojica (um caldo paraense típico, preparado com avium, farinha
de piracuí, legumes e verduras) e outras sopas, farofas e tortas, substituindo
com primor o camarão seco e salgado que são mais conhecidos. Geralmente, o
avium é consumido acompanhando algum caldo que tem origem na mandioca.
um exemplo é a introdução do avium no tradicional tacacá, na região do Amazonas, um caldo preparado com goma de tapioca e molho de tucupi.

TÉCNICAS DE PESCA TRADICIONAIS

i m p o r ta n c i a lo c a l
OS

PESCADORES HABITUALMENTE O CAPTURAM COM PUÇÁ

–

PEQUENA

REDE ARTESANAL EM FORMA DE CONE CURTO, PRESA A UM ARO CIRCULAR
DOTADO DE CABO.

PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO
CAMARÃO INTEIRO

O avium tem relação com a cultura indígena da região do Baixo Rio Amazonas,
no Pará, e é uma fonte de renda para as famílias locais. Normalmente, é vendido salgado e seco, sua melhor maneira de conservação. O avium também
pode ser comercializado fresco, durante o período de captura. Facilmente
encontrado em feiras da região de Santarém e Cametá, também podem ser
comercializados em feiras de outras cidades maiores e mais distantes, como
Belém e Manaus.

FRESCO, SALGADO E SECO

riscos e motivos para protege-lo

O

avium é um camarão de aproximadamente 8 mm. É um crustáceo
de água doce encontrado somente na região de Santarém e Cametá, e sua ocorrência está associada ao início do período de cheia
na Amazônia, entre abril e maio. Tem relação com a cultura indígena da região do Baixo Rio Amazonas, do Pará. A captura do camarão, assim

Atualmente, o estado não mantém nenhuma política de defeso dessa espécie de camarão, o que aumenta a pressão sobre as populações nativas. Tanto a barragem de São luiz do Tapajós quanto a modernização do Porto de
Santarém são projetos infraestruturais que podem afetar diretamente o ciclo
reprodutivo desse camarão, além do de outras espécies de peixes e demais
animais importantes para a região.
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N.

89 B EIJ U S ICA

(BEIJU SICA, BEIJU ASSADO)

i m p o r ta n c i a lo c a l
O beiju sica perfaz mais uma das diversas maneiras de se aproveitar os produtos da mandioca. Assim como as demais receitas, a receita do beiju assado e crocante só é mantida em razão de seu preparo ter relação direta com
a produção tradicional de mandioca, realizada pelas populações caboclas e
ribeirinhas, na Amazônia. Ou seja, é algo de forte identificação cultural com
os povos da Amazônia, em especial das regiões do interior dos estados da
Amazônia brasileira.

|
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O consumo é, principalmente, familiar, diretamente nas comunidades rurais.
O excedente é comercializado nas cidades, mais facilmente ocorrendo nas
regiões interioranas. Pode substituir facilmente os salgadinhos comerciais de
grande circulação no mercado, e de maneira muito mais saudável. Grande
parte da comercialização ocorre em feiras locais e outras quantidades são
vendidas em cidades amazônicas de grande porte. Vendedores ambulantes
comercializam o beiju sica em sacos fechados, nos centros urbanos.

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

PARÁ

PÃES DOCES E BISCOITOS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

FÉCULA DE MANDIOCA
OU MACAXEIRA

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

O

BEIJU SICA É FEITO COM A TAPIOCA (FÉCULA EXTRAÍDA DA MANDIOCA,

USUALMENTE GRANULADA), QUE, AO SER ESPALHADA NA CHAPA DOS FORNOS
ONDE SE TORRAM A FARINHA E A FÉCULA, COAGULA-SE E VIRA UM TIPO DE

“PANQUECA OU CREPE” SECO.

MODALIDADE DE CONSUMO

ASSADO OU NA CHAPA.

O

beiju sica também chamado de beiju assado é uma tapioca seca e
crocante que se conserva dessa maneira por muito tempo. É feito
na chapa dos fornos que torram a farinha. Dependendo da mandioca (venenosa) ou macaxeira (sem veneno) do qual é feito, tem
gosto, textura e cor diferente. Tem beiju sica grande que nem um prato, oval,
quadrado, cortado em tiras e enriquecido com castanhas moídas, amarelas,
brancas etc.

riscos e motivos para protege-lo
A receita permanece mais ligada às tradições dos moradores do meio rural,
que veem cada vez mais seus jovens deixando de viver nas regiões do interior.
Com isso, o beiju sica será fortalecido com o reconhecimento como um produto de fortes raízes amazônicas.
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90 CACAU - D E-VÁRZE ADO-A M A ZONAS

(CACAU-SELVAGEM, CACAU-PÉ-FRANCO,
CACAU-FORASTEIRO)
Theobroma cacao L.

casca lisa, sulcada ou rugosa, verdes, quando não maduros, e amarelos quando
maduros. Apresentam polpa branca de sabor acidulado e amadurecem entre
abril e setembro, contendo entre 20 e 40 sementes, de cor escura. O cacau exige solo profundo, poroso, levemente ácido e clima quente e úmido.

|

B R A S I L

Dentro da Amazônia, o maior polo produtor do cacau-de-várzea se localiza ao
longo da calha do Rio Madeira, principalmente em sua metade e foz, além do
município de urucurituba, no estado do Amazonas.

D O

G O S T O
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A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

CALHAS DOS RIOS
MADEIRA E AMAZONAS
(AMAZONAS)

CACAU

BIOMA

AMAZÔNIA

SAZONALIDADE

DE ABRIL A SETEMBRO

COLHEITA

i m p o r ta n c i a lo c a l
MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

POLPA

FRUTO DE FORMATO OVAL, DE COR
AMARELA, COM POLPA BRANCA,

POLPA ADOCICADA E

IN NATURA, SUCOS, GELEIA,

ACIDULADA

SORVETE, DESTILADOS,

SEMENTE AMARGA

FERMENTADOS

CONSISTÊNCIA

SEMENTES

POLPA CARNOSA
SEMENTE CROCANTE

CHOCOLATES FINOS, NIBS DE

ENVOLVENDO AS SEMENTES DE
COLORAÇÃO ESCURA.

O

Consumo in natura da polpa na forma de sucos, geleia, sorvete, destilados
e fermentados, como vinagre. Chocolates finos e de origem, nibs de cacau,
licor (cacauari), sorvete, e outros derivados. Mel de cacau e pratos de cozinha.
Esse cacau tem um ponto de fusão mais elevado e as taxas de gordura são
maiores que as de qualquer outro cacau do mundo. Testes sensoriais e organolépticos indicam que esse cacau tem aromas e sabores inigualáveis para a
produção de chocolates finos, além de todo o conceito histórico e sustentável
que carrega.

CACAU, LICOR

centro de origem do cacau é na Região Amazônica, mais especificamente a cabeceira do Rio Amazonas, segundo a maior parte dos
botânicos pesquisadores da área, da Comissão Executiva do Plano
da lavoura Cacaueira (Ceplac). O cacau, pertencente à família das
Malvaceae, é uma árvore que atinge cerca de 10 m, mas costuma ser podada
aos 4 m para facilitar a colheita dos frutos. As flores são pequenas e caulinares,
formadas entre dezembro e abril. Os frutos são bagas que chegam a 300 g, de

A Amazônia brasileira apresenta boa parte da biodiversidade de cacau, encontrada na várzea e também na floresta de terra firme, mas em menor abundância. As populações ribeirinhas se relacionam com os cacaueiros de forma
semiextrativista, manejando as touceiras e aumentando sua produtividade.
O cacau-da-várzea vem sendo manejado historicamente pelas famílias ribeirinhas que habitam as margens do Rio Madeira e Amazonas. Sua coleta é atípica: diferentemente do que se faz em outras localidades, na grande maioria
das vezes é preciso chegar aos pés de cacau com o auxílio de canoas, já que
as cheias da Amazônia estão maiores a cada ano.

riscos e motivos para protege-lo
As cheias maiores a cada ano, juntamente com as altas temperaturas que os
verões têm atingido, estão sacrificando os cacaus nativos, comprometendo a
segurança alimentar e econômica das famílias que se beneficiam diretamente
deles, além de ceifar a história e a cultura de cerca de 26 mil famílias amazônicas.
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(CACAU-DE-MACACO, CACAU-JACARÉ,
CACAU-DA-MATA)
Theobroma speciosum Willd. ex Spreng.
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91 CACAUÍ

cas do ano, o tronco se redescobre com cachos de pequenas flores vermelho-púrpura que exalam forte odor de limão, e que podem ser consumidas in
natura em saladas ou geleias. Dessa forma, a frutificação dependerá, naturalmente, da época.
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Tradicionalmente, o cacauí é de consumo familiar dos moradores de áreas
rurais da Amazônia. Suas flores podem ser consumidas in natura em saladas
ou no preparo de geleias, bem como de chás caseiros. Os frutos maduros
oferecem uma polpa suave, que pode ser batida com as sementes, no liquidificador, para o preparo de uma mousse especial e com o sabor da região.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

AMAZONAS

CENTRO-OESTE

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

BIOMA

AMAZÔNIA

SAZONALIDADE

DE FEVEREIRO A ABRIL

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

CASCA MOLE, LENHOSA, FORMA UMA

ADOCICADO, LEVEMENTE
CÍTRICO

IN NATURA, BEBIDAS

CONSISTÊNCIA

FLORES

SUCULENTA

IN NATURA, CHÁS,
GELEIAS

CÁPSULA DE APROXIMADAMENTE

POLPA E
SEMENTES

12 CM, DE COLORAÇÃO AMARELA,
COM SEMENTES BEM ORGANIZADAS
E ENVOLTAS POR UMA FINA CAMADA
DE POLPA.

O

cacauizeiro, parente do cacau e do cupuaçu, é nativo da Amazônia
e de parte do Centro-Oeste em matas de terra firme. O cacauí cresce no tronco estreito de uma árvore de copa pequena, que pode
atingir 15 m de altura. É raramente cultivado, sendo que seus frutos
são praticamente todos extraídos de cacauizeiros selvagens. Em diversas épo-

i m p o r ta n c i a lo c a l
A zona histórica de produção do cacauí é toda a região da Amazônia Central
brasileira, como as calhas de grandes rios e seus afluentes, como o Solimões,
o Negro e o Amazonas. Atualmente, é mais um fruto que identifica e nos remete à Amazônia Central. O cacauí é apreciado desde os períodos pré-colombianos pelas populações locais. Sendo uma importante fonte de renda
local, o cacauí é comercializado diretamente nas propriedades de agricultura
familiar, raramente encontrado em feiras, principalmente em feiras locais dos
municípios do interior.

riscos e motivos para protege-lo
A planta raramente é cultivada para produção e venda dos frutos. A maior
parte dos cacauizeiros encontra-se nas florestas nativas, as quais correm perigo frente ao avanço do desmatamento, que ameaça também diversas outras
espécies de plantas de interesse gastronômico tradicional. O reconhecimento
como produto a ser fortalecido poderá gerar ações de produção de mudas
dessa planta, bem como a introdução da mesma em sítios e quintais agroflorestais em maior intensidade.
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(FISÁLIS, JUÁ-POCA, BALÃO-RAJADO,
BUCHO-DE-RÃ)
Physalis angulata L. / Physalis pubescens L.
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92 CA MA PU

É um fruto com reconhecido valor nutricional, usado no combate a diabetes,
reumatismo, doenças de pele, malária, bexiga, fígado e muito bom para o cérebro. É rica em vitaminas A e C, fósforo e ferro. Contém flavonoides, alcaloides
e fitoesteroides.

usos gastronomicos tradicionais
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As folhas, frutos e raízes do camapu são usados na medicina popular em chás
e preparos macerados para usos locais, sendo o consumo familiar o mais comum. O camapu é utilizado de maneira diferenciada, de acordo com a região
na qual é consumida. Por ser o fruto de aparência muito bela e delicada, pode
ser utilizado em decoração de bolos e tortas para eventos comemorativos.

D O

Para as comunidades, seu consumo é in natura. É usado para o preparo de doces, geleias e licores. uma fruta de brincadeiras e histórias entre as crianças.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

VILA SILVA, MARAPANIM
(PARÁ)

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

BIOMA

AMAZÔNIA

Considerado quase uma praga na Amazônia, terra de onde é originário, o camapu é vendido a preços altos em supermercados do Sul e do Sudeste.

SAZONALIDADE

TODO O ANO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO DE FORMATO REDONDO
PEQUENO, COMO UMA BOLA DE
GUDE, E ENVOLTO EM UM CASULO DE
FOLHAS, É DE TOM AMARELO FORTE,
COM 3 CM DE DIÂMETRO, EM MÉDIA.

ADOCICADO

Na Região Norte, entretanto, agricultores surpreendem-se com o surgimento
espontâneo da plantinha poucos dias após a limpeza do terreno para outros
cultivos, e mesmo em roças abandonadas. Ali, são consumidos ao natural e
vendidos nas feiras locais, mas não para outras partes do país. As frutas comercializadas mais ao sul, geralmente, são importadas da Colômbia.

FRUTO

CONSISTÊNCIA

IN NATURA, DOCES,
GELEIAS, LICORES

AQUOSA, DELICADA E
MACIA

O

i m p o r ta n c i a lo c a l

camapu, “fruto que cura e que alimenta”, é encontrado em quase
toda a Região Amazônica. É muito conhecido entre os moradores das
áreas rurais, por ser um fruto “que se come, enquanto caminha”. Isso
se deve a sua distribuição pelas matas, por onde as pessoas costumam se deslocar a pé. A planta do fruto camapu é uma herbácea que pode
atingir até 55 cm de altura, de boa produção. O camapu é um fruto da família das
Solanaceae, do tomate e da jurubeba, e alcança cerca de 2,5 m de altura.

riscos e motivos para protege-lo
A devastação e o uso de agrotóxicos e pesticidas nas comunidades próximas
estão prejudicando o solo e impactando-o de modo muito negativo, chegando a destruir a fauna e a flora de Vila Silva. Com isso, os pés de camapu começaram a desaparecer.
Outro fator é devido a seu desconhecido valor comercial (considerado quase
uma praga na Amazônia, terra de onde é originário, é vendido a preços altos
em supermercados do Sul e do Sudeste), e com o desuso na alimentação pela
comunidade, as pessoas o arrancam ou matam para dar lugar a outras culturas.
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93 CARÁ-R OXO

(CARÁ-ROXO-AMAZÔNICO, INHAME-ROXO)
Dioscorea trifida L.f.

e venda das raízes. Suas folhas apresentam três lobos; com inflorescências
masculinas e femininas, originam frutos capsulados. É facilmente encontrado
na mesa do povo amazonense, além de ter presença garantida nos cafés regionais, acompanhando a macaxeira.
A polpa levemente granulosa lembra mais a batata-inglesa do que a batatadoce da mesma cor. Uma cor, aliás, que é reflexo da presença de antocianinas, substâncias com propriedades antioxidantes.
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É consumido de maneira familiar, nas propriedades rurais, bem como em
cafés regionais por todo o estado do Amazonas. De fácil digestão, o cará é
consumido cozido com uma pitada de sal, no café de manhã ou da tarde, em
sopas, frito, no preparo de pães, purês e pudins amazônicos.

A R C A

CATEGORIA

LEGUMES, VERDURAS
E HORTALIÇAS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

CAAPIRANGA
(AMAZONAS)

BIOMA

AMAZÔNIA

i m p o r ta n c i a lo c a l

SAZONALIDADE

O município de Caapiranga é reconhecido como o maior produtor de cará-roxo do estado do Amazonas, responsável pelo abastecimento de quase metade de todo o cará consumido na região de Manaus.

A PARTIR DE SETEMBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

RAIZ LONGA COM CASCA
MARROM E POLPA ROXA.

NEUTRO
TUBÉRCULO

CONSISTÊNCIA

Seu uso ainda é muito limitado, sendo mais consumido cozido, mesmo tendo
potencial para o preparo de receitas de sabor peculiar e aspecto físico belíssimo.

COZIDO, FRITO

POLPA LEVEMENTE
GRANULOSA

O

cará-roxo tem origem amazônica e é uma tuberosa muito apreciada pela população local, sendo mais comumente identificado por
esse nome em razão da variedade de cor roxa ser a mais difundida
e encontrada na região. Porém, além do cará-roxo, há também outras variedades, caracterizadas pela coloração branca e amarela.
Pertencente à família das Dioscoreaceae, é uma planta trepadeira, que se
desenvolve bem em áreas abertas, sendo cultivada também para produção

O cará é uma tuberosa muito conhecida em toda a Amazônia, em especial nas
regiões interioranas, nas propriedades da agricultura familiar cabocla e ribeirinha. Estudos apontam que a domesticação do cará-roxo foi feita por povos
indígenas na região entre o Brasil e as Guianas.
Encontrado com leve facilidade nas feiras livres, seja nos municípios do interior, seja nas regiões das capitais na Amazônia. Alguns supermercados também o comercializam.

riscos e motivos para protege-lo
Essa espécie de cará e suas variedades sofrem a pressão da introdução do
cultivo de plantas convencionais. Essas plantas, em sua maioria, não são nativas e necessitam de um forte aporte de insumos e agrotóxicos, para sua
viabilidade. Os conhecimentos associados a plantas como o cará vão se perdendo no tempo, à medida que elas deixam de ser produzidas. Além disso, a
erosão genética ameaça muito a viabilidade de espécies que são cultivadas
por poucas famílias.
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Talinum triangulare (Jacq.) Willd.

B R A S I L
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(BELDROEGA-GRAÚDA, LUSTROSA-GRANDE,
MARIA-GORDA, ERVA-GORDA)

usos gastronomicos tradicionais
O consumo familiar é muito comum, pois é uma erva presente em pomares,
hortas e sítios. Pode ser utilizada para o preparo de feijoadas especiais, patês,
recheio de pastéis, refogados (com aspecto de espinafre comum) e muitas
receitas vegetarianas.

|

i m p o r ta n c i a lo c a l

D O

G O S T O

Não se sabe exatamente qual o centro de origem do cariru, mas é uma planta
consumida em praticamente toda a América tropical. A maior parte do cariru
é produzida por comunidades da agricultura familiar ribeirinha, na calha do
Rio Amazonas, mas é uma planta alimentícia não convencional (Panc) quase
desconhecida por grande parte da população da região.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

AMAZONAS

BIOMA

AMAZÔNIA

Por ser uma verdura versátil, acabou ganhando espaço nos pratos preparados
tradicionalmente, com destaque nas áreas rurais da Amazônia.

LEGUMES VERDURAS
E HORTALIÇAS

SAZONALIDADE
SEMEADURA

COLHEITA

O ANO TODO

70 DIAS APÓS O PLANTIO

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

ESSA PLANTA TEM UM
TALO CARNUDO (CHEGA A
ATÉ 60 CM DE ALTURA),

LEVEMENTE AMARGA, LEMBRA
O SABOR DO ESPINAFRE

FOLHAS E TALOS

CONSISTÊNCIA

COZIDOS, EM SOPAS,
REFOGADOS

FOLHAS OBLONGAS E FLORES
MINÚSCULAS, DE COR LILÁS.

SUCULENTA

O

cariru é uma hortaliça herbácea amplamente distribuída pela América tropical, que chega a até 60 cm de altura. Na região da Amazônia brasileira é uma planta tradicional, utilizada de diversas maneiras na gastronomia local, de forte identidade cultural entre os
povos amazônicos. As folhas e os talos são as partes consumidas e apreciadas
dessa verdura.

riscos e motivos para protege-lo
Na maior parte dos casos, é tida como uma “erva daninha”, pois se espalha
com facilidade. É facilmente eliminada em razão do desconhecimento de
seu potencial gastronômico. O conhecimento tradicional sobre o cariru, assim
como acontece com inúmeros alimentos, vai se esvaindo a cada temporada,
e ele necessita ser resgatado e reconhecido. Por ser uma Panc, quase não é
conhecida pela população dos grandes centros urbanos, embora seja tradicional no meio rural.
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(MANÁ, MANACUBIU, TOMATE-DE-ÍNDIO,
COCONA, TOPIRO)
Solanum sessiliflorum Dunal

B R A S I L
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95 C UBIU

usos gastronomicos tradicionais

D O

G O S T O
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Muitas pessoas não consomem o cubiu em razão de não ter o conhecimento
de como pode ser consumido, mas ele é extremamente versátil. Pode ser
usado em saladas, assim como no preparo de molhos salgados, molhos apimentados, cozido em caldeiradas de peixe ou cozido com carne bovina.

CATEGORIA

A R C A

O tamanho da planta adulta varia de 1 a 2 metros, com grandes folhas verdes
e aveludadas, que podem variar de 30 a 60 cm. Tem preferência por sombra
e não tem espinhos; produz frutos tipo baga, de tamanhos variados, de 7 a 10
cm de comprimento. Apresenta alto teor de acidez, podendo pesar de 100 a
400 g. É indicado para combate a níveis altos de colesterol.

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

AMAZONAS / ACRE /
RONDÔNIA / PARÁ

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

BIOMA

AMAZÔNIA

SAZONALIDADE

i m p o r ta n c i a lo c a l

CICLO ANUAL COM OFERTA DE FRUTOS
O ANO TODO (COLHEITA APÓS SETE
MESES DA SEMEADURA)

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

O FRUTO OVAL LEMBRA UM

POLPA DOCE E ÁCIDA E
CASCA AMARGA

FRUTO

CONSISTÊNCIA

COZIDO, SUCOS, GELEIAS,
DOCES

TOMATE DE COLORAÇÃO
QUE VARIA DO AMARELO AO

LARANJA, VERMELHO E ROXO,
DE CASCA GROSSA E POLPA
AMARELA.

Após descascado e branqueado (fervido em água por 3 minutos), sem as sementes, o cubiu pode ser utilizado para o preparo de sucos, geleias e doces.
É muito utilizado em receitas interioranas, nas comunidades rurais e tem um
grande potencial para ser comercializado nos centros urbanos.

CARNOSA

O

riginário da Amazônia Ocidental, o cubiu foi domesticado pelos indígenas pré-colombianos na Amazônia brasileira, peruana, colombiana
e venezuelana. É fruto de uma hortaliça da família das Solanaceae,
a família do tomate comum. Substitui perfeitamente o tomate convencional, sendo caracterizado como uma planta alimentícia não convencional.
Encontrado em quintais e roçados domésticos pelo território de ocorrência,
poucos são os relatos de plantios comerciais desse fruto, geralmente vendido
em pequena escala nas feiras das cidades do interior da Amazônia. O pé de
cubiu é facilmente cultivável, apresentando boa produtividade e resistência.

A história cultural do cubiu está intimamente ligada à cultura indígena da
Amazônia Ocidental e, por isso, está sendo perdida. Há a real necessidade de
fortalecimento de sua produção, da difusão do fruto entre os consumidores
urbanos e a necessidade de reconhecimento como produto regional nativo.
Além disso, ele tem um potencial muito grande para a geração de renda para
as comunidades rurais da Amazônia.
O fruto pode ser encontrado na Comunidade Raios de Sol, integrantes do
Convívio Manaus já observaram que diversos pés de cubiu foram cortados,
pois alguns agricultores não conheciam o fruto ou não sabiam como processá-lo e como consumi-lo. Sabe-se que isso acontece também em diversos
outros locais da região amazônica, como anteriormente citado, demonstrando
que é, sim, necessária uma intervenção no sentido de se resgatar e fortalecer
o cultivo e o consumo desse fruto amazônico nativo.

riscos e motivos para protege-lo
Não é possível encontrar o cubiu com facilidade nas grandes cidades, como
Manaus e outras capitais da Região Norte do país; a progressiva perda da
cultura alimentar na região, aliada ao desmatamento e ao crescimento das
cidades são agravantes para esse fator.
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BATATA- D O C E K R AHÔ
N.
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A R C A
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Os índios krahô vivem em 16 aldeias que são parte da reserva indígena krahô,
situada no Cerrado. A reserva abriga cerca de 2.500 krahô, da etnia timbira. A
etnia esteve em risco de extinção nos anos 1970, e dez anos depois, o líder
da tribo percebeu que somente por meio do resgate das técnicas tradicionais
de produção dos produtos típicos e da recuperação de suas tradições, seria
possível evitar a extinção. A criação da Associação união das Aldeias Krahô
(Kapey) foi o primeiro passo dado pelos índios krahô para a recuperação de
sua identidade. Por meio de um projeto, em cooperação com a Embrapa, os
índios krahô reintroduziram em seu território a variedade tradicional de milho,
grãos e plantas, entre elas a batata-doce.
CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

TOCANTINS

CEREAIS E FARINHAS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

A FARINHA

DE BATATA-DOCE É PRODUZIDA NO INÍCIO DA ESTAÇÃO DA SECA,

DE ABRIL A JUNHO.

DIVERSOS TIPOS DE
BATATA-DOCE
FOLHAS DE BANANEIRA

SÃO MUITAS AS VARIEDADES DE BATATA-DOCE UTILIZADAS
NA PRODUÇÃO DA FARINHA. DEPOIS DE COLHIDAS, AS BATATAS SÃO LAVADAS,
ENVOLVIDAS EM FOLHAS DE BANANEIRA E COZIDAS SOBRE A BRASA. DEPOIS
DO COZIMENTO, AS BATATAS SÃO SOCADAS E AMASSADAS COM AS MÃOS. EM
SEGUIDA, A MASSA É COLOCADA PARA SECAR SOBRE ESTEIRAS FEITAS COM
PALMEIRAS LOCAIS, CHAMADAS CATU, POR CERCA DE TRÊS DIAS. AS ESTEIRAS
SÃO APOIADAS EM CAVALETES, E EM ALGUNS CASOS COBERTAS POR UMA REDE,
PARA PROTEGER A FARINHA.
MODALIDADE DE CONSUMO

EM SOPAS E CREMES.

A

A farinha de batata-doce, produzida pelos índios krahô no nordeste do estado de Tocantins, é considerada pelos antropólogos
uma herança cultural extraordinária, com técnicas tradicionais de
produção. A farinha é tradicionalmente conservada em bolsas de
palha, chamadas pocotu, fabricadas com as folhas das mesmas palmeiras

riscos e motivos para protege-lo
A batata-doce é um produto ligado a vários rituais krahô, e a qualidade da
farinha, do ponto de vista organoléptico, é excelente. Além de seu valor simbólico e gastronômico, hoje em dia é muito difícil encontrar as variedades de
batata-doce, e a produção da farinha está diminuindo, porque as técnicas de
produção são conhecidas apenas pelos índios mais idosos.
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usadas para a fabricação das esteiras, trançadas manualmente pelas mulheres da aldeia. O produto é conservado por mais de um ano. É cozida como
um creme, com água e misturada com leite de vaca ou leite de coco e mel,
ou usada como base para uma sopa típica, junto com a farinha do fruto de
macaúba, outra palmeira local.

(FARINHA BRAGANTINA, EMPANADEIRA
DE BRAGANÇA)

lagem natural gera valor agregado ao produto, não apenas por torná-lo mais
durável e sustentável, mas por ser um objeto decorativo, belo e de fácil comercialização, além de denotar o valor cultural a ser considerado no produto.
No município de Bragança, existem mais de 50 tipos de mandioca, Manihot
esculenta, utilizados pelos produtores rurais que recebem diferentes nomes
como: aipim, jabuti, mirim, branco-ouro, creme, areia, tomazia, gordura, branca, picui, entre outros.

|
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97 FA RINH A DE
BRAGAN ÇA
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A R C A

D O

Produzida principalmente por produtores familiares das áreas dos campos,
abrangendo a zona rural do município de Bragança, a região mais conhecida.
Também é produzida nos municípios de Augusto Correa, Tracuateua e Capanema. A técnica ancestral de se empaneirar a farinha foi difundida por Seu Bené
e Dona Maria, de Bragança, em 21 comunidades no entorno do município.

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

BRAGANÇA
(PARÁ)

CEREAIS E FARINHAS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

O

PRIMEIRO PASSO É DEIXAR A MANDIOCA DE MOLHO DURANTE QUATRO A

CINCO DIAS.

NO ÚLTIMO DIA, A MANDIOCA É RETIRADA DA ÁGUA, DESCASCA24 HORAS EM ÁGUA LIMPA.
DEPOIS DESSAS 24 HORAS, A MANDIOCA É RETIRADA DA ÁGUA E TRITURADA,
PARA ENTÃO SER COLOCADA NO TIPITI (UM UTENSÍLIO INDÍGENA FEITO DE
PALHA, QUE FUNCIONA COMO UMA PRENSA, PARA A RETIRADA DO TUCUPI, O
MOLHO DA TAPIOCA). DEPOIS DISSO, TEREMOS A MASSA DA MANDIOCA, QUE
É COLOCADA NO FORNO JÁ AQUECIDO PARA SER TORRADA. A FARINHA VEM
EMBALADA EM UM PANEIRO (CESTA FEITA COM FOLHAS DE GUARIMÃ).
DA E, APÓS ISSO, COLOCADA DE MOLHO POR MAIS

MANDIOCA

MODALIDADE DE CONSUMO

ACOMPANHAMENTO, FAROFA, PIRÃO.

A

tradicional farinha de Bragança, como é conhecida, é produzida
artesanalmente por pequenos produtores da agricultura familiar,
e leva o nome do município de Bragança, no Pará. A farinha vem
embalada em um paneiro, cesta feita com folhas de guarimã, que
é uma planta herbácea da família das Myrtaceae, típica da região. Essa emba-

A farinha de Bragança é consumida em especial no estado do Pará, em todas
as refeições: com frutas ou café, no café da manhã, com peixes no almoço e
no jantar. Também é apreciada com os tradicionais tacacá e o famoso açaí do
Pará, reconhecido como o melhor açaí da Amazônia.
A farinha de Bragança também é um complemento para a alimentação, sendo consumida diariamente pelo povo paraense. Bragança é conhecida por
produzir uma das melhores farinhas do estado do Pará. A cidade de Bragança
produz de 800 a 850 toneladas por mês de farinha de mandioca, e tem cerca
de 9 mil produtores locais. Dessa produção, destacam-se 30 produtores, em
média, que comercializam a farinha empaneirada.

riscos e motivos para protege-lo
A farinha e a embalagem são confeccionadas com técnica indígena repassada
de geração em geração. Essa tecnologia ancestral vem sendo substituída há
vinte anos foi iniciado o uso de embalagens de plástico que desconsideram o
caráter tradicional e sustentável do produto, que mantém por meio das fibras
naturais e recicláveis a farinha intacta e perfeita para consumo pelo período
de um ano.
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(WARANÁ)
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Paullinia cupana Kunth

usos gastronomicos tradicionais
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Após a remoção da polpa das frutas maduras, as sementes são torradas por
três dias em forno de barro tradicional. As sementes são então descascadas,
trituradas em pilão, moldadas em bastões que pesam de 100 g a 2 kg. Esses bastões são embalados em sacos de algodão e colocados nos fumeiros,
onde são defumados com madeira aromática.

CATEGORIA

A R C A

O guaraná contém até 5% de cafeína e é rico em fósforo, potássio, tanino e
outras vitaminas; e age sobre o sistema nervoso, ajudando a combater a fadiga, a estimular a atividade cerebral e a manter os níveis de energia durante
atividades físicas intensas.

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

TERRA INDÍGENA ANDIRÁ
MARAÚ
(AMAZONAS E PARÁ)

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

BIOMA

AMAZÔNIA

Para ser consumido, ralam-se os bastões usando pedras ásperas de basalto.
O guaraná em pó pode ser dissolvido em água, como acontece nos rituais
indígenas, ou pode ser diluído em suco de frutas frescas. O extrato do guaraná
é usado para fazer xarope, refresco e outras bebidas, como o tradicional refrigerante guaraná (que pode ser encontrado em todo o Brasil).

SAZONALIDADE

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

A FRUTA É VERMELHA,
REDONDA, QUE SE ABRE

AMARGO

LEVEMENTE PARA MOSTRAR A
POLPA BRANCA E A SEMENTE
PRETA.

O

i m p o r ta n c i a lo c a l

DE FEVEREIRO A MARÇO

COLHEITA

SEMENTES
TORRADAS E TRITURADAS
FORMANDO UM BASTÃO
QUE, DEPOIS DE DEFUMADO,
É RALADO E PODE SER
DISSOLVIDO EM ÁGUA OU EM
SUCO, XAROPE, REFRESCO E
BEBIDAS EM GERAL.

guaraná – que na língua indígena significa “o início de todo o conhecimento” – é cultivado há centenas de anos na Amazônia brasileira, na região próxima ao rios Tapajós e Madeira, que corresponde
à terra ancestral dos índios sateré-mawé.

Na floresta, o guaraná pode crescer até 12 m. As flores brancas das árvores
crescem em longos cachos, com a forma de espigas de milho. Quando amadurece, as flores dão lugar a cachos de frutas vermelhas, que se abrem levemente para revelar a semente preta na polpa branca. O guaraná é colhido
imediatamente antes de amadurecer.

Os sateré-mawé são hoje uma tribo de cerca de 8.000 pessoas que vivem em
80 aldeias no norte do Brasil. Eles não cultivam o guaraná no senso clássico
da palavra, seu sistema é melhor descrito como “semidomesticação”. Eles coletam as sementes que caem das árvores de guaraná na floresta, e as plantam
nas clareiras, onde são aguadas pela chuva e precisam de cuidados mínimos.
Os sateré-mawé acreditam que a fruta madura se parece com um olho aberto. De acordo com a lenda desse povo, as frutas estão ligadas a uma criança
assassinada, cujos olhos, enterrados como sementes, deram origem à planta
do guaraná, que é também muito importante para a cultura religiosa dos sateré-mawé.

riscos e motivos para protege-lo
É importante preservar o guaraná autêntico, produzido na terra onde ele nasce
e cresce naturalmente, pelas pessoas que descobriram suas virtudes há tanto
tempo, e que também inventaram as técnicas mais adequadas para plantá-lo
e processá-lo. A entrada das grandes empresas multinacionais na região ameaça não só o guaraná que corre o risco de empobrecer radicalmente do ponto
de vista genético, mas também a cultura de um povo.
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99 IN AJÁ

Maranhão. Essa palmeira monocaule pode chegar a 20 m de altura, colonizando facilmente áreas degradadas.

(INAJAÍ)

Na Amazônia oriental, a floração do inajá ocorre de outubro a novembro, com
frutificação de janeiro a março. Na Amazônia ocidental, tem-se registro de floração no início de julho e de frutificação em novembro. Cada palmeira inajá
produz cerca de 5 a 6 cachos por ano, sendo que cada cacho pode ter de 800
a 1.000 frutos. Cada fruto contém apenas uma semente lenhosa, muito dura,
e tem de 2 a 3 cm de comprimento por 2 cm de diâmetro, com forma cônica,
mantendo cerca de 15% de óleo. A polpa tem coloração amarelada e pode ser
consumida tanto por humanos quanto por animais.

Attalea maripa (Aubl.) Mart.

G O S T O
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A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

AMAPÁ / PARÁ

BIOMA

AMAZÔNIA

NORDESTE

Fornece um ótimo palmito. O fruto oferece uma polpa amarela levemente
adocicada, que pode ser consumida fresca ou após o cozimento. Quando
crus, os frutos são geralmente consumidos com farinha. Com esses, também
pode ser preparado mingau, consumido por pessoas em estado de fraqueza,
sendo revigorante, em razão de seu alto teor calórico. Quando quebradas,
as sementes oferecem amêndoas que podem ser consumidas ao natural ou
utilizadas em receitas tradicionais, como farinha.

SAZONALIDADE

DE NOVEMBRO A MARÇO

COLHEITA

i m p o r ta n c i a lo c a l
MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FORMATO OVAL PEQUENO,
COM CASCA LENHOSA, COM

DOCE

PALMITO

SEMENTE

UMA SEMENTE E POLPA DE
COLORAÇÃO AMARELA.

CONSISTÊNCIA

FARINHA, ÓLEO
FRUTA

PASTOSA

N

IN NATURA, COZIDA

a maior parte dos casos, o inajá é encontrado em matas nativas,
sendo muito baixos os números de cultivo dessa palmeira.

É uma palmeira oleaginosa muito frequente e abundante na Amazônia, porém pouco conhecida e estudada. Contudo, apresenta potencial para uso na alimentação, na produção de cosméticos e em energia renovável. Ocorre em toda a Amazônia brasileira, sendo mais frequente na Amazônia
oriental, nos estados do Pará, Amapá e na porção amazônica do estado do

Essa palmeira é manejada por agricultores familiares de comunidades caboclas ribeirinhas e também indígenas, porém sem uma ligação específica com
alguma delas.
As palmeiras inajás produzem frutos em grande abundância, evidentemente,
por ser uma palmeira tolerante a pragas e doenças, bem como suportar estiagens prolongadas, solo compactado, degradado e com baixa fertilidade.
Os principais dispersores das sementes de inajás são: antas, araras, cutias,
jabutis, macacos, pacas, porco-do-mato e tucanos.

riscos e motivos para protege-lo
Por ser uma espécie de palmeira nativa e ser pouco apreciada, muito em razão das poucas informações sobre essa planta, faz-se necessário implementar estratégias para a conservação do inajá. O desmatamento crescente na
Amazônia ameaça essa espécie, pois se não tivermos informações suficientes
sobre o inajá, em especial sobre as formas de manejo e consumo de seus frutos, correremos o risco de perder mais uma preciosidade amazônica.
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(RABO-DE-MICO)

As plantas dessa espécie arbórea crescem até cerca de 15 a 20 m de altura,
sendo a copa dessa árvore muito ampla e aberta, oferecendo sombra muito
agradável. A espécie Inga edulis pertence à família das leguminosae e atualmente tem sido bem utilizada em plantios de pomares e manejo agroecológico, como uma boa fixadora de nitrogênio. A árvore pode florescer mais de
uma vez ao ano, em média três vezes, podendo chegar a até cinco florações,
dependendo da região de ocorrência dos indivíduos da espécie. A frutificação,
na região amazônica, é predominante entre os meses de agosto e setembro.
As sementes germinam facilmente, muitas vezes ainda no interior do fruto e
envoltas pela polpa.

Inga edulis Mart.

G O S T O

|

B R A S I L
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D O

usos gastronomicos tradicionais

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

PARÁ

BIOMA

A polpa dos frutos é mais consumida ao natural, mas também é ótima para o
preparo de doces, geleias, cremes e sorvetes.

AMAZÔNIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

i m p o r ta n c i a lo c a l
SAZONALIDADE

DE AGOSTO A SETEMBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

É UMA VAGEM VERDE COMPRIDA
E RETORCIDA, DE CERCA DE
300 G EM MÉDIA, COMPOSTA DE

ADOCICADO
FRUTO

VÁRIAS SEMENTES ENVOLTAS POR
UMA POLPA BRANCA AVELUDADA
COM

1 M, EM MÉDIA.

CONSISTÊNCIA

IN NATURA, DOCES,
GELEIAS, SORVETES,
SUCOS

AVELUDADA E MACIA

O

O ingá é um fruto que tem uma forte relação com a cultura dos povos da Amazônia, tem origem no termo tupi in-gá que significa “embebido, empapado, ensopado”, mas somente em tempos recentes os frutos têm sido utilizados de
outras maneiras, não apenas para o consumo ao natural. Além disso, é uma
importante espécie da flora meliponícola, ou seja, é muito visitada por abelhas
nativas sem ferrão, ofertando boa parte do alimento para essas abelhas.

ingá é um fruto muito apreciado em toda a região amazônica, não
sendo exclusiva do Brasil. Estudos apontam que possivelmente a
domesticação da árvore do ingá foi realizada pelos ameríndios da
Amazônia Ocidental. A árvore do ingá pode ser encontrada em toda
a região da América tropical, mas é amplamente cultivado e encontrado na
Amazônia e também na América Central.

riscos e motivos para protege-lo
É necessário o fortalecimento do produto na região, como reconhecimento
de um fruto que faz parte das raízes da Amazônia, para que seja utilizado
também para a produção dos frutos e não tenha apenas um viés produtivista
para cultivos agrícolas. Não há amplos cultivos comerciais, sendo que o ingá
é encontrado principalmente em quintais manejados pela agricultura familiar.
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101 JACATU P É

(FEIJÃO-MACUCO, JICAMA,
FEIJÃO-DE-BATATA)

228

são tóxicas, e não são comestíveis, mas sim as raízes tuberosas de até 4 kg que
essa planta produz. É uma planta de interesse para os sistemas agroecológicos, pois pode ser utilizada como repelente natural de insetos.

B R A S I L

Pachyrhizus tuberosus (Lam.) Spreng.

usos gastronomicos tradicionais

G O S T O

|

As tuberosas podem ser utilizadas frescas ou cozidas, em saladas. Pode apresentar um sabor levemente adocicado, dependendo das condições do ambiente de cultivo. Tem consistência crocante. Cozida, pode ser utilizada no
preparo de purês e outras receitas.

D O

A farinha do feijão-macuco pode ser utilizada no preparo de pães, doces, bolos e bolachas.

A R C A

CATEGORIA

LEGUMES, VERDURAS
E HORTALIÇAS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

AMAZONAS

BIOMA

AMAZÔNIA

SAZONALIDADE
SEMEADURA

COLHEITA

TODO O ANO

APÓS 5 A 7 MESES DO PLANTIO

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

RAIZ GRANDE E MARROM COM
UM FORMATO IRREGULAR.

LEVEMENTE ADOCICADO

CONSISTÊNCIA

Como é uma planta nativa da Região Amazônica, assim como de outros países da América Latina, o feijão-macuco tem uma relação cultural significativa
com as populações da região, no caso do Brasil, populações indígenas a consomem, assim como algumas comunidades caboclo ribeirinhas da Amazônia.
Dada sua importância nutricional e sua ocorrência em toda a Amazônia, é de
grande relevância o reconhecimento dessa planta e de seus produtos para a
inserção na culinária e na dieta dos povos da região.

RAÍZ
IN NATURA, COZIDA,
FARINHA

CROCANTE

É

i m p o r ta n c i a lo c a l

uma planta herbácea da família Fabaceae, de hábito trepador. Tem
folhas trifolioladas, membranosas e lisas. Apresenta pequenas flores azuis ou brancas, que dão origem a vagens retas, negras e com
sementes marrons. Propaga-se pelas raízes tuberosas ou sementes.
Apesar de um de seus nomes populares, feijão-macuco, as vagens e folhas

riscos e motivos para protege-lo
Nos grandes centros urbanos, o feijão-macuco é praticamente desconhecido, o
que reforça ainda mais a necessidade de conservar a espécie e suas variedades.
As raízes tem alto valor proteico e, por isso, tem-se tentado incentivar o cultivo e
o consumo do feijão-macuco na região, mas a voracidade com que as sementes
convencionais têm chegado ao interior dos estados, como no Amazonas, ameaça
essa espécie.
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(AGRIÃO-DO-PARÁ, JABUAÇU, ORIBEPÊ,
BOTÃO-DE-OURO)
Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen

uma das principais características dessa planta é o fato de amortecer a língua
e os lábios e induzir a salivação ao ser mastigada, em razão de conter a substância química espilantol, que aguça ainda mais seu sabor, além de conter
grande potencial cosmético e farmacêutico.
É muito semelhante ao agrião comum, embora suas folhas sejam menores,
mais grossas e duras, e de sabor mais marcante. Suas flores são pequenos
botões amarelos e com uma alta concentração de espilantol, e dão um toque
totalmente especial às receitas nas quais são utilizadas.

G O S T O
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102 JA M BU

D O

usos gastronomicos tradicionais

A R C A

CATEGORIA

LEGUMES, VERDURAS
E HORTALIÇAS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORTE

AMAZONAS / PARÁ

AMAZÔNIA

É utilizado em pratos regionais, como o pato no tucupi e no tacacá. Além
disso, é usado em cozidos e sopas. Para saladas, a folha é utilizada crua. Algumas cachaças artesanais também são fabricadas utilizando o jambu. As folhas
também podem ser refogadas e cozidas juntamente com o arroz, ou encorpando omeletes, de maneira muito bela.

SAZONALIDADE

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

MEDE DE 20 A 40 CM DE ALTURA,

PICANTE E ADSTRINGENTE

TEM HÁBITO SEMIERETO E RAMOS
DECUMBENTES.

FOLHAS

AS FOLHAS SÃO

OPOSTAS, PECIOLADAS, OVALADAS,

SINUOSAS, COM BORDAS DENTADAS,
NERVURAS BEM VISÍVEIS E DE

COLORAÇÃO VERDE-ESCURO.
APRESENTA FLORES DE COLORAÇÃO
AMARELA.

O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CICLO DE 45-70 DIAS

COLHEITA

CONSISTÊNCIA

O jambu é tradicionalmente utilizado no preparo de remédios caseiros, como
chás e infusões para o tratamento da malária, além de infecções de boca
e garganta. Tem propriedades diuréticas e anti-inflamatórias. Desenvolve-se
muito bem em ambientes úmidos e quentes. Tem uma relação cultural muito
forte com os povos da Amazônia, muito comum em pratos e receitas típicos,
principalmente nos estados do Pará e Amazonas.

IN NATURA, COZIDAS,
REFOGADAS

MACIA

riginário da América do Sul, mais especificamente da Amazônia,
o jambu é uma erva de sabor forte e agradável, muito conhecido
principalmente na Região Norte do Brasil. Atualmente, é também
encontrada em países do sudoeste asiático, por ter sido levada
pelo povo português nos períodos da colonização europeia.

riscos e motivos para protege-lo
Pelo significado cultural amazônico que o jambu carrega, é necessário reconhecê-lo como uma erva de extrema importância para os povos da Amazônia,
uma vez que, assim como diversos outros produtos da região, é manejado
principalmente pela agricultura familiar. Além disso, a pressão pelo aumento
de produção do jambu leva agricultores a utilizar métodos convencionais para
colocá-lo no mercado, o que ameaça as práticas agroecológicas.
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(UVA-DA-AMAZÔNIA, EMBAÚBA, CUCURA,
PURUMÃ, UVILLA)
Pourouma cecropiifolia Mart.

usos gastronomicos tradicionais
O mapati é consumido basicamente na forma in natura. Após a coleta, apresenta potencial para preparação de doces, frutas em calda ou desidratadas,
geleias, sucos e bebidas fermentadas, granola e farinha nutritiva.

D O

|

Seu fruto tem a casca fina e de superfície áspera, fibrosa, com coloração violeta-escura, quando maduro, e com grande quantidade de pigmentos antocianinas. O mapati tem um bom rendimento de polpa, cerca de 55% do total do
fruto, mantendo consistência gelatinosa, suculenta, pouco fibrosa e de sabor
agradável e levemente adocicada. Apresenta boas quantidades de carboidrato, fibras e minerais, como cálcio, fósforo e potássio.

G O S T O
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103 M A PATI

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORTE

ACRE / AMAZONAS

AMAZÔNIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

SAZONALIDADE

DE NOVEMBRO A JANEIRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

OS FRUTOS SÃO DRUPAS

DOCE

(CARNOSOS E COM UMA SEMENTE
INTERNA), DE EM MÉDIA 2 CM,
CASCA ÁSPERA E FIBROSA
FORMADA EM INFRUTESCÊNCIA

CONSISTÊNCIA

SEMELHANTE À DOS CACHOS DE

UVAS.

OS FRUTOS SÃO REDONDOS,

DE COLORAÇÃO VIOLETA-ESCURA.

O

i m p o r ta n c i a lo c a l
O mapati está relacionado com as comunidades ribeirinhas localizadas na região do Alto Rio Solimões e Alto Rio Negro (Amazonas). O mapatizeiro é considerado uma espécie de fácil propagação por sementes, além de tolerar solo
ácido de baixa fertilidade. Em cultivos manejados, o mapatizeiro apresenta
rusticidade contra pragas e doenças, sendo que os frutos do mapati podem
ser precocemente produzidos (a partir dos 3 anos de idade). Além dos frutos,
a seiva extraída dos brotos foliares do mapatizeiro é usada na medicina tradicional, no combate às enfermidades dos olhos.

FRUTO
IN NATURA,
DESIDRATADO, GELEIAS,
BEBIDAS FERMENTADAS,
FARINHA, SUCOS

GELATINOSA, SUCULENTA
E UM POUCO FIBROSA

mapati, também conhecido como “uva-da-Amazônia”, é um fruto
de uma árvore amazônica de porte médio, nativa das florestas de
terra firme da Amazônia ocidental. A árvore pode atingir até 15 m
de altura em seu hábitat natural. O pico de produção dos frutos do
mapati é entre os meses de novembro a janeiro, coincidindo com o início do
período de chuvas na Amazônia.

riscos e motivos para protege-lo
É considerada uma espécie de fácil propagação por sementes, além de tolerar solo ácido e de baixa fertilidade. No entanto, o crescimento do mapati
nessas condições é limitado, todavia em cultivos manejados, apresenta rusticidade contra pragas, doenças e precocidade na produção de frutos, considerando ainda bom porte e boa produtividade. Em decorrência disso, seu
cultivo pode ser sugerido para pequenos pomares, sistemas agroecológicos
e na recuperação de áreas degradadas.
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104 MEL DE ABELHACANUDO-DOSSATERÉ-MAWÉ

i m p o r ta n c i a lo c a l
A abelha-canudo desempenha um papel especialmente importante. É parte
da população local de Scaptotrigona, uma subfamília das Meliponinae, que
inclui 300 espécies de abelhas tropicais americanas, todas elas muito pequenas e sem ferrão.

A R C A

D O

G O S T O

|

Até agora, as abelhas-canudo foram domesticadas em 15 aldeias e o objetivo
é estender a domesticação da espécie às 80 aldeias da área da Terra Indígena
Andirá Marau. A intenção é preservar essas abelhas e a Floresta Amazônica
para assegurar que a polinização da flora da região continue acontecendo e
para que os índios tenham uma fonte de renda. Para resolver o problema de
umidade, que dificulta a preservação do néctar, a fundação envolveu o especialista em abelhas Dr. Rémy Vandame e começou a fazer testes para retirar
a umidade do produto, de modo que ele possa ser vendido comercialmente.

riscos e motivos para protege-lo
CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORTE

TERRA INDÍGENA
ANDIRÁ MARAU
(AMAZONAS E PARÁ)

AMAZÔNIA

PRODUTOS DA APICULTURA
E DA MELIPONICULTURA

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

AS ABELHAS-CANUDO SÃO CRIADAS NAS ALDEIAS DOS
ÍNDIOS SATERÉ-MAWÉ PARA PRESERVAR O MEL MAIA,
QUE É MUITO LÍQUIDO, AROMÁTICO E SABOROSO. OS
APICULTORES MAIAS COSTUMAVAM COLHER MEL SILVESTRE NAS FLORESTAS ÚMIDAS NO YUCATÁN, NA AMÉRICA
CENTRAL, MUITO ANTES QUE OS EUROPEUS INTRODUZISSEM A APIS MELLIFERA.
SEGUNDO DOCUMENTOS ESCRITOS ANTES DA CHEGADA

DOS ESPANHÓIS, HAVIAM CENTENAS DE JOBONES (COLMEIAS EM BURACOS DE ÁRVORES), DE ONDE O MEL E A
CERA DE ABELHA ERAM EXTRAÍDOS.

OS

SATARÉ-MAWÉ,

DECIDIRAM SEGUIR COM TÉCNICAS MAIS MODERNAS
QUE A ANTIGA TRADIÇÃO MAYA DE MELIPONICULTURA,
OS MAYAS AS CRIAVAM EM TRONCOS DE ÁRVORE, OS

SATARÉ-MAWÉ AS CRIAM EM CAIXAS DE GAVETAS RÚSTICAS EMPILHADAS, CONSTRUÍDAS COM MADEIRA LOCAL.

MODALIDADE DE CONSUMO

O MEL É CONSUMIDO IN NATURA, MAS PODE SER CONSUMIDO MISTURADO A OUTROS
PRODUTOS PARA USO MEDICINAL RELACIONADO A DOENÇAS RESPIRATÓRIAS.

S

egundo uma antiga lenda indígena, quando Anumaré Hit foi para o
céu para se transformar no sol, ele convidou sua irmã uniawamoni
a segui-lo. Ela decidiu ficar na Terra sob a forma de abelha para poder ajudar os índios sateré-mawé a cuidar das florestas sagradas de
guaraná. Essas pequenas abelhas silvestres sem ferrão são responsáveis, na
Amazônia, pela polinização de pelo menos 80% da flora.

Hoje, as espécies originais de abelha nativa foram quase que completamente substituídas por abelhas melíferas, embora a substância produzida pelas
abelhas-canudo seja tão diferente do mel que a melhor denominação nesse
caso, seria néctar. Cada espécie de Meliponinae produz um néctar diferente.
O néctar produzido pelas abelhas-canudo tem um alto teor de água e açúcar,
um alto nível de acidez e propriedades medicinais.
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105 MEL DE ABELHAJANDAÍRA-DA-AMAZÔNIA
N.

Esse tipo de mel era consumido pelas populações ameríndias, antes mesmo
da invasão europeia à América latina. Mas muito do que se sabia do manejo
dessas abelhas foi perdido durante o período de colonização.

G O S T O

|

Atualmente, a maior parte da meliponicultura é realizada pela agricultura familiar e por povos tradicionais no Brasil e em outros países da região tropical.

A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORTE

AMAZONAS

AMAZÔNIA

PRODUTOS DA APICULTURA
E DA MELIPONICULTURA

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

A COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DAS MATAS DE VÁRZEA DO
BAIXO AMAZONAS DÁ UM SABOR ESPECIAL E ÚNICO
AO MEL PRODUZIDO NESSA REGIÃO ESPECÍFICA. PARA
A EXTRAÇÃO, UMA TENDA É MONTADA DENTRO DO MELIPONÁRIO, E DUAS PESSOAS FICAM SOB ESSA TENDA,
ENQUANTO OUTRAS DUAS PERMANECEM NA PARTE EXTERNA, MANEJANDO AS COLMEIAS. DESSA MANEIRA,
SOB A TENDA, O MEL É RETIRADO DAS CAIXAS COM UMA
BOMBA DE SUCÇÃO (ADAPTADA DAS BOMBAS ODONTO-

LÓGICAS), E ACONDICIONADO EM BOMBONAS DE PLÁSTICO (DE LEITERIA).

APÓS

ISSO, O MEL É DIRETAMENTE

LEVADO PARA SER PESADO E REFRIGERADO.

ENTÃO,

O

NÍVEL DE UMIDADE DO MEL É MEDIDO, PARA LOGO SER
LEVADO AO DESUMIDIFICADOR, COM O OBJETIVO DE
DAR MAIOR LONGEVIDADE AO PRODUTO.
MEL É ENVASADO EM FRASCOS DE
À COMERCIALIZAÇÃO.

APÓS ISSO, O
240 G E DESTINADO

MODALIDADE DE CONSUMO

O MEL DE ABELHAS NATIVAS PODE SER UTILIZADO DE DIVERSAS MANEIRAS: INGERIDO IN
NATURA, COMPONDO MOLHOS PARA SALADAS, PARA ADOÇAR SUCOS, PARA O PREPARO DE
DOCES. PODE SER USADO PARA O PREPARO DE CARNES, SENDO IDEAL PARA PRATOS DE
PEIXE, PELO TEOR DE ACIDEZ QUE APRESENTA.

O

mel de jandaíra-da-Amazônia (Melipona seminigra) é um produto
consumido principalmente nas comunidades e municípios do interior da Amazônia. Além do estado do Amazonas, essa espécie de
abelha pode ser encontrada também amplamente distribuída pela
Região Amazônica brasileira.

O mel indicado aqui, especificamente, é conhecido na região como mel de
jandaíra, e tem especial relação cultural com os povos da floresta. A Cooperativa de Criadores de Abelhas Indígenas da Amazônia, em Boa Vista do Ramos,
a Coopmel, composta por 63 agricultores familiares, é responsável pela produção de cerca de 1.500 a 2.000 toneladas desse mel, mas encontra grandes
dificuldades na região para comercializar o produto. É o único mel de abelhas
meliponas certificado pelo Sistema de Inspeção Estadual do Amazonas, mas
a cooperativa enfrenta pesados desafios burocráticos e ausência de legislação específica para a comercialização desse mel nativo. Outro município que
se destaca na produção de mel de abelha-jandaíra-da-Amazônia é Iranduba.
São diversos produtores organizados em grupos, realizando trocas de experiência, mantendo e replicando a atividade. Também temos comunidades do
Médio Rio Solimões produzindo o mel de jandaíra-da-Amazônia, nos municípios de Maraã, Tefé, Alvarães e uarini, mas em pequena escala, carecendo de
fortalecimento.

riscos e motivos para protege-lo
O desconhecimento da população urbana sobre a existência de abelhas nativas sem ferrão e a dificuldade de venda do produto ameaçam a continuidade
da produção desse mel amazônico, o que faz com que seja necessário conservar o produto. Além disso, a produção desse mel é uma alternativa viável
à manutenção da mata nativa, sendo que o produto tem grande potencial
gastronômico e socioambiental.
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No estado do Amazonas, um dos mais promissores para a atividade, existem
muitos grupos de produtores e muitas iniciativas para a produção de mel nativo, mas ainda carecem muito de fortalecimento.

106 MEL DE ABELHAJUPARÁ

G O S T O

|

B R A S I L
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300 espécies de abelhas nativas do Brasil e da América do Sul. Ainda que popularmente o inseto seja conhecido como “abelha sem ferrão” e seu principal
produto seja chamado “mel”, algumas barreiras na legislação vigente impede o
seu reconhecimento nestes termos e a consequente comercialização. As particularidades destes insetos vão além do nome, uma vez que as abelhas nativas
não possuem ferrão e o seu mel é mais líquido e complexo em termos de
sabor. Isto se dá por conta do alto conteúdo em água, propiciando posteriores
fermentações desejadas que conferem aroma e acidez ao produto final. As
comunidades produtoras deste mel chegam a produzir apenas 400kg por ano.

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

D O

O mel de jupará é um produto bastante entranhado na cultura popular das
comunidades da Amazônia, tendo sido incorporado há muito seja na cultura
gastronômica local que nas preparações culinárias e ainda nos conhecimentos populares de cura medicinal.
CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORTE

PARINTINS
(AMAZONAS)

AMAZÔNIA

PRODUTOS DA APICULTURA
E DA MELIPONICULTURA

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

CRIADA EM CAIXAS O MEL É RETIRADO DAS CAIXAS COM
O AUXÍLIO DE UMA BOMBA DE SUCÇÃO (ADAPTADA DAS
BOMBAS ODONTOLÓGICAS), E ACONDICIONADOS EM
BOMBONAS DE PLÁSTICO (DE LEITERIA). APÓS ISSO, O
MEL É DIRETAMENTE LEVADO PARA SER PESADO E REFRI-

GERADO.

ENTÃO O NÍVEL DE UMIDADE DO MEL É MEDIDO,

PARA LOGO SER LEVADO AO DESUMIDIFICADOR, COM O

OBJETIVO DE DAR MAIOR LONGEVIDADE AO PRODUTO.

APÓS

ISSO, O MEL É ENVASADO EM FRASCOS E DESTI-

NADO À COMERCIALIZAÇÃO.

MODALIDADE DE CONSUMO

O CONSUMO COMO ALIMENTO, AINDA QUE NÃO SEJA O PRINCIPAL, PODE VARIAR DESDE
O CONSUMO IN NATURA, PASSANDO POR AGENTE ADOÇANTE PARA BEBIDAS, MISTURADO
COM FARINHA DE MANDIOCA E COMO MEDICAMENTO PARA DIVERSAS ENFERMIDADES.

A

Em comunidades de Paraná de Parintins, no estado do Amazonas, há produtores da meliponicultura que são sócios do Grupo Ambiental Natureza Viva
(GRANAV) que preconiza em suas atividades a meliponicultura como estratégia de desenvolvimento sustentável, conservação da flora e o desenvolvimento econômico das comunidades locais.

abelha-jupará (Melipona compressipes manaosensis), da família dos
Meliponíneos, é uma abelha de comportamento dócil e bem organizada e limpa é uma das maiores abelhas do grupo das melíponas apresenta uma coloração amarronzada e pra a proteção
permanecem sempre três abelhas na entrada da colônia. É uma das quase

riscos e motivos para protege-lo
Dentre os riscos oferecidos à abelha-jupará e por consequência à produção
do mel destaca-se a degradação do meio ambiente associada à queimadas
e derrubadas de árvores, que diminui a área de habitat das abelhas de forma progressiva. junto a isso soma-se a utilização de agrotóxicos e defensivos
agrícolas, responsáveis pela intoxicação dos insetos e a dizimação de inteiras
colônias de jupará.
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107 MINGAU DE MUCAJÁ

B R A S I L
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A palmeira do mucajá não costuma ser plantada. Os frutos utilizados para o
preparo são retirados da natureza. Segundo o Sr. Vavá, a receita só funciona
com o mucajá “caído”, caso contrário, com o mucajá “apanhado”, o gosto é
alterado, já que o fruto colhido não está suficientemente maduro.

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA

A R C A

nal fruto da miscigenação de ribeirinhos e índios tembé que habitam regiões
adjacentes ao município. Produzido somente durante três meses do ano, com
início em setembro, quando os frutos começam a amadurecer, a iguaria é
vendida todos os fins de tarde na Praça do Mercado de Ourém, pelo senhor
Osvaldo da Cruz de Souza Neri, o Sr. Vavá.

PÃES, DOCES E BISCOITOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

OURÉM
(PARÁ)

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

OS

MUCAJÁS SÃO CORTADOS PARA QUE POSSAM SER PILADOS, QUANDO OS

FRUTOS COMEÇAM A SOLTAR UMA “BABA”.

PARA SECAR ESSA BABA SÃO ACRES-

CENTADOS ARATUS (CARANGUEJOS) QUE SÃO COLOCADOS VIVOS E SOCADOS
COM A POLPA DOS MUCAJÁS.

MUCAJÁS
ARROZ
SAL
AÇÚCAR
ARATUS

OS

ARATUS DEVEM ESTAR VIVOS PARA NÃO

DESANDAR A RECEITA PASSADA POR GERAÇÕES, DEPOIS DE UMA HORA E MEIA
DE TRABALHO NO PILÃO, A MASSA QUE DEVE ESTAR HOMOGÊNEA É RETIRADA.

EM UMA VASILHA, A MASSA É COMPLETAMENTE COBERTA COM ÁGUA E NOVAMENTE AMASSADA. DESSA VEZ COM A MÃO, QUE É “PARA SOLTAR O GOSTO”.
A SEGUIR, A MISTURA É PENEIRADA, RESULTANDO EM UM CALDO AMARELO.
A MASSA SÓLIDA É SUCESSIVAMENTE PILADA, HIDRATADA E COADA ATÉ QUE

O aroma do mingau é tão intenso que pode ser sentido por moradores de Ourém
que passam perto da casa do Sr. Vavá. Ao sentirem o cheiro, costumam parar
para perguntar que horas começa a venda. Segundo a crença popular, a amêndoa do mucajá tem poderes afrodisíacos para as mulheres, as quais quando novas, são proibidas de comer as castanhas ou tomar o mingau.
Apesar das propriedades nutricionais, o baixo valor de mercado da palmeira e
dos frutos faz com que não exista plantio comercial. O avanço das atividades
agropecuárias na região pressiona as florestas, fazendo com que esteja cada vez
mais difícil encontrar mucajá no entorno de Ourém. Agrava esse quadro o fato de
a mineração ser a principal atividade econômica do município, o que tem proporcionado intenso assoreamento do Rio Guamá e seus afluentes. Eles são o hábitat
do caranguejo aratu, elemento essencial para o preparo tradicional do mingau.

POLPA E A CASTANHA DO MUCAJÁ ESTEJAM COMPLETAMENTE DISSOLVIDAS NO
CALDO AMARELO.

TODO O CALDO OBTIDO COM O PROCESSO É LEVADO AO FOGO ATÉ FERVER.
ENTÃO, ADICIONAM-SE 1 KG DE ARROZ, SAL E SE AGUARDA O CALDO ENGROSSAR, PARA ACRESCENTAR 1 KG DE AÇÚCAR. O RESULTADO É UM MINGAU ÚNICO,
DE TEXTURA AVELUDADA.
MODALIDADE DE CONSUMO

REFEIÇÃO

O

mucajá é uma palmeira de ampla distribuição geográfica, cientificamente denominada Acrocomia aculeata. O fruto homônimo, conhecido no Brasil por diferentes nomes, de acordo com a região de
ocorrência, já está catalogado na Arca do Gosto como bocaiuva. O
mingau de mucajá é uma comida típica de Ourém, no estado do Pará, tradicio-

riscos e motivos para protege-lo
Ainda mais relevante que o risco de desaparecimento dos recursos naturais
utilizados na receita é o risco de desaparecimento do saber fazer. A falta de
interesse e de incentivo aos jovens moradores de Ourém, mesmo da família
Neri, podem interromper a transmissão cultural que resguarda a receita há
muitas gerações, podendo ser o Sr. Vavá o último fazedor de mingau de mucajá em Ourém.
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108 PAJUARU
(PAIAUARU)

longo processamento, de pelo menos uma semana. Produzida e manejada
pelos índios ticuna, do Alto Solimões, Amazonas. Existem referências à prática
(possivelmente abandonada), de preparo do pajuaru entre famílias baré, no
Alto Rio Negro.

B R A S I L
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Os índios usam a bebida em diversos rituais, como o Ajuri que é uma comemoração indígena tradicional, na qual as famílias fazem uma refeição para
agradecer a realização de uma boa colheita, ou na Festa da Moça Nova que
é o ritual em que uma menina da tribo, ao se tornar moça, deve retirar todo
o cabelo para se renovar e ser incentivada a assumir uma postura de pessoa
adulta. Ela bebe o pajuaru antes e depois da Festa da Moça Nova.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

TERRA INDÍGENA TICUNA,
ALTO RIO SOLIMÕES
(AMAZONAS)

BEBIDAS TÍPICAS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

AS MULHERES PREPARAM AS FOLHAS DE MANDIOCA QUE FORAM DESIDRATADAS
E PILADAS. ESSAS FOLHAS JÁ PICADAS MUITAS VEZES FICAM GUARDADAS EM
CASA POR MUITO TEMPO.
COM O AMIDO DA MANDIOCA, AS MULHERES PREPARAM BEIJUZÕES DE 30 CM
DE DIÂMETRO, GROSSOS, RÚSTICOS E ÚMIDOS. ESSES BEIJUS SÃO DISPOSTOS
SOBRE O CHÃO FORRADO COM FOLHAS DE BANANEIRA, SEMPRE EM UM CANTO
DA COZINHA OU ÁREA ISOLADA DA CASA. ENTRE CADA CAMADA DE BEIJU
SÃO ESPALHADAS AS FOLHAS PICADAS DA MANDIOCA, AS FOLHAS FORNECEM
AÇÚCAR E SERVEM COMO UM CATALIZADOR DA FERMENTAÇÃO.
MANDIOCA
FOLHAS DE BANANEIRA

ESSE MONTE TEMPERADO COM A FOLHA DESIDRATADA É FARTAMENTE UMEDECI-

DO (MAS NÃO ENCHARCADO) COM ÁGUA MORNA, COM AS MÃOS. TUDO É METICULOSAMENTE COBERTO E FECHADO NAS LATERAIS COM FOLHAS DE BANANEIRA.

O

PROCESSO DE PRODUÇÃO DURA CINCO DIAS, NOS QUAIS A MASSA É

CONSTANTEMENTE UMEDECIDA E COBERTA COM FOLHAS DE BANANEIRA; NO

QUINTO DIA, CHEGA A HORA DE RETIRAR DO CHÃO E COLOCAR NA IGAÇABA

(AS IGAÇABAS TICUNAS SÃO IMENSAS, GERALMENTE, COM 1 M DE ALTURA E BEM
DEPOIS DE COLOCADO NA IGAÇABA, ESPERAM-SE DE 12 HORAS A
AS MULHERES RETIRAM DA IGAÇABA TODA A MASSA QUE ESTÁ BEM
GROSSA E BEM FERMENTADA. MISTURA-SE COM ÁGUA ATÉ FICAR NA CONSISTÊNCIA DE UMA SOPA DE CARÁ.
BOJUDAS).
SEIS DIAS.

MODALIDADE DE CONSUMO
BEBIDA FERMENTADA

O

pajuaru é feito a partir do beiju da mandioca, ou seja, é uma bebida
fermentada feita de mandioca ou macaxeira, de característica forte, misto de azedo e amargo, com uma coloração levemente avermelhada. É uma bebida alcoólica fermentada preparada por um

riscos e motivos para protege-lo
Proteger o pajuaru é proteger a história e a cultura brasileira, em especial a
cultura dos ticuna, que passam o modo de preparo dessa bebida de geração
em geração, e a utilizam em comemorações e ritos de passagem.
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109 PÉ DE M OLEQU E
DE M A NDIOCA
(PÉ DE MOLEQUE DE MACAXEIRA,
PÉ DE MOLEQUE DE PUBA)
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Está relacionado com as comunidades de São Geraldo, Rio Preto da Eva,
Amazonas.

G O S T O
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B R A S I L

É comercializado sempre localmente e em pequena escala, sendo uma receita tradicional das comunidades do interior dos estados que compõem a
Amazônia brasileira e também do Nordeste. A produção, tanto quanto a comercialização, é artesanal. Na maior parte dos casos, o pé de moleque de
mandioca é consumido no café da manhã ou da tarde. Pode, perfeitamente,
ser servido em eventos e em coquetéis.

A R C A

D O

riscos e motivos para protege-lo

CATEGORIA

PÃES, DOCES E BISCOITOS

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

COMUNIDADE SÃO GERALDO,
RIO PRETO DA EVA
(AMAZONAS)

NORDESTE

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

MANDIOCA
CRAVO
CANELA
ERVA-DOCE
CASTANHA
COCO
OVOS
AÇÚCAR

REGIÕES

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

A

MASSA PREPARADA COM A MANDIOCA É ASSADA EM FORNO, E PODE SER

CONDIMENTADA COM CRAVO, CANELA E ERVA-DOCE.

NO NORTE,

O TOQUE

MAIS REGIONAL E INTERESSANTE PARA ESSE PÉ DE MOLEQUE É A CASTANHA

AMAZÔNIA, ADICIONADA À MASSA EM LASCAS FRESCAS OU TOSTADAS. NA
REGIÃO NORDESTE, É MUITO COMUM O USO DE LASCAS DE COCO, QUE DÃO
UM SABOR E UMA TEXTURA MUITO AGRADÁVEIS À RECEITA. A MASSA É ENVOLTA
EM FOLHA DE BANANEIRA, ANTES DE SER COLOCADA NO FORNO, GERALMENTE
DE BARRO OU A LENHA.
DA

MODALIDADE DE CONSUMO

CONSUMIDO ASSADO, GERALMENTE NO CAFÉ DA MANHÃ.

O

pé de moleque da Região Amazônica consiste em uma barra produzida da massa da mandioca, e não do amendoim, como conhecido e produzido em outras regiões do Brasil. A receita do pé de
moleque de macaxeira foi levada à Amazônia pela população que
migrou do Nordeste para o Norte, durante o conhecido Ciclo da Borracha.

O produto merece maior reconhecimento e reforço em sua produção, para a
manutenção dessa receita tradicional, muitas vezes mantida pelos costumes
e pela cultura local. Além disso, é uma receita com um valor e um laço cultural extremamente brasileiros, pois originou-se no Nordeste e espalhou-se
pela Região Norte, justamente em razão de estar ligada às populações locais.
Sabendo que essa cultura corre grande risco, por causa do desinteresse dos
mais jovens.
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110 PI MENTA-M ALAGU ETA
Capsicum frutescens L.

usos gastronomicos tradicionais
No Brasil, é consumida fresca ou conservada em salmoura e picles. Também
é usada na preparação de molhos e outros condimentos para temperar pratos
com base em peixe, carne e legumes.

B R A S I L
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G O S T O

O cultivo da pimenta-malagueta, tradicionalmente, é realizado por pequenos
agricultores, sendo importante fonte de renda no âmbito da agricultura familiar. Sua comercialização pode ser feita como fruta fresca, em mercados
e nas feiras livres. Mas, por ser um produto muito perecível, normalmente, é
consumida na forma processada.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORTE

AMAZONAS

AMAZÔNIA

CONDIMENTOS E
ESPECIARIAS

SAZONALIDADE
SEMEADURA

COLHEITA

DE AGOSTO A JANEIRO

120 DIAS APÓS O TRANSPLANTE

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

A PIMENTA MALAGUETA APRESENTA

PICANTE E DE SABOR

UMA FORMA PONTIAGUDA E

TAMANHO PEQUENO (MEDE NO
MÁXIMO

FORTE DEVIDO AO ALTO
TEOR DE CAPSAICINA

FRUTOS FRESCOS
OU SECOS

CONSISTÊNCIA

CONDIMENTO,
CONSERVAS, MOLHOS

5 CM). TEM COLORAÇÃO

VERMELHA QUANDO MADURA.

CROCANTE

A

pimenta-malagueta pertence à espécie Capsicum frutescens e é
originária da Bacia Amazônica. Apresenta plantas arbustivas, vigorosas, com altura de 0,9 a 1,2 m e bastante ramificadas. Os frutos,
quando maduros, são de coloração vermelha, bem picantes. No
caso do Brasil, apesar de ter origem na Região Norte, ela pode ser cultivada
em todo seu território. Trata-se de uma das espécies de pimenta mais conhecidas no país.

riscos e motivos para protege-lo
A produção e o processamento de pimenta são importantes atividades econômicas, permitindo o aumento da renda, por área cultivada, quando comparada a outras atividades isoladas. Seu processamento é muito simples e
necessita de poucos investimentos, sendo seus produtos consumidos por
todas as classes sociais, em todo o território nacional. Por isso, é excelente
alternativa para produtores ou empresários, agregando valor à produção.

247

N O R T E

N.

111 PIM ENTAOL HO - D E- PE IXE
N.

Capsicum chinense Jacq.

B R A S I L
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usos gastronomicos tradicionais

D O

A pimenta-olho-de-peixe é extremamente aromática e é consumida seca ou
fresca para temperar carnes e frutos do mar, e no preparo de molhos e conservas.

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORTE

AMAZONAS

AMAZÔNIA

CONDIMENTOS E
ESPECIARIAS

SAZONALIDADE
SEMEADURA

COLHEITA

TRÊS VEZES AO ANO,
PREFERIVELMENTE, EM MESES

120 DIAS APÓS O PLANTIO

DE ALTA TEMPERATURA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTOS ESFÉRICOS DE COR

PUNGENTE

MARROM-AVERMELHADO OU

1 X 1 CM, COM UMA
MÉDIA DE 30 SEMENTES DE

AMARELA

COLORAÇÃO CREME E É MUITO
AROMÁTICA.

FRUTOS FRESCOS
OU SECOS
CONDIMENTO, CONSERVAS,

CONSISTÊNCIA

MOLHOS

CROCANTE

A

usada entre povos indígenas da Região Amazônica e populações caboclas e
ribeirinhas, essa pimenta tem uma grande procura, podendo assim ser fonte
de renda para essas comunidades.

Capsicum chinense é conhecida por apresentar grande diversidade na Bacia Amazônica. Sua variedade ‘olho-de-peixe’ é de grande
consumo em populações indígenas devido ao alto teor de pungência que apresentam.

riscos e motivos para protege-lo
Essa pimenta tem alta demanda, mas, por outro lado, uma oferta relativamente baixa. O fato de a pimenta-olho-de-peixe ser uma variedade que está sob
o domínio de populações da agricultura familiar, seja cabocla, ribeirinha ou
indígena, justifica a necessidade de sua conservação. É uma variedade com
fortes características socioculturais.
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Planta arbustiva que pode achegar a 1,80 m de altura. Folhas verdes escuras
com caule, galhos e nervuras roxas devido à presença intensa de antocianina. Flores: 2 a 3 por nó, com anteras roxas e corola branco-esverdeada, com
manchas lilás na face dorsal das pétalas. Entra em produção após os 120 dias.
Produz uma média de 170 a 180 frutos por safra. Em clima quente, pode produzir três safras por ano.

112 PIQUIÁ

(PEQUIÁ, PETIÁ, SUARI,
AMÊNDOA-DE-ESPINHO)

250

de ocorrer em regiões mais ao sul de onde se encontra o piquiá como no Cerrado brasileiro. Além disso o piquiá é um fruto muito maior, e menos saboroso.
O piquiazeiro também tem porte menor, não ultrapassando os 10 metros de
altura. Igualmente o piquiá não é explorado em plantações voltadas para a
comercialização, sendo encontrado nas florestas para a coleta.

B R A S I L

Caryocar villosum (Aubl.) Pers.

|

usos gastronomicos tradicionais

G O S T O

Apesar de ser um fruto, o piquiá é consumido apenas cozido em preparações
salgadas com galinha caipira, farinha d’água e ainda para a confecção de patês.

D O

As amêndoas encontradas no interior do fruto também podem ser consumidas se torradas.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORTE

PARÁ

AMAZÔNIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

SAZONALIDADE

DE FEVEREIRO A ABRIL

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO GRANDE ARREDONDADO

SABOR MARCANTE E
PECULIAR, SIMILAR AO DO
PEQUI

E IRREGULAR E CASCA MARROM
ESVERDEADA E ÁSPERA.

CONSISTÊNCIA

FRUTO
COZIDO

CARNUDA E TENRA

O

piquiá é um fruto muito conhecido e consumido no estado do Pará,
e que faz parte da cultura popular daquele estado, bem como de
outras regiões de Floresta Amazônica, habitat natural da planta. O
piquiazeiro é uma árvore que pode atingir até 45 metros de altura,
com tronco robusto e forte, muitas vezes utilizadas na extração de madeira
de qualidade. O fruto pode ser facilmente confundido com o pequi, muito
semelhante e do mesmo gênero botânico, porém é espécie diferente, além

i m p o r ta n c i a lo c a l
O piquiá é mais uma das árvores frutíferas que a Floresta Amazônica oferece.
Deste modo é uma fonte de alimento para as comunidades locais e vizinhas
aos piquiazeiros, bem como uma alternativa para a geração de renda aos coletores extrativista de piquiá que os leva para a venda em mercados locais nas
cidades maiores. Além disso o piquiá é um fruto já incorporado pela culinária
local, tendo sido utilizado desde muito tempo em preparações culinárias tradicionais que já fazem parte da identidade destes povos.

riscos e motivos para protege-lo
A degradação da Floresta Amazônica, e por consequência a derrubada de
árvores de piquiá são a principal ameaça a este fruto ao passo que estes espaços de derrubada serão aproveitados para a plantação de grãos, cereais,
algodão e depois para a indústria agropecuária. Deste modo a conscientização a respeito da importância da preservação e da exploração construtiva dos
recursos naturais é uma importante iniciativa que visa a proteção desta e de
outras espécies de frutas nativas.
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113 PIRACUÍ

ver no fundo dos rios, em especial de leito rochoso, alimentando-se de lodo,
vegetais e restos orgânicos. Além da respiração branquial, são capazes de
absorver oxigênio da atmosfera. Na época em que os rios atingem o auge da
seca (de agosto a outubro) grande quantidade deles fica presa no solo úmido
não submerso, no qual sobrevivem por poucos dias. Pela fácil captura, são
aproveitados para o preparo do piracuí. São peixes que apresentam deterioração muito acelerada após a pesca, motivo que reforça a opção dos pescadores pelo beneficiamento.

G O S T O

|

B R A S I L

252

A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

NORTE
PESCADOS
E FRUTOS DO MAR

AREA DE PRODUÇÃO

MANAUS
(AMAZONAS)
PRAINHA
(PARÁ)

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

ACARI
E/OU
TAMUATÁ

OS PEIXES SÃO COZIDOS OU ASSADOS E PROSSEGUE EM UM PROCESSO DE SEPARAÇÃO DE CARNE, CARCAÇA, ESPINHAS E PLACAS ÓSSEAS (TAMBÉM CHAMADAS ISCAS). A CARNE É TORRADA, SENDO CONTINUAMENTE MEXIDA SOBRE UMA
CHAPA AQUECIDA NO FOGO A LENHA. DURANTE O AQUECIMENTO, A MASSA DE
PEIXE RECEBE SAL E ISCAS MENORES SÃO RETIRADAS. O PRODUTO FINAL, DE
TEXTURA SEMELHANTE A FARINHA, É RESFRIADO NATURALMENTE E EMBALADO.
É COMUM A PRESENÇA DE UMA PORÇÃO DE OVAS DE PEIXE NA MASSA DO
PIRACUÍ. ELAS SÃO FACILMENTE IDENTIFICADAS PELO FORMATO ESFÉRICO E
PELA CONSISTÊNCIA PECULIAR.
MODALIDADE DE CONSUMO

BOLINHOS, FAROFA, SOPAS E CALDOS.

O

piracuí, como o próprio nome revela, é uma farinha feita de peixe
do tupi: pira = peixe e cuí = farinha, que é produzida com base no
beneficiamento de duas espécies, principalmente, o acari (Liposarcus pardalis) e o tamuatá (Callichthys callichthys). Essas espécies
caracterizam-se pelo corpo revestido de placas ósseas e pelo hábito de vi-

Tradicionalmente, o piracuí constitui recurso importante para a segurança alimentar dessas comunidades: o peixe, pescado na estação de fartura, é conservado como piracuí até a estação em que o pescado é mais escasso. Essa
importância ganha relevância, se considerarmos que o peixe é a maior fonte
de proteínas e que a inexistência de energia elétrica na região impossibilita a
conservação por refrigeração. O piracuí tem elevado teor proteico, aproximadamente 60% de sua composição, conforme pesquisas recentes. Pode ser
consumido puro, ou usado como ingrediente em variados pratos, como bolinhos, sopas, massas e farofas. O piracuí elaborado com o peixe acari é fibroso,
de granulação relativamente média e sabor intenso, sendo uma boa opção de
ingrediente para receitas. O piracuí de tamuatá é mais fino e de sabor suave,
sendo mais apreciado para o consumo puro.

riscos e motivos para protege-lo
Hoje em dia, a tradição do preparo e consumo do piracuí tem mudado. Por um
lado, o acesso dos ribeirinhos às cidades tem aumentado, levando cada vez
mais a comida industrializada ao cardápio do dia a dia. Por outro lado, o fato de
o produto não ter um amparo legal para sua produção e comercialização faz
com que muitas vezes ele seja comercializado apenas de maneira informal.
Esses fatores têm diminuído o número de produtores e ameaçam a manutenção dessa cultura alimentar em médio prazo.

253

N O R T E

N.

114 PIRARUCU

dados com a cria aumenta sua vulnerabilidade: o macho ajuda os filhotes nas
semanas iniciais, empurrando-os para a superfície para lhes facilitar a respiração. O pirarucu é um peixe predatório que tem origem na era jurássica e é a
principal fonte de proteínas para a população local, os ribeirinhos, que vivem
ao longo das margens dos rios.

Arapaima gigas Cuvier

B R A S I L
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O pirarucu é base da alimentação tradicional dos ribeirinhos e pode ser consumido fresco, salgado e seco, semelhante ao bacalhau. A carne praticamente não tem espinhas e é adequada para pratos locais, como o “pirarucu de
casaca”. A língua óssea do pirarucu é usada para ralar os bastões de guaraná,
enquanto sua pele é usada no artesanato local.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORTE

SILVES, LAGO CANÇARI
(AMAZONAS)

AMAZÔNIA

PESCADOS
E FRUTOS DO MAR

PERÍODO DE
PESCA

DE ABRIL A NOVEMBRO.

TÉCNICAS DE PESCA TRADICIONAIS

A

ESPÉCIE VIVE EM LAGOS E RIOS AFLUENTES, DE ÁGUAS CLARAS, COM

TEMPERATURAS QUE VARIAM DE

DESDE 1991, A PESCA DURANTE
O PERÍODO DE REPRODUÇÃO (DE
DEZEMBRO A MARÇO) FOI PROIBIDA
E, EM 1993, FOI ESTABELECIDO UM
TAMANHO MÍNIMO PERMITIDO PARA
A COMERCIALIZAÇÃO

(1,50M),

PARA PREVENIR A PESCA DE INDIVÍDUOS JOVENS QUE AINDA NÃO SE

24º C

A

37º C. O

PIRARUCU NÃO É

ENCONTRADO EM LUGARES COM FORTES CORRENTEZAS OU EM ÁGUAS COM
SEDIMENTOS.

UMA

DAS FORMAS MAIS EFICAZES DE PESCAR PIRARUCU

É USAR ISCAS NATURAIS E PESCAR VISUALMENTE.

COMO

ELES SÃO

GRANDES, A VISUALIZAÇÃO DELES É BEM FÁCIL, PRINCIPALMENTE QUANDO
SOBEM PARA TOMAR AR.

USE TILÁPIAS E TRAÍRAS COMO ISCAS E ANZÓIS

CIRCULARES, POIS ELES AUMENTAM AS CHANCES DE SUCESSO JÁ QUE ELES

SEGURAM COM MAIS FIRMEZA E AGUENTAM MAIS O PESO DO PIRARUCU.

EVITE PESCAR COM REDES OU OUTROS RECURSOS.

REPRODUZIRAM.

PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO
CARNE
FRESCA, SALGADA E SECA

O

peixe-pirarucu é originário da bacia hidrográfica amazônica. É um
peixe grande, que pode chegar ao comprimento de até 3 m e pesar
mais de 250 kg. É conhecido como o “gigante amazônico”. Outra
característica incomum desse peixe é seu aparato de respiração:
uma vesícula natatória permite que ele capture oxigênio da superfície como
se tivesse pulmão. Isso permite que o pirarucu sobreviva nas águas da Bacia
Amazônica, que tem baixo teor de oxigênio, mas também o torna uma presa
fácil para os pescadores. Após a postura dos ovos, o período gasto com cui-

i m p o r ta n c i a lo c a l
Na municipalidade de Silves, em uma ilha no lago Canaçari, a 300 km de
Manaus, comunidades locais trabalharam juntas para formar a Associação de
Silves pela Preservação Ambiental e Cultural (Aspac), uma organização não
governamental que criou uma das primeiras áreas de proteção para o manejo
sustentável do lago e seus recursos. O projeto comunitário para a conservação ambiental e cultural foi desenvolvido na comunidade pesqueira graças ao
apoio de entidades públicas para a proteção do ecossistema da região. A associação é financeiramente independente (por meio de projetos de ecoturismo) e ativou vários projetos para proteger as espécies nativas de peixes, com
a ajuda e a consultoria de especialistas e pesquisadores trabalhando com
as comunidades. A comunidade ribeirinha de pescadores obteve reconhecimento do governo brasileiro para proteger o ecossistema local da exploração
em larga escala por barcos pesqueiros de Manaus, que sobem o Rio urubu,
riquíssimo em peixes.

riscos e motivos para protege-lo
Nas últimas duas décadas, o acelerado processo de urbanização mudou a região e começou a desestabilizar o balanço do ecossistema de lagos e, consequentemente, a economia de subsistência tradicional dos ribeirinhos, que não
estão envolvidos em atividades pesqueiras comerciais. O processo também
causou um decréscimo rápido nos estoques naturais de pirarucu, tornando
necessárias as restrições à pesca.
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115 QUEIJO
M A NTEIGA D O NORTE
N.
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B R A S I L

É consumido geralmente no café da manhã e no lanche da tarde das famílias
ribeirinhas que o produzem e também pode ser consumido junto de farinha de
mandioca e café. Os excedentes são levados para os centros urbanos e vendidos, o que contribui para a renda das famílias produtoras.

A R C A
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i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

BAIXO RIO AMAZONAS
(AMAZONAS)

QUEIJOS E LATICINIOS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

O

O queijo manteiga é um dos subprodutos mais explorados do leite na região.
Sua produção no Amazonas está estreitamente relacionada à produção leiteira familiar no estado, apresentando pouca representatividade no cenário
nacional. No entanto, para as comunidades ribeirinhas que produzem leite,
geralmente em pequena escala, torna-se uma importante fonte proteica e de
renda familiar, uma vez que, agrega valor e se usa pouca quantidade de leite.
Dessa forma, caracteriza-se como produto cultural da região do médio e baixo
Amazonas. Os produtores o comercializam em feiras livres e no porto da cidade para as embarcações que usam o Rio Amazonas como hidrovia, passando
pela cidade de Parintins, Amazonas. Por ser produzido em pequena escala, é
frequentemente embalado em saco plástico e comercializado por vendedores
ambulantes, geralmente o produtor, nas ruas dessa cidade.

LEITE TIRADO NO DIA É COLOCADO EM RECIPIENTE ATÉ O DIA SEGUINTE,

QUANDO ELE JÁ TEM A PRESENÇA DO COALHO, OU SEJA, VIRA COALHADA.

LEITE
SAL

NESSE MOMENTO, TAMBÉM É FEITA A RETIRADA DA GORDURA QUE ESTÁ SOBRE
O COALHO PARA A PRODUÇÃO DE MANTEIGA, POR PROCESSO DE FRITURA E
FILTRAGEM. A PARTIR DAÍ, ESSA COALHADA É POSTA EM SACOS DE FIBRA PARA
QUE HAJA A RETIRADA DO SORO, QUE PINGA AO SER PENDURADOS DE 1 A 2
DIAS. A MASSA RESULTANTE É AQUECIDA COM LEITE IN NATURA (RETIRADO NO
MESMO DIA) ATÉ A FORMAÇÃO DE MASSA MAIS PASTOSA E, ENTÃO, ADICIONA-SE A MANTEIGA. A PARTIR DAÍ, A MASSA SE INCORPORA À MANTEIGA E É
COLOCADA EM FORMAS PARA RESFRIAR.
MODALIDADE DE CONSUMO

SANDUÍCHES, ACOMPANHADO DE DOCES E COMO APERITIVO.

O

queijo manteiga do Norte é um queijo bastante característico e
muito rico devido a adição, ao final do processo, da manteiga de
garrafa ou manteiga da terra como também é conhecida. É a manteiga que confere sabor e aromas especiais ao produto final.

riscos e motivos para protege-lo
O queijo manteiga é produzido de maneira artesanal no interior do Amazonas,
com conhecimentos e aplicação de técnicas tradicionais passados de geração em geração. Com a saída dos jovens das áreas rurais, esses conhecimentos podem deixar de ser praticados ao longo dos anos. Outra ameaça seria a
introdução de novas receitas, provenientes de outros estados brasileiros e a
falta de pasteurização do leite, deixando o produto impossibilitado de adquirir
o selo SIF (Serviço de Inspeção Federal).
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Produzido artesanalmente no interior do Amazonas de forma redonda e achatada, com a massa variando de 500-1000g. Possui coloração amarelo-palha,
além dos aromas e sabores característicos da manteiga.

116 TA RUBÁ

Hoje em dia, pode ser encontrado à venda quase que unicamente em feiras
do interior do Pará. O tarubá é embalado em saquinhos de plástico, podendo apresentar coloração amarela ou branca, dependendo da variedade da
mandioca utilizada em seu preparo. Também é misturado às características as
folhas verdes do curumim ou curumim-caá (Ravenala guianensis).

B R A S I L
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A bebida pronta, diluída em água, é bebida em dias normais, servindo de fortificante, tradicionalmente servida em cuias. Segundo a tradição da região do
oeste do estado do Pará, o tarubá sempre foi muito apreciado durante os puxiruns, mutirões comuns que reúnem um grupo de pessoas do meio rural para
a realização de trabalhos coletivos. já o tarubá alcoólico é reservado para os
dias mais festivos, como o Festival do Sairé, festa tradicional da região de Alter
do Chão (Santarém, Pará), que valoriza a cultura do boto na região.

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

NORTE

BAIXO AMAZONAS DO
PARÁ E SANTARÉM
(PARÁ)

BEBIDAS TÍPICAS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

PREPARAR

O TARUBÁ É MUITO TRABALHOSO E O PROCEDIMENTO CONSOME

VÁRIOS DIAS.

APÓS A EXTRAÇÃO DO TUCUPI (MOLHO TRADICIONAL OBTIDO DA

MASSA DE MANDIOCA PRENSADA), FORMA-SE A MASSA DO BEIJU, ASSADA APÓS
ESSE PROCEDIMENTO.

DEPOIS DISSO, DEITA-SE O BEIJU SOBRE UMA CAMA DE

FOLHAS DE PALMEIRA, ONDE ELE É MOLHADO COM ÁGUA E SALPICADO COM AS

MANDIOCA
ÁGUA OU LEITE

FOLHAS DO CURUMIM, E TAMBÉM COBERTO COM FOLHAS DE PALMEIRA.

AS-

SIM PROTEGIDA, A MASSA DESCANSA POR UMA SEQUÊNCIA DE DIAS, QUANDO
OCORRE A FERMENTAÇÃO.

DEPENDENDO DE QUANTOS DIAS ESSA MASSA PASSE
OS PRO-

EM REPOUSO, PODEMOS TER TAMBÉM UMA FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA.

DUTORES E PRODUTORAS DO TARUBÁ SÃO QUEM DECIDE O PERÍODO COMPLETO
DESSE REPOUSO.

A MASSA FERMENTADA É BATIDA COM ÁGUA OU LEITE.

MODALIDADE DE CONSUMO

BEBIDA

O

tarubá é uma bebida leitosa preparada à base de mandioca, mais
uma tradição dos povos indígenas da Amazônia. Ele tem aroma
agradável e sabor levemente adocicado, e não tem relação com
nenhum outro tipo de bebida conhecida.

riscos e motivos para protege-lo
Preservar o tarubá é preservar a cultura e da regionalidade que essa bebida
carrega (herança do povo borari, hoje mantida pelos moradores da região de
Santarém, no Pará), sendo uma cultura estritamente amazônica. Além disso,
tem relação mais forte com a região do Baixo Amazonas, no Pará, região de
Santarém.
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117 UXI

(UIXI, UXIPUCU)

O uxizeiro é uma árvore de grande porte das florestas de terra firme da Amazônia, variando de 20 a 30 m de altura. Pode ser consorciada com as demais
espécies arbóreas e frutíferas em sistemas agroflorestais, tais como pequizeiro, bacurizeiro e puxurizeiro, também espécies amazônicas. Existem árvores
que podem produzir 300 uxis de tamanho maior, e também aquelas que podem produzir até 2.000 frutos menores.

Endopleura uchi (Huber) Cuatrec.

B R A S I L
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É consumido principalmente ao natural, mas a polpa pode ser utilizada para o
preparo de sucos, bolos, doces pastosos, geleias e também sorvetes. É uma
fruta bastante oleosa. Dela, pode-se extrair um óleo de cor amarelo-limão,
que lembra muito o azeite de oliva em consistência e sabor.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

NORTE

AMAZONAS / PARÁ

AMAZÔNIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

Apesar de ser vendido em feiras livres do interior e das capitais da Região
Amazônica, como Manaus e Belém, a maior parte do uxi, que é coletada diretamente nas florestas de ambientes naturais, não é comercializada.

SAZONALIDADE

DE JANEIRO A MARÇO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO DE FORMATO CILÍNDRICO,
MEDINDO DE 5 A 7 CM, TEM CASCA
FINA COR DE TERRA MARMORIZADA,

ADOCICADO

QUE RECOBRE A POLPA DE COR

AMARELADA, E DE AROMA MUITO
AGRADÁVEL.

TEM DE 3 A 5

SEMENTES NO SEU INTERIOR.

CONSISTÊNCIA
POLPA: OLEOSA E
FARINÁCEA

FRUTO
IN NATURA, BOLOS,
DOCES PASTOSOS,
GELEIAS, SUCOS,
SORVETES

CAROÇO: LENHOSO

O

i m p o r ta n c i a lo c a l

uxi, fruto genuinamente amazônico, é muito apreciado na Amazônia, principalmente pelos moradores das regiões interioranas. Os
frutos variam bastante de tamanho, muito em razão de a maior parte das árvores de uxi ser de origem selvagem, o que faz com que
não tenhamos uniformidade nessa característica. Apesar de fazer parte importante da cultura e da identidade dos povos da Amazônia, o uxi raramente
é citado em catálogos ou levantamentos de plantas frutíferas tropicais, sendo
quase desconhecido em outras regiões do país.

A polpa é saborosa e comestível, apesar de farinácea e oleosa. É considerada
milagrosa no tratamento de mioma. O chá da casca é bom para combater
colesterol, diabetes, reumatismo e artrite, e as sementes podem ser usadas
em artesanato.
Por isso, é de suma importância que sejam realizadas ações no sentido de
resgatar o valor cultural e alimentar do uxi em suas regiões de ocorrência,
principalmente com a agricultura familiar da Amazônia. Além disso, o beneficiamento da polpa do uxi também pode ser uma ferramenta de fortalecimento desse fruto, além de se dinamizar as formas de seu consumo.

riscos e motivos para protege-lo
O corte dos uxizeiros para uso de sua madeira, a devastação da floresta, para
implementação de monocultivos e outras atividades irregulares na Amazônia, ameaça a população natural dessa espécie. Isso faz com que o uxizeiro
corra risco de desaparecer antes que seu fruto seja mais difundido e apreciado na culinária regional, e até mesmo, nacional. A situação é alarmante,
grande parte dos jovens e crianças do meio rural já não o conhece, pois a
maior parte dos uxizeiros já foi derrubada.
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118 AÇÚCAR PU R GADO

264

açúcar, desde o plantio da cana, o corte, o transporte nos carros de boi, a
extração do caldo, a fervura e a purga, que consiste no branqueamento do
açúcar integral (mascavo).

B R A S I L
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G O S T O
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Os métodos de produção de açúcar foram utilizados por centenas de anos,
desde o seu advento. A qualidade do açúcar dependia do cuidado com o qual
eram feitas essas operações e, portanto, também o seu valor de mercado.
Por isso, era grande a responsabilidade dos escravos e dos “supervisores” do
trabalho.

A R C A

D O

riscos e motivos para protege-lo

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

JABOTICATUBAS
(MINAS GERAIS)

CONDIMENTOS E
ESPECIARIAS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

CALDO DE CANA

PRIMEIRO, O CALDO DA CANA É EXTRAÍDO. DEPOIS, A FERVURA E A CONCENTRAÇÃO DA GARAPA, FAZENDO EVAPORAR A ÁGUA. POR ÚLTIMO, O
BRANQUEAMENTO DO AÇÚCAR MASCAVO. A MASSA É COLOCADA EM FORMAS DE BARRO OU DE METAL, COM UM PEQUENO FURO NA BASE, E COLOCADAS PARA ESCORRER O MELAÇO QUE SE SEPARA DOS CRISTAIS DE AÇÚCAR.
QUINZE DIAS DEPOIS, O PROCESSO SE REPETE AO ADICIONAR MAIS UMA
CAMADA DE MASSA ÀS FORMAS, DANDO UMIDADE AO ACÚCAR. ESSE PROCESSO PODE DEMORAR ATÉ UM MÊS, DEPENDENDO DO CLIMA. NO FINAL,
OS TORRÕES DE AÇÚCAR SÃO RETIRADOS DAS FORMAS, BRANCOS NA BASE
E UM POUCO ESCUROS NAS BORDAS. A PARTE ESCURA SE TORNA AÇÚCAR
MASCAVO E A PARTE BRANCA É COLOCADA EM CAIXAS DE MADEIRA.
MODALIDADE DE CONSUMO

PARA ADOÇAR BEBIDAS, SOBREMESAS, BISCOITOS, PÃES, QUITANDAS E OUTROS. PODE SER USADO NA
PREPARAÇÃO DE COMPOTAS E DOCES FINOS, E SERVIR DE BASE PARA MOLHOS CONDIMENTADOS, COMO
KETCHUP, MARINADAS E OUTRAS PREPARAÇÕES AGRIDOCES.

H

istoricamente, o açúcar foi o principal produto de exportação do
Brasil. Engenhos foram construídos para a produção de açúcar
mascavo e açúcar purgado, destinado ao mercado externo. Os escravos eram responsáveis por todo o processo de produção do

No século XIX, com a invenção das técnicas de centrifugação para separação
dos cristais de açúcar, essa técnica de purga foi rapidamente abandonada,
dando lugar aos processos cada vez mais industriais e químicos de refinamento do açúcar. No entanto, algumas comunidades rurais ainda produzem esse
açúcar, mantendo a tradição e a autonomia.
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119 ALUÁ

(A LOÁ , A R UÁ , A ROÁ)

No Brasil, os indígenas preparavam bebidas fermentadas de milho, mandioca e frutas nativas, como o abacaxi. Em meados de 1800, o aluá conquistou
bastante popularidade. Com teor alcoólico relativamente baixo, a bebida era
consumida por crianças e adultos, e chegou a ser popular também na corte
de Dom Pedro I. Atualmente, sua preparação reside com formas particulares
em algumas regiões brasileiras, mais especialmente em Morro Vermelho, Minas Gerais.

B R A S I L
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CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

MORRO VERMELHO,
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
(MINAS GERAIS)

BEBIDAS TÍPICAS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

MILHO OU ABACAXI
RAPADURA OU AÇÚCAR MASCAVO

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

DEPOIS DE TRÊS DIAS DE MOLHO EM ÁGUA, O MILHO FERMENTADO É ADICIONADO À RAPADURA OU AÇÚCAR MASCAVO. POR SER UMA BEBIDA FERMENTADA CASEIRA, O ALUÁ PODE SER DIFERENTE EM VÁRIOS ASPECTOS. O
SABOR LEVEMENTE ÁCIDO E FRESCO VAI DO SECO AO DOCE, COM AROMAS
DE LEVEDURA, FRUTA MADURA, FLOR OU CEREAL. A APARÊNCIA É TURVA,
ENTRE O AMARELO E O MARROM. UMA SEGUNDA FERMENTAÇÃO PODE SER
INDUZIDA COM A ADIÇÃO DE MEL, PARA PRODUZIR UMA BEBIDA GASOSA,
SIMILAR À CIDRA OU À CERVEJA LAMBIC.
MODALIDADE DE CONSUMO

PODE SER CONSUMIDA SOZINHA OU COMO BASE DE SUCOS E VITAMINAS.
HÁ TAMBÉM A POSSIBILIDADE DE ADICIONAR ERVAS, ESPECIARIAS E OUTROS
INGREDIENTES, PARA OBTER SABORES DIFERENCIADOS.

A

luá é uma bebida fermentada, preparada com milho ou abacaxi,
que pode ser adoçada com rapadura ou açúcar mascavo. Tanto
a origem quanto a etimologia da palavra são controversas, já que
existem preparações similares em África, Américas, Europa e Ásia.

Sua preparação resiste em algumas regiões brasileiras, mais especialmente no povoado de Morro Vermelho, em Caeté, região metropolitana de Belo
Horizonte, Minas Gerais. A bebida é consumida durante a Festa de Nossa Senhora do Rosário, anualmente no mês de outubro. O “Cortejo do Aluá” é uma
procissão que é concluída com a ingestão de aluá, servida pelo “juiz”, o financiador e distribuidor da bebida, gratuita para os festejantes. O fermentado
também está presente nos rituais e nos terreiros de comunidades de religião
de matriz africana no estado da Bahia, onde é preparado e oferecido às divindades e aos participantes durante as celebrações.

riscos e motivos para protege-lo
Valorizar o aluá é, ao mesmo tempo, garantir a manutenção de uma tradição milenar indígena, o fortalecimento da cultura das populações tradicionais,
quilombolas, popular e nordestina, e difundir uma bebida saudável, saborosa
e democrática.
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(ABACAXI-PEQUENO)

usos gastronomicos tradicionais

Ananas comosus (L.) Merr.
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CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

SÃO JOÃO DAS MISSÕES
(MINAS GERAIS)

CENTRO-OESTE

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

BIOMA

CERRADO

SAZONALIDADE

O ananás é usado na medicina tradicional para combater o mau colesterol,
além de evitar o acúmulo de gordura no organismo, combater gripes e resfriados, ajudar a prevenir e a expulsar cálculos renais e vesicais, e auxiliar na
digestão.

FRUTIFICA EM VÁRIOS MESES DO ANO,
PRINCIPALMENTE DE AGOSTO A DEZEMBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO SEMELHANTE AO ABACAXI
COMUM, PORÉM DE TAMANHO
MENOR, MEDINDO ATÉ 20 CM DE
COMPRIMENTO. TEM COLORAÇÃO
AMARELADA QUANDO MADURO.

ADOCICADO

CONSISTÊNCIA

FRUTO
IN NATURA, DESIDRATADO,
GELEIAS, SUCOS

SUCULENTO

O

Há uma grande preocupação pela preservação do ananás, que faz parte da
culinária e da medicina da tribo xakriabá. Segundo joel Xakriabá: “Durante a
caça, que pode demorar dias no Cerrado, os índios se alimentam de ananás.
Com o desmatamento (carvoarias, pastos etc.) ao redor do território xakriabá,
as áreas da planta de ananás foram se acabando, restando poucas”.

Brasil é o centro de origem e de diversidade do abacaxizeiro, além
de ser um dos maiores produtores mundiais dessa cultura. Com a
chegada dos europeus à América, o abacaxi foi levado para Filipinas, Hawaii, Índia, África e China. A fruta é uma bromélia, com folhas radiais, em feixes, com espinhos nas bordas. Ele gosta de solo ácido, bem
drenado e com muita luminosidade. Produz um fruto pequeno, semelhante ao
abacaxi comum.

riscos e motivos para protege-lo
Com o desmatamento do Cerrado, a tribo xakriabá está perdendo a espécie,
importante para o período de caça na região. Muitos animais também se alimentam do fruto.
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um pouco mais ácido que o abacaxi comum, é consumido in natura para
aproveitar a polpa suculenta e adocicada. São frutos rústicos e resistentes
que, inteiros e maduros, conservam-se por uma semana ou mais. O miolo
central, mais duro, pode ser triturado e aproveitado em sucos e geleias. O
fruto pode ser desidratado em fatias finas ao sol.
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121 ARAÇÁ-VER ME LHO
(ARAÇAÚNA)

ga a se tornar uma árvore de pequeno porte, não muito densa, com tronco liso
e duro. A florada vai de junho a dezembro e os frutos aparecem desde setembro, sendo muito procurados pelos pássaros.

Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine

B R A S I L
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G O S T O

|

Assim como é feito com várias outras frutas da Mata Atlântica, o araçá-vermelho serve localmente de matéria-prima para geleias, sorvetes, picolés, sucos,
bolos e outros doces.

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

MINAS GERAIS / ESPÍRITO
SANTO / SÃO PAULO /
RIO DE JANEIRO

NORDESTE

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

/ SUL

BIOMA

MATA ATLÂNTICA

O fruto está muito ligado à tradição doméstica e ao consumo predominante
nas áreas rurais dessas localidades. Além disso, muitos pomares antigos da
região tiveram ao menos uma planta de araçazeiro, reafirmando ainda mais a
ligação com os consumidores da fruta.

SAZONALIDADE

DE SETEMBRO A MARÇO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTA REDONDA, DE CASCA

ÁCIDO E ADOCICADO, UMA
FRUTA DE SABOR MUITO
EQUILIBRADO

AVERMELHADA QUANDO MADURA,
MACIA, COM CERCA DE

4 CM DE

DIÂMETRO E PESO FREQUENTEMENTE
DE MENOS DE

20 G.

riscos e motivos para protege-lo

CONSISTÊNCIA

FRUTO
IN NATURA, GELEIAS,
SORVETES, SUCO

MACIA E SUCULENTA

O

araçá-vermelho é uma fruta nativa da Mata Atlântica da mesma família da jabuticaba e bem conhecida por pessoas de mais idade, ao
contrário do que acontece hoje quando seu consumo é reduzido.
É mais um dos frutos da mata, de sabor doce e ao mesmo tempo
azedo, que já foi muito presente nos pomares do Sul e do Sudeste do Brasil,
além de ser encontrado em outros países da América do Sul. O araçazeiro che-

O araçá-vermelho é mais um ícone da biodiversidade do ecossistema de
Mata Atlântica, sendo uma riqueza importante de ser preservada, sob o risco
de perda dessa mesma biodiversidade junto às culturas locais, acostumadas
com a oferta abundante do fruto.
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122 A RATICU M

(PINHA, ATA, PANÃ, MAROLO,
CONDESSA, BRUTO)

272

fruto pode chegar a pesar 2 kg, tem a polpa adocicada, rica em ferro, potássio,
cálcio, vitaminas C, A, B1 e B2. Costuma cair do galho quando maduro e pode
ser coletado do chão.

B R A S I L

Annona crassiflora Mart.

usos gastronomicos tradicionais

D O

G O S T O

|

Em algumas regiões, como em Minas Gerais, Belo Horizonte, Montes Claros,
municípios de Paracatu, joão Pinheiro, Paraguaçu e Chapada Gaúcha, o fruto
é típico e muito apreciado, utilizado ao natural ou no preparo de sucos, sorvetes e doces. Com a polpa também são produzidas bolachas, geleias, sucos,
licores, bolos e várias outras preparações.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

SUDESTE

CENTRO-OESTE /
NORDESTE / NORTE

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

BIOMA

AREA DE PRODUÇÃO

MINAS GERAIS

CERRADO

SAZONALIDADE

DE NOVEMBRO A MARÇO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO

FRUTOS GRANDES COM CASCA
MARROM GROSSA. A POLPA PODE
SER DE DOIS TIPOS: ROSADA OU
AMARELADA. SUAS SEMENTES,
PRETAS E LISAS, APARECEM EM

DOCE (POLPA ROSADA) OU

IN NATURA, SUCOS,

GRANDE QUANTIDADE NOS FRUTOS.

O

ÁCIDA (POLPA AMARELADA)

i m p o r ta n c i a lo c a l
Pesquisas conduzidas pela universidade Estadual de Campinas (unicamp) e
pela Universidade Católica de Goiás (UCG) identificaram no araticum antioxidantes que ajudam na prevenção de doenças degenerativas. Além disso, folhas e sementes do fruto são utilizadas popularmente para conter diarreia, induzir a menstruação e para combater reumatismo, úlcera e até câncer de pele.
A cidade de Paraguaçu, no interior de Minas Gerais, organiza anualmente uma
festa dedicada ao fruto. Na época da frutificação, ele é consumido pelas populações locais e comercializado em feiras, nas festas tradicionais ou à beira das
estradas que cortam o Cerrado.

SORVETES, DOCES

CONSISTÊNCIA

POLPA

MACIA

BOLACHAS, GELEIAS,

riscos e motivos para protege-lo

LICORES, BOLOS

araticum é uma árvore da família das Annonaceae, parente da famosa pinha ou fruta-do-conde. Ele pode atingir até 3,5 m de altura
e ocorre de forma descontínua em todo o Cerrado brasileiro. Suas
raízes são do tipo axial, e atingem grandes profundidades no solo,
em busca de água e nutrientes. A planta tem preferência por regiões de Cerrado com menor déficit de umidade e é muito apreciada em Minas Gerais. Cada

Muitos araticunzeiros estão sendo arrancados em razão do desmatamento
no Cerrado. Como a semente demora muito para germinar (em torno de 300
dias), o risco de desaparecimento dessa espécie é alto, e o cultivo requer intervenção humana ou ações que favoreçam sua preservação.
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123 BATATA- D OCE-R OXA

usos gastronomicos tradicionais

Ipomoea batatas (L) Lam.

B R A S I L
G O S T O

|

A batata-doce-roxa pode ser indicada para o consumo, principalmente, de
pessoas que procuram auxílio na manutenção do peso e no ganho de massa
muscular. São diversos os pratos em que a batata-doce-roxa pode ser encontrada, seja cozida, assada, frita, seja sob a forma de purês, pães etc.

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

CATEGORIA

LEGUMES, VERDURAS
E HORTALIÇAS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

SUDESTE

SÃO PAULO /
MINAS GERAIS

MATA ATLÂNTICA
CERRADO

SUL

SAZONALIDADE
SEMEADURA

COLHEITA

AO LONGO DE TODO O ANO

150 DIAS APÓS O PLANTIO
MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

ELA SE CARACTERIZA POR

ADOCICADO

APRESENTAR UM FORMATO

TUBÉRCULO

ALONGADO E UNIFORME, SUA RAIZ
TEM PELÍCULA EXTERNA DE COR

ROXA, E TEM POLPA TAMBÉM DE COR
ROXA VIBRANTE.

CONSISTÊNCIA

COZIDO, FRITO, ASSADO

FIRME E MACIA

A

batata-doce-roxa pode ser considerada um tubérculo exótico por
causa de sua cor roxa vibrante, seja na casca, seja na polpa, ainda
que tenha sua origem nas Américas. A difusão desse tubérculo,
hoje, alcança países de Ásia e África, e quase a totalidade dos países da América latina. Pode ser encontrada em diversas regiões do Brasil,
porém não é fácil encontrá-la nas gôndolas de mercados, em razão de seu
baixo consumo e do pouco interesse do consumidor.

Por ser um vegetal de grande adaptabilidade ao solo e aos diversos climas, a
batata-doce-roxa sempre foi um alimento de base de diversas comunidades
da região. O cultivo local, que ainda permanece bastante artesanal, é o grande responsável pela manutenção dessa cultura, desenvolvendo técnicas e
conhecimento agronômico a respeito dos tratos produtivos da batata.
Em geral, todas as batatas-doces têm grande importância social e econômica, vislumbrando-se sua participação efetiva no suprimento de alimentos.
Constituiram-se uma importante alternativa para a alimentação animal e para
a agroindústria. O potencial de produção da batata-doce é alto, por ser uma
das plantas com mais capacidade de produzir energia por unidade de área.
O Brasil tem vasto germoplasma de batata-doce, mantido por pequenos agricultores, comunidades indígenas e até mesmo por hortas domésticas. A batata-doce-roxa não é muito difundida e seu consumo ocorre em pequenas
comunidades, que ainda preservam variedades que fogem do padrão mais
comercializado, mas têm características organolépticas muito interessantes
de cor, aroma e sabor.

riscos e motivos para protege-lo
O baixo consumo desse tipo de batata faz com que seja bastante difícil encontrá-la em mercados e feiras, restringindo o acesso aos grandes centros de
consumidores. Por outro lado, esse vegetal representa anos de cultivo tradicional ou indígena da região, sendo um importante ingrediente da dieta desses povos e tornando imprescindível sua proteção.
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Por ser um tubérculo, não é difícil entender sua versatilidade nas preparações.
Os usos são basicamente os mesmos de uma batata normal, mas a característica adicional será a coloração do produto final e a forma mais elaborada
dessa batata, talvez como ingrediente de pães variados.
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124 BROA D E MASSA
DE QUEIJO

|

B R A S I L
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usada na preparação dessa variação original da típica broa de fubá. As broas,
assim como diversos outros quitutes tradicionais das regiões rurais do interior
de Minas Gerais, nasceram da adaptção de receitas portuguesas e europeias
aos ingredientes brasileiros, como o fubá e a mandioca. Como a receita leva
bastante gordura, seja do óleo, do queijo, de manteiga ou banha, o interior é
cremoso e macio e, ao crescer, forma uma “bolsa” de ar que, depois de assada, fica vazia, tornando a broa mais leve.

D O

G O S T O

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

CATEGORIA

PÃES, DOCES E BISCOITOS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

FARINHA DE MILHO
MASSA DE QUEIJO

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

SERRA DA CANASTRA, SERRA
DO SALITRE E ALTO PARNAÍBA
(MINAS GERAIS)
M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

UMA DAS VERSÕES DESSA RECEITA PREVÊ: PARA FAZER O QUEIJO, MISTURE O COALHO AO LEITE, TAMPE A VASILHA E ESPERE 2 HORAS. QUANDO
O SORO SUBIR, MEXA E COE, APERTANDO BEM COM AS MÃOS A PARTE
QUE FICOU NO COADOR. MISTURE A ESSA MASSA AS CLARAS BATIDAS EM
NEVE, AS GEMAS, O AÇÚCAR E O SAL. DESPEJE O FUBÁ DE CANJICA AOS
POUCOS, A MASSA DEVE FICAR CONSISTENTE, JAMAIS DURA. UNTE AS
MÃOS COM ÓLEO, PASSE-AS NO FUBÁ E FAÇA BOLINHAS COM A MASSA.
PARA QUE A BROA FIQUE BEM REDONDA, PASSE VÁRIAS VEZES A BOLINHA
DE UMA PALMA DA MÃO PARA A OUTRA. COLOQUE NO TABULEIRO BEM UNTADO E LEVE AO FORNO QUENTE POR APROXIMADAMENTE 1 HORA. QUANDO COMEÇAR A CRESCER, ABAIXE UM POUCO O FOGO. É IMPORTANTE NÃO
ABRIR O FORNO, PARA A BROA NÃO MURCHAR.
O RESULTADO É UMA ESPÉCIE DE PÃO MACIO, COM UMA CASCA DOURADA,
DE ASPECTO RÚSTICO, CHEIO DE “RACHADURAS” (COMO UMA BROA DE
MILHO PORTUGUESA). O TAMANHO VARIA, MAS EM GERAL NÃO ULTRAPASSA 10 CM DE DIÂMETRO. COSTUMA SER MOLDADO COM A AJUDA DE UMA
XÍCARA (CHÁ) OU COM AS MÃOS UMEDECIDAS.
MODALIDADE DE CONSUMO

NOS CAFÉS DA MANHÃ E DA TARDE, PODE SER RECHEADA OU CONSUMIDA PURA,
ACOMPANHADA DE CAFÉ PRETO, QUEIJO, MANTEIGA E GOIABADA.

A

broa de massa de queijo é um produto típico das regiões produtoras de queijo Minas artesanal da Serra da Canastra, Serra do Salitre
e Alto Parnaíba, no qual a massa fresca do queijo recém-modelada (massa coagulada colocada nas formas para descoragem) é

Preparada e consumida em casas do interior de Minas Gerais, a broa é cada
vez mais rara de encontrar, ao sofrer com a mudança de hábitos, e com a menos frequente produção de queijos artesanais. É consumida às dentadas nos
cafés da tarde e da manhã, também pode ser aberta à metade e recheada,
acompanhada de café preto, queijo, manteiga e goiabada.

riscos e motivos para protege-lo
Com a urbanização das cidades e a criação de novos hábitos, a produção de
queijos artesanais é cada vez mais rara. Consequentemente, a broa é cada vez
menos comum na mesa do brasileiro.
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N.

(BROTI, BROTE DE MILHO, MIJABROUD,
MIYHERBROUD)

A Pomerânia é uma região ao norte da Alemanha e a oeste da Polônia, que foi
integrada a esses dois países após uma série de conflitos políticos e guerras
territoriais. O Brasil é hoje o único país do mundo em que ainda se fala o idioma da região. Depois de chegarem às Américas, os pomeranos se apropriaram dos ingredientes nativos, como mandioca, inhame, abóbora, e outros, e
os inseriram em sua alimentação. utilizando esses ingredientes, eles criaram
o brote, um pão preparado com a mistura de batata-doce, inhame, cará e aipim (segundo o gosto e a disponibilidade dos tubérculos) com fubá de milho
branco ou amarelo, açúcar, sal e fermento.

G O S T O

|

B R A S I L
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125 B ROTE PO ME R ANO

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

D O

O brote se tornou a base da alimentação dos pomeranos, populações que já
tinham o pão como um alimento central nas refeições, fornecendo energia e
sustância para o trabalho no dia a dia.

CATEGORIA
REGIÕES

PÃES, DOCES E BISCOITOS

AREA DE PRODUÇÃO

SANTA MARIA DE JETIBÁ, SANTA
LEOPOLDINA, LARANJA DA TERRA,
ITARANA E VILA PAVÃO
(ESPÍRITO SANTO)

SUDESTE

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

FARINHA DE MILHO
TUBÉRCULOS

O FUBÁ É PREPARADO ARTESANALMENTE E MISTURADO AOS TUBÉRCULOS
RALADOS E A OUTROS INGREDIENTES. PARA OBTER UMA MASSA DOCE,
PODEM-SE ADICIONAR BANANAS AMASSADAS. O PÃO É ASSADO SOBRE
FOLHAS DE BANANEIRA (AS FOLHAS EVITAM QUE O PÃO GRUDE NO CHÃO
DO FORNO OU NA FORMA) EM FORNO A LENHA, COM ALGUMAS BRASAS EM
SEU INTERIOR, O QUE FAZ COM QUE A CASCA QUEIME SUPERFICIALMENTE
E FIQUE ESCURA. O SABOR DO BROTE TEM O TOQUE DA FUMAÇA E DO
TOSTADO, A TEXTURA CROCANTE DO FUBÁ E O ADOCICADO E A UMIDADE
DOS TUBÉRCULOS.
MODALIDADE DE CONSUMO

COM MANTEIGA, LINGUIÇA, GELEIAS, COALHADA, E
ACOMPANHADO DE CAFÉ COM LEITE.

O

Brote é um pão de farinha de milho e tubérculos, assado no forno
a lenha, tradicionalmente preparado por descendentes de pomeranos, na região central do Espírito Santo.

É geralmente consumido com manteiga, linguiça defumada, geleias, coalhada, gordura de porco, entre outros, e acompanhado de café com leite. Alguns
relatos falam da utilização de outros ingredientes disponíveis, como o abacate
amassado, o chuchu cozido e amassado com sal e o purê de banana refogada, na falta de manteiga.
É um pão que dura toda a semana, e que pode ser cortado em fatias e tostado na chapa do fogão. O brote é ainda muito consumido nos tradicionais
casamentos pomeranos e nos cafés coloniais, oferecidos em pousadas e em
algumas recepções turísticas.

riscos e motivos para protege-lo
Esse alimento é tradicional das comunidades de pomeranos do estado do
Espírito Santo e seu preparo artesanal é transmitido ao interno das famílias, de
geração em geração.
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126 CA FÉ D E INHAME
(CAFÉ DE CAMBONA)

A infusão é preparada com inhame-rosa, e o grande segredo está no ponto
de torra do tubérculo, conhecimento que a familia Evangelista, na cidade de
Antônio Carlos, Minas Gerais, domina com extrema habilidade.

B R A S I L
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G O S T O

|

Na região das Missões, no Rio Grande do Sul, quando faltava café, os antigos
tropeiros bebiam uma infusão feita com inhame torrado, preparado em uma
caneca grande, com um dos lados retos, chamada cambona.

D O

A receita do café de cambona passa de geração a geração, no município de
São Nicolau, no Noroeste gaúcho. Na região de São Nicolau, seu acompanhamento típico é bolinho frito de farinha de trigo.

A R C A

A bebida aparece nas festas tradicionais da região, e a cidade organiza todo
ano, no mês de maio, a Festa do Café de Cambona.

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

CAMPO DAS VERTENTES
(MINAS GERAIS)

SUL

BEBIDAS TÍPICAS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

O

INHAME CORTADO EM FATIAS E SECO AO SOL É TORRADO NO FORNO

E MOÍDO.

INHAME

O

PÓ É MISTURADO DIRETAMENTE NA ÁGUA FERVENTE E PODE

SER COADO EM FILTRO DE PANO OU APENAS DECANTADO.

O

CANECO É

APOIADO SOBRE UM FOGO DE CHÃO COM ÁGUA PARA FERVER.

O

PÓ É

MISTURADO À ÁGUA E, QUANDO A FERVURA LEVANTA NOVAMENTE, UM TOR-

RÃO DE CARVÃO QUENTE É MERGULHADO NA MISTURA, COM O OBJETIVO DE
FAVORECER A DECANTAÇÃO DO PÓ.

MODALIDADE DE CONSUMO

A BEBIDA, DA MESMA FORMA QUE O CAFÉ, APARECE COMO HÁBITO DO CAFÉ DA
MANHÃ, EM PAUSAS DE VIAGENS E DE TRABALHO E NO DECORRER DO DIA.

T

rata-se de uma infusão de pó de inhame torrado, preparada da
mesma forma que o café. Com coloração que vai do marrom-avermelhado a tonalidades mais escuras, tem sabor levemente amargo,
tostado, com notas amendoadas e achocolatadas.

riscos e motivos para protege-lo
Com a urbanização das cidades eo êxodo rural, a prática do café de inhame é
cada vez mais difícil de encontrar.
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127 CAJ UÍ

(CAJUZINHO-DO-CERRADO,
CAJUZINHO-DO-CAMPO)

282
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Anacardium humile A.St.-Hil. / Anacardium nanum A.St.-Hil.

G O S T O
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i m p o r ta n c i a lo c a l

D O

No norte de Minas Gerais, comunidades tradicionais dependem da espécie,
como os gerazeiros e caatingueiros, que fazem a manutenção de espécies
exclusivas do bioma Cerrado, dos planaltos, encostas e vales das regiões, e
lutam pela preservação de suas plantas nativas.
CATEGORIA

A R C A

usada em compotas, docinhos, farofas doces ou preparações salgadas. A fruta, quando fermentada, ainda produz uma espécie de aguardente, conhecida
pelos índios como cauim. As castanhas são consumidas em forma de amêndoas, da mesma forma que o caju comum.

REGIÕES

SUDESTE

CENTRO-OESTE
NORTE / SUL

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

BIOMA

AREA DE PRODUÇÃO

/

NORTE DE MINAS GERAIS
(MINAS GERAIS)

CERRADO

SAZONALIDADE

DE NOVEMBRO A DEZEMBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO

FRUTOS PEQUENOS MAS COM

ÁCIDO E ADSTRINGENTE

IN NATURA, BEBIDAS,

COLORAÇÃO VERMELHA INTENSA

(BRILHANTE). É, COMO O CAJÚ, UM
PSEUDO FRUTO.

O

Toda a planta do cajuzinho é empregada na medicina popular. A infusão de
suas folhas e da casca do caule subterrâneo é utilizada para curar diarreias.
O óleo encontrado na castanha tem ação antisséptica e cicatrizante. O pedúnculo do cajuí é rico em vitamina C, fibras e compostos antioxidantes. Essa
composição biológica está associada à prevenção de doenças crônico-degenerativas, como doenças cardiovasculares, câncer e diabetes. A infusão das
inflorescências é utilizada para combater a tosse e baixar o nível de glicose
nas pessoas diabéticas.

DOCES, MOLHOS

CONSISTÊNCIA

SEMENTES

SUCULENTA

TORRADAS

cajuí é um pseudofruto, assim como o caju, mas ainda menor e
mais doce. Ele floresce de setembro a outubro, frutificando de novembro a dezembro e, nos últimos anos, começou a adentrar pela
alta gastronomia, principalmente em Brasília. Em seu ambiente nativo, a planta tem a função ecológica de fornecer alimento para a fauna, ao ser
muito procurado por animais, principalmente as aves e a raposa-do-campo.

riscos e motivos para protege-lo
Por ser uma espécie rasteira, é mais suscetível à ação do homem e do fogo,
e está próxima de ser ameaçada de extinção. Depende também da queimada
para florescer, se ela ocorrer no período da seca.
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128 CA M BU CÁ

(CAMBUCABA, CAMBRIC, CAMBICÁ)
Plinia edulis (Vell.) Sobral

B R A S I L
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A árvore pode atingir até 8 m de altura, com flores brancas e frutos amarelodourados, de 4 a 7 cm, que brotam diretamente do caule da planta. O cambucá é muito procurado por pássaros e abelhas. O cambucazeiro é uma planta
rara, mesmo em seu hábitat natural. Seu crescimento é lento e uma árvore
pode demorar até 12 anos para começar a produzir.

|

usos gastronomicos tradicionais

D O

G O S T O

Sua polpa suculenta e de sabor ácido é bastante perecível e pode ser retirada
com uma colher. É utilizada em sucos e em outras preparações. uma delas
sugere misturar um pouco de açúcar na polpa em um copo e deixar por algumas horas na geladeira. um caldo saboroso e nutritivo se forma, com aspecto
de compota.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

RIO DE JANEIRO / SÃO PAULO /
ESPIRÍTO SANTO

SUDESTE
FRUTAS E
FRUTOS SECOS

SUL

BIOMA

MATA ATLÂNTICA

Há quem diga que é uma das frutas mais saborosas do Brasil, mas, apesar
de ter sido muito comum em toda a faixa litorânea da Mata Atlântica até a
primeira metade do século XX, hoje em dia é uma árvore rara, limitada à pequena faixa que restou de seu ambiente natural, jardins botânicos e pomares
de frutas raras.

SAZONALIDADE

DE JANEIRO A MARÇO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO PEQUENO (DE 4 A 7 CM),
CASCA E POLPA AMARELAS.

ÁCIDO, PODE LEMBRAR
MAMÃO E MANGA

riscos e motivos para protege-lo
FRUTO
IN NATURA, GELEIAS,
POLPAS, SUCOS

CONSISTÊNCIA
MACIO E SUCULENTO

O

i m p o r ta n c i a lo c a l

nome cambucá vem do tupi e significa “fruto de mamar”, sugerindo a forma ideal de consumir a fruta. Nativa da Mata Atlântica brasileira, é da família das Myrtaceae, como a pitanga e a jabuticaba, e
ocorre sobretudo nas várzeas aluviais e encostas úmidas.

Até a metade do século XX, o cambucá era encontrado em uma grande faixa
que ia do Espírito Santo ao sul do Paraná.

O cambucazeiro fazia parte da paisagem da região costeira e serrana do Rio
de Janeiro, da região de Ubatuba, em São Paulo, e das florestas nativas capixabas. Hoje, é considerado raridade e quase desconhecido. O risco de desaparecimento é agravado devido à rápida redução das áreas nativas de Mata
Atlântica.
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N.

Pertence à família das Myrtaceae, portanto, parente da goiaba, da pitanga, da
guabiroba e da jabuticaba. Pode chegar a medir 8 m, mas o desenvolvimento
da planta é lento. Uma das características desse fruto é que a casca fina e
verde não muda de cor quando madura. Ela apenas se torna um pouco mais
amarelada. Sabe-se que está maduro quando fica mais macio e cai do galho.

129 CAM B UCI
Campomanesia phaea (O.Berg) Landrum
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usos gastronomicos tradicionais
Desde o tempo colonial, o fruto é usado como aromatizante para cachaça,
apesar de ser muito rico do ponto de vista nutricional e gastronômico.

D O

G O S T O

|

Como o consumo da fruta in natura é limitado pela alta acidez e como as
qualidades de sabor e aroma não se perdem com o processamento, logo se
descobriu no cambuci um produto com talento para ser congelado e transformado em iguaria. E tanto a polpa batida quanto a fruta congelada inteira
podem, na entressafra, ser usadas para a produção de bebidas e vários tipos
de prato: doces e salgados.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

SERRA DO MAR
(SÃO PAULO)

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

BIOMA

MATA ATLÂNTICA

SAZONALIDADE

DE JANEIRO A ABRIL

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

AS BAGAS, COM CERCA DE 6 CM
DE DIÂMETRO, TÊM POLPA CREMOSA,
SUCULENTA, COM POUCAS SEMENTES.

LIGEIRAMENTE DOCE, MAS
EXTREMAMENTE ÁCIDO,

FRUTO

COMO LIMÃO

BEBIDAS ALCOÓLICAS,
GELEIA, SORVETE,

CONSISTÊNCIA

SUCOS, TRUFAS

CREMOSA E SUCULENTA

O

cambucizeiro é uma árvore nativa da Mata Atlântica, ameaçada de
extinção, que dá frutos em formato ovoide-romboidal, com uma
crista horizontal, dividindo-o em duas partes. E é por esse formato
singular que se dá a etimologia do nome: deriva de kamu’si, que
significa vaso, pote ou urna funerária dos tupis. Um fato curioso é que foi a
fartura dessa fruta que inspirou o nome de um bairro tradicional na cidade de
São Paulo. Da fruta, só restou o nome no local e poucos moradores sabem
hoje o que é um cambuci.

i m p o r ta n c i a lo c a l
A árvore ainda sobrevive em vários pomares domésticos nas cidades da região
da Serra do Mar, como é o caso de Rio Grande da Serra, Paranapiacaba, Salesópolis, Biritiba-Mirim, Paraibuna e outras cidades com resquício de Mata Atlântica.
Os moradores têm sido incentivados a plantá-la e mantê-la em seus próprios
quintais, graças ao interesse gastronômico despertado pelos frutos e à descoberta de que eles podem fazer mais que simplesmente saborizar cachaças.
Hoje, o cambuci pode ser visto como uma alternativa de crescimento econômico e sustentável para os municípios que o adotaram como produto típico. A
Vila de Paranapiacaba foi pioneira em dar destaque à fruta na época de safra,
criando um festival exclusivo em 2004. Dois anos depois, nascia o festival em
outras cidades da Rota Gastronômica do Cambuci, que atrai milhares de visitantes às cidades.

riscos e motivos para protege-lo
Apesar de os frutos servirem de alimento para jaús, pacas, macacos e tucanos, as sementes têm viabilidade germinativa curta. Talvez por isso ou talvez
pela diminuição da fauna nativa, a dispersão de cambuci por aves e animais
frugívoros não vinha acontecendo em ritmo satisfatório para a manutenção da
espécie nas matas. Com a diminuição dos estoques nas matas, moradores e
cooperados têm extraído parte da produção também de pomares domésticos, de cultivo livre de defensivos e adubos químicos.

S U D E S T E

286

(CARNE SERENADA, CARNE DA NOITE,
CARNE ORVALHADA)

B R A S I L
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130 CA RNE DE SER E NO
i m p o r ta n c i a lo c a l
Em Bocaiuva, Minas Gerais, nos anos 1950, os açougueiros da época preparavam bastante carne serenada até mesmo pela dificuldade de armazenar
carnes, visto que naquele tempo existiam poucos freezers na cidade. O forte
da carne serenada em Bocaiuva foi na década de 1980.

G O S T O

|

riscos e motivos para protege-lo

A R C A

D O

O método é regional e somente pessoas que conhecem o procedimento, mais
incomum que o do charque e da carne de sol, sabem preparar a carne de
sereno.

CATEGORIA

CARNES CURTIDAS,
EMBUTIDOS E CHARCUTARIA

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

BOCAIÚVA
(MINAS GERAIS)

CENTRO-OESTE

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

CARNE BOVINA
SAL

PARA FAZER UMA BOA CARNE DE SOL SERENADA, VOCÊ PRECISA PRIMEIRO
ESCOLHER CARNE DE BOA QUALIDADE E QUE TENHA, DE PREFERÊNCIA, UMA
BOA COBERTURA DE GORDURA. AFINAL DE CONTAS, ELA É A RESPONSÁVEL
PELO SABOR E PELA MACIEZ. EXEMPLO DE CARNES QUE PODEM SER USADAS: ALCATRA, PICANHA, LAGARTO E CONTRAFILÉ. É IMPORTANTE LEMBRAR
QUE A QUANTIDADE DE SAL DEVE SER MÍNIMA; ACONSELHA-SE 30 G POR
QUILO. O SAL DEVE SER BEM ESPALHADO NA CARNE PARA QUE NÃO FIQUE
NENHUM LUGAR SEM COBERTURA. DEPOIS DESSE PROCESSO DE SALGA, A
CARNE É DEIXADA EM DESCANSO POR 5 HORAS E, DEPOIS, PENDURADA AO
SOL POR 3 HORAS (É IMPORTANTE O LOCAL SER PROTEGIDO DE INSETOS).
APÓS ESSA FASE, É LEVADA AO SERENO POR DUAS NOITES.
MODALIDADE DE CONSUMO

CARNE-SECA, USADA COMO TIRA-GOSTO OU EM REFEIÇÕES.

C

onsiste em um tipo de carne bovina que é seca no sereno, muito
comum no norte de Minas, cujo modo de produção está desaparecendo. O sereno é apenas o orvalho da noite que aproveitamos
como parte do processo para dar sabor e paladar à carne de sol
(serenada).
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(CANELA-AMARGA, LOURO-CRAVO,
CRAVEIRO-DO-MATO)
Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum

B R A S I L
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131 CATAIA

Muito utilizada na medicina tradicional e na popular, a planta é mais conhecida
devido a uma bebida homônima preparada pelas comunidades caiçaras com
base na infusão das folhas em cachaça. As folhas doam ao líquido uma cor
amarelada, que recebe o apelido de “uísque caiçara” ou “uísque da praia”. Esse
processo reduz a acidez da bebida e empresta notas adocicadas de madeira,
cravo e pimento-do-reino. A bebida é consumida geralmente pura ou com mel.

D O

G O S T O

|

Existem relatos, de meados de 1800, que mencionam o uso dos frutos secos
como substituto do cravo-da-índia em doces e geleias. Não por acaso, o nome
científico dado à essa planta reforça essa semelhança: pseudocaryophyllus
significa algo como “falso-cravo”.

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA

A R C A

usos gastronomicos tradicionais

CONDIMENTOS E
ESPECIARIAS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

VALE DO RIBEIRA
(SÃO PAULO)

SUL

BIOMA

MATA ATLÂNTICA

SAZONALIDADE

DE SETEMBRO A FEVEREIRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL

VISUAL

SABOR

FOLHAS LONGAS E RESISTENTES, EM

DOCE, TOQUE DE

INFUSÃO FAZEM UM LÍQUIDO DE COR

ESPECIARIAS

AMARELADA.

A

Hoje, há um bom número de pessoas preparando a cataia por conta própria
e é possível encontrar algumas garrafas com rótulos das cidades paulistas de
Cananeia e Ilha Comprida. Na Ilha de Superagui, município de Guaraqueçaba,
Paraná, a Associação de Mulheres da Barra do Ararapira comercializa a bebida
preparada com as folhas extraídas, com manejo sustentável, da área de preservação ambiental. A atividade de base familiar garante uma renda complementar
de grande importância para essas comunidades.

FOLHAS E
FRUTOS SECOS
BEBIDA, ESPECIARIA,
TEMPERO

cataia, ou “falso-cravo” é uma planta nativa da Mata Atlântica, que
ocorre sobretudo nas regiões montanhosas e costeiras do litoral
Norte do estado do Paraná e no Vale do Ribeira, litoral Sul de São
Paulo. Em tupi, cataia significa “folha que queima”.

riscos e motivos para protege-lo
A grande procura pelo “uísque caiçara” tem levado ao aumento da extração
da planta sem nenhum manejo específico, em áreas remanescentes florestais
onde a fruta ocorre espontaneamente. É importante que seja dada alguma
atenção para o controle e a manutenção do estoque natural da espécie, que
corre risco de extinção.
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132 C I DRÃO

O cidrão tem alto valor calórico e energético e é rico em vitaminas, minerais
e proteínas. A cidra é uma fruta que pode pesar até 5 kg e medir até 20 cm.
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Acredita-se que a cidra esteja entre os primeiros cítricos introduzidos na Europa. Seus usos medicinais são mais valorizados, ao longo da história, do que
suas possibilidades alimentícias, entre as quais a prevenção de enjoos e de
problemas respiratórios e intestinais.

G O S T O

|

As frutas cítricas se espalharam pelo Brasil a partir de 1530, quando Portugal
intensificou a colonização das terras no país.

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

D O

A cidra esteve presente e foi mais valorizada nas regiões de produção doceira
tradicional, como o interior de Minas Gerais. O doce é lembrado na região como
um produto preparado pelos avós e antepassados, comercializado por tropeiros e em feiras livres, como uma das fontes de renda do trabalhador do campo.
CATEGORIA

PÃES, DOCES E BISCOITOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

MINAS GERAIS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

PRIMEIRO,

O CALDO DA CANA-DE-AÇÚCAR É FERVIDO E REDUZIDO, EM

TACHO DE COBRE E EM FOGO A LENHA ATÉ ADQUIRIR COR AMARELADA
E CONSISTÊNCIA ESPESSA.

CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR
CIDRA RALADA

DUAS

utilizado pelas famílias tradicionais como sobremesa e fonte de energia, o
cidrão é consumido sobretudo acompanhado de queijo, como o coalho e
o requeijão. Mas o fruto pode ser amplamente utilizado na gastronomia na
elaboração de pratos doces e salgados, para aromatizar bebidas, infusões e
outros preparos.

PRÁTICAS TRADICIONAIS SÃO USADAS

NO MOMENTO DE ADICIONAR A CIDRA À PREPARAÇÃO: UNS ADICIONAM
A FRUTA DURANTE O PROCESSO DE CONCENTRAÇÃO DO CALDO, JÁ OUTROS RETIRAM O CALDO DO FOGO E ADICIONAM AS CASCAS RALADAS AO
LÍQUIDO AINDA QUENTE.

DEPOIS DE RETIRAR O PRODUTO DO FOGO, ELE DEVE SER MANUSEADO E
“BATIDO” ATÉ QUE ESFRIE. ENTÃO, COM O AUXÍLIO DE UMA CONCHA, ELE É
TRANSFERIDO PARA AS FORMAS DE MADEIRA.
MODALIDADE DE CONSUMO

ACOMPANHADO DE QUEIJOS, COMO O COALHO E O REQUEIJÃO.

U

O consumo e produção desse doce estão hoje restritos a poucos núcleos
familiares e apenas uma pequena quantidade é destinada a comercialização.

m doce obtido da concentração do caldo de cana-de-açúcar com
a adição de cidra (Citrus medica) ralada. É um produto sólido, de
consistência macia, cor castanho, variando do claro para o escuro,
de sabor agradável e doce.

riscos e motivos para protege-lo
O avanço da modernização no campo e o desequilíbrio nos fatores climáticos
levam os jovens a migrar da zona rural para os centros urbanos em busca de
melhores “oportunidades” de trabalho. O cidrão corre o risco de desaparecer
com a mudança no modo de vida e nos valores culturais das famílias tradicionais desse território, sendo lembrado apenas como um “doce de avó”.
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133 DAS HICÔ
(NIBOSHI, IRIKO)

Os japoneses começaram a chegar ao Brasil a partir dos primeiros anos do
século XX, inicialmente para trabalhar nas lavouras de café do interior de São
Paulo e do Paraná. Instalados no município de Angra dos Reis, litoral sul do
estado do Rio de janeiro, os imigrantes japoneses se dedicaram à atividade pesqueira, encontrando na região características semelhantes àquelas de
suas origens. Ao encontrarem oferta abundante de sardinha, os japoneses utilizavam o peixe para produzir sardinha salgada e enlatada, farinha e óleo de
peixe e o dashicô, uma grande fonte de umami. Este, um dos cinco gostos
básicos do paladar humano, que intensifica o sabor dos alimentos.

G O S T O
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i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

ILHA GRANDE,
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS
(RIO DE JANEIRO)

SUDESTE
PESCADOS E
FRUTOS DO MAR

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

REIS

riscos e motivos para protege-lo

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

INICIALMENTE, É PRECISO LIMPAR O PEIXE, DEPOIS PASSA-SE A UM RÁPIDO COZIMENTO. PROCEDE-SE, ENTÃO, À DEFUMAÇÃO, DISPONDO AS SARDINHAS EM GRANDES TABULEIROS ENCAIXADOS EM ESTUFAS AQUECIDAS

SARDINHA SECA E DEFUMADA

COM FOGO A LENHA.

APÓS

A DEFUMAÇÃO, O PEIXE É EXPOSTO AO SOL

POR CERCA DE TRÊS DIAS, EM ESTRUTURAS MONTADAS COM BAMBU, E
VIRADOS CONSTANTEMENTE PARA SECAR DOS DOIS LADOS POR IGUAL.

A

ÚLTIMA ETAPA CONSISTE NA RASPAGEM DA SUPERFÍCIE DO PESCADO, E NO
ACONDICIONAMENTO EM CAIXAS.

MODALIDADE DE CONSUMO

UTILIZADO COMO BASE NA PREPARAÇÃO DE SOPAS E OUTROS PRATOS, FORNECE
SABOR INTENSO E MARCANTE.

D

Prática importante para a comunidade de imigrantes japoneses de Ilha Grande
e Angra dos Reis, no estado do Rio de janeiro. O dashicô, produzido de forma
artesanal pelas indústrias pesqueiras de Ilha Grande, todas elas de condução
rigorosamente familiar, representou uma renda importante que permitiu a fixação dessas comunidades, mas também um alimento-base para a população brasileira em vias de urbanização (principalmente, vinda do Nordeste), em
um período onde não havia geladeira nos lares do país.

ashicô é a sardinha seca e defumada, produzida pelas comunidades de imigrantes japoneses que se fixaram na Ilha Grande, em
Angra dos Reis.

A preparação elaborada desse produto, que exige paciência e experiência, é
hoje uma prática rara, quase perdida na Ilha Grande e em outras regiões do
país. As novas gerações de imigrantes japoneses se mudaram para as grandes cidades e hoje se dedicam a outras atividades econômicas. A tradição do
dashicô em Ilha Grande é uma parte da história do Brasil e das populações
que contribuíram para formar a cultura alimentar dessa e de diversas partes
do país.
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(FARINHA BIJUZADA, FARINHA BEIJU)

ção de alimentos. Os pilões pequenos, médios ou grandes (como no caso do
monjolo), eram ferramentas indispensáveis no dia a dia.
A farinha de milho é a base de pratos típicos, como o virado à paulista e vários
tipos de farofa temperada. Era comum misturar a farinha com café e rapadura,
ou mesmo água e rapadura para o desjejum matutino dos trabalhadores rurais. Sua textura crocante e sabor levemente fermentado (que pode ser mais
ou menos intenso, dependendo do tempo e das condições de fermentação
do milho) fazem dessa farinha um produto único.

G O S T O
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134 FARI NH A DE MILHO
MONJOLO

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

D O

A farinha de milho é produzida por comunidades rurais da região sul e sudoeste
de Minas Gerais, que ainda mantém a tradição do plantio do milho e a produção
de farinha, utilizando instrumentos tradicionais e de baixo impacto ecológico,
como o monjolo.

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

ITANHANDU, JACUÍ E
SENHORA DOS REMÉDIOS
(MINAS GERAIS)

CEREAIS E FARINHAS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

MILHO
MANDIOCA

O MILHO EM GRÃOS É TRITURADO PELO MONJOLO E COLOCADO DE MOLHO
EM ÁGUA, POR UM PERÍODO QUE PODE VARIAR DE 5 A 12 DIAS, PARA
FERMENTAR. DEPOIS DISSO, É ESCORRIDO E LEVADO NOVAMENTE PARA O
MONJOLO. EM SEGUIDA, A MASSA VAI PARA A PENEIRA E A PARTE FINA
É LEVADA AO TACHO PARA A PRODUÇÃO DO BEIJU. A PARTE GROSSA DA
FARINHA PASSA POR UMA PRIMEIRA TORRA, PARA ENTÃO SER MOÍDO NO
MOINHO DE PEDRA, PENEIRADO E TORRADO NOVAMENTE. BEIJU E FARINHA
SÃO MISTURADOS, SENDO QUE O BEIJU PASSA POR UMA PENEIRA GROSSA
PARA SER QUEBRADO EM PEDAÇOS MENORES.
MODALIDADE DE CONSUMO

PRONTA PARA O CONSUMO, GERALMENTE UTILIZADA NAS REFEIÇÕES PARA
ACOMPANHAR O FEIJÃO E OUTROS PRATOS COM CALDO, PARA ABSORVER O LÍQUIDO,
FORMANDO UMA ESPÉCIE DE “PAPA”, QUE PODE SER LEVADA À BOCA COM AS MÃOS.

O

monjolo é uma técnica trazida de Portugal, e é usado para descascar, triturar e amassar grãos e cereais, aproveitando a energia de
córregos e outras fontes de água. Todas as casas nas zonas rurais
brasileiras usavam algum tipo de pilão no dia a dia da prepara-

Na produção industrial da farinha de milho são utilizados sobretudo grãos geneticamente modificados (transgênicos), que passam por um processo de degerminação (retirada do gérmen, a parte que concentra a maior quantidade de
proteínas e lipídios de alto valor nutricional, geralmente, para a produção de
óleo ou ração). A farinha, privada desses elementos, recebe o acréscimo de
ferro e ácido fólico (determinada por lei federal), com o intuito de compensar a
deficiência dessas substâncias.

riscos e motivos para protege-lo
Defender a farinha de milho tradicional, representa resgatar e valorizar um alimento importante para a cultura rural do Sudeste brasileiro, de alto valor nutricional e sabor inigualável. Representa também valorizar utensílios e técnicas
que compõem a cultura material e imaterial de nosso povo, que costumavam
fazer parte de nossas paisagens e que sempre representaram uma forma econômica e ecológica de produzir.
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135 GOIABA DA CASCÃO

G O S T O
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No pequeno vilarejo de São Bartolomeu, um dos mais antigos distritos de
Ouro Preto, Minas Gerais, é comum o visitante sentir o adocicado aroma da
goiabada sendo produzida nos grandes tachos de cobre. localizada às margens do Rio das Velhas, a região tem clima adequado e terreno fértil para as
goiabeiras, que crescem espontaneamente por toda a região. Devido à proximidade de Ouro Preto, região que concentrava o comércio do ouro em Minas,
a cidade desenvolveu uma economia voltada para o suprimento de alimentos
básicos para esse centro vizinho.

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

D O

Os moradores de São Bartolomeu, Minas Gerais, reclamam para si a invenção
da goiabada cascão que, diferentemente da variedade “lisa”, é feita com pedaços da casca da fruta não processados.

CATEGORIA

PÃES, DOCES E BISCOITOS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

MINAS GERAIS

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

AS

GOIABAS SÃO LAVADAS E PROCESSADAS MANUALMENTE PARA SEPA-

RAR O MIOLO COM AS SEMENTES.

AS

CASCAS MAIS PERFEITAS E VIGO-

ROSAS SÃO SELECIONADAS E MANTIDAS À PARTE, ENQUANTO O RESTANTE
PASSA POR PENEIRA PARA RETIRAR AS SEMENTES E CONSERVAR O “MIOLO”.

GOIABA
AÇÚCAR

ESTA MASSA É ENTÃO LEVADA AO FOGO BRANDO NOS TRADICIONAIS TA-

A tradição, que remonta à formação do estado e cultura de Minas Gerais, foi
reconhecida em 2008 como Patrimônio Imaterial de Ouro Preto. Outras cidades também têm a produção do doce, como Ponte Nova, Minas Gerais, e a
fazenda luiziânia, em Entre Rios de Minas.
A maior parte das frutas é colhida nos campos e quintais da região, para ser
trabalhada artesanalmente pelos doceiros, em imensos tachos de cobre colocados sobre rústicos fogões a lenha.
A goiabada é consumida diariamente na zona rural e de forma mais esporádica nas cidades, sempre em ambiente familiar, durante o café da manhã e o
lanche da tarde.

CHOS DE COBRE PARA COZINHAR COM AÇÚCAR E É MEXIDA SEM PARAR
COM UMA PÁ DE MADEIRA. A CASCA RESERVADA É ENTÃO ADICIONADA AO

2 HORAS DE COZIMENTO, O DOCE COMEÇA
ESSE É O MOMENTO DE “BATER” O DOCE,
A FIM DE CONSEGUIR A CONSISTÊNCIA DO “PONTO DE CORTE”. AO FINAL
DO PROCESSO, O DOCE É DESPEJADO EM CAIXAS DE MADEIRA.
TACHO E DEPOIS DE CERCA DE

A FERVER E A SOLTAR RESPINGOS.

MODALIDADE DE CONSUMO

É APRECIADO COM O ACOMPANHAMENTO DE QUEIJO OU REQUEIJÃO E É USADO
COMO RECHEIO DE BISCOITO E DE ROCAMBOLE.

A

goiabada cascão é um doce “de corte”, de produção artesanal em
tachos de cobre e fogo a lenha, feito com goiaba e açúcar. A goiaba é nativa da América tropical e suas variedades crescem espontaneamente em diversas áreas do Brasil.

riscos e motivos para protege-lo
Com a industrialização do produto e a modernização dos costumes, a produção artesanal do doce está cada vez mais reduzida, mas ainda é encontrado
em mercados e feiras.
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S U D E S T E

N.

(COCO-DE-PRAIA, BURI-DA-PRAIA,
CAXANGÓ)
Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze

|
G O S T O

usos gastronomicos tradicionais

D O

Seus frutos têm sabor agradável, notas cítricas e paladar adocicado. Podem
ser consumidos in natura ou usados como base para outras preparações,
como sucos, cremes, sobremesas, moquecas, molhos e muito mais. É um
alimento nutritivo, com alto teor de fibras.

CATEGORIA

A R C A

uma característica natural da planta faz com que o guriri funcione como uma espécie pioneira das áreas de restinga, pois cresce e acumula matéria orgânica no
solo, criando um ambiente mais favorável para o crescimento de outras plantas.
As flores do guriri são muito procuradas por abelhas, enquanto os frutos, que
vão do verde ao amarelo quando maduros, com polpa carnuda e adocicada,
são um alimento apetitoso e nutritivo para animais silvestres e seres humanos.

B R A S I L
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136 GURIRI

REGIÕES

RESERVA INDÍGENA

SUDESTE
FRUTAS E
FRUTOS SECOS

NORDESTE

BIOMA

AREA DE PRODUÇÃO

MATA ATLÂNTICA

TUQUIPINQUIM DE ARACRUZ
(ESPÍRITO SANTO)

/ SUL

SAZONALIDADE

DE SETEMBRO A DEZEMBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTOS QUE VÃO DO VERDE AO
AMARELO, QUANDO MADUROS.

NOTAS CÍTRICAS E
ADOCICADO

FRUTO
IN NATURA, SUCOS,

CONSISTÊNCIA

i m p o r ta n c i a lo c a l
Populações caiçaras praticam o extrativismo, coletando frutos para consumo
próprio e para a produção de derivados, além de utilizarem as folhas, junto
a outras comunidades de artesãos do litoral brasileiro, para a confecção de
artesanato, como cestos, balaios, bolsas, chapéus e outras criações exclusivas. É também usada como planta ornamental, sendo extraída já adulta do
ambiente natural ou plantada a partir da semente, que, apesar do crescimento
lento, germina com facilidade. O guriri cresce naturalmente, sem precisar de
muitos cuidados, nas áreas de ocorrência natural. E representa uma espécie
de grande importância para o equilíbrio do ecossistema.

CONSERVAS

POLPA CARNUDA

riscos e motivos para protege-lo

O

guriri é uma palmeira de pequeno porte, nativa do Brasil, encontrada especialmente nas áreas de restinga do litoral, desde o Nordeste até o Sul do país. A palmeira empresta seu nome da cidade
de Guriri, no município de São Mateus, Espírito Santo, e a cidade de
Paysandú, no uruguai – como são chamadas as palmeiras do gênero Allagoptera, naquele país, com origem também no tupi antigo “pissandó”.

Nas zonas de restinga, onde a palmeira já foi abundante, a espécie está cada
vez mais ameaçada pela expansão imobiliária e a devastação pela ocupação
do litoral. Com isso, o guriri corre o risco de desaparecer.
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S U D E S T E

N.

137 IÇÁ

(TANAJURA, SAÚVA)

peraturas amenas; sobem nas plantas e cortam, com suas mandíbulas, pedaços de folhas (por isso, são chamadas “cortadeiras”) levando os pedaços
vegetais para dentro da colônia. São rápidas e trabalham em conjunto, sendo
consideradas pragas nas plantações.

Atta sp.

B R A S I L
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G O S T O

|

Normalmente, é preparada no fogão a lenha, torrada com banha de porco ou
frita. É consumida isoladamente, como aperitivo ou como acompanhamento
de carnes e peixes. Por influência tropeira, é muito apreciada na forma de farofa, feita com o abdômen da formiga e farinha de mandioca.

A R C A

CATEGORIA
AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

VALE DO PARAÍBA
(SÃO PAULO)

NORDESTE

INSETOS
COMESTÍVEIS

PERÍODO DE
CAÇA

TÉCNICAS DE CAÇA TRADICIONAIS

DURANTE
PRIMAVERA E VERÃO

REGIÕES

AS ESTAÇÕES REPRODUTIVAS (PRIMAVERA E VERÃO), AS IÇÁS

DEIXAM A COLÔNIA PARA O VOO NUPCIAL E, DEPOIS DO ACASALAMENTO,
PERDEM AS ASAS E SAEM PARA FUNDAR UM NOVO NINHO.
MOMENTO QUE SÃO CAPTURADAS PARA PREPARO E CONSUMO.

É

NESSE

i m p o r ta n c i a lo c a l
Inicialmente consumida pelos indígenas em diversos pontos do território nacional, o hábito alimentar foi repassado aos tropeiros (grupo de trabalhadores
que realizava o transporte de mercadorias entre longas distâncias no período
colonial) e aos sertanejos. O período de caça às içás faz parte do calendário
cultural da cidade de Silveiras, no Vale do Paraíba. já no Ceará, a captura, o
modo de preparar e a degustação da tanajura são tombados como Patrimônio
Imaterial do povo do município de Tianguá, localizado na Cuesta da Ibiapaba.
Apesar disso, é um alimento que ainda sofre bastante resistência em ambientes urbanos.

PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO
INSETOS

riscos e motivos para protege-lo

FRITOS, TORRADOS

C

hama-se popularmente de içá as fêmeas aladas de um grupo formado por várias espécies do gênero Atta, família Formicidae. É um
grupo presente nos trópicos e tem ocorrência em todo o território
nacional, apesar de muito menos frequente em razão das modificações ambientais. Vive em ninhos subterrâneos e se alimenta de resíduos
vegetais que atuam como substrato para o cultivo de um fungo, utilizado em
sua alimentação. As içás têm hábitos mais noturnos e preferem agir em tem-

Por ser considerada uma praga, agricultores tradicionais utilizam iscas à base
de óleos essenciais e bagaço de laranja para destruir as colônias. A agricultura
de grande escala aposta na aplicação de venenos, cada vez mais potentes.
A devastação de ambientes naturais, a perda dos hábitos alimentares tradicionais, o crescimento urbano e o uso de agrotóxicos contribuem fortemente
para a diminuição da população de içás.
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S U D E S T E

N.

138 JABUTICABA

que as flores e as frutas crescem no tronco e nos ramos. Os frutos são muito
semelhantes às uvas pequenas, com uma polpa branca, pelo que a árvore é
chamada de “uva brasileira”.

Myrciaria cauliflora (Mart.) O.Berg

B R A S I L
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G O S T O

|

Os frutos são consumidos frescos, para evitar a fermentação, que começa
imediatamente após a colheita. Além da geleia de jabuticaba tradicional, eles
são usados para produzir vinho e licor.

D O

Com a adição de algumas gotas de suco de limão, o suco adquire uma tonalidade avermelhada. Quando misturado com suco de abacaxi, por outro lado,
torna-se azulado, devido à diferença de pH dos frutos.

A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

SABARÁ
(MINAS GERAIS)

CENTRO-OESTE

/ NORDESTE

BIOMA

MATA ATLÂNTICA

A maior área de produção é o estado de Minas Gerais, especialmente em torno
da cidade de Sabará.

SAZONALIDADE

DE SETEMBRO A JANEIRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTOS PEQUENOS ARROXEADOS,
COM INTERIOR BRANCO.

DOCE E AROMÁTICO

i m p o r ta n c i a lo c a l

A jabuticaba é rica em ferro, fósforo, vitamina C e niacina, um complexo de vitamina B que ajuda na digestão e na eliminação de toxinas. Na pele escura da
baga, há pectina, peonidina e antocianina, responsável pela cor azul da fruta,
que atrai as aves, que são usadas para a distribuição das sementes para ajudar
a proliferação da espécie.

FRUTO
IN NATURA, GELEIAS,

CONSISTÊNCIA

DOCES, LICOR, VINHO

MACIO

J

abuticaba é uma árvore da espécie Myrciaria cauliflora (família Myrtaceae), conhecida há mais de 400 anos. Originando-se no Brasil, especialmente na Floresta Atlântica, também é difundida em outros países da
América do Sul. Tem dimensões médias e pode atingir até 9 m de altura,
dependendo da espécie. O rendimento é abundante, mas os frutos devem ser
colhidos rapidamente, porque são altamente perecíveis. Sua particularidade é

riscos e motivos para protege-lo
Com o avanço do desmatamento e a grande criação de gado convencional
nessa área, a planta está desaparecendo dos campos brasileiros. Hoje, só
pode ser encontrada nos mercados locais pequenos, por preço bem elevado.
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N.

N.
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139 JARACATIÁ

(MAMÃO-DE-VEADO, MAMOEIRO-BRAVO,
MAMÃOZINHO)

O nome, proveniente do tupi-guarani “yaca-rati-a”, significa “pessoa com fruto
cheiroso”, justamente devido ao aroma que se sente ao aproximar-se da planta. Além disso, tribos indígenas tupi-guarani e paiaguá utilizavam o leite com
fins medicinais, devido às propriedades vermífugas.
307

Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC. / Jacaratia corumbensis Kuntze

D O

G O S T O

|
A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

MATAS DA SERRA DO ITAQUERI
E VALE DO RIO PIRACICABA
(SÃO PAULO)

CENTRO-OESTE /
NORDESTE / SUL

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

BIOMA

Por causa da perecibilidade da fruta e da dificuldade em comer o fruto fresco,
o modo mais comum de se consumir o jaracatiá é em forma de doce em calda. junto com o fruto, o caule também é utilizado para o doce, por ser igualmente saboroso. Apesar de o processamento ser simples, a prática esconde
segredos devido ao leite ácido que o fruto solta, que pode causar ferimentos
– sendo imprescindível o uso de luvas ao manuseá-lo. Depois de lavar bem
o fruto para retirar o leite, ele deve ser cozido em uma calda de água, açúcar
e cravo. A tradição do doce de jaracatiá pertence ao município de São Pedro
no estado de São Paulo, por ser considerado o símbolo da cidade – quem
comesse o doce seria considerado um “filho da terra”.

MATA ATLÂNTICA

i m p o r ta n c i a lo c a l

SAZONALIDADE

DE MARÇO A JUNHO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO OVAL LONGO, ALARANJADO,
DE TAMANHO MÉDIO.

ADOCICADO E
PERFUMADO

CONSISTÊNCIA

FRUTO E CAULE
DOCE

POLPA CREMOSA E SEMENTES
CROCANTES

O

jaracatiá é um fruto nativo do Brasil, representado por duas espécies diferentes, com ocorrências específicas. Jacaratia spinosa é a
espécie endêmica do bioma de Mata Atlântica, ocorrendo em outros países da América do Sul e da América Central e também na
região de Floresta Amazônica. já o Jacaratia corumbensis é uma espécie que
ocorre em regiões de clima semiárido, como o Cerrado e a Caatinga brasileiros.

O fruto do jaracatiá bem como sua árvore fazem parte da cultura tradicional
de várias comunidades rurais e indígenas no Brasil, em especial da região das
Matas da Serra do Itaqueri e do Vale do Rio Piracicaba, em São Paulo, onde as
tribos tupi-guarani e paiaguá dominam a utilização do leite ou “látex” extraído
de várias partes da planta para fins medicinais, bem como no município de
São Pedro, também em São Paulo, onde a fruta ganhou status de símbolo
popular da cidade, tradição que fez com que o doce de jaracatiá em calda se
tornasse ícone da região.
No mês de fevereiro, mês de aniversário da cidade, comer o doce é mandatório para aqueles que querem ser considerados como filhos da terra. E tudo
começou com a chegada de imigrantes italianos ao final do século XIX.

riscos e motivos para protege-lo
A diminuição das áreas de seu ecossistema natural são a principal ameaça à
permanência do jaracatiá. Associado a isso, a perda dos conhecimentos específicos sobre o manejo da planta bem como o modo de beneficiamento do doce
de jaracatiá fazem com que a tradição local se perca cada vez mais, sendo esta
uma grande perda cultural e de tradição seja para as comunidades rurais, seja
para as comunidades indígenas que utilizam o jaracatiá como fonte de cura.

S U D E S T E

B R A S I L
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140 JERIVÁ

pedras para alcançar as amêndoas, é uma lembrança comum dos habitantes
locais.

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
308

B R A S I L

É muito usado na medicina popular, e o palmito, apesar de pouco volumoso e
amargo, tem textura e sabor excelente quando extraído de plantas jovens (com
5 a 6 anos). A extração do palmito, que implica o sacrifício da palmeira, só deve
ser feita em plantas cultivadas com esse objetivo ou de manejo controlado.

G O S T O

|

usos gastronomicos tradicionais

D O

Os frutos alaranjados são apreciados pelas crianças da zona rural, que encontram ao mascá-los algo próximo a um “chiclete natural”. Com a polpa do jerivá,
é possível preparar sucos saborosos, sorvetes, doces, licores, condimentos e
gelatinas.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

CENTRO-OESTE /
NORDESTE / SUL

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

ESPÍRITO SANTO /
MINAS GERAIS

BIOMA

MATA ATLÂNTICA

As sementes podem ser quebradas para a retirada da amêndoa ou esmagadas para a extração do óleo.
O palmito, apesar de pouco volumoso e amargo, tem textura e sabor excelente.

SAZONALIDADE

FRUTIFICA EM VÁRIOS MESES DO ANO,
PRINCIPALMENTE DE AGOSTO A DEZEMBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO

FRUTOS ALARANJADOS, COM POLPA
ESPESSA. A PARTE EXTERNA DO
FRUTO É CARNOSA, AMARELADA
OU ALARANJADA, MARCADA POR
TRÊS CICATRIZES, RESULTADO DA
POLINIZAÇÃO. A POLPA É COMPOSTA
DE UMA MUCILAGEM. EM SEU INTERIOR
TEM UMA PEQUENA CASTANHA.

ADOCICADO

IN NATURA, CONDIMENTO,
DOCE, GELATINA, LICOR,
SUCO, SORVETE
PALMITO

CONSISTÊNCIA

SEMENTES

FIBROSO, PARA SER

ÓLEO

i m p o r ta n c i a lo c a l
Na medicina popular, o chá da casca e da flor é usado no combate ao amarelão, a problemas renais e a diarreia. A casca e o suco do coquinho têm propriedades vermífugas.
A amêndoa, rica em proteína e cálcio, é um excelente alimento para pessoas
convalescentes e o óleo da amêndoa tem propriedades que podem ajudar a
diminuir os efeitos da osteoporose, da artrite e do reumatismo, além de ser
utilizado como óleo de cozinha.

MASCADO

riscos e motivos para protege-lo

A

palavra jerivá vem do tupi-guarani e significa “fruta gomosa, de cacho”. Sua polpa é composta de uma mucilagem adocicada, muito
apreciada por algumas aves, como papagaio e maritaca; por animais, como esquilo e cachorro; e por humanos. Em seu interior,
tem uma pequena castanha, e a prática da quebra dos coquinhos, feita com

Apesar de atualmente não correr o risco de extinção, o jerivá deve ser protegido por sua importância medicinal local sendo usado em muitos tratamentos
populares, e serve de alimento para muitas espécies animais como papagaios, maritacas, esquilos e cachorros.
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N.

141 JURUBEBA

(GEROBEBA, JOÁ-MANSO, JUUNA)
Solanum paniculatum L.

B R A S I L
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Para o consumo da jurubeba, utilizam-se os frutos ainda verdes e rígidos, escaldados sucessivas vezes em água para a retirada de parte do amargor. Em
seguida, podem-se utilizar os frutos temperados, refogados, cozidos com outros ingredientes ou para preparação de conservas e guisados, com os frutos
cozidos com tomate, cebola, cheiro-verde, pimentão, entre outros.

CATEGORIA

A R C A

Espalha-se de forma espontânea, levada por pássaros e outros animais, adapta-se a terrenos variados e não exige muitos cuidados. Cresce de forma vigorosa e tem produção abundante.

REGIÕES

SUDESTE

CENTRO-OESTE /
NORDESTE / NORTE

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

TODA A REGIÃO

CERRADO
MATA ATLÂNTICA

Entre as combinações mais clássicas, estão também a jurubeba cozida com
arroz ou com carne moída. Também sugere-se temperá-los com limão para o
consumo em aperitivos, além de ingrediente para a preparação de omeletes.

i m p o r ta n c i a lo c a l

SAZONALIDADE

FRUTIFICA EM VÁRIOS MESES DO ANO,
PRINCIPALMENTE DE NOVEMBRO A ABRIL

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTOS PEQUENOS DE COR VERDE,
EM CACHOS.

AMARGO
FRUTO
EM CONSERVA, COZIDO,
CONSISTÊNCIA

REFOGADO

FIRME

N

A jurubeba é registrada na Farmacopeia Brasileira (compêndio que define as
especificações para o controle de qualidade de medicamentos e insumos
para a saúde), como remédio contra a anemia e contra as desordens hepáticas e digestivas.
Suas propriedades são bem conhecidas na medicina popular e exploradas
também na culinária, na qual a planta é considerada uma aliada para tratar
os efeitos do consumo excessivo de álcool e de comidas muito pesadas. Os
talos e as raízes são utilizadas para fins terapêuticos e como tônico digestivo
(na forma de infusões e macerações em álcool), enquanto para a alimentação
utilizam-se os frutos, depois de fervuras sucessivas que lhes retiram parte do
amargor e de taninos.

riscos e motivos para protege-lo
ativa do Brasil e das Guianas, a jurubeba ocorre em toda a América
tropical, chegando até regiões de Paraguai e Argentina.

Faz parte da família das Solanaceae, que só no Brasil apresenta cerca de 350 espécies, entre elas a batata (Solanum tuberosum), o tomate (Solanum lycopersicum), a berinjela (Solanum melongena), o jiló (Solanum
aethiopicum) e o tabaco (Nicotiana tabacum).

Apesar das propriedades reconhecidas e da fácil multiplicação e cultivo, a
jurubeba é cada vez menos encontrada em feiras e mercados e pouco explorada na alimentação. Seu consumo diminui à medida que diminuem os quintais, os canteiros e as áreas sem cimento nas cidades e nas zonas periurbanas,
onde costumava nascer facilmente.
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N.

142 MURICI

(MURECI, MURIXI, FRUTA-DE-JACU)
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth
312

rio, onde pode ser encontrado e ao grande número de variedades existentes
(mais de 100), o tamanho e a cor dos frutos pode variar bastante.

B R A S I L

Sua importância e abrangência é confirmada pela existência de diversos municípios, em regiões distintas do país, que foram batizados com o nome da
fruta, desde o Paraná até Alagoas e Piauí.

|
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D O

G O S T O

O “saber fazer” regional tem um papel importante na identificação do ponto de
maturação, que é determinante para um bom resultado na transformação do
fruto em polpa, doce e conserva.

A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

MINAS GERAIS

NORTE

/ NORDESTE

BIOMA

CERRADO
AMAZÔNIA

SAZONALIDADE

Outra utilização bastante típica é a cachaça de murici, elaborada de maneira
artesanal, deixando os frutos macerar em uma garrafa com cachaça até que
a bebida escureça.
O fruto também é muito usado na medicina popular das tribos. O cheiro forte
do murici, que remete a queijos, fica mais forte quando o fruto é colocado
em garrafas com água, técnica simples que permite a conservação por longo
período.

DE FEVEREIRO A MARÇO

COLHEITA

i m p o r ta n c i a lo c a l
MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

FRUTOS AMARELOS E PEQUENOS.

SABOR
CHEIRO FORTE QUE

REMETE A QUEIJO, PELO
ALTO GRAU DE GORDURA

CONSISTÊNCIA

FRUTO
IN NATURA, DOCES,

CONSERVAS, LICORES,
PICOLÉS

MACIA

N

ativo da América latina, o muricizeiro é encontrado em grande parte do Brasil, incluindo as regiões de Floresta Amazônica e Cerrado.
O nome vem do tupi e significa “árvore pequena”, que atinge, no
máximo, 5 m de altura.

O fruto é pequeno e tem formato esférico, com apenas uma semente, e coloração que vai do verde ao amarelo, quando maduro. Devido ao largo territó-

O murici é um fruto que faz parte da economia de diversas comunidades extrativistas, para o próprio consumo e comércio regional. A coleta é feita com
o auxílio de cestos artesanais e o beneficiamento praticado nas próprias residências ou pequenas unidades.
A abundância e o valor nutricional do fruto estão associados à resistência de
famílias nordestinas à fome, que preparavam a cambica de murici, misturando
a polpa com farinha de mandioca.

riscos e motivos para protege-lo
Mesmo com enorme potencial para o uso na alimentação, na medicina, na
gastronomia e como fonte de renda para comunidades em todo o país, a proteção do murici é latente e de grande importância. A elevada demanda pela
madeira e derrubada da vegetação para a criação de pastos, colocam o fruto
em risco em áreas tradicionais de extrativismo.
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N.

O produto é comparável ao azeite de oliva em textura e tem excelente paladar.
Além de ser mais nutritivo e saudável que o óleo de soja.
A quebra do coco de macaúba é um trabalho que demanda tempo e força,
sendo feito por poucas pessoas na região de jaboticatubas.

315

A planta é presente em todo o Cerrado, e é em Minas Gerais que se verificam as maiores concentrações. Ainda hoje, todo coco de macaúba utilizado
é oriundo do extrativismo de plantas ou populações naturais. A exploração de
produtos florestais é uma alternativa valiosa para as populações rurais, que
tradicionalmente dependem deles para sua subsistência.

G O S T O

|
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143 ÓLEO DE MACAÚBA

B R A S I L

N.

A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

JABOTICATUBAS
(MINAS GERAIS)

CONDIMENTOS E
ESPECIARIAS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

MACAÚBA
(ACROCOMIA ACULEATA)

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

AS CASTANHAS DO COCO DE MACAÚBA SÃO TORRADAS E TRITURADAS ATÉ
FORMAR UMA MASSA VISCOSA. ESSE PROCESSO ERA REALIZADO MANUALMENTE NO PILÃO DE MADEIRA, MAS ATUALMENTE A CASTANHA É MOÍDA
NO DESINTEGRADOR, AGILIZANDO O PROCESSO. A MASSA É MISTURADA
COM ÁGUA E FERVIDA NO TACHO, MEXENDO PARA NÃO GRUDAR. COM A
FERVURA, AS GOTÍCULAS DE GORDURA EMERGEM E SE AGLUTINAM NA SUPERFÍCIE DA MASSA. COM O ACÚMULO, O ÓLEO VAI SENDO AOS POUCOS
COLHIDO COM UMA CONCHA. O PROCESSO É REPETIDO ALGUMAS VEZES,

Para as comunidades tradicionais de agricultores familiares agroextrativistas
de jaboticatubas, Minas Gerais (Berto, Barreiro, Rio Vermelho, Sapé, Espada,
Xiru e Buracão), o trabalho de produzir o óleo demanda tempo e esforço. Segundo os cálculos de um agricultor do município de jaboticatubas, o processo para a obtenção do óleo de coco macaúba rende 5 litros de oleo, ao se
utilizarem 54 litros de gemas.
O óleo de coco macaúba é versátil, sendo utilizado pelas comunidades também na medicina popular.
O produto é comercializado na feira Raízes do Campo, no centro de jaboticatubas.

riscos e motivos para protege-lo

E ENTÃO TODA A GORDURA COLETADA RETORNA AO FOGO PARA EVITAR A
PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS.

MODALIDADE DE CONSUMO

PARA COZINHAR, E EM RECEITAS DE BOLOS E BISCOITOS.

O

óleo de macaúba é produzido a partir das castanhas da palmeira
homônima, mediante o cozimento e a torra, seguido de extração
por decantação e purificação.

O método tradicional de fabricação do óleo tem risco de desaparecer pelo
crescente uso de óleos industriais.

(TREPADEIRA-LIMÃO, CARNE-DE-POBRE,
GROSELHA-DA-AMÉRICA)
Pereskia aculeata Mill.

|
G O S T O

usos gastronomicos tradicionais

D O

As folhas frescas ou secas e moídas são usadas em diferentes receitas, especialmente em sopa, omelete, torta, refogado, salada, e misturadas com farinha para enriquecer massas e pães em geral.
CATEGORIA

A R C A

A expressão “ora-pro-nóbis” vem do latim, e significa em português “orai por
nós”. Nos tempos coloniais, na cidade de Sabará, em Minas Gerais, a igreja da
cidade tinha grandes moitas de ora-pro-nóbis, mas o padre não permitia que
ela fosse colhida. Os escravos aproveitavam o momento das orações na igreja
para colher a hortaliça.
Com alto teor protéico, a ora-pro-nóbis é um ótimo substituto vegetariano
para a carne. Rica em vitaminas A, B, C, magnésio, fósforo e cálcio, as folhas
da ora-pro-nóbis, frescas ou secas, são saborosas e podem ajudar a curar
anemia e outras carências nutricionais.

B R A S I L
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144 ORA-PRO-NÓBIS

LEGUMES, VERDURAS
E HORTALIÇAS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

ARRAIAL DE POMPÉU,
MUNICÍPIO DE SABARÁ
(MINAS GERAIS)

NORTE

/ SUL

BIOMA

CERRADO
MATA ATLÂNTICA

O frango, a galinha-caipira e a costelinha, com ora-pro-nóbis, são combinações tradicionais da culinária mineira, servidas diariamente nas cidades históricas do estado, como Diamantina, Tiradentes, São joão Del Rey e Sabará,
além de alguns restaurantes em Belo Horizonte.

SAZONALIDADE

A PARTIR DE 3 MESES APÓS O PLANTIO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

É UMA PLANTA QUE SE APRESENTA NA
FORMA ARBUSTIVA OU DE TREPADEIRA,
COM RAMOS SEMILENHOSOS, REPLETOS
DE ESPINHOS AGUDOS (ACÚLEOS).
SUAS FOLHAS SÃO CARNUDAS E
MUCILAGINOSAS.

NEUTRO

FOLHAS FRESCAS,
SECAS, MOÍDAS
CARNE ENSOPADA, SOPA,

CONSISTÊNCIA

TORTA, BOLINHO, DOCE,
SORVETE, LICOR

MUCILAGINOSA, TEXTURA
CARNUDA

A

ora-pro-nóbis é uma hortaliça perene da família das Cactaceae,
originária da zona intertropical das Américas, sendo possível encontrar variedades nativas desde a Flórida, nos Estados unidos,
até a Região Sul do Brasil.

De fácil cultivo e alto valor nutricional, a planta se desenvolve bem em vários
tipos de solo e se adapta facilmente a diversos climas, podendo chegar a até
5 m de altura.

i m p o r ta n c i a lo c a l
O Arraial de Pompéu, em Sabará, Minas Gerais, é conhecido pelo frango com
ora-pro-nóbis, oferecido anualmente nos restaurantes da região durante o
Festival do Ora-pro-nóbis. A relação da comunidade com o vegetal começou
a partir de Dona Maria Torres, que durante o 1º Festival da Cachaça de Sabará
montou uma barraca onde serviu marreco com ora-pro-nóbis.
O sucesso da ora-pro-nóbis trouxe renda para as famílias de Pompéu e fortaleceu a identidade da comunidade, agora reunida ao redor dessa planta
generosa e versátil, que hoje é utilizada não só na combinação clássica com
carne ensopada, mas também em sopa, torta, bolinho, doce, sorvete, licor e
outros pratos criativos.

riscos e motivos para protege-lo
O cultivo e o beneficiamento da ora-pro-nóbis poderia contribuir para o equilíbrio dos recursos alimentícios de comunidades inteiras e integrar planos de
governo na recuperação de áreas degradadas e no combate à fome em regiões áridas.

317

S U D E S T E

N.

145 OSTRA-DE-CANANÉIA
(OSTRA-DO-POVOADO-MANDIRA)
Crassostrea brasiliana Lamarck

B R A S I L
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Em comparação com a ostra exótica, a ostra-do-mangue é mais suave e tem
sabor ligeiramente adocicado, por causa da água salobra. Além de ser consumida in natura, com ou sem tempero, pode ser gratinada, colocada na grelha
ou preparada com arroz, macarrão, em farofa e onde mais seus apreciadores
a desejarem.

CATEGORIA

A R C A

gerador de renda. Essa atividade, além de apresentar papel preponderante na
realidade socioeconômica e cultural da comunidade, apresenta enorme potencial como processo produtivo sustentável, devido às características ecológicas da região e biológicas da espécie.

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

COMPLEXO ESTUARINO LAGUNAR DE
CANANEIA, IGUAPE E PARANAGUÁ
(SÃO PAULO)

PESCADOS E
FRUTOS DO MAR

As mulheres da comunidade produzem deliciosos pratos com as ostras, como
a torta de ostra, o pão de ostra e a farofa de ostra, que, geralmente, são vendidas a turistas na comunidade.

i m p o r ta n c i a lo c a l
TÉCNICAS DE PESCA TRADICIONAIS

COM

O APOIO DE TÉCNICOS DA REGIÃO, FOI IM-

PLEMENTADA NA COMUNIDADE A TECNOLOGIA DE

“ENGORDA”

DE OSTRAS.

ESSA

FORMA DE MANEJO

MOSTROU-SE UMA ALTERNATIVA EFICAZ, POIS POSSIBILITOU A COMERCIALIZAÇÃO DURANTE O PERÍO-

DO DO DEFESO, ALÉM DE TER CONTRIBUÍDO PARA A
CONSERVAÇÃO DOS ESTOQUES DE OSTRAS JOVENS.

O PROCESSAMENTO É DADO A PARTIR DO MOMENTO
EM QUE AS OSTRAS ATINGEM O TAMANHO ADEQUADO PARA VENDA. AS OSTRAS SÃO LIMPAS E LEVADAS
PARA A COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE OSTRA
DE CANANEIA (COOPEROSTRA), ONDE PASSAM POR
UM PROCESSO DE DEPURAÇÃO, TORNANDO-AS ADEQUADAS AO CONSUMO.

PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO
MOLUSCO
IN NATURA, COZIDO, GRATINADO

A

ostra é um molusco bivalve de corpo suculento e conchas bastante irregulares. A ostra-do-mangue é nativa dos manguezais do
Brasil e vive nas águas salobras dos estuários, fixas às raízes dos
mangues. Também é conhecida como ostra-de-Cananeia por dois
principais motivos: além de a região apresentar uma alta produtividade do
molusco, com estoques bem conservados e qualidade propícia da água, foi
em Cananeia que se passou a explorar a espécie para fins comerciais.

A comunidade do Mandira tem como importante atividade produtiva o extrativismo no mangue, sendo a ostra (Crassostrea brasiliana) o principal recurso

Cananeia está no litoral sul de São Paulo, e apesar de o consumo ser de longa
data, o extrativismo comercial da ostra tem apenas algumas décadas. Inicialmente, ocorria de forma não controlada e sem preocupação com a manutenção dos estoques. O interesse comercial também não era tão grande, e o
escoamento difícil, de forma que os baixos preços pagos por dúzias de ostras
começaram a levar a uma intensificação nas coletas por parte daqueles que
tiravam sua renda da atividade.
A comunidade quilombola do Mandira está estabelecida na área continental
do município desde o final do século XVIII. A comunidade tem como importante atividade produtiva o extrativismo no mangue, sendo a ostra o principal recurso gerador de renda. O principal meio de comercialização das ostras ocorre por meio da Cooperostra, que faz entregas nas grandes cidades próximas.

riscos e motivos para protege-lo
Com a suspensão do defeso pelo governo federal para algumas espécies, a ostra
corre o risco de desaparecer, pela fiscalização precária e a pesca indiscriminada.
Até então, o mercado só tinha aceitação para uma espécie exótica de ostra, a
Crassostrea gigas.
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146 OSTRA-ROLADEIRA

usos gastronomicos tradicionais

Crassostrea sp.

B R A S I L
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i m p o r ta n c i a lo c a l
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G O S T O

Considerado o único fiorde (vale rochoso inundado pelo mar) tropical brasileiro, o Saco do Mamanguá é uma grande reserva de deposição da fauna
marinha, na qual várias espécies se concentram para procriar, em uma longa
reentrância que avança 8 km pelo interior da costa, cercado de montanhas
cobertas de Mata Atlântica.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

SACO DO MAMANGUÁ,
MUNICIPIO DE PARATY
(RIO DE JANEIRO)

PESCADOS E
FRUTOS DO MAR

riscos e motivos para protege-lo

TÉCNICAS DE PESCA TRADICIONAIS

DEPOIMENTOS

CONTAM QUE É PRECISO UTILIZAR

UMA PÁ PARA ESCAVAR PARTE DA AREIA E RETIRAR
A OSTRA SOTERRADA.

O MOLUSCO, AO QUE PARECE,

ADQUIRE PROPORÇÕES GIGANTESCAS, SE NÃO FOR
RETIRADO ENQUANTO MUITO JOVEM.

PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO
MOLUSCO
IN NATURA, COZIDO

A

ostra-roladeira é um molusco bivalve, de grandes dimensões, que
aparece em determinados períodos do ano na costa da região conhecida como Saco do Mamanguá.

De acordo com moradores locais, a ostra recebe esse nome por
aparecer próxima à costa “rolando” pela ação das águas.

Comunidades tradicionais, que vivem da pesca, do turismo e do artesanato dividem a região com pousadas e algumas casas de alto luxo, inclusive de construção ilegal.
O produto único está desaparecendo na região devido à coleta intensiva e prematura, fora dos períodos aconselhados. A ostra-roladeira faz parte da memória
dos habitantes mais velhos da região, que contam com pesar a situação atual do
molusco.
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S U D E S T E

A ostra-roladeira pode ser consumida crua ou cozida, como nos pratos e preparações tradicionalmente destinados às ostras comuns. Devido a sua grande
dimensão, oferece possibilidades gastronômicas interessantes, sabor e textura únicos.
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147 PALMITO-JUÇARA
Euterpe edulis Mart.
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B R A S I L

O palmito-juçara é cortado e fatiado para a venda e o miolo é vendido fresco
na hora ou para restaurante e pousada próximos. Esse produto precioso e raro
só pode ser consumido após 8 a 10 anos, quando é cortado e vendido pelo
equivalente a poucos dólares.

G O S T O

|

usos gastronomicos tradicionais

D O

O palmito-juçara é tradicionalmente comido cru com mel, pois não se usa sal
ou açúcar na culinária guarani. Também pode ser cozido, assado em fogueira
ou frito.

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA

A R C A

Tradicionalmente, a palmeira-juçara era usada na totalidade: as folhas eram
usadas para se fazer camas e cadeiras; a madeira, para construir casas, e as
bagas para se fazer um suco acidífero.

LEGUMES, VERDURAS
E HORTALIÇAS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

RESERVAS GUARANI DO
SILVEIRA E BOA VISTA
(SÃO PAULO)

BIOMA

MATA ATLÂNTICA

SAZONALIDADE

A ÁRVORE DEVE TER PELO MENOS 8 A 10
ANOS, ANTES DE O MIOLO SER REMOVIDO.

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

UM POUCO MAIOR E MAIS VISTOSO
QUE OUTROS TIPOS DE PALMITO.

SUAVE

PALMITO
IN NATURA, COZIDO,

CONSISTÊNCIA

ASSADO EM FOGUEIRA,
FRITO

MACIO E CARNUDO

A

palmeira-juçara cresce no coração da mata, requer pouca luz solar
e não precisa de fertilizantes ou de outros tratamentos. A árvore tem um tronco reto, fino, branco-acinzentado, que pode atingir
uma altura de até 15 m. Duas vezes por ano, as sementes são colhidas, geralmente por crianças, que podem escalar o tronco da palmeira com
facilidade. Ao chegar ao topo da árvore, elas arrancam os galhos largos de
bagas roxas, para expor o tronco e remover o miolo.

O Brasil tem uma extraordinária diversidade agrícola, gastronômica e cultural.
Existem 210 grupos indígenas vivendo no país, e o guarani é um dos povos
com maior população. Seus membros vivem no Sudeste, em parte do Sul e no
Centro-Oeste. A agricultura é baseada no cultivo de batata-doce, mandioca,
milho e o palmito, o miolo do tronco da palmeira. A espécie de palmito mais
tradicional e saborosa vem do juçara, que cresce naturalmente na área remanescente da Mata Atlântica, no sul do Brasil.
Nos últimos anos, a aldeia guarani Ribeirão Silveira, localizada no município
de São Sebastião, construiu pequenos viveiros na floresta para ajudar a reviver as populações de palmeiras nativas. Os viveiros são especializados em
palmeiras-juçara, mas lá também se cultiva a jerivá e outras espécies. O reflorestamento da Mata Atlântica com essas palmeiras possibilita que os guaranis
restaurem lentamente a quantidade de suas palmeiras tradicionais.

riscos e motivos para protege-lo
O juçara é a espécie que está correndo o maior risco. O palmito é extraído de
maneira sustentável com mão de obra dos índios guarani somente em algumas áreas. A maior parte do palmito é removida por meio de métodos não
sustentáveis de extração, executados por palmiteiros que não são indígenas
no litoral Norte, litoral Sul e Vale do Ribeira, uma das regiões mais pobres do
estado de São Paulo.
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148 PEQUI

(PEQUI-DO-CERRADO, JIQUIÁ, PIQUIARANA)
Caryocar brasiliense A.St.-Hil.

B R A S I L
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CATEGORIA

A R C A

pequizeiro é uma planta comum do Cerrado brasileiro, distribuído pelos estados de Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de janeiro, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal.

REGIÕES

SUDESTE

CENTRO-OESTE /
NORDESTE / NORTE

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

MINAS GERAIS

CERRADO

i m p o r ta n c i a lo c a l

SAZONALIDADE

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO GRANDE, VERDE, REDONDO,

ADOCICADO

COM UMA POLPA AMARELA QUE

FRUTO

ENVOLVE O CAROÇO DURO E

PARTIDA A CASCA,
ENCONTRAM-SE, EM CADA FRUTO DE

ESPINHOSO.

IN NATURA, CONSERVA,

UMA ATÉ QUATRO AMÊNDOAS TENRAS,

CONSISTÊNCIA

BRANCA OU RÓSEA.

SUCULENTA

ENVOLTAS POR UMA POLPA AMARELA,

O

O pequi é uma fruta de grande importância na região norte de Minas Gerais,
onde o extrativismo de seus frutos é de grande relevância para a alimentação
do sertanejo, além de ser uma importante fonte de renda.

DE JANEIRO A ABRIL

COLHEITA

O pequi pode ser consumido in natura, assim que estiver maduro. E pode também ser transformado em conserva, óleo, licor, doce ou ser congelado. O óleo
de pequi é obtido por processo artesanal de extração, por despolpamento do
fruto cozido e posterior separação óleo-polpa, por imersão em água refrigerada. É o processo utilizado pelas comunidades tradicionais da região, que
se utilizam do óleo principalmente para consumo doméstico, como alimento
(óleo para fritura ou azeite) e como fitoterápico. O pequi caracteriza os pratos
da culinária regional, sendo muito apreciado para uso nos preparos de arroz,
frango e feijão, conferindo-lhes um gosto adocicado.

DOCE, LICOR, ÓLEO

pequizeiro é uma árvore nativa do Cerrado brasileiro, medindo até
10 m de altura de troncos tortuosos e casca áspera e rugosa. O
fruto, do tamanho de uma pequena laranja, está maduro quando
sua casca verde-amarelada amolece. Entre janeiro e abril, época
da frutificação, o ar da região e das cozinhas do Cerrado recende ao perfume
desprendido pelo pequi. Cada planta fornece em média 6 mil frutos ao ano. O

Altamente calórico, além do sabor perfumado e único, que faz com que seja
usado como ingrediente e condimento no preparo de vários pratos. A polpa
do pequi contém uma boa quantidade de óleo comestível (cerca de 60%) e é
rico em vitamina A e proteínas. Dessa forma, é também importante elemento
na complementação alimentar e na nutrição. A amêndoa do pequi, pela alta
porcentagem de óleo que contém e por suas características químicas, pode
ser também utilizada com vantagem na indústria cosmética, para a produção
de sabonetes e cremes.

riscos e motivos para protege-lo
O desenvolvimento das mudas é lento e a fragmentação das áreas do Cerrado, principalmente pelo plantio de soja e eucalipto, bem como pelo extrativismo intenso, colocam em risco a conservação do pequizeiro e de toda a flora
e fauna nativa desse bioma.
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149 PEROÁ
(PEIXE-PORCO)

Seus dentes fortes e afiados permitem que abra as cascas duras dos ouriços e
estrelas do mar. Costuma aparecer em pequenos grupos e eventualmente em
cardumes. Os peixes adultos atingem até 60 cm e são conhecidos por resistir
bravamente à captura pela pesca, arrebentando as linhas e até mordendo os
pescadores.

Balistes capriscus Gmelin

B R A S I L
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O peroá é tradicionalmente oferecido inteiro ou em filés empanados e fritos,
acompanhados de farofa, banana frita e salada de cebola e tomate cru. Tem
carne branca e macia, de sabor suave. Quando frito, forma uma casca crocante e saborosa, que contrasta com a carne úmida por dentro.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

ESPÍRITO SANTO / RIO DE JANEIRO

PESCADOS E
FRUTOS DO MAR

TÉCNICAS DE PESCA TRADICIONAIS

TRADICIONALMENTE, OS PESCADORES DO LITORAL
SUDESTE UTILIZAM A “PARGUEIRA” PARA A CAPTURA
DO PEROÁ. EM PEQUENAS EMBARCAÇÕES, OS PESCADORES SE DESLOCAM ATÉ PONTOS CONHECIDOS,
ATRAEM OS PEIXES COM UMA MISTURA DE CRUSTÁCEOS TRITURADOS, E LANÇAM AS PARGUEIRAS

EM ÁGUA, LINHAS-DE-MÃO COM VÁRIOS ANZÓIS,
ISCADAS COM PEDAÇOS DE PEIXE.

ATUALMENTE,

GRANDE PARTE DO SETOR PESQUEIRO SUBSTITUI OS

APETRECHOS TRADICIONAIS PELO CHAMADO PUÇÁ-

GRANDE, MAIS EFICIENTE, PORÉM POUCO SELETIVO,
CAUSANDO A SOBREPESCA.

PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO

i m p o r ta n c i a lo c a l
O peroá costumava ser encontrado com abundância no litoral do Espírito Santo e, além de um recurso importante para a economia local, tornou-se, popularmente, o peixe símbolo da região.
Pescadores da região de Marataízes, no litoral do estado, sobrevivem há décadas da economia do pescado, entre os quais o peroá é o mais procurado
por restaurantes e turistas.
Os proprietários de quiosques do litoral capixaba lamentam a falta do peixe,
que representa o prato tradicional do cardápio, e buscam, como alternativa, a
importação do peixe de outros estados.

PEIXE INTEIRO OU EM FILÉS
FRITO

O

peroá é um peixe marinho que ocorre na região tropical e temperada dos oceanos Índico, Pacífico e Atlântico. É uma espécie demersal, o que significa que mesmo sendo um bom nadador, passa
boa parte do tempo nos substratos arenosos do fundo do mar. Tem
hábitos diurnos e alimentação carnívora, à base de invertebrados, crustáceos
e moluscos.

riscos e motivos para protege-lo
Devido à pesca intensiva, a captura dos peixes ainda muito jovens e as pesquisas para exploração de petróleo na região, essa espécie encontra-se ameaçada e é cada vez mais rara em seu ambiente natural.
um estudo publicado pelo Boletim do Instituto de Pesca do Governo de São
Paulo, relata que o peroá tem sido alvo de intensa captura pela frota industrial nas últimas décadas, com seus estoques e manutenção da espécie gravemente prejudicados, e recomenda aos órgãos de gestão e ordenamento
pesqueiro a inclusão de Balistes capriscus nas listas oficiais de espécies ameaçadas de sobre-explotação.
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(AROEIRA, AGUARAÍBA, CAMBUÍ,
FRUTO-DE-SABI, CORAÇÃO-DE-BUGRE)
Schinus terebinthifolia Raddi

B R A S I L
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150 PIMENTA-ROSA

usos gastronomicos tradicionais

D O

G O S T O

|

Quando utilizada como condimento, a pimenta-rosa é bastante versátil, podendo ser empregada na preparação de pratos doces e salgados, além de
geleias, compotas e molhos. Destaca-se a utilização com peixes, devido às
notas muito aromáticas e leves. Os chás (infusões), seja das bagas ou das
folhas, bem como os óleos essenciais, se referem em maior número a tratamentos medicinais, podendo ser ingeridos ou aplicados diretamente sobre
ferimentos.

CATEGORIA

A R C A

altitude. Pode ser utilizada das mais diversas formas, desde como condimento para preparações culinárias até como cosmético e medicamento. Quando
empregada seguindo as tradições indígenas de onde a planta é encontrada,
apresenta propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e bactericidas.

REGIÕES

SUDESTE

CENTRO-OESTE /
NORDESTE / SUL

CONDIMENTOS E
ESPECIARIAS

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

ESPÍRITO SANTO

MATA ATLÂNTICA

SAZONALIDADE

DE JANEIRO A JULHO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO

GRÃOS PEQUENOS E REDONDOS,
DE COR ROSA-VIBRANTE.

FRUTADO E MUITO
FRAGRANTE. PODE TER

MOÍDO FRESCO,
CHÁS

TRAÇOS DE ADSTRINGÊNCIA
E AMARGOR.

A

CONSISTÊNCIA

FOLHAS

CROCANTE

ÓLEOS ESSENCIAIS

pimenta-rosa é o fruto de uma planta de formação arbustiva bastante conhecida como aroeira e que, depois de seco, se torna facilmente quebradiço, mas detém características aromáticas e de
sabor muito interessantes. Ocorre naturalmente de Pernambuco
ao Rio Grande Sul, além de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, em várias formações vegetais, mas principalmente na restinga litorânea e na vegetação de

i m p o r ta n c i a lo c a l
Relatos datados por volta do ano de 1600, dão conta de que a planta era
utilizada como odorífero, por causa de sua resina e do óleo obtido da destilação das folhas frescas, que também serviam para afastar moscas domésticas.
Também tem importante uso ritualístico nos candomblés, como balsâmico.
Além disso, a aroeira está estreitamente ligada à tradição popular de toda
a região onde se encontra a planta. E a exploração comercial, bem como a
utilização medicinal da aroeira caracterizam grande parte das atividades de
diversas aldeias da etnia tupiniquim na reserva indígena de Aracruz, interior
do estado do Espírito Santo.

riscos e motivos para protege-lo
Com a permanente ameaça ao ecossistema da Mata Atlântica, seja por meio
do desmate ou de queimadas, bem como pela ocupação irregular e a exploração dos recursos naturais, a continuidade da pimenta-rosa como espécie é
afetada, assim como tantas outras espécies animais e vegetais ao longo da
sua ocorrência. logo, proteger a mata e os conhecimentos tradicionais ligados
à produção de frutos que preservam o ecossistema é de fundamental importância para a manutenção da biodiversidade local.
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N.

151 PITANGA
Eugenia uniflora L.
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Os frutos são muito apreciados por animais silvestres, que funcionam como
grandes dispersores de sementes.

|
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D O

G O S T O

As folhas e os brotinhos mais jovens, de coloração avermelhada, são macios e
saborosos. Quando verdes, são bastante aromáticos e podem ser batidos no liquidificador com sucos ou fatiados finamente para usar como tempero de sopa,
moqueca, como condimento em limonada, suco, refresco, caipirinha e outros.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

SUDESTE

MINAS GERAIS

MATA ATLÂNTICA

SUL

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

SAZONALIDADE

DE OUTUBRO A JANEIRO

COLHEITA

VISUAL

SABOR

FRUTO

FRUTOS PEQUENOS (3 A 4 CM
DE DIÂMETRO), GLOBOSOS, COM
CAROÇO CENTRAL (DRUPA). PODEM
TER COLORAÇÃO LARANJA-CLARA,
VERMELHA OU PRETA (MAIS RARA),
DEPENDENDO DA VARIEDADE.

DOCE OU ÁCIDA, PODE

IN NATURA, SUCOS,

A

Os frutos maduros dão origem a geleia, molho, licor, vinagre, quando cozidos;
e a suco, vitamina e sorvete, quando frescos.

i m p o r ta n c i a lo c a l
MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL

As folhas mais velhas são mais fibrosas, mas podem ser fatiadas e usadas para
temperar arroz, curries, pratos com peixes e aves ou batidas no liquidificador
para incrementar sucos.

SER ADSTRINGENTE

GELEIAS, CONSERVAS

CONSISTÊNCIA

FOLHAS,
BROTINHOS

FIRME E SUCULENTA

CONDIMENTO

pitangueira é uma árvore frutífera, que até alguns anos costumava
ser muito comum nos pomares domésticos de todo o país, assim
como nas calçadas das cidades em áreas onde a planta ocorre
naturalmente.

A palavra “pitanga” vem do termo tupi antigo ybápytanga, que significa “fruto
avermelhado” (ybá, “fruto” + pytang, “avermelhado” + a, sufixo), em referência à
cor mais comum do fruto.

A tradição popular atribui qualidades terapêuticas às infusões feitas com as
folhas verdes ou secas da pitangueira (chá de pitanga ou chá de pitangueira),
usada para tratar cefaleia, desinteria, reumatismo, febre, vermes e como calmante. Entre os princípios ativos estão taninos, sais de cálcio, ferro, vitamina
C, entre outros.
A pitangueira era parte da paisagem e do ambiente doméstico de sítios, fazendas e chácaras, calçadas urbanas e quintais de zonas residenciais. Os caroços volumosos, o contraste do doce com o ácido da escassa polpa, o perfume e as safras abundantes, certamente marcaram a frutificação da pitanga
na memória de várias gerações.

riscos e motivos para protege-lo
Com a mudança dos hábitos e maior densidade populacional nas cidades,
a pitangueira desapareceu da maioria dos quintais e calçadas brasileiras, de
onde podiam ser colhidas e degustadas diretamente do pé. O fruto delicado
não suporta o transporte e, por isso, não chega até os mercados pela grande
distribuição.
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N.

Característica da Mata Atlântica, é uma árvore semidecídua (perde parte de
suas folhas durante o ciclo anual), com o tamanho variando de 6 a 12 m. De
fácil multiplicação e plantio, a pitangueira se dá bem em quase todo tipo de
solo, incluindo os terrenos arenosos junto às praias e os terrenos secos. Ela
pode ser usada na recuperação de áreas degradadas, inseridas ao interno de
sistemas agroflorestais.

152 PITANGATUBA
Eugenia selloi B.D.Jacks.
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A pitangatubeira é uma árvore arbustiva com cerca de 2 m de altura, folhas
verde-escuras de formato pontiagudo e textura semelhante à do couro. É bastante adaptável a diversos tipos de solo e pode ser cultivada em pomares e
até em vasos (residências).

G O S T O

|

A pitagantuba é um fruto bastante semelhante à pitanga, diferenciando-se no
tamanho e no sabor. Mede cerca de 4 cm de comprimento e 3 cm de largura,
mas é comum encontrar exemplares maiores, com até 7 cm. Por isso, a denominação de pitanga gigante.

D O

usos gastronomicos tradicionais
CATEGORIA

A R C A

peculiares, que servem de berçário a uma grande diversidade de espécies e
ponto de pouso para aves migratórias.

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

SUDESTE

ESPÍRITO SANTO /
RIO DE JANEIRO

MATA ATLÂNTICA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

A pitangatuba tem sabor agridoce, entre o ácido e o adocicado, polpa suculenta, que se desprende facilmente de sua pequena semente arredondada e
perfume forte e característico das frutas da mesma família (Myrtaceae).
O fruto é comumente ingerido in natura ou beneficiado em forma de suco,
sorvete, doce e geleia.

SAZONALIDADE

DE NOVEMBRO A JANEIRO

COLHEITA

i m p o r ta n c i a lo c a l
MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

MAIOR QUE A PITANGA, DE COR
AMARELADA. MEDE CERCA DE
4 CM DE COMPRIMENTO E 3
CM DE LARGURA, MAS É COMUM

AROMA INTENSO, SABOR

ENCONTRAR EXEMPLARES MAIORES,
COM ATÉ

7 CM.

AGRIDOCE

FRUTO
IN NATURA, DOCES,

GELEIAS, SORVETES,
CONSISTÊNCIA

SUCOS

MACIO E DELICADO

A

É um fruto que costumava ser consumido pelas comunidades das regiões da
costa do Sudeste, sejam pescadores, agricultores, extrativistas e até turistas
e moradores das cidades litorâneas. Fruto espontâneo, de aparência exuberante, aroma intenso e característico, certamente não passava desapercebido
por quem encontrasse um pé na época da frutificação. Suas propriedades
nutricionais também fazem desse fruto um grande repositor de minerais e
vitaminas.

riscos e motivos para protege-lo
pitangatuba é uma fruta endêmica da Mata Atlântica brasileira, que
costumava ser encontrada em abundância nas regiões de restinga
do litoral entre o Espírito Santo e o Rio de janeiro.

Esse bioma, hoje muito ameaçado, é caracterizado por planícies litorâneas ricas em sedimentos, antigamente cobertas por oceanos. Nessas zonas úmidas e salobras, formaram-se ecossistemas com fauna e flora bastante

Apesar do imenso potencial gastronômico e comercial, a pitangatuba encontra-se ameaçada pela drástica redução das áreas de restinga, causada pela
urbanização do território. Dessa forma, a quantidade disponível na natureza se
reduz constantemente, colocando em risco uma fruta de sabor especial, cuja
identidade está associada a uma fantástica biodiversidade brasileira, o litoral.
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153 POROROCA

como mandiopã é o primeiro produto no estilo “salgadinho de saquinho” fabricado no Brasil.
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São petiscos de polvilho, fritos, torradinhos, expandidos, diversificadamente
elaborados com massa de batata, mandioca ou fubá. De sabor neutro e textura crocante, e recebe muito bem qualquer tempero ou condimento acrescentado à massa ou após a fritura.

G O S T O

|

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

D O

A pororoca é fruto do saber fazer e da paciência: ao utilizar ingredientes simples e populares, consegue-se produzir um alimento de sabor e textura únicos, que surgiu e se difundiu muito antes de sua transformação em produto
da indústria.

CATEGORIA

PÃES, DOCES E BISCOITOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

SÃO PAULO
MINAS GERAIS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

O POLVILHO COM FUBÁ E ÁGUA, EM BANHO-MARIA.

DEPOIS
5

DE JUNTAR A MASSA, É NECESSÁRIO FAZER ROLINHOS, COZINHAR POR

MINUTOS EM ÁGUA FERVENTE, E DEIXAR SECAR POR DOIS DIAS EM LUGAR
FRESCO.

PARA

CONSUMIR, CORTE EM PEDAÇOS E FRITE.

A

FEITURA DO

riscos e motivos para protege-lo

POROROCA FAZ COM QUE A MASSA FINA E TRANSLÚCIDA SE TRANSFORME
EM UMA CASQUINHA CROCANTE, COMO TORRESMO.

MODALIDADE DE CONSUMO

MASSA FRITA CONSUMIDA COMO “CHIPS”. PODE SER SERVIDO COMO PETISCO,

COMO ACOMPANHAMENTO DE PATÊS, DE MOLHOS E DE OUTROS PRATOS, OU ATÉ EM
PRATOS SOFISTICADOS, PARA O CONTRASTE DE TEXTURAS.

N

Essa nova versão não alcançou muito sucesso e, recentemente, a pororoca
passou a ser novamente produzido com o nome e a receita originais.

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

MISTURE
POLVILHO
BATATA OU FUBÁ

Data de 1954 sua primeira comercialização em maior escala, mas, antes disso,
o preparo desse biscoito crocante era feito em ambiente domestico. uma versão industrializada do produto foi comercializada no Brasil até 1990. A fábrica
fechou, e após algum tempo, um produto similar, apareceu no mercado. Esse
produto era acrescido de sabores como queijo, bacon e camarão.

o início dos anos 1930, as pororocas, foram inventadas em limeira,
São Paulo. A repercussão dessa guloseima foi tanta que ela foi logo
levada à indústria e fabricada em grandes quantidades até alcançar a consagração nacional. A pororoca, conhecida popularmente

Devido a sua preparação trabalhosa e ante a grande oferta de salgadinhos
e outros produtos industrializados, a pororoca tradicional, preparada apenas
com ingredientes naturais e sem aditivos químicos, sobrevive hoje somente
com base na insistência de algumas poucas pessoas que ainda detêm os segredos do preparo.
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154 QUEIJÃO DO
MORRO VERMELHO
N.

i m p o r ta n c i a lo c a l

B R A S I L
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D O
A R C A

riscos e motivos para protege-lo
Com a modernização dos costumes, o doce é encontrado somente em algumas festas regionais, sendo cada vez mais difícil de achar.
CATEGORIA

PÃES, DOCES E BISCOITOS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

DOCE DE LEITE
OVOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

MORRO VERMELHO,
DISTRITO DE CAETÉ
(MINAS GERAIS)
M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

PARA SE PRODUZIR O QUEIJÃO, INICIA-SE COM A FABRICAÇÃO DO DOCE
DE LEITE, COM LEITE FRESCO DE VACA E AÇÚCAR. UMA VEZ PRONTO, O
DOCE É MISTURADO E BATIDO COM OVOS CAIPIRAS, COLOCADO EM FORMAS UNTADAS E ASSADO EM BANHO-MARIA NO FORNO A LENHA, POR
ATÉ 6 HORAS. DE ACORDO COM OS DADOS REGISTRADOS NO PORTAL
DOS BENS MATERIAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS, O
COZIMENTO É FINALIZADO COM A RETIRADA DO FORNO DA VASILHA COM O
DOCE, QUE, EM SEGUIDA, É TAMPADA E COBERTA DE BRASAS.

MODALIDADE DE CONSUMO

CONSUMIDO COMO SOBREMESA OU LANCHE, EM FATIAS.

O

queijão é um doce produzido a partir da mistura de doce de leite e
ovos, de cor marrom e consistência semelhante à do pudim, assado em banho-maria e consumido frio.
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Em Morro Vermelho, distrito de Caeté, o doce é produzido há várias gerações,
representa uma iguaria popular entre os moradores, e é comercializado em
todo o município. A receita parece ter origem e influência portuguesa e os
antigos moradores contam que o nome vem das formas de queijo que costumavam ser utilizadas como molde em sua preparação. O doce é consumido
como sobremesa ou lanche nas casas dos moradores de Morro Vermelho, e
também comercializado em restaurantes, lanchonetes e feiras, geralmente
cortado em fatias. Muito procurado nas festas religiosas e nas comemorações
locais, são poucos os produtores que dão continuidade à preparação dessa
tradicional iguaria.
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155 QUEIJO ARAXÁ
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O queijo araxá artesanal tem uma cor e um sabor particulares, pasta uniforme
e está livre de corantes e conservantes. É produzido com leite de vaca integral
e cru, sal, e leite dos dias anteriores, chamado pingo. A consistência varia de
semiduro a macio e amanteigado. Sua cor é o branco e é uniforme. Tem um
sabor agradável e ácido, casca fina, amarelada e sem rachaduras. Tem uma
forma cilíndrica de 4 a 6 cm de altura e pesa de 1 a 1,2 kg. Também podem
ser encontrados queijos de outros pesos e formas, à medida que evoluem as
práticas do mercado e dos produtores.

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

D O

Sua técnica de produção foi legalmente definida por legislação de Minas Gerais, em 2002, como elementos tradicionais e característicos do território. A
produção de queijo típico araxá ocorre nas cidades de Campos Altos, Conquista, Ibiá, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Sacramento, Santa juliana, Tapira, uberaba e Araxá.
CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

MINAS GERAIS

QUEIJOS E LATICÍNIOS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

LEITE CRU DE VACA
SAL
PINGO

APÓS A ORDENHA, O COALHO E O PINGO SÃO ADICIONADOS AO LEITE.
DEPOIS DE COAGULAR DURANTE 90 MINUTOS, A MISTURA É QUEBRADA
E MISTURADA PARA SEPARAR O SORO. O QUEIJO É COLOCADO EM FORMAS PLÁSTICAS E PRESSIONADO ATÉ O SORO SER DRENADO. O QUEIJO
É SALGADO DE UM LADO POR 6 A 12 HORAS. NESSE PONTO, O PINGO É
COLETADO, A FORMA É VIRADA E SALGADA DO OUTRO LADO. NO SEGUNDO
DIA, O QUEIJO É REMOVIDO DA FORMA E COLOCADO NA PRATELEIRA, PARA
O ENVELHECIMENTO. UMA VEZ PRONTO, É ROTULADO E VENDIDO FRESCO
(5 A 10 DIAS APÓS A PRODUÇÃO) OU APÓS O ENVELHECIMENTO COMPLETO (CERCA DE 22 DIAS).
MODALIDADE DE CONSUMO

PETISCOS E APERITIVOS, RALADO EM PÃES DE QUEIJO.

N

o Brasil, em diversas regiões, existem queijos tradicionais feitos de
leite cru. Eles são fabricados há centenas de anos em pequena escala, como é o caso dos queijos minas artesanais canastra, salitre,
araxá e serro, em Minas Gerais.

O queijo araxá tradicionalmente é consumido envelhecido, pelo transporte
ser demorado do interior até as cidades, transportados por burros.
Em Araxá, encontra-se o Museu do Queijo Artesanal de Minas, onde são exibidas antigas formas de madeira usadas por produtores artesanais.
Atualmente, cerca de 1.500 produtores fazem o queijo. Quase todos têm de
vender de forma não oficial, se não forem membros do Instituto Minas Gerais
de Agricultura (IMA). A maioria dos produtores faz de 5 a 30 kg de queijo por dia.

riscos e motivos para protege-lo
Ao longo do tempo, e com a construção de complexos industriais na região,
a produção de queijo sofreu mudanças, particularmente no que se refere aos
tempos de envelhecimento. No entanto, nunca foi completamente abandonada e continua ainda hoje a ser identificada como uma importante fonte de
renda. O IMA, que promove as vendas de queijos, exige que os fabricantes
adaptem suas instalações aos padrões governamentais, o que muitos deles
não conseguem fazer.
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156 QUEIJO CABACINHA
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pacto. Seu sabor é simples e delicado, mais pronunciado com o envelhecimento. É feito com o leite de vaca inteiro, cru. É usado coalho industrial (líquido ou em pó) derivado do estômago da vaca. O gado é criado em pastagens,
com forragem constituída por gramas de Hyparrhenia rufa, Melinis minutiflora
e Brachiaria.

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

D O

G O S T O
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Esse queijo geralmente é consumido fresco, conservado sob refrigeração,
enquanto uma pequena parte é deixada para o envelhecimento, para uso na
culinária, na produção de biscoitos, sanduíches de queijo e outros produtos.
As técnicas de produção e o queijo foram adaptados e espalhados principalmente na região do Alto jequitinhonha. A produção foi adaptada às condições
climáticas, à técnica e aos recursos locais, dando vida a um queijo particular
que rapidamente se tornou o símbolo da produção local, adquirindo uma importância social e econômica. É vendido em supermercados e mercados de
fazendeiros, bem como em estandes à beira da estrada.
CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

JEQUITINHONHA O TERRITÓRIO
ALTO JEQUITINHONHA
(MINAS GERAIS)

QUEIJOS E LATICÍNIOS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

O

LEITE CRU É FILTRADO EM UM PEDAÇO DE PANO.

A COALHADA

É ADI-

CIONADA E, OCASIONALMENTE, TAMBÉM O SORO DE LEITE, DEIXADA A
DESCANSAR POR CERCA DE

LEITE CRU DE VACA
COALHO
SAL

1 HORA. A COALHADA É QUEBRADA E DEIXADA

A DESCANSAR POR ALGUNS MINUTOS. IMEDIATAMENTE, É MISTURADA COM
UMA COLHER, PARA SEPARAR A MASSA SÓLIDA DO SORO.

A PASTA É DRE-

NADA EM UM PANO E PRESSIONADA, DEIXADA À TEMPERATURA AMBIENTE
ATÉ O DIA SEGUINTE, QUANDO PEQUENAS PORÇÕES DA PASTA SÃO COLOCADAS EM UM RECIPIENTE E LAVADAS. A PASTA É MOLDADA, COLOCADA EM
UM BALDE OU EM UMA CUBA DE SALMOURA PARA SALGAR.

MODALIDADE DE CONSUMO

FRESCO, OU NA PREPARAÇÃO DE BISCOITOS, SANDUÍCHES E PÃES.

Q

ueijo cabacinha é um queijo branco amarelado, e cor de palha
amarela quando envelhecido. Seu formato se assemelha a uma
pequena abóbora (cabaça), com aparência do número 8, com a
menor esfera no topo. É um queijo de coalho esticado, liso e com-

riscos e motivos para protege-lo
A maior ameaça é a rigidez dos regulamentos de saúde, que exigem um investimento para adaptar as instalações locais de produção, com mudanças
estruturais e abandono de ferramentas e equipamentos tradicionais. Esses regulamentos foram criados com os padrões industriais em mente, relacionados
à produção em larga escala, e tornando difícil para os pequenos produtores
que então, trabalham em segredo.
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O queijo Canastra tradicional apresenta coloração branco-amarelada, com
casca amarelada, podendo apresentar trincas. Sua consistência é semidura
com tendência a macia, de natureza amanteigada e compacta. Seu formato é
cilíndrico, altura de cerca de 6 centímetros, diâmetro de 15 a 17 centímetros e
peso de 1 a 1,2 kg.
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Apresenta sabor ligeiramente ácido, não picante e agradável. O consumo se
dá, preferencialmente, após a cura ou maturação alcançada em 21 dias.
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CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BAMBUÍ, DELFINÓPOLIS, MEDEIROS,
PIUMHI, SÃO ROQUE DE MINAS,
TAPIRAÍ E VARGEM BONITA
(MINAS GERAIS)

SUDESTE
QUEIJOS E LATICÍNIOS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

PARA

A PRODUÇÃO DO QUEIJO

CANASTRA

O LEITE CRU É FILTRADO E

COLOCADO EM UM TANQUE, ONDE SERÃO ADICIONADOS O COALHO E O

PINGO (O SORO DO LEITE COALHADO DO DIA ANTERIOR, SERVE DE FERMENTO LÁTICO).

O

PROCESSO DE COAGULAÇÃO LEVA EM TORNO DE

90

MINUTOS, SENDO QUE LOGO APÓS A COALHADA É QUEBRADA E LIGEI-

LEITE CRU DE VACA
COALHO
SAL
PINGO

RAMENTE AGITADA COM UMA COLHER DE MADEIRA OU METAL.

O

SORO É

ENTÃO SEPARADO DA MASSA DO QUEIJO, QUE SERÁ DIVIDIDA NO PESO
CORRETO E COLOCADOS EM FORMAS DE APROXIMADAMENTE
RALMENTE FEITA DE PLÁSTICO.

DEPOIS

6

15

CM, GE-

DE SER COMPACTADA, A MASSA

DO QUEIJO É COBERTA COM SAL GROSSO MARINHO.

APÓS

PELO MENOS

HORAS O “PINGO” É COLETADO PARA A PRODUÇÃO DO DIA SEGUINTE

E AS PEÇAS DE QUEIJO VIRADAS PARA SALGAR DO OUTRO LADO.

NO DIA

SEGUINTE O SAL QUE NÃO PENETROU NO QUEIJO É RETIRADO E AS PEÇAS
SÃO GIRADAS MAIS UMA VEZ.

UM

OU DOIS DIAS DEPOIS, O QUEIJO É

O queijo Canastra Real ou Canastrão, produzido nos municípios de Medeiros,
São Roque de Minas e Vargem Bonita, possui maturação mais longa que pode
chegar a vários meses, um sabor mais pronunciado e apresenta diâmetro de
26 a 30 centímetros, altura de 7 a 8 centímetros e peso que varia de 5 a 7 kg.
Segundo a memória local, este queijo era produzido antigamente para ocasiões especiais, como as visitas de autoridades da Igreja, do Império ou da
Capitania.
A ausência de uma legislação adequada à pequena produção acaba por empurrar toda a cadeia para a informalidade, não garantindo rastreabilidade dos
produtos e apresentando riscos ligados à falta de segurança alimentar. Por
outro lado, a iguaria é um dos mais legítimos representantes da gastronomia
mineira, tombada como Patrimônio Cultural e Imaterial Brasileiro, e certificada
pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) com o selo Indicação
Geográfica (IG), na modalidade Indicação de Procedência (IP), que garante
sua origem.

RETIRADO DAS FORMAS E LEVADO PARA MATURAÇÃO EM PRATELEIRAS DE
MADEIRA E AMBIENTE BEM VENTILADO.

MODALIDADE DE CONSUMO

riscos e motivos para protege-lo

CONSUMIDO FRESCO, CURADO OU MEIO CURADO.

O

queijo Canastra é um produto artesanal tradicional da Serra da Canastra, Minas Gerais. Os municípios que integram o território dos
queijos Canastra são Bambuí, Delfinópolis, Medeiros, Piumhi, São
Roque de Minas, Tapiraí e Vargem Bonita. A produção anual é de
cerca de 4.500 toneladas e estima-se que 1.800 famílias produtoras estejam
envolvidas com a atividade, beneficiando em torno de 7.500 pessoas.

O queijo Canastra tem corrido perigo já que o conhecimento corre o risco de
desaparecer, pois muitos filhos de pequenos produtores rurais não querem
dar continuidade ao seu trabalho, pouco valorizado econômica e financeiramente. Alguns motivos levam a isto como a dificuldade de atender às exigências da legislação sanitária para a produção de laticínios.
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No inverno, às vezes os animais recebem alimentação suplementar. É usada
uma cultura de iniciação chamada pingo, feita do leite do dia anterior, coalho
de vitelo em pó ou líquido. A técnica de produção do queijo serro foi trazida
para o Brasil por colonos portugueses há mais de 300 anos e, desde então, foi
adaptada às condições e cultura locais e tornou-se uma importante fonte de
renda para os produtores rurais.

G O S T O
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O queijo do serro é feito nos municípios de Serro, Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas, Dom joaquim, Sabinópolis, Santo Antônio do Itambé,
Serra Azul de Minas, Rio Vermelho e Materlândia, no estado de Minas Gerais.
Como a produção é quase inteiramente informal, a estimativa é que a prática
envolva cerca de 1.000 pessoas. um pouco de queijo é mantido para o consumo pessoal. Dos vendidos, cerca de 10% são vendidos por uma cooperativa de
produtores rurais e 90% são vendidos a revendedores ligados a pequenas lojas e supermercados. uma quantidade muito pequena é vendida diretamente
pelos produtores aos consumidores.

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

MINAS GERAIS

QUEIJOS E LATICÍNIOS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

LEITE CRU DE VACA
PINGO
COALHO

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

DEPOIS

DE MISTURAR A COALHADA, O QUEIJO É PRESSIONADO E SAL-

GADO DURANTE

6

A

12

HORAS DE CADA LADO, DEPOIS REMOVIDO DOS

MOLDES DE PLÁSTICO PARA SECAGEM E ENVELHECIMENTO.

riscos e motivos para protege-lo

ALGUNS PRO-

DUTORES AINDA UTILIZAM FERRAMENTAS TRADICIONAIS DE MOLDES, PRATELEIRAS OU COLHERES DE MADEIRA QUE NÃO ESTÃO EM CONFORMIDADE
COM AS NOVAS LEIS FEDERAIS E ESTADUAIS.

MODALIDADE DE CONSUMO

O QUEIJO É MUITAS VEZES COMIDO FRESCO, OU DEPOIS DE TER ENVELHECIDO POR 3
A 5 DIAS EM PRATELEIRAS DE MADEIRA À TEMPERATURA AMBIENTE.

O

O queijo do serro foi adicionado ao registro do Patrimônio Imaterial pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais em 2002 e,
em 2008, pelo Instituto de Patrimônio Nacional.

queijo do serro é um queijo com cor amarelada, casca lisa, forma
cilíndrica, diâmetro de 13 a 15 cm e altura de 4 a 6 cm. Pesa de
700 a 1.000 g e tem sabor ligeiramente ácido. O queijo é feito de
leite de vaca cru integral, de animais alimentados com pastagem.

A ameaça mais importante para a existência do queijo do serro é a pressão
da nova legislação em saúde, que exige reformas estruturais e o abandono de utensílios e equipamentos tradicionais, impedindo a sobrevivência de
pequenos produtores que são obrigados a operar de forma clandestina ou a
abandonar a atividade.
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ras. Sabor salgado acentuado e, com a maturação, aroma de leite e gordura
acentuados.

|
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O queijo é elaborado a partir de leite de vaca cru integral oriundo, em maior
parte, de gado mestiço. Desde o século XIX, têm-se notícias de um queijo na
região com a designação “Parmesão da Mantiqueira”. Há duas versões para
sua origem: uma de que seria uma receita italiana e outra de que teria sido
trazida por um dinamarquês.

G O S T O
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D O

O parmesão da Mantiqueira é amplamente consumido pela população local,
derretido na chapa do fogão a lenha ou colocado na comida, como o popular
arroz com queijo, em que fatias de queijo são colocadas sobre o arroz, na
panela, no final do cozimento.

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

SERRA DA MANTIQUEIRA
(MINAS GERAIS)

QUEIJOS E LATICÍNIOS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

O

30 ºC, DEPOIS, O COALHO
QUANDO A TEMPERATURA CHEGA A
45 ºC, O SORO SE SEPARA DO LEITE, CRIANDO A MASSA DO QUEIJO.
DEPOIS, O QUEIJO É PRENSADO E DEIXADO NA SALMOURA POR 3 DIAS.
APÓS ESSE PROCESSO, O QUEIJO É LEVADO PARA A MATURAÇÃO, QUE
PODE SER DE ALGUNS DIAS A 6 MESES. A PRODUÇÃO DO QUEIJO É REALIZADA NAS TERRAS ALTAS DA SERRA DA MANTIQUEIRA, POR VOLTA DE
1.000 METROS DE ALTITUDE, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, AO LONGO
DA DIVISA COM OS ESTADOS DE SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.
LEITE CRU É AQUECIDO ATÉ CHEGAR A

E O FERMENTO SÃO ADICIONADOS.

LEITE CRU DE VACA
SAL
COALHO

MODALIDADE DE CONSUMO

FRESCO OU MEIA CURA.

O

parmesão da Mantiqueira é um queijo de cor amarelo-palha, com
crosta lisa e untuosa. Apresenta forma cilíndrica e redonda, com
superfície plana. Tem dimensão média de 15 a 30 cm. Sua massa
é compacta, amarelo-clara, com presença frequente de olhadu-

Até hoje, uma pequena parte da produção desse queijo é transportada em
lombo de burro por tropeiros que atravessam a Serra da Mantiqueira por trilha
acidentada para chegar a Visconde de Mauá, onde é tradicionalmente vendido aos moradores, em pequenas vendas e pousadas.
Não há informações precisas sobre os limites da produção desse queijo artesanal, mas alguns municípios produtores são Alagoa, Baependi, Cambuquira,
Carmo de Minas, Caxambu, Conceição do Rio Verde, Itamonte, Itanhandu, jesuânia, lambari, Olímpio Noronha, Passa Quatro, Pouso Alto, São lourenço,
São Sebastião do Rio Verde e Soledade de Minas.

riscos e motivos para protege-lo
A ameaça mais contundente à salvaguarda do queijo da Mantiqueira é a legislação, que impõe a pasteurização, a transformação da queijaria, o abandono
dos utensílios e dos equipamentos tradicionais de madeira, além de exigências estabelecidas segundo padrões industriais, e que inviabilizam a sobrevivência dos produtores, colocando-os em posição de clandestinidade.
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CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

SERRA DO SALITRE O
ALTO DO PARANAIBA
(MINAS GERAIS)

QUEIJOS E LATICÍNIOS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

O fabrico do queijo Serro do Salitre se originou como uma maneira de usar e
armazenar leite, especialmente em regiões montanhosas, onde o transporte
da matéria-prima sempre foi dificultado pelas condições da estrada. Com o
desenvolvimento do transporte e o acesso a equipamento de refrigeração,
esse hábito mudou e, hoje, geralmente, o queijo é consumido fresco ou ligeiramente envelhecido (de 7 a 21 dias). Recentemente, alguns produtores
começaram novamente a envelhecer os queijos por períodos mais longos. O
envelhecimento geralmente ocorre em prateleiras de madeira à temperatura
ambiente. um grande número de produtores ainda usa ferramentas caseiras
na fabricação de queijos.

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

riscos e motivos para protege-lo
LEITE CRU
COALHO
PINGO
SAL

O QUEIJO DO SALITRE CRU EM MINAS GERAIS, QUE INCLUI A REGIÃO DE
ALTO PARANAÍBA, REMONTA A MAIS DE DOIS SÉCULOS. A RECEITA BÁSICA
FOI TRANSMITIDA PELOS COLONIZADORES PORTUGUESES E INCLUIU LEITE
CRU, COALHO E SAL.
INICIADOR DE

OS NATIVOS DE MINAS GERAIS ADICIONARAM O
PINGO, FEITO A PARTIR DE SORO DE LEITE DO PRÓPRIO

QUEIJO, O QUE DÁ AO QUEIJO CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
ESPECÍFICAS.

MODALIDADE DE CONSUMO

HISTORICAMENTE, MATURADO. HOJE, É COMUM ENCONTRAR O QUEIJO FRESCO.

O

queijo Serro do Salitre ou Alto Paranaíba também é chamado localmente de queijo Minas, com a adição do nome da comunidade em
que é produzido. É um queijo artesanal feito de leite de vaca cru,
integral, coalho intustrial, pingo (uma cultura de microorgnismos

A produção de queijo está em declínio devido à diminuição do número de
produtores e ao aumento das áreas dedicadas à produção de café, milho, soja
e feijão na alta terra fértil, o que reduz as áreas de produção do queijo e terra
para pastagem do gado. As vendas desse queijo fora da área de produção
local são difíceis, pois é proibida a venda formal de queijos de leite cru.
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iniciante natural, que é um subproduto do queijo do dia anterior) e sal. Tem
casca fina, amarelada e forma cilíndrica, com uma altura média de 4 a 8 cm e
diâmetro de 15 a 17 cm, pesa de 1 a 1,3 kg. A pasta é compacta, de semimacia
a semidura em consistência, manteiga e cor amarelada. O sabor é ligeiramente ácido, mas não picante. O gado leiteiro utilizado, principalmente em sua
produção, é um cruzamento local chamado girolanda, que é alimentado principalmente com pastagem, na estação chuvosa, e silagem, na estação seca.

161 REQUEIJÃO
M O RENO

ser feito em formas retangulares ou cilíndricas e tamanhos variados, esse
queijo terá sempre uma textura compacta e sabor altamente pronunciado de
manteiga ligeiramente ácida. A cor é marrom opaco, variando de mais para
menos escuro, dependendo do produtor.
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Requeijão moreno é feito de leite cru de vacas do bioma da savana brasileira
chamado Cerrado, das raças fries-hollands veeslay, gir e girolando. Ainda que
muitos produtores se sintam pressionados em mudar para um sistema intensivo de criação, esses animais podem ser encontrados soltos no pasto.
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Como esse produto lácteo não é tecnicamente considerado um queijo, ele
não é preparado em instalações típicas de processamento. Em vez disso, muitas vezes, ele é feito em cozinhas sem ferramentas especiais. Alguns produtores continuam a cozinhar o produto em forno a lenha.

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

SERRA DO SALITRE O
ALTO DO PARANAÍBA
(MINAS GERAIS)

QUEIJOS E LATICÍNIOS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

LEITE INTEGRAL
COALHO
MANTEIGA

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

O QUEIJO É FEITO MEXENDO A COALHADA ENQUANTO COZINHA, CRIANDO
VEIAS DE COALHO MARROM COZIDO. ELE É FEITO DO LEITE QUE DESCANSOU POR 24 (OU ATÉ 72) HORAS PARA COAGULAR NATURALMENTE, MAS,
ÀS VEZES, TAMBÉM É ADICIONADA UMA PEQUENA QUANTIDADE DE COALHO.
NO PASSADO, O LEITE DESCANSARIA EM VASOS DE LATÃO OU ARGILA,
MAS HOJE ELES FORAM SUBSTITUÍDOS PRINCIPALMENTE POR METAL OU
PLÁSTICO.

DURANTE

A COAGULAÇÃO, O CREME QUE SOBE É REMOVIDO

E, DEPOIS, USADO PARA COZINHAR A MASSA DO QUEIJO.

O

COALHO É

SEPARADO DO SORO E DEPOIS FRITO, OU “QUEIMADO” COMO DIZEM OS
PRODUTORES, NO CREME SEPARADO.
CAR COMPACTA E ELÁSTICA.

TODA A MISTURA É AGITADA ATÉ FI-

MODALIDADE DE CONSUMO

FRITO NA MANTEIGA, CONSUMIDO COM PÃO E CAFÉ.

U

m dos nomes locais para o requeijão moreno é “frito na manteiga”, o que significa que o queijo de coalho é frito na manteiga e se
relaciona com a técnica de produção única usada para criar esse
produto. Enquanto o produto final difere entre os produtores e pode

O requeijão moreno foi amplamente consumido como parte do café da manhã até a década de 1970, no Alto Paranaíba, a oeste de Minas Gerais, em
parte do Triângulo Mineiro e nas regiões fronteiriças de Goiás. Não há uma
rede formal de produtores, e a maioria das vendas não é oficial, acontece
entre amigos, vizinhos e familiares, embora o queijo possa ser encontrado em
alguns mercados de rua, mesmo que não seja permitido.

riscos e motivos para protege-lo
O requeijão moreno é considerado um produto caro para fazer e comprar, e
exige habilidades e conhecimentos para fazê-lo, pois o processo de produção
não é muito padronizado. Infelizmente, também é comum encontrar produtos
vendidos sob o nome de requeijão moreno que foram adulterados com farinha de milho, com outras farinhas e outros queijos ralados misturados, reduzindo a reputação desse produto entre os consumidores.

351

S U D E S T E

N.

162 SI RI DES F IADO DA
I LHA DAS CA IE IR AS

B R A S I L

352

zais urbanos do mundo, conhecido como Mangue do lameirão, um berço de
imensa biodiversidade, que ocupa uma área de 891,83 hectares. A abundância
natural de peixes, crustáceos, moluscos, répteis, aves e pequenos mamíferos
permitiu que as comunidades locais encontrassem na pesca e na coleta um
importante meio de subsistência.
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A grande beleza natural dos mangues e a oferta gastronômica atraem moradores de Vitória e turistas, que chegam em busca das famosas casquinhas de
siri, da moqueca e da torta capixaba, um prato rico e fabuloso, que conta com
um festival inteiramente dedicado a seu preparo.
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As famílias desenvolveram a prática de desfiar o siri inicialmente para consumo próprio, mas o produto passou a ser bastante procurado por consumidores e donos de restaurantes a partir da década de 1970, com o crescimento e
a urbanização da região.
CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

ILHA DAS CAIEIRAS, VITÓRIA
(ESPÍRITO SANTO)

PESCADOS E
FRUTOS DO MAR

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

OS

SIRIS LIMPOS E FERVIDOS EM LATAS E SÃO ABERTOS COM UMA FACA

E A CARNE INTERNA SEPARADA.

AS CASAS PEQUENAS E COM POUCO ES-

PAÇO FIZERAM COM QUE A ATIVIDADE DE DESFIAR FOSSE REALIZADA, INI-

CIALMENTE, NA PORTA DAS CASAS E NAS CALÇADAS, SENDO UM COSTUME

SIRI

QUE PERMANECE ATÉ HOJE.

A

CARNE COZIDA E DESFIADA TEM SABOR

DELICADO, PALADAR ADOCICADO, SAPIDEZ E AROMA DE MAR.

RECOVAI
MUITO BEM COM COENTRO, TOMATE, CEBOLA, PIMENTA-DO-REINO, AZEITE
DE URUCUM E OUTROS.

Os homens se dedicam à pesca, enquanto as mulheres se ocupam da preparação do crustáceo, na porta das casas. Isso favorecia a convivência social e o
relacionamento entre os vizinhos, ao mesmo tempo em que permitia aos pais
cuidar das crianças enquanto brincavam na rua. Também ajudava a vender
mais rapidamente o siri desfiado, quando não havia meios de conservá-lo,
atraindo compradores entre os passantes do local.
A atividade acabou se tornando fonte de renda de boa parte da comunidade;
as mulheres passaram a ser conhecidas como desfiadeiras de siri e a renda
com a venda do produto lhes permitia criar os filhos e melhorar as casas.

MENDA-SE MISTURAR COM TEMPEROS QUE NÃO CUBRAM SEU SABOR.

MODALIDADE DE CONSUMO

CASQUINHA DE SIRI, BOLINHO DE SIRI E TORTA CAPIXABA.

O

siri-da-Ilha-das-Caieiras tem tamanho de pequeno a médio, carne
branca e suculenta, muito usada para as casquinhas de siri e a famosa torta capixaba.

A Ilha das Caieiras é um antigo bairro localizado no lado norte/noroeste da Ilha de Vitória. Em frente à ilha localiza-se um dos maiores mangue-

riscos e motivos para protege-lo
A urbanização desordenada e a intensificação da pesca estão ameaçando a
biodiversidade local e, com ela, as populações de siri ficando cada vez mais
escassas.
É preciso proteger esse produto e junto com ele o complexo ecossistema que
favorece a vida no Mangue do lameirão e na Ilha das Caieiras.
Conhecer e respeitar os períodos de pesca e de defeso, valorizar o trabalho da
comunidade local e do comércio realizado com preços justos é fundamental
para que todos possam aproveitar desse delicioso alimento e do magnífico local.
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“cortada” com farinha de mandioca e temperada com gengibre. Adicionada à
preparação, a farinha de mandioca proporciona ao doce uma textura esfarelada, enquanto o gengibre, dissolvido no caldo quente do melado, emprestalhe notas picantes e frescas, típicas dessa especiaria.
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O doce é bastante tradicional na região de Caçapava, interior de São Paulo,
onde a plantação de cana-de-açúcar para o abastecimento da metrópole é
uma atividade de grande importância econômica desde meados do século XVI.
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Preparado com ingredientes nutritivos e calóricos, de fácil transporte, o doce
era bastante consumido por trabalhadores rurais nas lavouras e por soldados
do exército durante as marchas, fornecendo energia para o trabalho, ao ser
consumido puro ou misturado com café.

CATEGORIA

PÃES, DOCES E BISCOITOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUDESTE

CAÇAPAVA
(SÃO PAULO)

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

PREPARAÇÃO DA TAIADA COMEÇA COM A EXTRAÇÃO DA GARAPA DA

CANA.

O

LÍQUIDO É LEVADO AO FOGO EM TACHOS DE COBRE E FERVI-

DO ATÉ ATINGIR O PONTO DE MELADO.

CALDO DE CANA
FARINHA DE MANDIOCA
GENGIBRE

Em 2011, a Secretaria de Cultura e lazer de Caçapava produziu um documentário chamado Da Doce Taiada à Marvada Cachaça, que registra a história do
doce na região e seus principais personagens.

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

A

RETIRADO

O TACHO DO FOGO,

ADICIONAM-SE A FARINHA DE MANDIOCA CRUA E O GENGIBRE, MEXENDO
CONTINUAMENTE.
OU

O DOCE É COLOCADO EM FORMAS, GERALMENTE DE 10
12 CM, ONDE ESFRIA E ENRIJECE.

VARIAÇÕES

DO DOCE SÃO PREPARADAS, ADICIONANDO-SE AMENDOIM,

ABÓBORA E OUTROS INGREDIENTES, E O DOCE PASSA A RECEBER O NOME
DO INGREDIENTE ADICIONADO, SENDO O MAIS COMUM A
ABÓBORA”.

“TAIADA

DE

MODALIDADE DE CONSUMO

CONSUMIDO PURO OU MISTURADO COM CAFÉ, FUNCIONA COMO ADOÇANTE.

O

Os segredos da produção artesanal da taiada são passados de geração em
geração nas áreas rurais e é tanta a identificação dos moradores com o doce
que o nome “taiada” passou a ser usado como uma espécie de apelido para
quem nasce ou mora na cidade.

nome taiada está relacionado à talhada, que vem de “cortar, sulcar”
e significa “fatia, pedaço”. Talhado é o doce ou o leite que coagula, ou que é “cortado” com outro ingrediente. Provavelmente, daí
surge o nome da preparação que se assemelha a uma rapadura

riscos e motivos para protege-lo
A taiada é um doce regional que corre o risco de desaparecer pela perda dos
costumes tradicionais, sendo hoje encontrado principalmente no Mercado
Municipal da cidade.
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machucada e posteriormente oxidada pelo manuseio. Ainda assim, o cultivo
da uvaia está enraizado na tradição rural de vários povos, especialmente do
sul do país e que, desde então, sofre com o desmatamento e a redução da
área original de Mata Atlântica.

Eugenia pyriformis Cambess.
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A uvaia pode ser empregada em diversas preparações que tirem proveito de
suas qualidades de sabor e aroma, sendo bastante utilizada para fazer suco,
geleia e sorvete. Na Serra do Mar, entre os estados do Rio de janeiro e São
Paulo encontra-se uma bebida conhecida como uísque tropeiro, que se trata
da uvaia e do cambuci (outro fruto da região), curtidos em cachaça.

A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

SUDESTE

SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO

MATA ATLÂNTICA

SUL

SAZONALIDADE

DE AGOSTO A DEZEMBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

PEQUENO FRUTO AMARELO DE
APARÊNCIA LISA OU RUGOSA.

ÁCIDO E DE AROMA
SUAVE

FRUTA
IN NATURA, GELEIAS,
SUCOS, SORVETES

CONSISTÊNCIA

i m p o r ta n c i a lo c a l
A tradição do uísque tropeiro conta que, ao passar pela região, os tropeiros recolhiam os frutos da uvaia e colocavam no mesmo recipiente em que
transportavam a cachaça, com o propósito de beber o então chamado uísque
como forma de amenizar a sensação de frio nas longas travessias em cima do
lombo de mulas. O extrativismo da uvaia está bastante ligado às pequenas
comunidades rurais e está também diretamente relacionado às comunidades
indígenas da etnia guarani. Por causa da falta de valorização da fruta como
um produto comercial, encontrá-la em mercados se torna muito difícil, reduzindo seu consumo às mesmas comunidades locais que as coletam. Isso não
exclui o grande potencial comercial e de geração de emprego e renda dos
subprodutos do processamento da fruta e do agroturismo, como geleias e até
mesmo vinhos e vinagres.

POLPA DELICADA E CARNOSA

riscos e motivos para protege-lo

A

uvaia é uma fruta nativa do Brasil, seu nome é originário do tupi
e significa “fruta ácida”. É uma planta da mesma família da jabuticabeira, da goiabeira, do araçazeiro e da pitangueira, entre outras
espécies conhecidas. O pé de uvaia pode chegar a até 12 m de
altura e seus frutos são conhecidos por ser fonte de vitamina C e ainda que
seja uma fruta bastante comum, não é muito conhecida e é difícil de encontrar. Isso pode ser em razão de sua perecibilidade, sendo uma fruta facilmente

O extrativismo ou o cultivo da uvaia, não obstante o potencial, não recebe
nenhum tipo de incentivo à sua produção, seja de tipo técnico no manejo das
plantas e métodos de condução e de manutenção, seja de tipo econômico, sendo difícil mantê-la como atividade econômica interessante. Ao mesmo
tempo, o desmatamento das áreas de Mata Atlântica reduzem gradual e constantemente a zona de hábitat natural da espécie, o que representa um risco
acentuado de desaparecimento.

357

S U D E S T E

N.

165 XIX Á
(CHICHÁ)

Apresenta flores pequenas, agrupadas em cachos, que se formam entre dezembro e março. Seus frutos são capsulados, lenhosos, vermelhos quando
maduros, e se abrem lateralmente de junho a agosto, assemelhando-se a um
trevo com quatro ou cinco cápsulas. Cada uma delas contém de cinco a oito
sementes, que apresentam uma saborosa e adocicada amêndoa, muito apreciada pela fauna local. A árvore é ornamental e pode ser cultivada em grandes
jardins e praças. As castanhas ou sementes alimentam araras e papagaios,
bem como toda a família dos roedores silvestres.

Sterculia striata A. St.-Hil. & Naudin
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O xixá tem em seu interior castanhas saborosas com gosto de amendoim,
podendo ser consumidas in natura ou torradas.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

SUDESTE

ITACARAMBI E
SÃO JOÃO DAS MISSÕES
(MINAS GERAIS)

CERRADO E
ÁREAS DE TRANSIÇÃO

CENTRO-OESTE /
NORDESTE / NORTE

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

SAZONALIDADE

DE JUNHO A AGOSTO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTOS CAPSULADOS, LENHOSOS
E VERMELHOS QUANDO MADUROS,
COM CINCO A OITO SEMENTES.

SABOROSOS E ADOCICADOS
CASTANHAS

i m p o r ta n c i a lo c a l
O xixazeiro cresce sobretudo no bioma Cerrado, no qual os povos indígenas e
as comunidades locais coletam frutos nativos para seu consumo. A semente
torrada é muito usada na culinária do povo xakriabá, que vive nas zonas de
Itacarambi e São joão das Missões, no norte de Minas Gerais. Grupo originalmente caçador e coletor, viu tornar inoperante seu sistema produtivo com a
fixação das frentes de pecuária em seu território. Ao ser aldeados, o primeiro
efeito concreto foi a redução da extensão de seu antigo território, diminuindo
as oportunidades de obtenção de alimentos e de outros produtos necessários
à confecção de artefatos.

IN NATURA, TORRADAS
CONSISTÊNCIA
CROCANTE

O

xixazeiro é uma árvore da família das Malvaceae, que geralmente
atinge alturas de 8 a 14 m. Tem copa arredondada, muito ornamental e ocasionalmente usada para paisagismo. Seu nome é de
origem indígena: xixá significa “fruto semelhante à mão ou punho
fechado”. Pioneira e de crescimento rápido, muito resistente às variações de
temperatura e pouco exigente em termos de solo, tem muito potencial para
uso na recomposição de áreas degradadas.

riscos e motivos para protege-lo
A permanência do consumo do xixá é importante para manter vivo o hábito
alimentar entre as novas gerações. Atualmente, algumas atividades de extrativismo são realizadas e resultam no preparo de receitas durante festivais em
diferentes comunidades.
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Anomalocardia flexuosa Linnaeus / Anomalocardia brasiliana Gmelin
362

bigão, podendo ser coletados em qualquer dia da semana. A disponibilidade,
porém, pode variar de acordo com a estação do ano e, por consequência, nas
temperaturas médias. Sendo assim, o acesso ao produto quase que se restringe à população costeira do estado, bem como do país.

G O S T O

|
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É na Reserva Extrativista da Costeira do Pirajubaé (Resex) que a caça ao berbigão é gerenciada de forma sustentável para garantir o acesso ao molusco
por comunidades tradicionais da região, uma vez que o equilíbrio da espécie
foi ameaçado no passado devido à coleta desregulada.

D O
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A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

SUL
PESCADOS E
FRUTOS DO MAR

PERÍODO DE
PESCA

AREA DE PRODUÇÃO

RESERVA EXTRATIVISTA DA COSTEIRA
DO PIRAJUBAÉ, ILHA DE SANTA
CATARINA, FLORIANÓPOLIS
(SANTA CATARINA)

O berbigão pode ser empregado de diversas formas, seja do modo mais simples, cozido em água e sal, seja como ingrediente de preparações mais elaboradas, como risotos, massas, entres outros. A carne do berbigão, quando
separada da concha, é ainda mais versátil, podendo servir como recheio de
tortas salgadas e de pastéis. As preparações mais tradicionais que utilizam o
berbigão são a sopa de marisco branco e a sopa de berbigão.

TÉCNICAS DE PESCA TRADICIONAIS

A COLETA DO BERBIGÃO PODE SER REALIZADA USANDO O “RASTÉU” OU
“GANCHO”, UMA ESPÉCIE DE GAIOLA COM UMA DAS FACES ABERTAS E AFIXADAS A UMA HASTE DE MADEIRA QUE SERÁ ARRASTADA AO LONGO DA

i m p o r ta n c i a lo c a l

ÁREA EM QUE SE ENCONTRA O BERBIGÃO. A DISTÂNCIA ENTRE UMA BARRA

AO LONGO DE TODO O ANO

E OUTRA NA GAIOLA AJUDA A SELECIONAR O TAMANHO DO BERBIGÃO A
SER CAPTURADO, MAS NÃO PODE SER MENOR QUE

13

MM.

DEPOIS

DE

COLETADOS SÃO LAVADOS EM BALDES FURADOS COM A MESMA ÁGUA DO
MAR E TRANSPORTADOS EM CAIXAS PLÁSTICAS IGUALMENTE FURADAS.

OS
PESCADORES PODEM CONTAR TAMBÉM COM O AUXÍLIO DE CANOAS A MOTOR OU À FORÇA DO VENTO.
MODALIDADE DE CONSUMO
MOLUSCO

A pesca do berbigão está diretamente relacionada às diversas comunidades
de pescadores artesanais locais que dependem da pesca para sua subsistência, seja do berbigão, seja de outros tipos de pescado. Além disso, o projeto
desenvolvido na Reserva Extrativista da Costeira do Pirajubaé garante a manutenção da espécie e o acesso a essas comunidades, fazendo com que o
berbigão faça parte do equilíbrio ecológico da região.

COZIDO, EM SOPAS

O

berbigão é um molusco bivalve encontrado ao longo da costa brasileira, principalmente no estado de Santa Catarina, onde a exploração desses frutos do mar se dá em maior volume. São pescados
diretamente da faixa de areia da praia nos períodos de maré baixa,
quando o terreno é formado por areia e argila e, por causa disso, sua alimentação é feita basicamente de microalgas, plânctons e fitoplânctons.
Diversas técnicas tradicionais de coleta podem ser empregadas de acordo
com a região e o modo em que os locais aprenderam a fazer a pesca do ber-

riscos e motivos para protege-lo
A pesca desregrada e ininterrupta não deixa espaço para a reprodução do
berbigão. Com a cada vez mais crescente demanda do pescado, os pescadores se veem obrigados a continuar a pesca intensivamente, sem levar em
conta o tempo necessário para a população de berbigão se renovar. Dessa
forma, a espécie como um todo está ameaçada de desaparecer, em razão de
os tempos de reprodução não serem respeitados.
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Citrus deliciosa Ten.
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Além da produção dos frutos, o cultivo da bergamota é importante por causa da
produção do óleo essencial, um subproduto proveniente do manejo da planta,
conhecido como “raleio”, que consiste no descarte de uma parte da sobrecarga
de frutos na planta, a fim de garantir a qualidade das frutas remanescentes.

D O
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CATEGORIA

A R C A

A produção e o comércio da bergamota, bem como de outros produtos cítricos, é bastante importante para a região, que se destaca como grande
produtora em todo o estado, sendo concentrada a produção em escala de
agricultura familiar, e a variedade montenegrina é a segunda variedade mais
importante da região.

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

SUL

VALE DO CAÍ
(RIO GRANDE DO SUL)

MATA ATLÂNTICA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

A principal finalidade da bergamota-montenegrina é o consumo in natura. Ainda assim, produtores da região montenegrina, por meio de uma cooperativa
de citricultores locais, conseguem beneficiar a fruta e comercializar produtos,
como o suco e o óleo essencial, que, por sua vez, evitam o descarte de frutos
saudáveis por causa da prática do “raleio”.

SAZONALIDADE

DE AGOSTO A OUTUBRO

COLHEITA

i m p o r ta n c i a lo c a l
MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO REDONDO, DE TAMANHO
MÉDIO, DE CASCA LISA E COR
LARANJA INTENSO.

EQUILÍBRIO ENTRE DOÇURA
E ACIDEZ, BASTANTE
AROMÁTICO

FRUTO
IN NATURA, ÓLEO

CONSISTÊNCIA

ESSENCIAL, SUCOS

A bergamota é uma importante atividade econômica para a região. Dessa forma, muitas famílias se beneficiam do cultivo da variedade, que é bastante
procurada, seja na esfera local, seja em outras localidades. Desse modo, o
cultivo é uma importante fonte de emprego e renda para a região, se considerada também a cooperativa de beneficiamento de frutos cítricos na região,
agregando valor ao produto final ainda na localidade.

TAL QUAL OS DEMAIS
FRUTOS CÍTRICOS

riscos e motivos para protege-lo

A

bergamota-montenegrina é o resultado de uma mutação genética
espontânea descoberta em 1940 por um agricultor do Município
de Montenegro, no Vale do Caí, no Rio Grande do Sul. Quando
João Edvino Deram identificou a planta diferente, imediatamente,
foram criadas novas mudas e a partir daí nasceu o cultivo da nova variedade, que é mais saborosa, permanecendo o Município de Montenegro como o
principal sítio produtivo.

Ao passo que a planta depende de ser reproduzida de modo vegetativo, a
baixa variabilidade genética da fruta pode ser uma ameaça à continuidade da
variedade.
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(COUVE-DE-CERCA)

e desenvolvimento, podendo ser encontrada também ao longo de toda a zona
da Mata Atlântica. É uma planta trepadeira, com caules e folhas bem verdes e
enervações roxas ou avermelhadas, e que cresce bem em ambiente doméstico, sobretudo junto de cerca ou mastro, onde podem se desenvolver com
liberdade. O ambiente úmido é ideal, mas com iluminação solar direta.

Anredera marginata (Kunth) Sperling
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A R C A

CATEGORIA

LEGUMES, VERDURAS
E HORTALIÇAS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

SUL

REGIÃO SERRANA DO RIO
GRANDE DO SUL
(RIO GRANDE DO SUL)

MATA ATLÂNTICA

SUDESTE

i m p o r ta n c i a lo c a l

SAZONALIDADE
SEMEADURA

COLHEITA

PERÍODOS QUENTES DO ANO

PLANTA DE COLHEITA PERENE
MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL

A bertalha é uma hortaliça bastante versátil, podendo ser utilizada tanto as folhas quanto as raízes; analogamente, pode ser considerada como um grande
espinafre, ou seja, utilizando-a em refogados com alho e cebola, com ovos ou
para fazer recheio de bolinhos. Podem-se fazer ainda diversas saladas com as
folhas frescas. As raízes podem ser feitas como purês, cozida em água ou fritas
e com seu suco pode-se obter um corante alimentar natural de cor púrpura.

VISUAL

SABOR

FOLHAS

FOLHAS DE COR VERDE-ESCURO.

SUAVE SEMELHANTE AO DO

COZIDAS, REFOGADAS

Essa hortaliça tem importância muito grande para a agricultura familiar, uma
vez que não existem ainda cultivações comerciais. Além disso, o fácil acesso
e consumo fazem com que o produto seja bastante versátil para famílias de
qualquer poder econômico. Além do mais, é uma planta encontrada em vários
quintais de casa, contribuindo ainda mais para balancear a dieta local.

ESPINAFRE

CONSISTÊNCIA

RAIZ

LIGEIRAMENTE FIBROSA

CORANTE ALIMENTAR,

COZIDA, FRITA, REFOGADA

A

bertalha é uma hortaliça que cresce facilmente e não demanda muita mão de obra, uma vez que é de colheita perene, além de oferecer
diversas vitaminas e minerais, como a vitamina A e C, bem como
cálcio e ferro. É uma planta rústica e muito resiliente às diversas
condições climáticas e de solo. Apesar de não ser uma planta nativa do território
brasileiro, a bertalha encontrou aqui um ambiente adaptado ao seu crescimento

riscos e motivos para protege-lo
Os novos hábitos alimentares de cidades mais urbanizadas fez com que se
perdesse o interesse por esse produto, de modo que, com o tempo, pode ser
perdido por completo o conhecimento das qualidades nutricionais da hortaliça. Além disso, a bertalha pode ser uma alternativa no combate à fome em
zonas de vulnerabilidade social, haja vista suas qualidades alimentares e o
custo de produção reduzido
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A mandioca tinha de ser espremida no tipiti (prensa manual feita de fibras
vegetais trançadas), e o amendoim socado em pilão de madeira. Porém, a
bijajica encontrada atualmente é fruto de um processo de industrialização dos
ingredientes, em especial a farinha de mandioca que passou a ser produzida
nos moinhos, técnica trazida pelos açorianos, que rendeu uma farinha mais
fina. Tradicionalmente, a bijajica era envolta em folhas de bananeira e depois
cozida ao vapor, torrada ou ainda sobre fogo direto, com a ajuda de cerâmica
artesanal. Hoje, o modo mais comum é o banho-maria ou ao vapor, com o uso
de cuscuzeiras. Ainda assim, a base da receita original permanece a mesma,
sofrendo ligeiras alterações, de acordo com o lugar em que é feita.

A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA

PÃES, DOCES E BISCOITOS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

FARINHA DE MANDIOCA CRUA
AMENDOIM MOÍDO
AÇÚCAR
CANELA
ERVA-DOCE

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUL

PALHOÇA, PAULO LOPES,
GAROPABA E IMBITUBA
(SANTA CATARINA)
M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

COM

A MASSA DA MANDIOCA E O AMENDOIM SOCADDO EM MÃOS ADI-

CIONAM-SE O AÇÚCAR E AS ESPECIARIAS. TUDO DEVE SER MISTURADO DE
FORMA HOMOGÊNEA.

LEVA-SE

AO FOGO EM CUSCUZEIRA ATÉ FICAR BEM

COZIDO, COLOCANDO UM PEDAÇO DE FOLHA DE BANANEIRA OU PAPEL-MANTEIGA NO FUNDO, PARA NÃO GRUDAR.

MODALIDADE DE CONSUMO

PURO OU ACOMPANHADO DE CHÁ OU CAFÉ.

O

O bijajica é um produto cheio de significados e tradição para a comunidade local. É um dos poucos que, sendo originado pela tradição e culinária indígena,
resiste até hoje sem perder a essência e os ingredientes. O bijajica é além do
mais um retrato de como o Brasil foi formado, com a enorme riqueza de povos
e culturas que se relacionam mutuamente e criam novas coisas ou as adaptam. De fato, a contribuição açoriana foi muito importante para a permanência
do bijajica no ideário local, levando para a frente uma cultura que já tem muitos anos. Por fim, esse bolo é o que há de mais valorizador dos produtos da
terra. Mandioca e amendoim, além de serem nativos do Brasil permanecem
ainda hoje como um dos mais fortes ingredientes da nossa culinária.

bijajica é um bolo doce e denso feito de uma massa de mandioca
ralada e amendoim moído, temperado com canela e erva-doce
e cozido ao vapor. A origem desse bolo está justamente nos ingredientes utilizados: a mandioca e o amendoim, alimentos tradicionais da cultura indígena guarani, do estado de Santa Catarina, sofrendo
influências com a chegada de imigrantes dos Açores, ao longo do século XVIII.

riscos e motivos para protege-lo
Ainda que seja bastante conhecido popularmente, a falta de transmissão do
conhecimento relacionado ao bijajica pode contribuir para que as novas gerações não o conheçam e não o valorizem mais como um produto local, levando-o ao esquecimento. Hoje, o consumo do bijajica resume-se apenas a
canais alternativos de venda ou diretamente em pequenas comunidades.
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(COQUINHO-AZEDO, COCO-CABEÇUDO)
Butia catarinensis Noblick & Lorenzi / Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc.
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Na região de laguna, no estado brasileiro de Santa Catarina, predomina a ocorrência da espécie Butia catarinensis, cuja distribuição geográfica vai do Litoral
Centro-Sul de Santa Catarina até Torres, no Rio Grande do Sul. Palmeira de pequeno porte, de altura máxima de 2 m, ocorre exclusivamente na restinga, um
tipo de vegetação que ocupa os solos arenosos das zonas costeiras.
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No Rio Grande do Sul, predomina a ocorrência da espécie Butia eriospatha, palmeira de porte relativamente maior, distribuída em altitudes mais elevadas, nos
campos e regiões serranas do estado.
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Dos pequenos cocos, são utilizadas tanto as amêndoas, para a fabricação de
pães e biscoitos, como a polpa, de sabor predominantemente ácido, para o
preparo de geleias, doces e sucos.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

SUL

DESDE LAGUNA ATÉ TORRES
(SANTA CATARINA /
RIO GRANDE DO SUL)

MATA ATLÂNTICA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

No Rio Grande do Sul, o butiá é utilizado principalmente para aromatizar cachaça ou preparar licor.

SAZONALIDADE

i m p o r ta n c i a lo c a l
DE NOVEMBRO A ABRIL

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO PEQUENO E ARREDONDADO,

ÁCIDO

DE COR AMARELA E BASTANTE

FRUTO

FIBROSO.

IN NATURA, BEBIDAS,
CONSISTÊNCIA

COZIDO, GELEIAS

FIBROSA

O

butiá é uma palmeira nativa de baixo porte que oferece frutos muito
versáteis na cozinha. Suas origens recordam a Região Sul e o Cerrado brasileiro, onde encontram-se vegetações abertas com disponibilidade de água e terrenos arenosos. É um fruto pequeno e arredondado, de cor amarela e bastante fibroso, podendo ser consumidas a polpa
e a amêndoa de seu interior.

Tradicionalmente, os frutos do butiazeiro são muito utilizados pelos nativos,
sendo vendidos in natura na beira das estradas para o preparo de sucos ou
aromatização de cachaça. O picolé de butiá é também uma grande sensação
nas praias de laguna no verão.
Por ser um produto nativo de nosso ecossistema, o butiá tem grande importância na cultura alimentar local, tendo sido consumido por diversas comunidades, das quais algumas são indígenas. Além disso o beneficiamento do
fruto por meio do extrativismo local e depois a comercialização dos frutos e
de produtos à base do fruto do butiazeiro representa renda e emprego para
essas comunidades.

riscos e motivos para protege-lo
Dois são os principais fatores de risco ao butiazeiro e à produção do butiá. Por
um lado, a expansão das fronteiras agrícolas substitui a vegetação nativa pela
monocultura e a indústria agrícola. Por outro lado, a urbanização acelerada e
desorganizada assentada na especulação imobiliária, associada ao turismo,
faz com que terras antes dedicadas ao extrativismo local se tornem loteamentos para a construção civil.
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171 CAR Á- MOELA

(CARÁ-DE-CORDA, CARÁ-DE-SAPATEIRO)
Dioscorea bulbifera L.

B R A S I L
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O nome cará-moela se dá devido ao fato de esse tubérculo se parecer muito
com a moela de algumas aves, seja na forma como na aparência. A grande diferença desse tubérculo para os demais carás conhecidos no Brasil inteiro é que
parte deles cresce sem contato com a terra, são túberos aéreos, sendo mais
apreciados que aqueles encontrados normalmente com raízes.

|

usos gastronomicos tradicionais

D O

G O S T O

É um tubérculo que deve ser consumido cozido ou assado, nunca cru. Após
ser cozido, é macio e mantém sua forma. Rende um purê bem liso que pode
ser usado em várias preparações, como bolos, cremes, sopas, assados, pães e
cozidos com carne. Seu uso culinário se parece muito com o da batata inglesa, sendo que o cará-moela tem um sabor um pouco mais amargo, podendo
substituí-la de forma fácil em qualquer preparo.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

TODA A REGIÃO

MATA ATLANTICA
CERRADO
CAATINGA

SUL

LEGUMES, VERDURAS
E HORTALIÇAS

NORDESTE

/ SUDESTE

SAZONALIDADE
SEMEADURA

COLHEITA

A PARTIR DE OUTUBRO, PODENDO

APÓS 180 A 210 DIAS DO PLANTIO

A semelhança também ocorre em valores nutricionais, sendo que o cará-moela é um pouco mais rico em fibras e em valor calórico, apresentando 70,6 kcal
por 100 g, enquanto a batata apresenta 64 kcal por 100 g. É rico em carboidrato
e apresenta ainda proteínas, gorduras, fibras, sendo uma boa fonte de fósforo.
Pode também ser usado em salada, purê, frito, em bolinhos, rocamboles salgados, sopas, pães, suflês e em pratos doces, como pudins e bolos.

VARIAR DE ACORDO COM AS CHUVAS

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

TUBÉRCULO EM FORMA DE MOELA,
ÁSPERO E DE COR MARROM.

LIGEIRAMENTE AMARGO
TUBÉRCULO
ASSADO, COZIDO
CONSISTÊNCIA
QUANDO COZIDO,

MANTÉM-SE FIRME E MACIO

O

cará-moela, que também tem diversos outros nomes populares, é
uma das muitas plantas originárias da África, que, durante o movimento de chegada de escravos ao Brasil, encontraram hábitat e
temperaturas adequadas para seu crescimento, e aqui permaneceram até hoje.
Ele é encontrado espontaneamente na Região Sul do Brasil, cultivado tradicionalmente pelos quilombolas, caboclos e ribeirinhos, e desenvolve-se bem por
todo o país.

i m p o r ta n c i a lo c a l
Por ter feito parte do processo de tráfico de pessoas durante o período de
escravidão no Brasil, o cará-moela porta consigo um contexto histórico muito
importante para o país contemporâneo. Além disso, tendo se adaptado muito
bem aos férteis solos do Brasil, é mais um vegetal que compõe a biodiversidade nacional, servindo de alimento para muitas comunidades, inclusive as
quilombolas, de caboclos e ribeirinhos que detinham desde então os conhecimentos tradicionais, seja para o cultivo da planta, seja para a utilização culinária de seus frutos, o que se perpetuou e difundiu até hoje.

riscos e motivos para protege-lo
Proteger o cará-moela é proteger ao mesmo tempo a história por trás de sua
chegada ao Brasil e a biodiversidade vegetal alimentar que o país detém, de
modo que a perda seja de conhecimentos tradicionais sobre o produto, bem
como o próprio produto em si, o que representa uma perda importante.
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172 C OC O-I NDAIÁ
Attalea dubia (Mart.) Burret
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Os frutos e a amêndoa do indaiá são comestíveis, sendo utilizados para a fabricação de óleos, doces e farofas, principalmente por populações quilombolas, nos biomas Cerrado e Mata Atlântica. Ademais, estão sendo empregados
também na confecção de barrinha de cereais, paçoca e brigadeiros saudáveis.

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l
CATEGORIA

A R C A

são e, geralmente, são voltadas para cima. Por coroa, contam-se cerca de
30 folhas. Dotada de poucas flores, de formato achatado e pontiagudo, com
pétalas pequenas que florescem entre os meses de agosto a dezembro.

REGIÕES

SUL

CENTRO-OESTE
SUDESTE

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

/

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

SANTA CATARINA

MATA ATLÂNTICA
CERRADO

SAZONALIDADE

DE JUNHO A NOVEMBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO DE FORMATO OVAL, COM UMA
DAS EXTREMIDADES PONTUDAS. ESSE
COQUINHO TEM CERCA DE 5 CM DE
COMPRIMENTO POR 4 CM DE DIÂMETRO
E CASCA DE COR AMARELADA, COM
POLPA BASTANTE FIBROSA, E UMA

ADOCICADO

OU DUAS SEMENTES SEMELHANTES A
AMÊNDOAS.

A

FRUTO E
AMÊNDOA
DOCES, ÓLEOS, FAROFAS

CONSISTÊNCIA
FIBROSA

palmeira-indaiá é uma árvore de grande porte que pode atingir até
20 m de altura, com um caule de 40 cm de diâmetro, em média.
Nativa da Mata Atlântica, é comumente encontrada em boa parte
do território brasileiro, em especial nos estados do Espírito Santo
e Santa Catarina. As folhas são grandes e pinadas, atingem até 3 m de exten-

O coco-indaiá está fortemente ligado a comunidades quilombolas, que em
períodos de extrema escassez de alimentos sobreviveram à base do consumo do fruto e derivados.
A denominação indaiá tem origem no tupi ini’yá, que significa “fruto de fios”,
pois as fibras da palmeira-indaiá servem para a produção de rede de dormir
pelas populações tradicionais. Os índios utilizavam a folhagem dessa palmeira também para a cobertura de suas casas, como telhado. Além dos frutos,
folhas e fibras, o caule é aproveitado para a fabricação de palmito ou na construção civil.

riscos e motivos para protege-lo
Por estar associado a períodos de fome, muitos jovens não se interessam pelo
consumo e processamento do fruto. O método correto de coletar e beneficiar
o coco-indaiá está sendo perdido, por ser passado de pai para filho. Por isso, é
necessário proteger esse fruto precioso para muitas comunidades que sobreviveram à pobreza extrema consumindo-o, bem como desmistificar a imagem
de que o coco-indaiá está para ser consumido apenas como última opção.
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173 COD EGUIM
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do Sul do Brasil. A atividade de fazer o codeguim, bem como outros tipos de
salame e carnes curtidas está diretamente ligada à vida familiar rural, que
preserva a mentalidade de aproveitar tudo o que se pode obter quando um
animal é abatido. E é especialmente nas comunidades faxinalenses do sul do
Paraná, que a tradição de fazer o codeguim se mantém viva até hoje. Além
disso, essa tradição é responsável pela manutenção de raças animais que
oferecem melhores resultados ao produto, como o porco da raça moura.

A R C A

D O

G O S T O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA

CARNES CURTIDAS,
EMBUTIDOS E CHARCUTARIA

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

AREA DE PRODUÇÃO

SUL

TERRITÓRIOS FAXINALENSES
(PARANÁ)
M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

A
CARNE DE PORCO
COURO DE PORCO
SAL
CEBOLINHA
SALSA
CEBOLA-DE-CABEÇA

REGIÕES

riscos e motivos para protege-lo

PORCENTAGEM DE CARNE E COURO PODE VARIAR DE RECEITA PARA

RECEITA, MAS EM MÉDIA UTILIZAM-SE

20% DE COURO PARA 80% DE
O COURO PRECISA SER FERVIDO EM ÁGUA E DEPOIS ESFRIADO E A
CARNE LIMPA DE QUAISQUER PARTES INDESEJADAS. LOGO APÓS CARNE E
COURO SÃO MOÍDOS JUNTOS E, EM SEGUIDA, OS TEMPEROS (CEBOLA, CEBOLINHA E SALSA). A MASSA DO CODEGUIM É, ENTÃO, COLOCADA À PARTE, QUANDO SERÁ ADICIONADO O SAL E DEPOIS DEIXADO DESCANSAR POR
UMA HORA. QUANDO PRONTO, O CODEGUIM É ARMAZENADO PENDURADO
EM UMA VARA DE TAQUARA DO TETO DO PORÃO, SEM SER DEFUMADO.
CARNE.

O EMBUTIDO É FEITO COM TRIPA DE PORCO E PENDURADO EM VARAS DE
TAQUARA (VARAS DE BAMBU) PARA O ARMAZENAMENTO.
MODALIDADE DE CONSUMO

O CODEGUIM É TRADICIONALMENTE CONSUMIDO COZIDO, COM PÃO OU COMO
ACOMPANHAMENTO DO JANTAR. NO ENTANTO, É UMA LINGUIÇA COM TEXTURA BEM
CARACTERÍSTICA DEVIDO AO ALTO TEOR DE GORDURA, PODENDO SER USADO NA
ELABORAÇÃO DE PRATOS, COMO RISOTOS, MASSAS ETC.

O

Por ser um produto da influência de imigrantes no Brasil, o codeguim, bem
como outros diversos produtos, faz parte de uma rica e vasta tradição que
reflete a riqueza cultural, a resiliência e a criatividade gastronômica desses
povos. Além disso, a atividade de produzir o codeguim bem como outros produtos à base de carne representa apenas a parte fina de todo um sistema de
dinâmica social importante, não só para essas comunidades, mas também
para o ecossistema local, uma vez que as comunidades em questão aprenderam a conviver em harmonia com aquilo que a terra tem a oferecer e também
com a atenção que ela requer.

codeguim é uma linguiça artesanal fresca feita de carne e couro
de porco. A tradição do codeguim segue receitas tradicionais dos
imigrantes chegados ao Brasil desde o século XVIII, principalmente
os imigrantes italianos que se estabeleceram em diversas regiões

Ainda que a tradição de fazer o codeguim seja algo bastante enraizado nas
comunidades tradicionais, são poucas as famílias que restam levando essa
tradição adiante. Além disso, as legislações sanitárias, por não contemplarem
as produções tradicionais de carne, muitas vezes proíbem o comércio desses
produtos para grandes e médias distâncias. Dessa forma, os conhecimentos
e as tradições relacionadas à fabricação do codeguim estão ameaçados de
acabar, o que seria uma perda cultural irreparável.
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(BATATA-CREM)

Tropaeolum pentaphyllum Lam.
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A planta do crem pode ser consumida, em sua totalidade, para diferentes finalidades. Com as raízes, a parte principal, podem ser feitas conservas, ralando
-as, ou pode-se cozinhá-las como se fossem batatas, perdendo assim grande
parte de sua pungência característica. Depois, pode ser utilizada em salada de
maionese, entre outras preparações.

CATEGORIA

A R C A

Ocorre de forma espontânea e pouco foi explorado comercialmente. já se percebem alguns cultivos na Serra Gaúcha. O ciclo da planta é de nove a dez meses: floresce de junho a dezembro e atinge o auge de outubro a novembro.

S U L

N.

LEGUMES, VERDURAS
E HORTALIÇAS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

SUL

SERRA GAÚCHA
(SANTA CATARINA /
RIO GRANDE DO SUL / PARANÁ)

MATA ATLÂNTICA

i m p o r ta n c i a lo c a l

SAZONALIDADE
SEMEADURA

COLHEITA

OCORRÊNCIA ESPONTÂNEA

DE JUNHO A DEZEMBRO
MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL

As folhas e as flores podem ser igualmente consumidas cruas em saladas ou
refogadas; as flores servem especialmente para decoração. E dos frutos, é
possível fazer conservas do tipo picles.

VISUAL

SABOR

RAIZ

RAIZ DE POLPA BRANCA.

PUNGENTE

EM CONSERVA, COZIDA

Por ser utilizado como ingrediente de receitas tradicionais de imigrantes europeus, a importância do crem é relacionada à questão cultural dos povos
que, habituados ao consumo da raiz-forte europeia, encontraram no crem o
substituto ideal para as receitas que remetem à terra natal.
No âmbito medicinal, é popularmente conhecida como antiescorbúticos, depurativos e auxiliares na redução e controle do colesterol.

FOLHAS
CRUAS, COZIDAS,
CONSISTÊNCIA

ENSOPADAS

CROCANTE, QUANDO CRUA,

FRUTOS IMATUROS

E MACIA QUANDO COZIDA
PICLES

O

crem, um tubérculo muito conhecido no Sul do Brasil e bastante
utilizado em receitas tradicionais dos colonos europeus, pode ser
facilmente confundido com a raiz-forte, a não ser pelo fato de ser
nativo dos estados do Sul do Brasil.

riscos e motivos para protege-lo
Manter tradições não somente de origem brasileira, é importante à medida
que esses povos, ainda que europeus, ajudaram a desenvolver o país, fazendo
parte eles mesmos do que hoje podemos chamar de brasileiros. logo, sua
cultura tradicional, que aqui também sofreu diversas adaptações, é fruto da
integração entre o ecossistema local, a carga cultural trazida de lá e os conhecimentos desenvolvidos ao longo do tempo. Por não ser ainda uma planta
comercialmente explorada, a perda de espaço e do hábitat natural é iminente,
além da extração inconsciente, uma vez que são extraídas as raízes, responsáveis pela propagação da planta.

175 FA RINHA DE
M A NDIOCA DE SANTA
CATARI NA
N.

(FARINHA POLVILHADA DE SANTA CATARINA)

G O S T O

|

B R A S I L

Foi a imigração açoriana a responsável por implantar os sistemas de moinho,
conhecimento trazido do processamento da farinha de trigo feito no país de
origem. Além disso, a cultura dos engenhos de farinha na região permanece
viva nas zonas de produção, onde se realiza anualmente a Farinhada, encontro de agricultores e produtores de farinha para a fabricação anual de farinha
daquele moinho, geralmente nos períodos de inverno, quando o produto será
armazenado em sacas.

A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUL

LITORAL CATARINENSE
(SANTA CATARINA)

CEREAIS E FARINHAS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

A

MANDIOCA É PRIMEIRAMENTE DESCASCADA A MÃO, LAVADA E DEPOIS

LEVADA PARA A CEVAGEM, PROCESSO EM QUE SERÁ RALADA E JUNTARÁ
ÁGUA. A MANDIOCA, ENTÃO, VIRA UMA MASSA DENSA E DEVE SER PRENSADA PARA QUE SE EXTRAIA TODO O LÍQUIDO.
SINTÉTICA.

COM

O SACO CHEIO DE MASSA, SÃO MOLDADOS GRANDES

BLOCOS QUADRADOS EM CAIXAS DE MADEIRA E LEVADOS PARA PRENSAR,

INTERCALANDO O BLOCO DE MASSA COM UMA LÂMINA DE PALHA TRANÇADA PARA QUE NÃO GRUDEM.

SÃO

PRENSADOS VAGAROSAMENTE PARA

PRESERVAR O AMIDO, O QUE VAI DAR A CARACTERÍSTICA POLVILHADA NA

FARINHA. A MASSA, ENTÃO, É CEVADA NOVAMENTE E DEPOIS PENEIRADA. A
PARTIR DAÍ, PODE SER USADA PARA AS RECEITAS, COMO BIJAJICA, CUSCUZ E BIJU, OU ENTÃO SER TORRADA, TORNANDO-SE FARINHA DE MESA.

MODALIDADE DE CONSUMO

USADO PARA FAZER BEIJU, BIJAJICA E CUSCUZ.

A

riscos e motivos para protege-lo

TRADICIONALMENTE, USAVA-

SE O TIPITI REDONDO, MAS ATUALMENTE SÃO USADOS SACOS DE RÁFIA

MANDIOCA

A farinha de mandioca de Santa Catarina é única! Não só quanto ao produto
em si, mas por todo o contexto histórico-cultural que fez com que ela se tornasse algo imprescindível para as comunidades de produtores de mandioca
e de farinha. Para além da renda de emprego e renda para a comunidade, os
engenhos de farinha celebram a união de culturas e conhecimentos e oferecem à população local a oportunidade de vivenciar o território e de comer
preparações típicas da região.

farinha de mandioca do estado de Santa Catarina tem peculiaridades. Ao contrário das demais farinhas encontradas no Brasil, o grão
é bem mais fino por causa da cevagem (processo de ralar), depois
ela é prensada e peneirada em moinhos mecânicos, fazendo com
que seja mais leve e sua aparência mais clara que a das demais.

A produção industrial da farinha é sua principal ameaça. Como o acesso à
farinha artesanal para o consumo doméstico se reduz às feiras de bairro, a
continuidade da tradição da farinha de engenho se vê ameaçada.
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Assim como em outros estados do Brasil, a farinha de mandioca desempenhou um papel importante como base alimentar, seja das comunidades indígenas, seja das primeiras vilas e cidades do período colonial, permanecendo
até hoje como alimento muito procurado.

176 GRUM I XAMA
(IBAPOROITI)

Sua ocorrência é indicada na literatura desde a Bahia até o Rio Grande do Sul.
Adapta-se bem a qualquer tipo de clima e solo, resistindo a geadas.

Eugenia brasiliensis Lam.
382
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A planta de grumixama se assemelha bastante com a jabuticaba, uma prima
botânica de maior fama, com casca lisa e tronco bastante rígido, podendo
chegar a 20 m de altura.
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O modo mais comum de se consumir a grumixama é a fruta fresca, sendo
possível a produção de geleias, doces e sucos, bem como para aromatizar
cachaça e licor.

A R C A

CATEGORIA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

SUL

PARANÁ / SANTA CATARINA /
RIO GRANDE DO SUL

MATA ATLÂNTICA

NORDESTE

/ SUDESTE

SAZONALIDADE

DE OUTUBRO A DEZEMBRO,

COLHEITA

VARIANDO DE ACORDO COM A LOCALIDADE

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO PEQUENO (5 CM DE DIÂMETRO)
DE CORES AMARELO, VERMELHO, ROXO
E PRETO, DEPENDENDO DA ESPÉCIE.

DOCE E LEVEMENTE ÁCIDO.
O SABOR DA POLPA É UM
MISTO ENTRE JABUTICABA
E PITANGA.

FRUTO
IN NATURA, DOCES,
GELEIAS, SUCOS

CONSISTÊNCIA
POLPOSA

A

grumixama, do tupi-guarani guamichã – “o que pega na língua”–, é
uma fruta nativa da Mata Atlântica, de interessantes qualidades nutricionais, sendo bastante consumida por meio do extrativismo, por
comunidades rurais e indígenas, ao longo de toda a costa do Brasil.

i m p o r ta n c i a lo c a l
Compondo a biodiversidade da Mata Atlântica, a grumixama é mais um dos
importantes elementos que conferem características especiais a esse ecossistema. Além disso, a fruta serviu e ainda serve como fonte de alimento, seja
para comunidades rurais que têm plantas nos quintais ou pomares, seja para
comunidades indígenas que baseiam sua dieta no extrativismo.
Seus frutos são ricos em antioxidantes, e são fonte de vitaminas C e do complexo B (B1 e B2), além de niacina e flavonoides.

riscos e motivos para protege-lo
O avanço da urbanização com as grandes cidades ao longo da costa brasileira
reduz drasticamente a área de hábitat natural da grumixama e de tantas outras
espécies animais e vegetais endêmicas do ecossistema.
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177 G UA BI R OBA

(GUABIROBA-RUGOSA, GABIROBA)
Campomanesia schlechtendaliana (O.Berg) Nied.

usos gastronomicos tradicionais
Como fruto, o uso da guabiroba pode ser feito nas mais diversificadas formas,
compreendendo sucos da fruta fresca ou da polpa, doces, geleias, além de
bolos e outros doces.

B R A S I L
D O

G O S T O
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i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA

A R C A
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FRUTAS E
FRUTOS SECOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

SUL

PARANÁ / SANTA CATARINA

MATA ATLÂNTICA

NORDESTE

/ SUDESTE

riscos e motivos para protege-lo

SAZONALIDADE

DE SETEMBRO A DEZEMBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

FRUTO PEQUENO E DE COR VERDE
INTENSO OU AMARELO, DEPENDENDO
DA ESPÉCIE.

LIGEIRAMENTE ÁCIDO E
BASTANTE AROMÁTICO

CONSISTÊNCIA

FRUTO
IN NATURA, DOCES,
GELEIAS, SUCOS

POLPOSA

A

Além de ser um fruto nativo, a guabiroba tem diversos usos medicinais conhecidos, no auxílio à perda de peso ou no tratamento de doenças inflamatórias.
Seu uso é ainda mais complexo quando relacionado a comunidades indígenas. De toda forma, o consumo local como fruta, seja fresca ou em diversas
preparações culinárias, representa a maior parcela do consumo da fruta. Porém, um terceiro uso comum da fruta é no auxílio à engorda de animais, na
prática pecuária.

guabiroba chamada também de guabiroba-rugosa ou gabiroba,
apresenta-se como um arbusto ou árvore não cultivada e pouco
frequente na Mata Atlântica. É parente próxima do cambuci (Campomanesia phea), que já consta da Arca do Gosto, ambas pertencentes à família das Myrtaceae. Essa planta ocorre do Paraná até a Bahia.

A principal ameaça a essa planta é a perda de hábitat, potencializado pela
perda dos quintais de cultivo resultante da verticalização das cidades e da
ocupação desordenada nas áreas urbanas, que originalmente pertenceram à
Mata Atlântica.
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rios e riachos, e dá frutos bem pequenos, com polpa doce e saborosa e de
valor nutricional apreciável. Pode ter uma ou duas sementes. Além disso, é
um fruto muito comum na cultura de tribos indígenas guarani, servindo-lhes
como fonte de alimento.

usos gastronomicos tradicionais

G O S T O

|

O principal modo de consumo desse fruto é in natura, sendo que os principais
consumidores são as comunidades indígenas. Ainda assim é um fruto bastante versátil, podendo ser utilizado na confecção de geleias e outros doces,
além de sucos.

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

SUL

RIO GRANDE DO SUL /
SANTA CATARINA

MATA ATLÂNTICA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

SAZONALIDADE

DE OUTUBRO A DEZEMBRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

PEQUENA, REDONDA E VERMELHA,
COM POLPA BRANCA.

POLPA DOCE E SABOROSA

CONSISTÊNCIA

FRUTO
IN NATURA, DOCES,
GELEIAS, SORVETES,
SUCOS

POLPA MACIA E
GELATINOSA

O

guaporiti é uma fruta nativa com o nome de origem tupi-guarani,
mas de etimologia desconhecida. Pode ser encontrado em todo
o ecossistema de Mata Atlântica, especialmente nos estados de
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É também encontrada em sua
forma nativa no uruguai e na Argentina. Como planta, é uma árvore que pode
chegar a 11 m de altura e cresce normalmente perto de corpos d’água, como

Por ser um fruto muito encontrado e consumido por povos indígenas, o
guaporiti é um dos produtos da natureza que permitiram e determinaram a
presença dos povos guarani nas zonas onde hoje são encontrados. E, como
a árvore se encontra apenas sob condições específicas, o conhecimento popular desses povos pode ter utilizado a árvore do guaporiti como indicador
de proximidade a rios ou a corpos d’água no meio da floresta. Além disso, o
cultivo desse fruto pode representar fonte de emprego e renda para algumas
comunidades locais, haja vista a possibilidade de produção, com sua polpa,
de outros doces, bolos e sorvetes.

riscos e motivos para protege-lo
O desmatamento de áreas naturais de floresta é o principal fator que oferece
risco ao desaparecimento do guaporiti. Além disso, a poluição de rios, bem
como o assoreamento que provoca a extinção de corpos d’água, oferece risco
à permanência dessa planta como árvore nativa.
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nos a chegar ao Brasil, no século XIX, como método de preservação do queijo,
simplesmente aquecendo-o até derreter. A tradição foi mantida também no
Brasil, seja por causa da preservação das tradições da terra natal, seja pelas
condições similares de escassez de alimentos. Em 2011, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) deu início a uma série de estudos
e pesquisas para reunir documentos que corroborem com a inscrição do kochkäse no hall de produtos do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. Esse
queijo é bastante consumido em festividades de aniversário, casamentos ou
ainda em festas da comunidade, no momento do Früstick, uma espécie de
café da manhã da tradição alemã.

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

O kochkäse é um produto que traz consigo um componente cultural muito
forte. Por se tratar de um produto fruto da colonização alemã no Brasil, ele representa a resiliência cultural, apesar do processo de imigração, bem como a
persistência de tradições enraizadas na convivência das comunidades locais,
além da reafirmação da identidade ao se produzir e consumir tal queijo.

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUL

VALE DO ITAJAÍ E
JOINVILLE
(SANTA CATARINA)

QUEIJOS E
LATICÍNIOS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

A MATÉRIA-PRIMA DO KOCHKÄSE É O QUEIJINHO BRANCO, UM QUEIJO FRES-

CO FEITO DO LEITE CRU QUE, DEPOIS DE COALHADO, É DEIXADO A ESCORRER

LEITE CRU
SAL
ERVAS E ESPECIARIAS

POR APROXIMADAMENTE

7

HORAS EM UM PANO.

A

PARTIR DISSO, A MASSA

DO QUEIJINHO É ESFARELADA EM GRÃOS PEQUENOS E DEIXADA DE LADO PARA
MATURAR POR ALGUNS DIAS ATÉ QUE ATINJA UMA COLORAÇÃO AMARELADA.

TERMINADO O PERÍODO DE MATURAÇÃO, A MASSA É COZIDA EM UMA PANELA A
70º C ATÉ DERRETER, MOMENTO EM QUE PODE SER TEMPERADO COM ERVAS E

ESPECIARIAS (PRINCIPALMENTE O KÜMMEL) E LOGO APÓS SERVIDO.

MODALIDADE DE CONSUMO

DERRETIDO, QUENTE SOBRE PÃES E TORRADAS.

O

riscos e motivos para protege-lo

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

Kokchäse é um queijo derretido e por isso, macio, podendo ser
temperado ou não com especiarias como o kümmel (um tipo de
cominho) feito à base do chamado “queijinho branco” e muito difundido nas comunidades descendentes de imigrantes europeus,
principalmente alemães. A receita foi trazida na memória dos primeiros colo-

Dado o contexto cultural e de tradições que circunda o kochkäse, fica clara a
importância de se preservar não só o produto em si, mas também a sabedoria
artesã e o saber-fazer tradicional, que imita as receitas uma vez feitas na Alemanha pelos antepassados daqueles povos.
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lho-crioulo, “awati ete”. A celebração do batismo deve acompanhar a colheita
do milho, que acontece uma vez por ano. Acredita-se que o milho é o meio
pelo qual os deuses e deusas transmitem os nomes às crianças durante a
celebração e pode também representar as meninas quando oferecido como
dote.

D O

G O S T O

|

Os índios das tribos guarani-mbyá são conhecidos por serem os guardiões do
milho, por que preservam ainda hoje material genético de espécies endêmicas, além de métodos tradicionais de cultivo. A lenda do surgimento do milho
no passado e preservada por diversas gerações e até hoje viva conta que uma
espiga de milho foi dada por um guarani como fonte de alimento ao invés das
pedras moles que eles eram habituados a comer. O milho foi plantado e então
passou a trazer fertilidade e abundância aos povos.

A R C A

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA

PÃES, DOCES E BISCOITOS

INGREDIENTES
P R I N C I PA I S

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUL

PARANÁ

M É TO D O D E P R E PA R AÇ ÃO

O MILHO QUANDO COLHIDO É RALADO E ENTÃO SE FAZ UMA MASSA QUE
PODE SER COZIDA DE DOIS MODOS: COLOCADA EM ENVELOPES FEITAS DA

O mbojape’i é mais do que uma comida, um alimento de valor simbólico tradicional e religioso para os povos indígenas guarani-mbyá. É por este motivo que
a lenda do recebimento do milho resiste até hoje, sendo celebrado justamente
comendo-se comidas feitas a base do milho. O cultivo e consumo deste ingrediente está relacionado diretamente com atividades da vida das comunidades,
uma vez que é plantado, cultivado e colhido na mesma aldeia. E é por isso que
outro fator de importância deste produto é a preservação de variedades de
milho-crioulo, importante para a manutenção da biodiversidade local.

PALHA DO MILHO E COZIDA EM ÁGUA FERVENTE SERÁ CHAMADO MBOJAPE

MILHO

OU ENTÃO, COM A MESMA MASSA, COLOCA-SE DENTRO DE UM POTE DE CE-

RÂMICA FORRADO COM FOLHAS DE BANANEIRA, COBRE-SE A MASSA COM
MAIS FOLHAS, CINZAS E SE ASSA ENTERRANDO O RECIPIENTE E ACENDENDO UMA FOGUEIRA POR CIMA OU ENTÃO COLOCANDO BRASA VIVA POR

CIMA DO POTE DE CERÂMICA QUE CONTÉM A MASSA, ATÉ QUE ESTEJA
ASSADO.

MODALIDADE DE CONSUMO

COMO PÃO OU BOLO.

O

riscos e motivos para protege-lo

ESTE SERÁ CHAMADO MBOJAPE’I.

mbodjape’i é um bolo de milho preparado pela tribo dos índios
guarani-mbyá, habitantes da Região Sul do Brasil e que também
se encontram na Argentina, Paraguai, Bolívia e outras localidades
do território brasileiro. A preparação e o consumo deste bolo fazem
parte das celebrações de batismo Nhemongarai e se usa nesta receita o mi-

Proteger tanto a preparação tradicional deste bolo é também proteger o cultivo de variedades crioulas de milho, muito importantes para a biodiversidade
genética que foi mantida por esses povos. Preservar, divulgar e proteger esses dois fatores é além do mais salvaguardar a soberania cultural, alimentar
e religiosa destes povos que guardam consigo gerações de conhecimento
tradicional de riqueza incalculável.
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nesses termos e a consequente comercialização. As particularidades desses
insetos vão além do nome, uma vez que as abelhas nativas não têm ferrão e
seu mel é mais líquido e complexo em termos de sabor; isso se dá por causa do
alto conteúdo de água, propiciando posteriores fermentações desejadas, que
conferem aroma e acidez ao produto final. A quantidade produzida por ano desse mel pode chegar, no máximo, a 2 l por caixa de abelha (unidade produtiva).

A R C A

D O

G O S T O

|

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

CURITIBA E REGIÃO
SUL
PRODUTOS DA APICULTURA
E DA MELIPONICULTURA

BIOMA

AREA DE PRODUÇÃO

DE ENTORNO
(PARANÁ)

MATA ATLÂNTICA

riscos e motivos para protege-lo

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

A COLHEITA DO MEL DE TUBUNA É FEITA MANUALMENTE.
POR SE TRATAR DE UM PRODUTO POTENCIALMENTE FERMENTADO, O ESTÁGIO DE FERMENTAÇÃO, BEM COMO A
QUANTIDADE DE ÁGUA PRESENTE NO PRODUTO E, ACIMA
DE TUDO, A ALIMENTAÇÃO DAS ABELHAS PODEM MODI-

FICAR AS CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS, COMO SABOR,
AROMA E DOÇURA DO PRODUTO FINAL.

DE

MANEIRA

GERAL, ESSES MÉIS SÃO MENOS DOCES, MENOS VISCOSOS, LIGEIRAMENTE AGRIDOCES E MAIS AROMÁTICOS,

SE COMPARADOS AO MEL DE ABELHAS CONVENCIONAIS.

MODALIDADE DE CONSUMO

O CONSUMO COMO ALIMENTO, AINDA QUE NÃO SEJA O PRINCIPAL, PODE VARIAR
DESDE O CONSUMO IN NATURA, PASSANDO POR AGENTE ADOÇANTE PARA BEBIDAS
E OUTRAS PREPARAÇÕES, NA CONFECÇÃO DE MOLHOS E ATÉ MESMO NO APORTE DE
LEVEDURAS PARA A PRODUÇÃO CERVEJEIRA.

A

Por ser de fácil acesso em meio à vegetação de Mata Atlântica, a coleta do
mel para consumo próprio por parte de produtores rurais e comunidades indígenas pode ser bastante observada no passado como hábito corriqueiro. Os
usos e finalidades eram os mais variados por causa das propriedades anti-inflamatórias e bactericidas, além de ser ótima fonte de energia. Do ponto de
vista dos ecossistemas locais, as abelhas de modo geral são notoriamente os
melhores e mais eficientes polinizadores de diversos tipos de planta, sendo
assim de importância basilar para a manutenção da biodiversidade local e
para a produção de alimentos.

abelha-tubuna (Scaptotrigona bipunctata), da família dos Meliponíneos, é uma das quase 300 espécies de abelha nativa do Brasil e
da América do Sul. Ainda que popularmente o inseto seja conhecido como “abelha sem ferrão” e seu principal produto seja chamado
“mel”, algumas barreiras na legislação vigente impedem seu reconhecimento

A falta de conhecimento da população local a respeito das características desse mel frequentemente desencorajam os poucos pequenos produtores que
não conseguem comercializar o produto de forma a manter a produção. Além
disso, a falta de legislação específica é outro entrave à comercialização, já que
não o reconhece sob a classificação de mel. Por fim, a redução do volume de
mata altera o equilíbrio do ecossistema fazendo com que a espécie não resista
às mudanças climáticas e ao uso indiscriminado de defensivos agrícolas.
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viver em grandes colônias, não possui característica muito agressiva, tendo
como único mecanismo de defesa a capacidade de beliscar a pele de quem
a ameaça.

G O S T O

|

B R A S I L

É uma abelha exigente em condições ecológicas específicas, o que restringe bastante seu desenvolvimento em ambientes naturais, assim como em
meliponários (espaços destinados à criação de abelhas sem ferrão). Teve sua
população natural muito suprimida e hoje encontra-se em situação bastante
vulnerável, o que justifica qualquer iniciativa que contribua para sua conservação e multiplicação.

i m p o r ta n c i a lo c a l

A R C A

D O

Esse mel sempre fez parte da cultura tradicional dos povos indígenas guaranis, etnia local das regiões Sul e Sudeste do Brasil. Era largamente utilizado
para fins medicinais, sendo consumido para curar enfermidades, como doenças respiratórias, debilidade imunológica, cicatrizações, queimaduras, entre
outras utilidades.
CATEGORIA

SUDESTE

PRODUTOS DA APICULTURA
E DA MELIPONICULTURA

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

SUL

PARANÁ /
RIO GRANDE DO SUL /
SANTA CATARINA

MATA ATLÂNTICA

/ CENTRO-OESTE /
NORDESTE

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

A PRODUÇÃO

DESTE MEL É ENCONTRADA PARTICULAR-

MENTE NO SUL DO
TICA.

BRASIL NO BIOMA DA MATA ATLÂN-

TAMBÉM TEM EVIDÊNCIAS DESTE MEL EM ALGUMAS
PARANÁ, RIO GRANDE DO SUL E
NAS REGIÕES SUDESTE, CENTRO-OESTE E NORDESTE
DO PAÍS.
LOCALIDADES DO

É POSSÍVEL COLHER MEL PRATICAMENTE DURANTE TODO

O ANO, SENDO QUE NOS PERÍODOS DE MAIO-JUNHO

E OUTUBRO-JANEIRO HÁ UM APROVEITAMENTO MAIOR,
DEPENDENDO DA SAFRA E LOCAL DE COLHEITA.
É UMA VERDADEIRA ESPECIARIA DA

SEU MEL
MATA ATLÂNTICA E

REVELA OS AROMAS DA FLORA LOCAL COM SABOR FRUTADO E COR CLARO VISCOSO.

A

SURPRESA A CADA

COLHEITA, O PERFUME EMBRIAGANTE REVELA SABORES

Além de seu uso medicinal, também foi muito presente na cultura gastronômica, utilizado em refrescos e pratos típicos assim como em ocasiões cerimoniais.
Esse produto não é produzido em grande quantidade, somente cerca de 500
kg por ano. A grande maioria da produção desse tipo de mel é para consumo
familiar. Poucos produtores têm escala comercial, vendem só o excedente,
mantendo-o como fonte de renda complementar. Nota-se que a maioria dos
produtores dessa espécie de abelha mantém essa prática como hobby ou
simplesmente pelo amor em criar tujubas e tê-las sempre por perto.

SURPREENDENTES E A SENSAÇÃO DE FLORESTA A CADA
DEGUSTAÇÃO, CONFEREM TODO CHARME E SINGULARIDADE DESTE PRODUTO.

MODALIDADE DE CONSUMO

riscos e motivos para protege-lo

PREPARAÇÃO DE DOCES E CHÁS, E USO MEDICINAL.

A

abelha-tujuba (Melipona mondury), também conhecida como tuiuva, tujuva, tujuba, mondury, monduri ou mondiri é uma espécie
de abelha sem ferrão, nativa da Mata Atlântica, produtora de mel
e pólen e importante polinizadora das plantas. A tujuba costuma

Vários fatores acentuam o risco de desaparecimento do mel de tubuna, tais
como: as leis sanitárias vigentes no Brasil, a falta de incentivo e pesquisa, tanto
na produção quanto na comercialização; a dificuldade na legislação, tanto na
produção quanto na comercialização; pouca literatura a respeito, o que acarreta falta de conhecimento pelo consumidor e o pouco aproveitamento nos
meios gastronômicos.
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melato” e, além do nome diferenciado, tem propriedades bem diferentes do
mel convencional, geralmente mais complexas em questão de sabor e composição química. O mel de melato é mais amargo e escuro, com aromas fortes. Além disso, a safra desse mel ocorre entre os meses de março a maio. A
bracatinga (Mimosa scabrella), por sua vez, é uma árvore nativa da Mata de
Araucária, muito encontrada em áreas de regeneração natural da mata. Ainda
assim, a ocorrência desses insetos se restringe à área do Planalto Serrano
catarinense, onde se produz esse tipo de mel.

A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

PLANALTO SERRANO
SUL

PRODUTOS DA APICULTURA
E DA MELIPONICULTURA

BIOMA

AREA DE PRODUÇÃO

CATARINENSE

(SANTA CATARINA)

MATA ATLÂNTICA

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

O

MEL DE MELATO, AO CONTRÁRIO DO MEL TRADICIO-

UMA SECREÇÃO AÇUCARADA, QUE POSTERIORMENTE

NAL, É O RESULTADO DE UM PROCESSO NATURAL QUE

SERÁ COLETADA PELAS ABELHAS COMO SE FOSSE UM

ABELHA AFRICANA OU EUROPEIA. INSETOS SUGADORES

MODO COMO SE PRODUZ O MEL DE ORIGEM FLORAL.

INCLUI OUTROS INSETOS, ALÉM DA JÁ CONHECIDA
DE SEIVA, COMO AS COCHONILHAS, SE ALIMENTAM DA

NÉCTAR E DEPOIS SERÁ PRODUZIDO O MEL, DO MESMO

SEIVA DE BRACATINGA, PRODUZINDO

MODALIDADE DE CONSUMO

O MEL DE MELATO DE BRACATINGA PODE SER CONSUMIDO TAL QUAL QUALQUER OUTRO
TIPO DE MEL, TENDO EM CONTA SEU SABOR FORTE E MARCANTE E MENOS DOCE.

“M

Inicialmente, os produtores locais de mel rejeitavam o mel de melato por acreditar que ele poderia “sujar” a pureza do sabor dos outros méis florais, removendo as abelhas antes que isso acontecesse, assim evitando que as abelhas
tivessem contato com a bracatinga. A partir do ano 2000, amostras desse mel
foram enviadas para a Alemanha, onde o produto teve uma inesperada aceitação. A partir daí, começou a valorização do produto que atualmente é o mel
mais bem pago do Brasil, custando em média 20% mais que os outros méis.

elato” é uma palavra que, na biologia, refere-se às secreções em forma de líquidos açucarados, produzidas por um
grande número de espécies de insetos homópteros que
vivem como parasitas sugadores da seiva elaborada das
plantas. Por ter uma origem diferente, esse produto é chamado de “mel de

riscos e motivos para protege-lo
Apesar de o mel de melato de bracatinga não estar diretamente ameaçado,
sua produção está sujeita a uma complexa dinâmica ecológica com equilíbrio
bastante frágil. Como a bracatinga cresce apenas em áreas de regeneração
de floresta, a região onde se encontra essa árvore é bastante restrita e condicionada. Além disso, a produção desse mel está ligada à manutenção das
mesmas florestas de araucárias, uma vez que a madeira de bracatinga é bastante procurada para a exploração comercial pela construção civil, bem como
para a produção de energia.
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usos gastronomicos tradicionais

D O

A ostra é um molusco de utilização muito versátil, adicionando sabor e aroma
em quaisquer preparações e receitas, às quais seja adicionada. Pode ser consumida fresca, crua ou cozida, ou como ingrediente de outras preparações,
como gratinada, em fritadas ou no bafo.

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUL

COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ,
FLORIANÓPOLIS
(SANTA CATARINA)

PESCADOS E
FRUTOS DO MAR

i m p o r ta n c i a lo c a l

TÉCNICAS DE PESCA TRADICIONAIS

AS

OSTRAS SÃO RECOLHIDAS MANUALMENTE NA MARE

BAIXA ENTRE AS RAÍZES DOS MANGUEZAIS QUE ESTÃO
LOCALIZADOS NO ESTUÁRIO DO RIO.

DEPOIS DE RECOL-

HIDAS, AS OSTRAS DEVEM SER BEM LAVADAS E ESCOVA-

A PARTIR DOS ANOS 80, FORAM ORGANIZADAS VÁRIAS
INICIATIVAS, COM INTENÇÃO DE CRIAR E COMERCIALIZAR AS OSTRAS-DO-MANGUE. EM FLORIANÓPOLIS, O
SISTEMA DE CULTIVO DE OSTRAS MAIS COMUM É DO

(LONG-LINE). NESSE

SISTEMA,

DAS PARA REMOÇÃO DE TODA LAMA E DOS ORGANISMOS

TIPO DE LINHA LONGA

INCRUSTANTES.

AS LANTERNAS SÃO AMARRADAS NUMA LINHA PRINCIPAL

A ostra-da-costeira-do-Pirajubaé é um importante elemento da cultura alimentar da região em que se encontra, tendo servido de alimento para diversas
comunidades que ali habitaram, e até hoje serve de fonte de nutrição para as
comunidades de pescadores que vivem do extrativismo das águas da região.

DENOMINADA LONGA QUE FLUTUA POR MEIO DE BOIAS.

PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO

riscos e motivos para protege-lo

MOLUSCO
IN NATURA, COZIDO, GRATINADO

A

ostra é um molusco bivalve filtrador encontrado em sua forma nativa na localidade da Costeira do Pirajubaé, principalmente fixada às
raízes aéreas das árvores de mangue, nos barrancos e fundos de
rio, ambiente perfeito para seu desenvolvimento devido à abundância de alimento. Além disso, o ambiente confere ao molusco características sensoriais específicas, como sabor mais delicado, devido à água salobra
e tamanho avantajado. um fato interessante é que o sistema reprodutor dessa

Devido à vulnerabilidade das áreas de mangue da região ocasionada pelo desenvolvimento da cidade de Florianópolis, o ambiente de crescimento natural
da ostra-da-costeira-do-Pirajubaé corre sério risco de desaparecimento do
mesmo modo que o ecossistema em si pode entrar em colápso. Outro fator
de risco é a poluição dos afluentes do rio que terminam no mangue, onde se
encontra a ostra, bem como do mar.
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ostra pode variar o sexo da espécie, de acordo com as condições climáticas
da água, constituindo uma característica de grande importância ecológica.
Desse modo, de acordo com a temperatura da água ou a oferta de alimento, a
ostra pode variar do sexo masculino ao feminino. Por fim, a ostra-da-costeirado-Pirajubaé é de grande importância para a cultura alimentar dos pescadores artesanais e extrativistas, integrando-se à cultura dos manguezais da costa
da Grande Florianópolis.

185 PÃO NO BAFO

ção completa que inclui carne de porco, como costela, linguiça, toucinho, e
repolho. O grande segredo dessa preparação é que o pão, em vez de ir ao forno, cozinha junto com todos os ingredientes, fazendo com que o próprio pão
incorpore todos esses sabores. A cidade de Palmeira, no Paraná, atualmente
reconhece o pão no bafo como Patrimônio Imaterial da Cidade.
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O pão no bafo faz parte de uma tradição na vida dos imigrantes que, por meio
de suas comidas típicas, reafirmam sua identidade e o pertencimento àquela
cultura. Com isso, valoriza-se a influência desses povos na cultura brasileira
atual, ao passo que, pouco a pouco, outros ingredientes entram na receita,
assim como o modo de preparo do pão no bafo influencia o gosto popular.

riscos e motivos para protege-lo
CATEGORIA

PÃES, DOCES E
BISCOITOS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

PARA A MASSA DO PÃO
FARINHA DE TRIGO
FERMENTO
OVOS
LEITE
BANHA DE PORCO
PARA O PÃO NO BAFO
COSTELA SUÍNA
LINGUIÇA
TOUCINHO
REPOLHO

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUL

PALMEIRA E BALSA NOVA,
CAMPOS GERAIS
(PARANÁ)

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

PARA

A MASSA DO PÃO, BASTA INCORPORAR TODOS OS INGREDIENTES E

DEIXAR FERMENTAR.

E

É NESSE MOMENTO QUE SE INICIA O

“REFOGADO”

EM

UMA BOA PANELA DE FERRO OU DE FUNDO GROSSO, COM TODAS AS CARNES DISPONÍVEIS, A FIM DE PREPARAR O MOLHO ABUNDANTE QUE SERVIRÁ DE
VAPOR PARA COZINHAR OS PÃEZINHOS.

COM

A CARNE QUASE PRONTA E O

PÃO FERMENTADO, PROSSEGUE-SE COM A MONTAGEM: NO FUNDO DA PANELA,

A CARNE, LOGO APÓS UMA CAMADA GENEROSA DE REPOLHO EM PEDAÇOS
E, POR FIM, OS PÃEZINHOS COLOCADOS DELICADAMENTE SOBRE O REPOLHO.

COBRE-SE A PANELA E SE DEIXA COZINHAR EM FOGO BAIXO ATÉ QUE OS PÃES

ESTEJAM COZIDOS.

MODALIDADE DE CONSUMO

CONSOME-SE COMO UMA REFEIÇÃO INTEIRA.

O

pão no bafo é uma receita tradicional da cultura russo-alemã que
chegaram na região dos Campos Gerais, no estado do Paraná, por
volta de 1878 e que se perpetua na cultura popular local até hoje.
A receita inclui não só a preparação do pão em si, mas uma refei-

Com o advento de novas tecnologias ligadas ao ramo de produção de alimentos, no sentido de acelerar o preparo de alimentos em casa ou ainda acelerar
o consumo, receitas tradicionais como essa, que requerem um tempo de preparação prolongado, são deixadas de lado cada vez mais, representando um
grande risco de desaparecimento da tradição de se preparar o pão no bafo e
a consequente aculturação dos povos daquela localidade.
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Mugil curema Valenciennes
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diferenciação visual são que o parati tem uma mancha amarela logo depois
da cabeça, próximo ao opérculo, além disso, é um peixe de menor porte, podendo chegar a 45 cm de comprimento, e é capturado em média com 30 cm.
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O parati, bem como a maioria dos peixes da costa brasileira, presta-se a uma
grande variedade de preparações. Porém, destaca-se o peixe assado e o filé
de parati frito. um preparo muito tradicional desse peixe e recentemente resgatado é uma técnica açoriana de secagem dos filés conhecida como cambira. Trata-se do peixe eviscerado e aberto em “borboleta”, com espinha e tudo,
salgado e depois defumado. A técnica pode ser utilizada seja com o parati ou
com outros tipos de peixe, incluindo quando houver as ovas.

A R C A

CATEGORIA

PERÍODO DE
PESCA

A ABRIL É MAIOR A INTENSIDADE
DA PESCA.

AREA DE PRODUÇÃO

SUL

SANTA CATARINA

SUDESTE

PESCADOS
E FRUTOS DO MAR

NA REGIÃO SUDESTE,
CONSIDERA-SE QUE DE OUTUBRO

REGIÕES

TÉCNICAS DE PESCA TRADICIONAIS

O MÉTODO DE PESCA QUE SE DESTACA NA REGIÃO É CONHECIDO COMO
“CAI-CAI NO BAIXIO”, QUE NÃO UTILIZA EMBARCAÇÕES MOTORIZADAS. JÁ
O CERCO FIXO FUNCIONA DURANTE OS PERÍODOS QUENTES DO ANO. ALÉM
DISSO, AS REDES USADAS TÊM MEDIDAS MENORES QUE AS DA PESCA DA
TAINHA. AINDA ASSIM, LANÇA, TARRAFA, REDES DE ESPERA E EMALHE SÃO
TÉCNICAS UTILIZADAS NA PESCA DO PARATI. O PERÍODO VARIA DE ACORDO
COM A ÁREA NA QUAL É ENCONTRADO.

i m p o r ta n c i a lo c a l
O parati preserva em sua prática de pesca e consumo conhecimentos e técnicas tradicionais muito especiais e que caracterizam os povos que vivem da
pesca e do consumo do pescado. Métodos de captura, quando pescar, ou
ainda onde procurar por cardumes do peixe são informações, e mais do que
isso conhecimento que é de suma importância para o pescador artesanal, por
ser esta a atividade a lhe garantir a renda familiar, uma vez que as mulheres
desses pescadores também estão diretamente envolvidas na parte de limpeza, processamento e venda do pescado trazido pelo marido.

PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO

O

PEIXE FRESCO

PEIXE SECO

FRITO, ASSADO, EM FILÉS GRELHADOS

MODO CAMBIRA

parati é um peixe bastante encontrado na porção sul da costa do
Brasil, especialmente na zona catarinense, paulista e carioca. Vive
em estuários, mangues, fundos rochosos e costeiras de águas rasas, locais em que pode ser até mesmo visto. É nesse hábitat que
encontra alimento, ou seja, algas e micro-organismos. É comumente confundido com a tainha, que, embora pertençam à mesma família, e sejam extremamente semelhantes, são espécies diferentes uma da outra. Os fatores de

riscos e motivos para protege-lo
A pesca industrial por falta de regulamentação ou fiscalização acaba por pescar as espécies mais comerciais em excedente, não levando em conta a continuidade da espécie em questão. Com a demanda constante, além da redução
populacional das espécies mais comerciais, os grandes pesqueiros passam a
pescar espécies alternativas como o parati e a tainha, que a partir de então
passam a sofrer uma redução populacional considerável, arriscando o reciclo
de novas gerações e a continuidade da espécie.

187 PI NH ÃO

A araucária, por sua vez, é uma árvore símbolo da região montanhosa de Santa Catarina e que compõe a conhecida floresta de araucárias, um importante
bioma de riqueza inigualável. A árvore pode chegar a 40 m de altura e à longevidade de até 500 anos. Além de servir de alimento para o ser humano, o
pinhão também é importante fonte de alimento para os animais da floresta.

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze
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CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

BIOMA

SUL

URUBICI E LAGES
(SANTA CATARINA)

MATA ATLÂNTICA

FRUTAS E
FRUTOS SECOS

SAZONALIDADE

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

SEMENTE ALONGADA DE
APROXIMADAMENTE 4 CM, COR

SUAVE AMENDOADO
SEMENTE

DE MARFIM E COBERTO POR UMA
CASCA GROSSA.

i m p o r ta n c i a lo c a l

DE ABRIL A JULHO

COLHEITA

CONSISTÊNCIA

ASSADA, COZIDA,
SAPECADA

MACIO E FIRME, QUANDO
COZIDO

O

Muitas preparações tradicionais podem ser feitas com o pinhão, destacando-se a paçoca de pinhão, o entrevero ou a sapecada. A paçoca consiste em
pinhão cozido e socado junto com carne em um pilão. já o entrevero é um
cozido de verduras com carne que vem acompanhada de pinhão. A sapecada,
por sua vez, talvez seja o modo mais rústico do consumo do pinhão e se faz
juntando o pinhão com as próprias folhas secas da araucária, coloca-se fogo
e quando ele se apaga está pronto. É uma forma de consumo muito comum
dentro das florestas de araucárias pelos coletores. Além disso o pinhão pode
ser consumido cozido em água com sal ou então assado diretamente na chapa de ferro do fogão a lenha.

pinhão é a semente da árvore de araucária, árvore símbolo da região meridional do Brasil e da América do Sul, que se colhe junto
das pinhas de araucária quando caem no chão. É um alimento extremamente nutritivo e foi a base da alimentação de muitos povos
indígenas que habitavam aquela região, e até hoje é muito consumido pelas
comunidades locais. Pesquisas mostram que os povos das etnias kaingang e
xokleng, que foram habitantes dessa área viviam da caça e da coleta do pinhão; hoje, as comunidades mapuche, da Argentina, ainda preservam a mesma tradição do consumo do pinhão.

O pinhão faz parte da cultura alimentar de muitos povos. Desde os primeiros
registros do consumo do pinhão até hoje existem comunidades que viviam
da exploração e mais recentemente do comércio dessa iguaria. Sendo assim,
o pinhão é responsável, além do fornecimento de alimento, pela geração de
renda para pequenas famílias de agricultores familiares da localidade. Além
disso, o consumo e o cultivo do pinhão podem representar a preservação das
florestas de araucária que estão em avançado estado de degradação, restando apenas em torno de 1% da cobertura vegetal original da mata.

riscos e motivos para protege-lo
Preservar a cultura do pinhão, bem como a integridade da floresta de araucária tem valor imensurável, seja para a manutenção da cultura popular local de
comunidades indígenas e rurais, seja para o equilíbrio do ecossistema local. A
indústria madeireira e a pecuária são os maiores responsáveis pela diminuição
da área de cobertura de mata nativa, ao passo que o consumo dos produtos
gerados por essas indústrias é um favorecimento direto à devastação da floresta de araucária.

405

S U L

N.

188 PO RC O -MOU R A
Sus domesticus L.
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A carne desse porco é muito bem aproveitada, sendo retirada inicialmente a
banha, gordura animal que pode ser utilizada para diversos fins. Além disso,
essa raça se presta muito bem à produção de carne, saborosa e avermelhada,
se comparada às raças comerciais. O porco-moura ainda está ligado à tradição do codeguim, uma linguiça artesanal fresca, feita da carne e do couro cozido pelas mesmas comunidades faxinalenses que lutam pela permanência
da raça. Além disso, produzem-se diversos tipos de salame, presunto e outros
embutidos curados.

CATEGORIA

A R C A

foi e ainda é um dos pilares alimentares das comunidades faxinalenses no
mesmo estado do Paraná, uma vez que serve muito bem para a produção de
carne, mais avermelhada e de sabor marcante, além de outros subprodutos,
como a banha.

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUL

RIO GRANDE DO SUL /
SANTA CATARINA / PARANÁ

RAÇAS ANIMAIS

TÉCNICAS DE CRIAÇÃO TRADICIONAIS

LOGO

APÓS O PERÍODO DE ENGORDA DURANTE O

INVERNO, OS ANIMAIS SÃO CRIADOS DE FORMA
LIVRE EM UM TERRITÓRIO COMPARTILHADO.

ESSA É A

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DOS POVOS QUE VIVEM
NOS FAXINAIS.

CADA

PRODUTOR POSSUI ANIMAIS

ONDE

QUISEREM,

DOS VIZINHOS.
PROPRIETÁRIO,

INCLUSIVE

NO

NOS

TERRITÓRIOS

PERÍODO DA NOITE, CADA

RECONHECENDO

SEUS

ANIMAIS,

CHAMA-OS PARA RETORNAR À PROPRIEDADE PARA
O DESCANSO.

QUE SÃO LIBERTOS PELA MANHÃ E PODEM PASTAR

i m p o r ta n c i a lo c a l
A criação de porcos da raça moura é importante, sobretudo, para os povos
faxinalenses, que, por característica própria, vivem da criação de animais para
sua subsistência, bem como para a produção de outros tipos de alimentos,
como embutidos. Além disso, essa raça pode oferecer a outros produtores
adeptos da suinocultura tradicional uma alternativa ao que o mercado oferece, introduzindo a criação de animais relacionados a uma tradição cultural
local, que vem desde os tempos da colonização do país.

PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO

CARNE FRESCA, EMBUTIDOS E CARNE CURADA.

O

porco-moura é uma raça animal provavelmente originado no estado do Paraná, que com a vinda de imigrantes espanhóis entre
os séculos XVI e XIX, se originou em meio à grande mistura de
outras raças trazidas pelo mesmos imigrantes. A partir de então,
realizaram-se processos de formação de plantel para a identificação da raça,
que por sua vez, adaptou-se muito bem ao ambiente do Sul do país, alimentando-se de pinhão e butiá nos períodos de engorda, durante o inverno. Com
isso, os animais dessa raça adquiriram características únicas. A raça moura

riscos e motivos para protege-lo
A permanência da raça moura no hall de raças animais conhecidas e comercialmente exploradas representa, além de toda a tradição e conhecimentos
envolvidos na individualização da nova raça, a resiliência de uma raça animal
que, mesmo não sendo natural do país, adaptou-se muito bem às condições
climáticas e de alimentação, desenvolvendo acima de tudo novas características interessantes ao consumo humano. E ainda representa a tradição dos povos faxinalenses, que preservam até hoje o modo peculiar de criar os animais,
bem como seu material genético único.
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tura alimentar não só de comunidades descendentes de imigrantes, mas do
Brasil como um todo. Foram as conhecidas “nonnas” as verdadeiras guardiãs
da receita original que persiste até hoje, com processos simples, mas que garantem uma puína de grande qualidade. Não pode ser considerada um queijo,
mas sim um subproduto, uma vez que é composta por albuminas e globulinas, ambas proteinas do soro do leite e que formam um produto com alto teor
de proteínas e baixo teor em gorduras. Tudo acontece na esfera domiciliar,
salvo em alguns lugares, onde se consegue produzir em escala comercial.

G O S T O

|

B R A S I L

408

A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
AREA DE PRODUÇÃO

SUL

RIO GRANDE DO SUL /
SANTA CATARINA / PARANÁ

SUDESTE

QUEIJOS E LATICÍNIOS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

O
SORO DE LEITE FRESCO
LIMÃO
SAL

REGIÕES

SORO DE LEITE RESULTANTE DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE QUEIJO É

AQUECIDO ATÉ QUE FLOCOS GRUMOS COMECEM A ABOIAR NA SUPERFÍCIE, OU

riscos e motivos para protege-lo

SEJA, AS PROTEÍNAS DO SORO COMECEM A SE COAGULAR. ALGUMAS RECEITAS
INDICAM A ADIÇÃO DE SUCO OU RASPAS DE LIMÃO.

A ADIÇÃO DE SAL TAMBÉM
OS FLOCOS QUE PRECIPITAM SÃO RECOLHIDOS E ESPREMIDOS EM UM PANO PARA DAR FORMA E PARA EXPURGAR O RESTANTE DE SORO.
NÃO É NECESSÁRIA.

MODALIDADE DE CONSUMO

COM PÃES, POLENTAS, CUCAS, ACOMPANHADA DE GELEIAS, RECHEIOS DE MASSAS E
BASE PARA PATÊS.

A

A puína ajuda a enriquecer o registro de produtos trazidos por processos imigratórios e enraizados na cultura nacional. Antigamente as famílias aproveitavam a produção dos queijos coloniais para também produzir a puína, que serviam como uma fonte secundária de geração de renda bem como uma fonte
de alimentação mais imediata, uma vez que não é um produto geralmente
maturado, ao contrário dos queijos. Além disso a puína é um elemento de
fortalecimento da cultura identitária de todos os povos que migraram do seu
país de origem, mas que encontraram no Brasil oportunidades de produzir e
de se alimentar com produtos típicos da terra natal de seus antepassados.

puína, mais conhecida como ricotta, é um produto com origem no
leite fresco que foi trazido para o Brasil com o processo de colonização pelos imigrantes europeus, em especial os italianos. Dentre
os mesmos italianos, destaca-se a influência dos imigrantes vindos do Vêneto, região do norte oriental da Itália responsável por muito da cul-

Por se tratar de um produto altamente artesanal e a base de leite cru, a legislação sanitária não permite a livre comercialização da puína, por não liberar o
selo de inspeção federal (SIF). Além disso, devido às dificuldades relacionadas
à vida do campo e a produção rural, as gerações mais jovens interrompem a
atividade familiar estabelecida até ali por conta da falta de incentivos e de retorno econômico. Adiciona-se a isto a industrialização de laticínios, que oferece produtos mais baratos e convenientes, porém com perda da tradição local.
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190 Q UEI J INHO BR ANCO
(QUEIJO DE CHIMIA)

nal da região e da cultura germânica e que está lutando para ser reconhecido
pelo governo local. um dos grandes entraves à comercialização e ao consumo de ambos os queijos se deve à legislação sanitária, uma vez que é proibida
a venda para outros estados.
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O queijinho branco representa não só um aporte do saber-fazer queijeiro trazido pelos imigrantes alemães, bem como reafirma a identidade cultural das
localidades nas quais é produzido, ao passo que manter tradições e costumes
locais gera na população um sentimento de pertencimento, de propriedade.
Dessa forma, a produção do queijinho branco, assim como do kochkäse é
algo a ser mantido ao longo das gerações ou ao menos até quando a cultura
do queijo seja pertinente à região.

riscos e motivos para protege-lo
CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUL

BLUMENAU, INDAIAL, JOINVILLE,
POMERODE, TIMBÓ E GASPAR
(SANTA CATARINA)

QUEIJOS E LATICÍNIOS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

APÓS

SER AQUECIDO EM APROXIMADAMENTE

40º C,

O LEITE É DEIXADO DE

LADO PARA COALHAR NATURALMENTE POR MEIO DA ACIDIFICAÇÃO.

LEITE CRU

LOGO

APÓS, É COLOCADO EM PANO DE TECIDO PARA DESSORAR, PROCESSO QUE
LHE CONFERE SABOR, ACIDEZ E QUE PODE DEMORAR ATÉ

7
RICOTA,

HORAS.

AINDA

QUE O PRODUTO FINAL SE ASSEMELHE BASTANTE À

POR CAUSA DE

SUA CONSISTÊNCIA E APARÊNCIA, O QUEIJINHO BRANCO TEM UM SABOR MAIS
ACENTUADO, DEVIDO AO PERÍODO DE MATURAÇÃO COMO COALHADA.

MODALIDADE DE CONSUMO

FRESCO

O

queijinho branco é um queijo fresco e saboroso à base de leite cru
e coalhado naturalmente. É comumente consumido por comunidades descendentes de imigrantes alemães do estado de Santa
Catarina. O processo de produção desse queijo é bastante peculiar
dado ao fato de ser a matéria-prima do kochkäse, outro tipo de queijo tradicio-

A legislação sanitária é de fato o maior empecilho à expansão do mercado
e, consequentemente, da comercialização do queijo, de modo que o consumidor consegue encontrá-lo apenas em feirinhas ou diretamente com o
produtor. Desse modo, muitas vezes o pequeno produtor se vê desmotivado,
acabando por abandonar a produção.

411

S U L

N.

191 QUEIJO C OLONIAL

D O

G O S T O

|

B R A S I L

412

sendo destinados principalmente ao consumo doméstico. O queijo colonial,
por sua vez, é um queijo de leite cru de vacas de raças mistas e alimentadas
com pasto, forragem e outras folhas, que conferem sabor especial ao leite e
ao queijo. O leite usado é resultado de duas ordenhas, pela manhã e à noite.
A produção na esfera artesanal e doméstica em pequena escala é dominada
pelo trabalho das mulheres, que tomam conta de toda a cadeia produtiva,
desde o cuidado com os animais, passando pela ordenha, produção de queijo
e, por fim, a venda. Depois de pronto, se o queijo não for vendido em até 12
dias será levado para maturação, que pode variar entre imersão em vinho por
dois a três dias ou uma cobertura pastosa feita de banha de porco, pimenta-preta e urucum. A partir disso, as peças são penduradas em redes. Todo o
processo pode durar até um ano.

A R C A
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CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUL

PARANÁ / RIO GRANDE DO SUL /
SANTA CATARINA

QUEIJOS E LATICÍNIOS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

O

LEITE DA NOITE ANTERIOR É MANTIDO REFRIGERADO E É ADICIONADO AO

LEITE DA MANHÃ DO DIA SEGUINTE.
DO A ATÉ

30º C E,

A PARTIR DE ENTÃO, É FILTRADO, AQUECIDEPOIS DE

LOGO APÓS, É ADICIONADO SAL E COALHO.

COALHADA, A MASSA É QUEBRADA PARA FACILITAR A SEPARAÇÃO DO SORO

LEITE CRU
SAL
COALHO

DO LEITE E É DEIXADO A ESCORRER ATÉ O FIM DA MANHÃ.

A

NORMALMENTE,

A PRENSA UTILIZADA É MANUAL, O QUE PERMITE QUE SEJA

PRODUZIDA SOMENTE UMA PEÇA POR DIA, QUE VARIA DE TAMANHO E PESO, DE

O QUEIJO PRONTO É COLOCADO

À VENDA APÓS O QUINTO DIA E PERMANECE, SE NÃO FOR VENDIDO, ATÉ O
DÉCIMO SEGUNDO DIA, LEVADO ENTÃO PARA A MATURAÇÃO.

MODALIDADE DE CONSUMO

3

MESES DE MATURAÇÃO
SOZINHO, COM PÃO OU

1

ANO OU MAIS DE MATURAÇÃO
RALADO EM RECEITAS

COM POLENTA

O

riscos e motivos para protege-lo

PARTIR DAÍ, É

COLOCADO EM UMA PRENSA PARA AJUDAR A DESSORAR ATÉ O DIA SEGUINTE.

ACORDO COM A PRODUÇÃO DIÁRIA DE LEITE.

FRESCO

O queijo colonial representa não só a realidade agrícola local com suas particularidades, mas toda uma história de colonos italianos e alemães, que ao chegar
ao Brasil, começaram aqui a cultura e a tradição da fabricação de queijos e outros produtos. Dessa forma, eles foram responsáveis por modificar a paisagem
local, a atividade econômica da região, bem como as dinâmicas sociais. Para
algumas famílias, a produção de queijo é o único recurso para obtenção de
renda, o que eleva ainda mais a importância da produção desse queijo.

queijo colonial é um dos produtos conhecidos como “produtos coloniais”, ou seja, produto fruto do processo de imigração e colonização das terras brasileiras, principalmente pelos povos italianos e
alemães, que sempre foram muito ligados à realidade do campo,

Para obter as licenças de funcionamento e os selos de inspeção sanitária, o
produtor deve se adaptar a uma realidade produtiva inacessível economicamente, por meio de compra de maquinário e reforma das estruturas físicas.
Além disso, não existe uma lei específica para o fomento e a proteção do conhecimento e produção artesanal, principalmente no que se refere ao uso de
leite cru, que ainda é vetado. Por causa desses entraves burocráticos, muitos
produtores desistiram da produção do queijo colonial, tornando-se compradores de queijo das grandes casas de laticínios. Além do mais, seus filhos
também não têm interesse em retomar a produção, procurando outras oportunidades de subsistência nas grandes cidades.
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Do mesmo modo que outros queijos artesanais são consumidos, também
acontece com o queijo diamante, ou seja, apenas cortado em fatias e, no máximo, acompanhado de um fio de mel. Além disso, por se tratar de comunidades tradicionais de imigrantes, muitas receitas de comidas feitas para festividades, como o natal, empregam o uso desse queijo, seja para rechear, como
para molhos. O principal exemplo é o pirogue polonês, no qual o queijo serve
de recheio para uma massa de ovos e farinha de trigo, que, depois de cozida
em água, é servida com um molho de nata.

A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUL

MAJOR GERCINO
(SANTA CATARINA)

QUEIJOS E LATICÍNIOS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

PRODUZIDO

A UMA ALTITUDE MÉDIA DE

700 M,

O QUE O CONFERE CARAC-

TERÍSTICAS ESPECIAIS, INFLUENCIADAS PELA TEMPERATURA E UMIDADE.

LEITE CRU
SAL
COALHO

O

riscos e motivos para protege-lo

FORMATO DO QUEIJO É DADO UTILIZANDO FORMAS DE MADEIRA DE CEDRO EM
FORMATO RETANGULAR, DE TAMANHOS VARIADOS.

DEPOIS DE PRONTO PODE
15 A 40 DIAS QUE CONFEREM A ESSE QUEIJO PERSONALIDADE, IDENTIDADE E UM SABOR SUAVE DE TEXTURA MACIA, ALÉM DA CASCA
AMARELA, RESULTANTE DA LAVAGEM DIÁRIA DAS PEÇAS.
SER CURADO CERCA DE

MODALIDADE DE CONSUMO

CORTADO EM PEDAÇOS OU ADICIONADO A RECEITAS.

O

A produção do queijo Diamante representa uma importante fonte de renda e,
para algumas famílias, a forma exclusiva de ganhar a vida. O ritual de acordar
bem cedo todos os dias, tomar o café recém-passado, tratar dos animais, da
casa de queijo, ordenhar e fazer o queijo tem sido a rotina de muitas dessas
famílias, que religiosamente, levam à frente a cultura do queijo colonial da forma como a aprenderam. uns quando ainda crianças, outros ao longo da vida.
É todo um ambiente bucólico e quase poético que se mistura à paisagem e
agrega valor ao saber-fazer do queijo: resistir na vida simples do campo, além
de manter as tradições de muitos anos, que dão identidade e soberania cultural a todos aqueles povos.

queijo Diamante é um queijo de tradição colonial, produzido por
aproximadamente 25 famílias, em pequenas comunidades rurais
do município de Major Gercino, Santa Catarina, sendo a principal
delas a comunidade de Diamante. Parte da tradição queijeira desse
povoado se deve aos fortes traços da imigração europeia, especialmente os
de poloneses e alemães.

Como a fabricação de queijos tradicionais usa processos há muito tempo conhecidos e considerados ultrapassados, o queijo Diamante corre sério risco
de extinção, em razão da desistência dos pequenos produtores em continuar
a produzi-lo e comercializá-lo nas redondezas. Dessa forma, jovens filhos de
produtores não se veem mais incentivados a continuar a produzir o queijo
Diamante, migrando para a produção de leite.
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pouso de descanso de tropeiros que aproveitavam a vasta pastagem para a
engorda do gado. O pouso se desenvolveu e hoje é conhecido como a Vila
da Palmeira, no Paraná. A mistura de tropeiros de várias regiões rendeu a criação do queijo porongo, que passou a ser produzido pelas primeiras fazendas
da localidade. A técnica de produção se assemelha à da muçarela, porém o
clima e os animais locais dão a acidez e o sabor marcado, características reconhecidas do porongo. Presta-se muito bem a longos períodos de cura, mas
é comumente consumido ainda fresco. Ainda assim, produzir o queijo nunca
foi uma atividade central nas fazendas, sendo feito normalmente com as sobras do leite. Porém, com a popularidade recente do queijo, sua produção
aumentou e, hoje, pequenos produtores passaram a ter de comprar leite para
atender a demanda.

A R C A

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA

QUEIJOS E LATICÍNIOS

REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUL

PALMEIRA E CAMPOS GERAIS
(PARANÁ)

SUDESTE

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

LEITE CRU
PINGO
SAL
COALHO

AO LEITE CRU RESERVADO, ADICIONA-SE O PINGO (O SORO DO QUEIJO FEITO
NO DIA ANTERIOR, RICO EM FERMENTOS LÁCTEOS) E O COALHO E SE DEIXA
DESCANSAR EM TORNO DE UMA HORA. COM A COALHADA PRONTA, O SORO
DO QUEIJO É SEPARADO DA MASSA E DEIXADO MATURAR POR UM DIA. APÓS A
MATURAÇÃO, A MASSA É DERRETIDA E SOVADA EM ÁGUA QUENTE, A FIM DE SE
OBTER UMA MASSA MOLE, LISA E ELÁSTICA, QUANDO VÃO SER FORMADAS AS
PEÇAS DE QUEIJO. O QUEIJO PRONTO E RESFRIADO É COLOCADO EM SALMOURA POR UM DIA E LOGO APÓS PENDURADO EM VARAIS PARA CURAR.

MODALIDADE DE CONSUMO

SANDUÍCHES, GRELHADO, ASSADO, OU COMO APERITIVO.

O

queijo porongo é um queijo inspirado no queijo cabacinha de Minas Gerais e de São Paulo. Suas origens vêm dos tempos do século
XVIII, em que tropeiros passavam pelo Rio Grande do Sul rumo
à Grande Feira de Sorocaba, no estado de São Paulo, fazendo o
trajeto dos Campos Gerais, no circuito dos índios kaianguases. Ali surgiu um

A tradição do queijo porongo guarda em si a história da cidade, da região e do
país como um todo. Por ter reunido diversos fatores no processo de sua criação, o porongo é de uma riqueza cultural incalculável, tendo sido incorporada
ao gosto popular local, bem como se transformou em um produto comercial
requisitado. Atualmente, faz parte de festas da cidade e de celebrações regionais. A tradição do queijo é ainda a celebração da atividade agropecuária
local, uma vez que a produção leiteira da região é uma das atividades econômicas importantes.

riscos e motivos para protege-lo
Por ser fabricado com leite cru e pingo e por não existir ainda uma legislação
que regule essa categoria de laticínios, o queijo porongo enfrenta diversas
barreiras na certificação sanitária e na comercialização. Ainda que o queijo seja
bastante conhecido e procurado, são poucos os produtores que conseguem
garantir seu sustento com a fabricação do porongo. Preservar essa tradição é
preservar a história, a cultura, e amparar a economia de muitas famílias.
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passaram a fazer peças que variam de 1 a 2,5 kg, maturados em 10 a 20 dias,
em prateleiras de madeira de bracatinga, uma espécie local. Ainda que alguns
itens da produção tenham sido atualizados, como o coalho (hoje é usado coalho industrial), muitos dos artefatos tradicionais foram mantidos, como prensas e formas da mesma madeira. Além disso, o queijo serrano é considerado
como um dos mais antigos queijos artesanais produzidos no Brasil, existindo
desde o século XVIII, nos Campos de Cima da Serra, na região serrana. A receita desse queijo segue a tradição dos colonos portugueses de Açores, que
colonizaram a região.

A R C A

D O

i m p o r ta n c i a lo c a l

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUL

CAMPOS DE CIMA DA SERRA
(RIO GRANDE DO SUL E SANTA
CATARINA)

QUEIJOS E LATICÍNIOS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

PRODUZIDO
LEITE CRU
SAL
COALHO

COM LEITE CRU APÓS A ORDENHA, O QUEIJO SERRANO É UM

QUEIJO DE MASSA SEMI DURA DE BAIXA UMIDADE, SABOR E AROMA ACENTUADOS E TEXTURA LEVEMENTE AMANTEIGADA.

ORIGINALMENTE PRODUZIDO EM
5 KG E CURADO POR UM PERÍODO DE 40 A 60 DIAS ERA COMERCIALIZADO CERCA DE 3 VEZES AO ANO. ERA FEITO COM COALHO ANIMAL, MAS
A PARTIR DE 1960 ESTE FOI SUBSTITUÍDO PELO COALHO INDUSTRIAL.
PEÇAS DE

MODALIDADE DE CONSUMO

SOZINHO, COM CAFÉ OU CHÁ, E PARA UTILIZAÇÃO EM RECEITAS.

O

O queijo serrano é de uma tradição muito rica. Por ter sido dos primeiros queijos feitos no Brasil, é possível identificar diversas variações em sua receita, fazendo com que o resultado seja ainda mais peculiar. Dessa forma, a cultura do
queijo é fundamental para a região, pois leva renda às famílias produtoras e
movimenta a economia local. Além disso, o saber-fazer desse queijo preserva
a cultura colonial trazida há muito tempo e depois aprendida pelos sucessores
das famílias de colonos. Sendo assim, a importância histórica desse queijo é
ainda maior. uma outra riqueza fundamentada na produção do queijo serrano
é o conhecimento a respeito das raças de animais, bem como o trato que deve
ser dado e ainda outras diversas técnicas de ordenha, de tratamento do leite,
de produção do queijo e, posteriormente de venda.

queijo serrano é um queijo semiduro, de sabor preciso e consistência firme e macia, assemelhando-se a manteiga. É produzido à
base de leite cru de vacas das raças crioulas franqueiro e lageana.
Antigamente, era vendido em peças de até 5 quilos, mas atualmente em decorrência da demanda dos consumidores locais, os produtores

riscos e motivos para protege-lo
Assim como as leis sanitárias são muito rígidas e de alguma forma negligentes
com o pequeno produtor artesanal, esses mesmos produtores acabam por
abandonar a atividade em detrimento de buscar outra alternativa econômica
para sua família. Ao passo que assim que forem reconhecidas as técnicas, receitas e modos de fazer tradicionais, será reconhecida também a grande importância que esses produtores têm para a comunidade local e para o Brasil.
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D O

O queijo serrano tem uma tradição de mais de 200 anos, representando não só
a cultura do queijo que se adaptou à paisagem local, bem como uma atividade econômica importante para os pequenos produtores rurais da região. Com
isso, o turismo local é liderado pela procura do queijo, que já atinge apreciadores no Brasil e no exterior.
CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUL

CAMPOS DE CIMA DA SERRA
(RIO GRANDE DO SUL E SANTA
CATARINA)

QUEIJOS E LATICÍNIOS

INGREDIENTES
PRINCIPAIS

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

APÓS

A ORDENHA MANUAL, O LEITE É LEVADO PARA UM GALPÃO.

SÃO ADICIONADOS SAL E COALHO.

DEIXA-SE

DESCANSAR POR

1

ALI,

HORA,

QUANDO SE INICIA O PROCESSO DE QUEBRA DA COALHADA, AO MESMO

LEITE CRU DE VACA-DE-CORTE
COALHO

TEMPO EM QUE SE ADICIONA ÁGUA QUENTE.

A COALHADA, JÁ QUEBRADA
10 MINUTOS
E LOGO TRANSFERIDA PARA PANOS DENTRO DAS FORMAS, A FIM DE
ESCOAR O SORO DA MASSA DO QUEIJO. ESSA MASSA, ENTÃO, É PRENSADA
A MÃO ATÉ DESSORAR COMPLETAMENTE. QUANTO MAIOR FOR O TEMPO DE
MATURAÇÃO, MAIS PICANTE SERÁ O RESULTADO FINAL.
EM PARTES PEQUENAS, É DE NOVO DEIXADA DESCANSAR POR

MODALIDADE DE CONSUMO

UTILIZADO EM RECEITAS, OU COMO APERITIVO.

O

queijo serrano é um queijo típico de regiões de clima frio, sendo
que a tradição e os conhecimentos relacionados ao modo de fazê
-lo foram trazidos pelas primeiras famílias a povoar a área onde se
estabeleceram, desde então o centro da cultura do queijo serrano.
Com o tempo, técnica e matéria-prima sofreram ligeiras adaptações, de acor-

riscos e motivos para protege-lo
Barreiras da legislação sanitária e a dificuldade em se conseguir os selos de
inspeção estadual e federal são os principais fatores desmotivadores, que podem levar à diminuição ou até mesmo suspensão da produção desse queijo.
Dessa forma, a fonte de renda de muitas famílias que vivem da produção do
queijo serrano se vê em declínio, bem como o acesso dos consumidores ao
produto.
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do com as necessidades dos produtores. As peças de queijo, por exemplo,
costumavam ser grandes, de aproximadamente 5 kg e de formato redondo,
além de ser maturado por até dois meses. Atualmente, encontram-se também
peças menores e quadradas, a fim de facilitar o atendimento da crescente demanda. As vacas ao contrário do que se espera, são vacas-de-corte em vez de
vacas-leiteiras, diminuindo drasticamente a produção de leite, ao passo que
produzem de 4 a 5 litros de leite por dia, em comparação com a média de 50
litros por dia das vacas-leiteiras. Dessa forma, o leite é mais forte (com maior
teor de gordura), garantindo a qualidade do queijo serrano.

N.

196 TA IÁ

(MANGARITO)

seja do taiá, seja da taioba. A raiz, o taiá, é a parte menos consumida da planta,
por falta de conhecimento dos consumidores das variedades comestíveis e não
comestíveis, ainda que possa ser encontrada com facilidade, por causa do valor
nutricional relativamente inferior se comparado com o das folhas de taioba.

Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott
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O taiá responde na culinária como qualquer outro tubérculo, e deve ser cozido,
a fim de amaciar as fibras, podendo posteriormente ser feito purê, bem como
outras preparações.
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REGIÕES

SUL

AREA DE PRODUÇÃO

CENTRO-OESTE
SUDESTE

LEGUMES, VERDURAS
E HORTALIÇAS

/

BIOMA

VALE DO ITAJAÍ
(SANTA CATARINA)

SAZONALIDADE
SEMEADURA

COLHEITA

DE AGOSTO A OUTUBRO

APÓS 80 A 100 DIAS DO PLANTIO
MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

RAÍZES PEQUENAS, ALONGADAS
E IRREGULARES, DE CASCA ESCURA.

SEMELHANTE AO INHAME
TUBÉRCULO E
FOLHAS
CONSISTÊNCIA

COZIDOS

APÓS O COZIMENTO,
MACIO E FIRME

O

taiá, popularmente conhecido como mangarito, é a raiz de uma hortaliça bastante apreciada, a taioba. A planta pode chegar a 2 m de
altura, com as folhas podendo variar de cor, conforme o clima. É uma
planta cultivada em várias regiões por todo o Brasil, mas ainda não
se registram lavouras expressivas dedicadas à produção e à comercialização

O cultivo do taiá remete principalmente ao Vale do Itajaí, em Santa Catarina,
de modo que o cultivo tradicional da planta é muito antigo naquela região,
tendo sido mantido por várias tribos indígenas e mais tarde por colonizadores
europeus. O próprio nome da cidade de Itajaí tem origem nessa planta, sob
o batismo da língua indígena que a chamavam Itajahy, rio dos taiás. Por ser
um produto muito ligado à esfera familiar, a produção do taiá é de grande
importância para a geração de emprego e renda para as pequenas comunidades de agricultores rurais, bem como para os núcleos familiares das zonas
produtoras.

riscos e motivos para protege-lo
A falta de conhecimento e difusão da informação a respeito do taiá, bem
como da taioba fazem com que diversos potenciais consumidores não tenham acesso a essa hortaliça. Do mesmo modo, a atenção voltada cada vez
mais para cultivares mais comerciais, vendáveis e de maior rendimento tiram
espaço para a introdução de novos ingredientes na dieta da população.

N.

197 TA INHA

(PARATI, CURIMÃ)

chegada do pescado é celebrada com festa, quando se faz a divisão dos peixes. Em Laguna, pescadores contam com a ajuda de golfinhos que auxiliam
no cerco aos peixes e na captura por rede. Como retribuição, os pescadores
oferecem parte dos peixes pescados aos golfinhos.

Mugil platanus Günther
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A tainha é um peixe de aplicação culinária muito versátil. O peixe seco pode
ser utilizado em guisados e moquecas, além da tainha na taquara, que é um
modo tradicional de se assar o peixe na brasa com o auxílio de galhos de
bambu, principalmente durante as festividades locais. As ovas do peixe, por
sua vez, podem ser secas ao sol, transformando-se na bottarga, utilizada em
diversas receitas.

A R C A

CATEGORIA

PERÍODO DE
PESCA

PRINCIPAL
ÉPOCA

PERÍODO

DA

SUL

SANTA CATARINA

/ SUDESTE

TÉCNICAS DE PESCA TRADICIONAIS

DE

PESCA É DURANTE O INVERNO,
NA

AREA DE PRODUÇÃO

NORDESTE

PESCADOS
E FRUTOS DO MAR

O

REGIÕES

MIGRAÇÃO

REPRODUTIVA DA ESPÉCIE.

ALGUNS PESCADORES SE VALEM DE GOLFINHOS PARA O AUXÍLIO NA
PESCA. TOCANDO OS GOLFINHOS, A TAINHA SE VÊ AMEAÇADA, CORRENDO
PARA ONDE A REDE ESTÁ ARMADA À ESPERA DOS PEIXES.

PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO
PEIXE INTEIRO SALGADO

OVAS SECAS AO SOL

i m p o r ta n c i a lo c a l
A pesca da tainha é de importância fundamental para as comunidades tradicionais de pescadores, sendo também fonte de sua alimentação e atividade
comercial predominante, desde os antepassados indígenas em algumas regiões. Dessa forma, o hábito de observar a maré, os cardumes, a ida à pesca,
o cerco e a puxada de rede são hábitos quase ritualizados na rotina local,
terminando com a partilha dos peixes. O gesto, que pode parecer simples e
corriqueiro, demonstra a organização da comunidade em razão do bem comum. Além disso, devido ao potencial do pescado, outros barcos da indústria
de pesca passaram a exercer suas atividades na mesma região.

ASSADO NA BRASA

riscos e motivos para protege-lo

A

tainha é um peixe muito popular por todo o Brasil, sendo encontrado desde a costa Sul até a costa Nordeste do país. Há maior
ocorrência nos estuários ao longo da costa, onde diversas espécies se reproduzem e podem ser encontradas pela pesca artesanal. Diversas comunidades indígenas ao longo da costa do Rio de janeiro e de
São Paulo estão ligadas ao consumo da tainha que lhes serviu de alimento por
muito tempo devido a sua abundância. Em Santa Catarina, a pesca da tainha
está diretamente relacionada às comunidades tradicionais de pescadores, e a

A pesca da tainha, apesar de ser atividade econômica importante para os locais, pode ser bastante agressiva no sentido da continuidade da espécie, de
modo que parte do pescado é caçado em sua fase reprodutiva juvenil, interrompendo o ciclo natural de reprodução da espécie. Por outro lado, uma
vez despertado o interesse da indústria torna-se necessário um controle mais
rígido e eficaz, de forma a manter a oferta de peixes.

198 UVA- GOETHE
Vitis vinifera x Vitis labrusca
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início à difusão da variedade pelos campos de videiras da região de urussanga, onde permanece até hoje. E foi ali que a variedade Goethe encontrou solo
e clima ideais para seu desenvolvimento, sendo a uva e o vinho feito a partir
dela dos primeiros produtos a receber a Indicação Geográfica (IG) do estado
de Santa Catarina. Na década de 1950, uma mutação rendeu os vinhos produzidos a partir de plantas mutacionais ainda melhores. E o segredo foi mantido,
expandindo-se apenas aos produtores de urussanga. Esse fator é o que rende
o vinho local ainda mais especial.

D O

usos gastronomicos tradicionais

A R C A

CATEGORIA
REGIÕES

AREA DE PRODUÇÃO

SUL

URUSSANGA E ARREDORES
(SANTA CATARINA)

VINHOS E VIDEIRAS

SAZONALIDADE

i m p o r ta n c i a lo c a l

A PARTIR DE JANEIRO

COLHEITA

MODALIDADE
DE CONSUMO

ANÁLISE SENSORIAL
VISUAL

SABOR

UVAS REDONDAS E ROSADAS.

MUITO AROMÁTICO,
FRUTADO E DOCE

PRODUÇÃO DE VINHOS
E SUCOS

CONSISTÊNCIA
MACIA E CARNOSA

A

Os principais responsáveis pela difusão da cultura e da utilização da variedade
Goethe foram os colonos italianos, que se instalaram na região. No exercício
de sua identidade italiana por meio da produção de vinhos, conseguiram desenvolver o cultivo e a tradição da uva-Goethe no Brasil. O único vinho feito a
partir dessa uva é conhecido como vinho Goethe.

uva-Goethe é uma variedade de uva, fruto do cruzamento de duas
famílias de uva, a Vitis vinifera e a Vitis labrusca, tendo características de aroma e sabor muito similares às das uvas do tipo Moscatel.
Foi o horticultor americano Edward Staniford Rogers o responsável pela criação do híbrido, por volta do século XIX e, posteriormente, trazida
para o Brasil pelo regente do consulado italiano no Brasil, Giuseppe Caruso
MacDonald, que a distribuiu aos imigrantes italianos aqui instalados. Isso deu

A uva-Goethe representou e ainda hoje se estabelece como uma alternativa
produtiva aos colonos italianos sem terras à época de sua chegada, e hoje
com as famílias descendentes desses colonos. A produção do vinho, além
disso, permanece como sendo um sinal da representação da italianidade daqueles povos, que as exprime por meio da produção do vinho em si, bem
como o consumo e as diversas festas e danças populares trazidas de seu
país de origem. Desse modo a Festa do Vinho, realizada a cada dois anos na
região, é mais um sinal da resiliência cultural dos imigrantes e seus descendentes, fazendo a cidade de urussanga reconhecida como “A Capital Catarinense do Vinho”.

riscos e motivos para protege-lo
Os baixos rendimentos da variedade e a falta de conscientização local a respeito da importância da variedade faz com que muitos pequenos produtores
migrem para variedades mais comerciais e mais conhecidas. Além disso, a
falta de incentivo às produções artesanais, bem como a grande oneração tributária do produto final, fazem com que muitos produtores desanimem dessa
variedade, não obstante o reconhecimento de Identidade Geográfica.

427

S U L

N.

199 UVA- P EVER E LLA
Vitis vinifera L.

B R A S I L

428

usos gastronomicos tradicionais

G O S T O

|

Como se pode esperar, a principal utilização da uva é na fabricação do vinho
tipo Peverella, o que se torna praticamente a destinação exclusiva da uva, devido aos números de hectares cultivados cada vez menores ao longo dos anos.
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nas cascas, como se fossem grãos de pimenta-do-reino. Essas e as demais
qualidades de aroma e sabor que são observadas no produto final o vinho
Peverella.
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SABOR
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PINTAS PRETAS.

ADOCICADO E LEVEMENTE
PICANTE

A uva-Peverella representa não só os traços da imigração europeia, que foi
o evento que permitiu que a uva chegasse aqui, mas todo um trabalho que
durante anos tomou muitos cuidados para que o material genético, ou seja, a
identidade biológica da uva, fosse mantido. um trabalho iniciado por muitas
famílias de pequenos agricultores que, na saudade de sua terra natal, onde
se bebia vinho normalmente, trouxeram conhecimento e sabedoria vitivinícola para o Brasil e que, depois, ao longo dos anos, foram mantidos por outras
famílias juntamente com pequenos produtores de vinho. Sempre foi uma uva
que acompanhou a realidade enológica do país, sendo muitas vezes confundida e usada como sendo a variedade Chardonnay até a chegada de novas
tecnologias e outras variedades, que passaram a competir por espaço e mercado com a variedade Peverella.

PRODUÇÃO DE VINHO
PEVERELLA

CONSISTÊNCIA
MACIA E CARNOSA

A

uva-Peverella é uma variedade cultivada na Serra Gaúcha que foi
introduzida no Brasil há mais de 100 anos, quando chegavam os
primeiros navios de imigrantes italianos da região do Vêneto, na
Itália. De fato, o nome Peverella remete ao dialeto dessa região, no
qual “pevero” significa pimenta, uma referência às características pungentes
e até picantes que a uva confere ao vinho e às pequenas pintas encontradas

riscos e motivos para protege-lo
A competição com outras espécies de uva mais comerciais e com maior rentabilidade faz com que produtores convertam seus vinhedos para o cultivo
de novas variedades, abandonando não somente uma variedade tradicional
da região, bem como conhecimentos específicos a respeito dos tratos culturais e métodos de condução do vinhedo Peverella, ao passo que se agrava a
perda da biodiversidade local e a consequente perda de identidade cultural
da região.
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Na costa catarinense, o consumo de vieiras era principalmente para a subsistência das comunidades de pescadores que as encontravam. Mas, depois de
um período de pesca desequilibrada, por volta da década de 1980, os estoques naturais quase foram reduzidos a zero. Para combater essa realidade, em
1997 criou-se uma comunidade de maricultores em Porto Belo (SC), formada
de pescadores e moradores, que têm o intuito de preservar a renda da comunidade, mantendo o equilíbrio com os recursos naturais disponíveis. Produzem-se artesanalmente ostra, marisco e vieira, visando sobretudo a uma
produção de qualidade.

Nodipecten nodosus Linnaeus
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TÉCNICAS DE PESCA TRADICIONAIS

AS

VIEIRAS SÃO COLETADAS QUANDO ATINGEM A

IDADE MÍNIMA DE

2

DE

PRODUÇÃO É FEITA COM VARAIS

7

A

9

CM.

A

ANOS E TAMANHO QUE VARIA

DE CABOS SUSTENTADOS POR BOIAS, DE MODO A

MANTER OS CABOS PRÓXIMOS À SUPERFÍCIE, QUE
É ONDE A VIEIRA ENCONTRA MAIOR QUANTIDADE
DE ALIMENTO.

ESSE

MÉTODO PODE SER TAMBÉM

CONHECIDO

COMO

O modo mais comum de consumo da vieira por parte dos povos locais é no
bafo, que consiste em um fogo coberto, onde as vieiras serão colocadas, com
a concha ou não, para cozinhar. De outro modo, a vieira também pode ser
consumida crua, apenas adicionando algumas gotas de limão.

“ESPINHEL”

UTILIZADO TAMBÉM EM ALTO-MAR.

E

AS

PODE

SER

LANTERNAS

ONDE SE ENCONTRAM AS VIEIRAS FICAM A UMA
PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE

5

M E É

MANEJADA COM FREQUÊNCIA, A FIM DE REMOVER AS

INCRUSTAÇÕES MARINHAS E PARA ACOMPANHAR O
CRESCIMENTO E FAZER A SELEÇÃO DAS VIEIRAS.

Com o advento da maricultura e a organização da atividade no meio social, o
cultivo e a pesca da vieira se tornaram não somente uma atividade geradora
de emprego e renda, mas também deram significado àquele grupo, de modo
que passaram a ficar conhecidos como produtores de vieiras. Além disso, o
ganho ambiental é notório, ao passo que a mesma associação, em suas políticas, dá preferência à preservação em detrimento da prática comercial.

PA R T E S C O M E S T Í V E I S E
MODALIDADES DE CONSUMO
MOLUSCO, GÔNADAS E MANTA
CRUAS, COZIDAS NO BAFO

A

vieira-de-Porto-Belo é um molusco nativo da região de Santa Catarina muito similar à ostra e bastante conhecida em outros países como elemento de refinamento gastronômico, devido às suas
qualidades gustativas especiais. São moluscos bivalves marinhos
e que se encontram em leitos de rochas ou bancos de areia, nos quais se
alimentam principalmente de fitoplânctons, crescendo até 2 anos de idade,
quando estão prontos para o consumo.

riscos e motivos para protege-lo
A pesca desordenada, com principal destaque para a pesca de arrastão, provocou um abaixamento dos estoques naturais de vieiras nunca antes visto na
região. Como o método prevê a pesca de tudo o que é encontrado, geralmente não se respeita o tamanho de pesca do animal, fazendo com que sejam pescados embriões, pescados jovens, e adultos ao mesmo tempo. Dessa
forma, a regeneração da espécie é severamente ameaçada.

431

S U L

N.

ÍN DIC E DE C O N TEÚ DO

433

5
6

PROJETO ALIMENTOS BONS, LIMPOS E JUSTOS

A ARCA DO GOSTO

13

SLOW FOOD NO BRASIL

16

POR UM BRASIL MAIS RICO, PLURAL E DIVERSO DE SABORES

18

AS 5 REGIÔES DO BRASIL

19

A R C A

G O S T O

CARTA DE CARLO PETRINI

D O

|

B R A S I L

432

O SLOW FOOD

9

SOBRE A UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS GASTRONÓMICAS

11

OS BIOMAS BRASILEIROS

21

CAPÍTULO 1. CENTRO-OESTE

23

CAPÍTULO 2. NORDESTE

91

CAPÍTULO 3. NORTE

189

CAPÍTULO 4. SUDESTE

263

CAPÍTULO 5. SUL

361

ÍNDICE DE PRODUTOS

434

AGRADECIMIENTOS

437

CONTATOS

439

434

Í N DICE DE PRODU TOS

norte

A R C A

D O

G O S T O

|

B R A S I L

centro-oeste
ARROZ-NATIVO-DO-PANTANAL
BACABA
BACUPARI-DO-CERRADO
BACURI
BAUNILHA-DO-CERRADO
BOCAIÚVA
BOLO DE ARROZ
BURITI
CAGAITA
CANJINJIN
CARNE OREADA
CASTANHA-DE-BARU
FARINHA DE MANDIOCA DE FURNAS DO
DIONÍSIO
GERGELIM-KALUNGA
GUAVIRA
GUEROBA

24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

HÎ-HÎ
JATOBÁ
LARANJINHA-DE-PACU
LOBEIRA
MAMA-CADELA
MARACUJÁ-DE-COBRA
MARIA-PRETA
MARMELADA DE SANTA LUZIA
MARMELADA-DE-CACHORRO
MELÃOZINHO-DO-CAMPO
PERA-DO-CERRADO
PIMENTA-CUMARI
PIMENTA-DE-MACACO
PIXÉ
QUEIJO NICOLA
TRIGO-VEADEIRO
YÜGÜH

56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88

nordeste
ALFENIM
ARAÇÁ-MIRIM
ARATU
ARROZ-VERMELHO
AZEITE DE DENDÊ DE PILÃO
BABAÇU
BATATA-DA-SERRA
CACAU-CABRUCA-DO-SUL-DA-BAHIA
CAJU-AMEIXA
CAJUÍNA
CAMBUÍ
CARI
CARNE DE FUMEIRO
FARINHA DE ARARUTA
FARINHA DE MANDIOCA DE COPIOBA
FEIJÃO-CANAPU
FEIJÃO-GUANDU
FRUTA-PÃO
GALINHA-CAIPIRA-CANELA-PRETA
GOMA DE TAPIOCA
GRUDE DE EXTREMOZ
JENIPAPO
LICURI
MANGABA
MANUÊ

92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140

MARACUJÁ-DA-CAATINGA
MÁTICO
MATURI
MEL DE ABELHA-JANDAÍRA
MEL DE ABELHA-JATAÍ
MEL DE ABELHA-MANDAÇAIA
MEL DE ABELHA-MANDAÇAIA - MQA
MEL DE ABELHA-MOÇA-BRANCA
MEL DE ABELHA-MUNDURI
MEL DE ABELHA-URUÇU-DE-CHÃO
MELÃO-COALHADA
OSTRA-DO-CAMBOA-DE-PAU
PEIXE-PACAMÃ
PEIXE-SURUBIM
PITOMBA
QUEIJO COALHO
QUEIJO COALHO DE CABRA DA
CAATINGA
SAMBURÁ-DE-MANDAÇAIA
SEQUILHO
SIRI-DE-MANGUE
SURURU
UMBU
VINAGRE DE UMBU

142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186

ABIU
ABRICÓ
AÇAÍ-SOLITÁRIO
ARIÁ
ARUBÉ
ASSA-PEIXE
AVIUM
BEIJU SICA
CACAU-DA-VÁRZEA-DO-AMAZONAS
CACAUÍ
CAMAPU
CARÁ-ROXO
CARIRU
CUBIU
FARINHA DE BATATA-DOCE KRAHÔ
FARINHA DE BRAGANÇA
GUARANÁ-NATIVO-SATERÉ-MAWÉ
INAJÁ
INGÁ

190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226

JACATUPÉ
228
JAMBU
230
MAPATI
232
MEL DE ABELHA-CANUDO-DOS234
SATERÉ-MAWÉ
MEL DE ABELHA-JANDAÍRA-DA236
AMAZÔNIA
MEL DE ABELHA-JUPARÁ-DA-AMAZÔNIA 238
MINGAU DE MUCAJÁ
240
PAJUARU
242
PÉ DE MOLEQUE DE MANDIOCA
244
PIMENTA-MALAGUETA
246
PIMENTA-OLHO-DE-PEIXE
248
PIQUIÁ
250
PIRACUÍ
252
PIRARUCU
254
QUEIJO MANTEIGA DO NORTE
256
TARUBÁ
258
UXI
260

264
266
268
270
272
274
276
278
280
282
284
286
288
290
292
294
296
298
300
302
304
306
308
310
312

ÓLEO DE MACAÚBA
314
ORA-PRO-NÓBIS
316
OSTRA-DE-CANANÉIA
318
OSTRA-ROLADEIRA
320
PALMITO-JUÇARA
322
PEQUI
324
PEROÁ
326
PIMENTA-ROSA
328
PITANGA
330
PITANGATUBA
332
POROROCA DE MANDIOCA
334
QUEIJÃO DO MORRO VERMELHO
336
QUEIJO ARAXÁ
338
QUEIJO CABACINHA
340
QUEIJO DA CANASTRA
342
QUEIJO DO SERRO
344
QUEIJO PARMESÃO DA MANTIQUEIRA 346
QUEIJO SERRA DO SALITRE O ALTO 348
PARANAÍBA
REQUEIJÃO MORENO
350
SIRI DESFIADO ILHA DAS CAIEIRAS 352
TAIADA
354
UVAIA
356
XIXÁ
358

sudeste
AÇÚCAR PURGADO
ALUÁ
ANANÁS
ARAÇÁ-VERMELHO
ARATICUM
BATATA-DOCE-ROXA
BROA DE MASSA DE QUEIJO
BROTE POMERANO
CAFÉ DE INHAME
CAJUÍ
CAMBUCÁ
CAMBUCI
CARNE DE SERENO
CATAIA
CIDRÃO
DASHICÔ
FARINHA DE MILHO MONJOLO
GOIABADA CASCÃO
GURIRI
IÇÁ
JABUTICABA
JARACATIÁ
JERIVÁ
JURUBEBA
MURICI

435

AGR ADEC IM ENTO S

436

A R C A

D O

G O S T O

|

B R A S I L

sul
BERBIGÃO
BERGAMOTA-MONTENEGRINA
BERTALHA
BIJAJICA
BUTIÁ
CARÁ-MOELA
COCO-INDAIÁ
CODEGUIN
CREM
FARINHA DE MANIOCA DE SANTA
CATARINA
GRUMIXAMA
GUABIROBA
GUAPORITI
KOCHKÄSE
MBODJAPE’I
MEL DE ABELHA-TUBUNA
MEL DE ABELHA-TUJUBA
MEL DE MELATO DE BRACATINGA

362
364
366
368
370
372
374
376
378
380
382
384
386
388
390
392
394
396

OSTRA-DA-COSTEIRA-DO-PIRAJUBAÉ 398
PÃO NO BAFO
400
PARATI
402
PINHÃO
404
PORCO-MOURA
406
PUÍNA
408
QUEIJINHO BRANCO
410
QUEIJO COLONIAL
412
QUEIJO COLONIAL DIAMANTE
414
QUEIJO PORONGO
416
QUEIJO SERRANO
418
QUEIJO SERRANO DOS CAMPOS DE 420
CIMA DA SERRA
TAIÁ
422
TAINHA
424
UVA-GOETHE
426
UVA-PEVERELLA
428
VIERIA-DE-PORTO-BELO
430

À rede Slow Food Brasil 2003 - 2017
À delegação Slow Food Brasil - Terra Madre 2014; 2016
À delegação Slow Food Brasil - Terra Madre Indígena 2015
À delegação Slow Food Brasil - Terra Madre jovens 2015
Ao GT Educação, que tem na Arca do Gosto a inspiração para suas ações.
Ao GT Queijos Artesanais de leite Cru, que trabalhou na candidatura e aprovação de 10 queijos brasileiros na Arca do Gosto.
À Comissão Arca do Gosto 2006 - 2016:
Adriana lucena, Chico júnior, Elisa Correa, Evanilda Perissinoto, Francisco
Ansiliero, Gabriela Pieroni, Geraldo Damasceno, jerônimo Villas-Bôas, jucinei
josé Comin, Kátia Karam Toralles, Marina Vianna Ferreira, Margarida Nogueira, Maurício Fonseca, Neide Rigo, Paulo Kageyama, Roberta Marins de Sá,
Rodrigo Oliveira, Rosângela Cintrão.
À equipe da Associação Slow Food do Brasil envolvida com a Arca do Gosto:
Bernardo Simões, Carlos Demeterco, Denise Barbosa, Francisco Melo Medeiros, Gabriela Pieroni, Georges Schnyder, Giselle Miotto, Glenn Makuta,
Helenkássya Araújo, jean Marconi de Oliveira, jerônimo Villas-Bôas, ligia
Meneguello, luís Carrazza, luiza Tavares, Marcelo de Podestá, Marcelo Terça-Nada, Mayk Arruda, Patrícia Moll, Reveca Cazenave-Tapie, Sara Campos,
Tainá Khalarje.
À equipe Slow Food Internacional envolvida com a Arca do Gosto brasileira:
Chiara Davico, Eleonora Olivero, Raffaella Ponzio, Sophie Marconi, Valentina
Bianco

437

C O N TATO S

A R C A

D O

G O S T O

|

B R A S I L

438

À equipe Universidade de Ciências Gastronômicas envolvida diretamente
com este livro:
Alice Pettenó, Andrea Pieroni
Aos professores, alunos e colaboradores da rede de universidades e institutos
de pesquisa parceiros do Slow Food Brasil, construída com muito carinho no
âmbito do projeto Alimentos Bons, Limpos e Justos: Ampliação e Qualificação
da Participação da Agricultura Familiar Brasileira no Movimento Slow Food:

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Slow Food
ark@slowfood.com
https://www.slowfood.com/

universidade Federal de Santa Catarina - uFSC
universidade Federal do Amazonas - uFAM
universidade Federal do Oeste do Pará - uFOPA
Instituto Federal do Amazonas - IFAM
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA
universidade Estadual de Santa Cruz (BA) - uESC
universidade de Brasília - unB
universidade Federal do Rio de janeiro - uFRj
universidade Federal do Paraná - uFPR
universidade do Estado de Santa Catarina - uDESC
universidade Federal do Rio Grande do Sul - uFRGS

Aos parceiros:
Editora 4 Capas
Coentro Comunica
DoDesign Brasil

Slow Food Brasil
contato@slowfoodbrasil.com
https://www.slowfoodbrasil.com/
Universidade de Ciências Gastronômicas
https://www.unisg.it/

439

“A biodiversidade é a
maior segurança da qual a
humanidade dispõe”.
Sem ela o próprio fundamento da vida do homem neste planeta não
faz sentido, além da matéria orgânica sobre a qual foram fundamentadas, modeladas e desenvolvidas as civilizações e culturas, fruto da
adaptação humana ao ambiente natural.
Sendo assim, defender, amparar e promover a biodiversidade não é
uma opção entre as tantas possíveis de intelectuais ecologistas ou
de ambientalistas nostálgicos. Pelo contrário, se trata da única estrada
possível e de um dever moral com a qual nós, geração que vive neste
momento histórico, devemos nos comprometer para aqueles que ainda hão de vir e viver neste planeta Terra que hoje pisamos, ferimos e
maltratamos. Partindo deste princípio, a Arca do Gosto como projeto
global reunido neste livro em sua edição brasileira é uma iniciativa que
visa criar informação, conhecimento e consciência a respeito deste patrimônio único. Por meio da Arca as comunidades são convidadas a
redescobrir o próprio patrimônio alimentar e agrícola, procurando preservar a conexão com a terra que nos alimenta e que nos alimentará.

Carlo Petrini
Fundador e presidente da Slow Food

