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Apresentação 
 

O livro “Alimento da terra: a mandioca em Cachoeiras de Macacu (do século XVI à atualidade)”, 

representa um dos muitos resultados de um projeto que envolve ensino, pesquisa e extensão e já 

tem a duração de mais de dez anos ligando o Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Salgado de Oliveira (PPHG) e a Fundação Macatur. 

O início dessa história de parceria pode ser buscado no final da década de 90 do século XX, antes 

mesmo da existência do PPGH. Inicialmente, tratava-se de uma série de palestras e workshops 

oferecidos aos professores da rede pública de ensino sobre História Regional e identidades locais. 

Os objetivos eram despertar nos professores o interesse pela história de sua localidade e oferecer 

material que pudesse ser discutido e trabalhado em sala de aula.  

A partir desses encontros foi se solidificando uma parceria entre os diferentes interesses de 

pesquisa dos professores e o recém-formado curso de mestrado em História da Universo. Assim, no 

ano de 2009 houve a defesa de uma dissertação de mestrado sobre escravidão, estrutura de terras e 

economia no Vale do Macacu nos séculos XVIII e XIX.1 Em 2016 outra dissertação versando sobre o 

prefeito Ubirajara Muniz, cassado com o golpe de 1964, foi defendida no programa.2 Além disso, 

artigos foram publicados tratando sobre temas ligados à história regional do município.3  

Apesar dessas produções acadêmicas, era evidente que a maior parte da população da cidade ficava 

à margem do que se estava realizando. Era necessário a criação de um outro canal de comunicação 

mais amplo e mais democrático. Assim, em 2016 foi elaborado um site4 para abrigar uma exposição 

virtual do artista local, Maurílio Pinheiro, cujas obras estavam (e estão) se deteriorando por estarem 

 
1 MAIA, Vinícius da Silva. Fazenda do colégio: família, fortuna e escravismo no vale do Macacu – séculos XVIII e XIX. 
Dissertação de Mestrado. Niterói: Universidade Salgado de Oliveira, 2009. 
2 RODRIGUES, Alexsandro Amaral. Ubirajara Muniz: prefeito cassado com o golpe de 1964.  Dissertação de Mestrado. 
Niterói: Universidade Salgado de Oliveira, 2016 
3 AMANTINO, Marcia e CARDOSO, Vinicius Maia. A Fazenda jesuítica da Papucaia, Rio de Janeiro, século XVIII. Revista IHS- 
Antiguos Jesuítas em Iberoamerica. vol. 1, n.1, p. 44-66, 2013; AMANTINO, Marcia e CARDOSO, Vinicius Maia. Múltiplas 
Alternativas: diversidade econômica da Vila de Santo Antonio de Sá de Macacu - Século XVIII. Revista História econômica e 
economia regional aplicada. Vol.3, n. 5, ju-dez. 2008; CARDOSO, Vinicius Maia.  A Fazenda do Colégio: apontamentos acerca 
da comunidade escrava. Revista de Estudos Afro–Americanos. vol. 2, nº1, jan.-jun. 2012; CARDOSO, Vinicius Maia. O 
Problema do Povo: a resistência da Câmara Municipal à erradicação da Ferrovia em Cachoeiras de Macacu - 1967 a 1972. 
Revista Tessituras, nº 06, p. 133-147, maio/2015; CARDOSO, Vinicius Maia. Cachoeiras de Macacu: não criado, 
desmembrado ou emancipado. A atípica constituição de um município fluminense. Revista Pesquisa & Educação a 
Distância. Universidade Salgado de Oliveira, n° 3, 2014. 
4 http://memoriadecachoeira.wixsite.com/principal  

http://memoriadecachoeira.wixsite.com/principal
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em péssimas condições de armazenagem. A ideia foi tão bem recebida pela população e pela equipe 

de trabalho que resolveu-se ampliar para outras exposições virtuais sobre memória e história da 

região e outras informações. Nesse momento, a comunidade entrou no projeto oferecendo suas 

fotografias para que pudessem compor o acervo de memórias do município. Assim, além das 

exposições virtuais, o site contém também links de acesso para textos que tratam diretamente sobre 

a história da região em diferentes temporalidades.  

Com o intuito de atrair a atenção de jovens pesquisadores para as fontes locais que estão sendo 

organizadas no Centro de Documentação Municipal (outra vertente do projeto),5 foi criado no ano 

de 2015 um concurso de monografias cujas regras principais eram a utilização de fontes primárias e 

a escolha de uma temática ligada à região. O primeiro e o segundo lugar foram contemplados com 

premiação em dinheiro mediante o apoio da Fundação Macatur. 

Os conceitos que têm norteado todas as atividades desenvolvidas pelo PPGH no município de 

Cachoeiras de Macacu são o de memória, o de identidade e o de patrimônio. Ao se elaborar o site 

Memórias de Cachoeiras de Macacu, percebeu-se que os temas das exposições virtuais eram 

assuntos caros àquela sociedade. Eles não foram escolhidos aleatoriamente e, mesmo quando a 

equipe era procurada por moradores com um conjunto de imagens que queriam ver expostas, havia 

nessa atividade uma forte ligação com a identidade local. Um exemplo disso é a intensa ligação da 

população mais idosa do município com a ferrovia, desativada há anos. Ainda assim, muitos 

moradores construíram a identidade familiar e de habitantes do município a partir do 

pertencimento à empresa ferroviária. Um outro conjunto de imagens que refletia a memória local e 

a construção de uma identidade política foi a exposição sobre a região na imprensa, onde foram 

selecionados recortes de jornais que mostravam os constantes conflitos pela posse de terras, pela 

resistência ao golpe civil-militar de 64 e o quanto a região sofreu com a repressão militar imposta 

aos “rebeldes comunistas”.  

 
5 O Centro de Documentação Municipal Chico Voador surgiu através do trabalho dos membros da “Sociedade Clube da 
Esquina de Amigos do Centro de Documentação Municipal Wellington Lyra”, grupo de voluntários acadêmicos de várias 
instituições, que coletaram o acervo, em especial documentos acerca da administração pública municipal, no recorte de 
1925 a 1980. Foi feita uma exposição sobre esse acervo, na hoje Casa da Arte Wellington Lyra e o conjunto documental foi 
colocado como acervo nas dependências do Centro Cultural Casarão de Japuiba. Foi esse acervo que possibilitou a 
documentação para a dissertação do Alex Sandro Amaral Rodrigues, intitulado “Ubirajara Muniz: prefeito cassado com o 
Golpe de 1964”, orientada pela Prof.ª Drª Marly de Almeida Gomes Vianna e o trabalho monográfico da aluna do Curso de 
História na modalidade EAD, Rayanne Adenor Busquet sobre a influência do amaralismo em Cachoeiras de Macacu, sob 
orientação do Prof. Ms. José Luís Honorato Lessa, intitulado “O Desenvolvimento Urbano de Cachoeiras de Macacu durante 
a Interventoria Federal de Amaral Peixoto no Rio de Janeiro - 1937 - 1945.” O acervo do Centro de Documentação 
Municipal abrange livros de portarias, leis, registros de indústrias e comércio, plantas, mapas etc. 
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O patrimônio material e imaterial também está contemplado na seleção de exposições no site. As 

ruínas do convento do Carmo, em Guapiaçu, que durante anos fez parte da história local estão 

registradas por meio de imagens e por elas é possível perceber a pujança de uma época e as 

características de construção adotadas.  

Um dos maiores objetivos do site era servir de ferramenta que os professores poderiam utilizar em 

sala de aula. Em inúmeras conversas com professores e seus alunos de diferentes idades e graus 

escolares, foi constante a ideia de que a região não tinha uma “história importante”. Um outro 

problema detectado foi que os livros didáticos utilizados seguiam (e seguem) os Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCNs e, consequentemente, os temas ligados à história da região não são 

contemplados no segundo segmento do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Por outro lado, o 

professorado reclamava e ainda reclama da falta de material didático para trabalhar em sala de aula.  

Pensando em tudo o que já havia sido feito, o PPGH decidiu dar mais um passo nesse grande projeto 

de anos com a região. Em alguns encontros, a equipe discutiu a importância de se fazer um livro 

paradidático para os alunos do município. Mas como fazer? O que destacar? E como fazer para que 

essa obra chegasse a todos os alunos e professores?  

Com base nesses questionamentos decidiu-se que, antes de mais nada, a obra seria gratuita e a 

melhor forma de disponibilizá-la deveria ser pelo formato digital. Cada escola ganharia um CD com o 

material e depois o conteúdo seria disponibilizado no site Memórias de Cachoeiras de Macacu e 

qualquer pessoa poderia baixá-lo gratuitamente.  

Mas como escolher a melhor forma para tratar sobre aspectos da história do município? Depois de 

analisar algumas possibilidades, decidiu-se começar por algo que fizesse parte do cotidiano dos 

alunos do município e escolheu-se que o fio condutor da análise seria a mandioca porque ela 

começou a ser utilizada pelos índios que ali viviam, foi adotada e cultivada pelos conquistadores e 

colonizadores que se estabeleceram no século XVII e continua até os dias atuais a ser um produto de 

grande importância econômica e social para a região.  

Vamos conhecer mais sobre Cachoeiras de Macacu. Este município, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, situa-se, hoje, na região Metropolitana do Estado do Rio 

de Janeiro. É grande em extensão territorial, com 953,8 Km² (2016), mas abriga uma pequena 

população, estimada em 57.048 habitantes (2017), distribuída numa densidade demográfica de 56,9 

hab/km² (2010).  
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O município apresenta contrastes interessantes. Apesar de sua maior área ser rural, segundo o Atlas 

do Desenvolvimento Urbano no Brasil, 46.944 moravam nas pequenas zonas urbanas e apenas 7.329 

nas suas extensas áreas rurais.  As principais áreas urbanas do município são a cidade de Cachoeiras 

de Macacu, e as localidades de Japuíba, Ribeira, Papucaia, Guapiaçu, Maraporã e outras menores. A 

maioria do seu território é rural, e talvez por causa das tradições culturais ancestrais, a mandioca 

continua sendo uma das produções agrícolas dominantes.  

Cachoeiras de Macacu possui uma região bem preservada de Mata Atlântica nativa e/ou em 

recomposição. Isso torna esse município dotado de um grande manancial hídrico, que abastece 

também Itaboraí, Niterói e São Gonçalo. As áreas em amarelo no mapa abaixo representam os 

espaços onde se faz a produção agrícola, ou seja, em torno dos dois principais rios do município, o 

Macacu e o Guapiaçu. Observe, no mapa, a densa rede de rios existentes em Cachoeiras de Macacu.  
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Assim, a obra que apresentamos ao público é resultado de muitos anos de contatos entre o PPGH e a 

região, mas é também uma tentativa metodológica de aproximar a história com a vivência cotidiana 

dos alunos e professores.  

Para isso, o primeiro capítulo não é, como costuma ser nos livros de história, o início do contato dos 

homens com o produto em questão, no caso, a mandioca. Inverteu-se a lógica! Como o que a equipe 

queria era mostrar a permanência da mandioca na região e o quanto ela ainda faz parte da história 

de vida de muitos moradores, optou-se por começar com a discussão sobre patrimônio e memória, 

ou seja, o que a região ainda tem ligado à produção da farinha de mandioca. Somente após esses 

conceitos estarem devidamente explorados é que a obra poderia seguir seu rumo.  

O segundo capítulo dedica-se a analisar como que os primeiros habitantes do Brasil e da região, os 

índios, utilizavam a mandioca e como ela foi essencial para a sobrevivência dos moradores e moeda 

de troca durante o período colonial.  

O terceiro capítulo compreende uma abordagem historiográfica sobre a importância da mandioca 

na formação cultural da sociedade brasileira, da colônia aos dias atuais, e de como essa raiz nativa 

esteve presente em acontecimentos chaves da história do Brasil. 

O quarto capítulo discute a questão da distribuição das terras, o perfil econômico da região e de seus 

moradores nos séculos XVIII e XIX. O desenvolvimento do plantio da mandioca e de suas técnicas 

também são enfocadas nesse momento.  

O quinto capítulo trata da importância da mandioca e de seus derivados no atual contexto 

socioeconômico do município.  

Ao final de cada capítulo anexamos outras fontes textuais e iconográficas relacionadas aos temas em 

questão e sugestões de atividades sobre a cultura da mandioca, relacionadas à comunidade de 

Cachoeiras de Macacu e a tradição cultural da sociedade brasileira, como um todo. 
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Patrimônio em Cachoeiras 

 de Macacu 

 

 

Capítulo 1 
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Você conhece a história de Cachoeiras de Macacu? Conhece as memórias desse local? E o patrimônio 

cultural da cidade?  

Quando pensamos sobre a história, a memória e o patrimônio do município onde moramos, 

trabalhamos diferentes dimensões do nosso espaço de vivência e isso estimula o sentimento de 

identidade e de busca de compreensão de uma realidade mais próxima. Pensar sobre a história, a 

memória e o patrimônio de Cachoeiras de Macacu nos remete a inúmeros dados, que vão desde os 

povos nativos, até à mandioca, ao doce de goiaba, à colônia japonesa, ao campeonato de Bandas e 

Fanfarras e às belíssimas cachoeiras da região. 

Mas será que esses elementos ligados à história e à memória de Cachoeiras de Macacu também 

podem ser pensados como Patrimônio? Afinal, o que é um Patrimônio? 

O conceito de Patrimônio reúne muitas interpretações e passou por grandes transformações ao 

longo do tempo. No Brasil, a partir de finais dos anos de 1980, a concepção de patrimônio, então 

restrita ao conjunto de bens materiais, móveis e imóveis reconhecidos pelos valores históricos e/ou 

artísticos, transitou para o seu entendimento como bens culturais, que dizem respeito às 

identidades e às memórias coletivas. A partir dessa perspectiva, o Patrimônio Cultural passou a ser 

pensado como tudo aquilo que se relaciona com a identidade de um povo, indo desde as 

manifestações que os diferenciam de outro grupo, até às questões mais particulares de seu dia a dia.  

 

 Importante 

De uma forma geral, há dois tipos de memória: a individual e a coletiva. Quando 

pensamos em memória individual, normalmente recorremos à memória do 

convívio social. A memória coletiva, por sua vez, engloba o que é comum a um 

determinado grupo, aquilo que é selecionado ou excluído por ele. Trata-se, 

assim, de uma operação em que o grupo social colabora para a perpetuação da 

memória ou para o seu esquecimento. Os lugares são uma referência 

importante para a construção da memória individual e coletiva, uma vez que, 

são nesses espaços que os indivíduos habitam e tecem suas relações. 
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O município de Cachoeiras de Macacu, originado de uma vila do Brasil Colonial, possui uma história 

que remonta ao século XVII e, nela, abriga traços culturais e de memória de diferentes partes do 

Brasil e do mundo. Durante séculos, essas culturas diferentes foram se misturando e dando origem à 

identidade e ao patrimônio cultural dos cachoeirenses. 

 

 

Importante 

A identidade é uma manifestação relacionada ao dinamismo cultural e a 

composição de diferentes culturas. Ela é formada entre o indivíduo e a 

sociedade, em um processo que inclui a identificação própria e a identificação 

reconhecida por outros.   

 

Mas qual será o Patrimônio Material de Cachoeiras de Macacu?  

O Patrimônio Material abrange os chamados bens tangíveis, isto é, aquilo que é palpável, como as 

paisagens, as edificações, os vestígios arqueológicos e as obras de arte. Esses bens têm seu valor 

declarado oficialmente quando são inscritos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan), por meio dos Livros de Tombo, que são quatro na categoria material: o Livro de 

Tombo Arqueológico, Etnográfico e paisagístico, o Livro de Tombo Histórico, o Livro de Tombo das 

Belas Artes e o Livro das Artes Aplicadas. O tombamento estabelece a guarda e proteção dos bens 

móveis e imóveis, para que os mesmos preservem suas características originais. Desta forma, após a 

inscrição nos Livros de Tombo, não são permitidas mudanças nos bens tombados, que passam a ser 

fiscalizados pelo Instituto.  
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 Importante 

A preservação de bens culturais começou como plano governamental no Brasil 

no final da década de 1930, com o surgimento do que hoje conhecemos como 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O Iphan é a 

instituição federal responsável pela política de patrimônio cultural no Brasil.  

Já no âmbito estadual, o órgão responsável pela preservação do patrimônio 

cultural do Rio de Janeiro, a partir da elaboração de estudos, da fiscalização e da 

vistoria de obras e bens tombados é o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural 

(INEPAC). O Inepac foi criado em 1975, sendo herdeiro da Divisão do 

Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Guanabara (DPHA), primeiro 

órgão de preservação do patrimônio cultural do estado. 

 

 

Cachoeiras de Macacu possui um bem considerado oficialmente como patrimônio material pelo 

INEPAC: as Ruínas da Igreja São José da Boa Morte6. Essa Igreja tem sua origem na primeira metade 

do século XVIII, como uma capela feita de pau-a-pique (técnica construtiva antiga que consiste no 

entrelaçamento de madeiras verticais fixadas no solo). Tal construção foi demolida e substituída por 

outra, de pedra e cal, com a inclusão de tijolos maciços a partir de 1834. Segundo as memórias da 

região, em meio a uma grande epidemia de malária na primeira metade do século XIX, o povo se 

dirigia para a Igreja São José para ter uma "boa morte". As ruínas dessa igreja e o antigo cemitério 

que ficava nos seus fundos foram tombados em 1989. 

 
 
6O tombamento encontra-se registrado através do Processo E-03/300.128/89, datado de 24 de julho de 1989. 
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Imagem 1 - Ruínas da Igreja de São José da Boa Morte 

 
Fonte: Acervo “Pé no Caminho Turismo”. Cortesia Sandra Seara 

Segundo o Plano Diretor do Município de Cachoeiras de Macacu, documento que indica o 

planejamento e as metas do mesmo, o patrimônio cultural da cidade, tendo em vista a sua trajetória 

e relevância, deve ainda compreender: a Ladeira do Imperador; a Igreja de Santana (Japuíba); a 

Igreja da Santíssima Trindade em Papucaia; a Igreja do Sagrado Coração de Jesus; o Grupo Escolar 

Quintino Bocaiúva e as pontes ferroviárias do Parque Veneza, dentre outros7. 

Cachoeiras de Macacu também possui um vasto e rico Patrimônio Natural. O Patrimônio Natural é 

constituído por áreas que sofreram poucas modificações pelo homem e que ainda possuem 

características originais do solo, vegetação e recursos hídricos, entre outros atributos naturais. 

Esses espaços têm grande importância, uma vez que, além de preservarem a continuidade do 

habitat de espécies da fauna e da flora, favorecem a proteção de córregos, rios e de toda a 

diversidade do meio natural. 

 
7 Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu. Plano Diretor de Cachoeiras de Macacu, p. 12.   

https://www.cachoeirasdemacacu.rj.gov.br/plano-diretor/lei_1653_parte_01.pdf. Acesso em 10 de julho de 2018. 

 

https://www.cachoeirasdemacacu.rj.gov.br/plano-diretor/lei_1653_parte_01.pdf
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A região de Cachoeiras de Macacu detém a maior cobertura de Mata Atlântica do estado do Rio de 

Janeiro, que abrange as serras dos Órgãos, do Sambê, de Santa Fé, do Barbosão, o Parque Estadual 

dos Três Picos e também áreas de Proteção Ambiental, tais como a Reserva Ecológica de Guapiaçu 

(REGUA), a Estação Ecológica do Paraíso e o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio. 

Todos esses espaços, segundo dados da ONU de 2000, compreendem uma área de 56,4% do 

Município, estando cobertos por remanescentes de florestas, que constituem um verdadeiro 

corredor ecológico, rico em diferentes espécies da fauna e da flora.   

Como parte do referido corredor, destaca-se o Parque Estadual dos Três Picos8. Criado em junho de 

2002, ele possui 46.780 hectares, distribuídos entre os municípios de Cachoeiras de Macacu, que 

possui a maior parte do Parque, Nova Friburgo, Teresópolis, Guapimirim e Silva Jardim. Um dos 

destaques do Parque é o Jequitibá Rosa (Carinianalegalis), que tem mais de 350 anos, cerca de 19 

metros de circunferência, 6 metros de diâmetro na base e 40 metros de altura. Segundo informação 

do Parque, disponível em placa informativa na trilha de acesso à árvore, “a palavra jequitibá em tupi 

guarani (YIKI-T-IBÁ), quer dizer “o fruto em forma de covo”, pois seu formato se assemelha ao 

utensílio de pesca utilizado pelos índios, chamado jequi”. 

Imagem 2 - Parque Estadual dos Três Picos 

 
Fonte: Inea – Instituto Estadual do Meio Ambiente. Disponível em: 
http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeConservacao/INEA_0085
98 Acesso em 08 dez 2018. 

 
8O Parque é favorecido pelo ecoturismo, já que oferece muitas possibilidades de trilhas, escaladas e cachoeiras de inigualável  beleza. O 
Jequitibá Rosa milenar está localizado a cerca de 50 minutos de caminhada de Cachoeiras de Macacu, na localidade de Boca do Mato, onde 
também se encontra uma trilha ecológica que percorre parte do antigo trajeto do extinto ramal de Cantagalo da Estrada de Ferro 
Leopoldina, podendo ser encontradas algumas de suas ruínas encobertas pela floresta. (Fonte: A Voz da Serra. Disponível em 
https://avozdaserra.com.br/noticias/maravilhas-da-natureza-conheca-um-jequitiba-rosa-de-mais-de-mil-anos ) 

http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeConservacao/INEA_008598
http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeConservacao/INEA_008598
https://avozdaserra.com.br/noticias/maravilhas-da-natureza-conheca-um-jequitiba-rosa-de-mais-de-mil-anos
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A Pedra do Colégio é um outro patrimônio natural do Município. Situada a seis quilômetros do 

centro da cidade, ela é constituída por um imenso e maciço bloco rochoso com cerca de 300 metros 

de altura. Segundo a memória de fazendeiros e agricultores, a região próxima à pedra teria abrigado 

um colégio jesuíta, vindo daí o nome Pedra do Colégio. Tida como um dos cartões postais de Macacu, 

da pedra é possível avistar a Serra dos Órgãos, o vale serrano e parte da cidade. Além do espaço de 

observação, o local é utilizado em práticas de escaladas, rapel e montanhismo.  

Imagem 3 - Pedra do Colégio 

 
Fonte: Acervo “Pé no Caminho Turismo”. Cortesia Sandra Seara 

Como falar sobre o patrimônio natural de Cachoeiras de Macacu sem fazer referência às cachoeiras, 

bens típicos locais, que dão nome ao Município? Cachoeiras de Macacu possui lindas cachoeiras e 

piscinas naturais, com destaque para as Cachoeiras do Poço Tenebroso, o Poço da Samambaia, o 

Poço do Tanque Grande, e a cachoeira da Jornada, também conhecida como cachoeira Chapadão, 

com 65 metros de altura.  
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Imagem 4 - Cachoeira do Chapadão 

 
Foto: Acervo “Pé no Caminho Turismo”. Cortesia Sandra Seara 

Para além dos bens naturais, que são muitos, Cachoeiras de Macacu possui um precioso Patrimônio 

Documental. Por serem testemunhos de diferentes dimensões relacionadas à vida privada e à 

sociedade, os documentos são fontes históricas que também constituem o patrimônio de um povo, 

podendo abarcar registros pessoais antigos, registros oficiais, mapas e fotografias, dentre outros. 

Com uma história que tem origem no século XVII, as principais fontes documentais de Cachoeira de 

Macacu encontram-se nas “Visitas Pastorais de Monsenhor Pizarro ao recôncavo do Rio de Janeiro”, 

documento do século XVIII abrigado no Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro (ACMRJ), 

nos Cartórios do 1º e do 2º Ofício de Justiça, nos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais e 

Notas do 1º e 2º Ofício da cidade, na Paróquia Sant’Ana, em Japuíba e no Centro de Documentação 

Municipal. Essas fontes, que compreendem desde as primeiras delimitações da região, até registros 

de nascimento, de casamento e de distribuição de escrituras constituem um rico acervo documental, 

que pode ser pesquisado por estudiosos de História, de diferentes áreas e pelos demais interessados 

em conhecer o passado da região.  
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Importante 

As fontes históricas são materiais que os historiadores se apropriam para 

realizarem os seus estudos. Se durante muito tempo elas foram pensadas, 

sobretudo como documentos oficiais, durante o século XX houve a ampliação de 

sua concepção, passando a serem também considerados manuscritos, 

fotografias, entrevistas, diários, documentos pessoais, inventários, atas de 

reunião, entre outros. Esses materiais tornam-se fontes históricas quando são 

submetidos a abordagens e métodos específicos dos historiadores.  

 

 

Da mesma forma que os bens documentais, a produção artística de um local também pode ser 

pensada como patrimônio. O Patrimônio Artístico de uma região compreende as obras das mais 

variadas manifestações artísticas locais, que podem ser encontradas em espaços como museus, 

bibliotecas, ruas, edifícios públicos e particulares. O Ateliê de Paulo Massena é um exemplo de 

patrimônio artístico da região. O espaço abriga esculturas em pedra-sabão do ex-desenhista e 

produtor rural Paulo Massena, que se inspirou em obras de Ouro Preto, para fazer composições 

ligadas ao universo feminino e aos signos da astrologia ocidental. 

Um outro exemplo de patrimônio artístico de Cachoeiras de Macacu é a Cooperativa de Artesãs Mãos 

de Macacu, que conta com 35 associadas. Nesse espaço é possível encontrar pinturas, peças em 

tecido, cerâmica e palha de taboa. A taboa é uma planta encontrada com facilidade na região, 

transformada em arte pelas artesãs, sob a forma de bolsas, esteiras, brincos e adornos para casa. 
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Imagem 5 - Loja da Associação de Artesãos de Cachoeiras de Macacu - Mãos de Macacu. 

 
Fonte: Disponível em: http://artesanatodecachoeiras.blogspot.com/p/maos-de-macacu.html 
Acesso em 08 dez 2018 

 

Agora que você já sabe o que é o patrimônio material e conheceu diferentes exemplos do mesmo em 

Cachoeiras de Macacu, que tal conhecer o Patrimônio Imaterial da cidade?  

O Patrimônio Imaterial reúne os chamados “bens intangíveis”, isto é, aqueles que não podemos 

tocar. Ele é composto pelas tradições e expressões orais, incluindo o idioma, expressões artísticas, 

sociais, rituais e atos festivos.  

http://artesanatodecachoeiras.blogspot.com/p/maos-de-macacu.html
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Importante 

Assim como os bens materiais, os bens intangíveis também são inscritos pelo 

Iphan nos Livros de Registros de Bens Imateriais, que são o Livro de Registro 

de Saberes, o Livro de Registro das Celebrações, o Livro de Registro das Formas 

de Expressão e o Livro de registro de Lugares. Este último abriga mercados, 

feiras, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas 

culturais coletivas.  

 

 

Cachoeiras de Macacu possui um patrimônio imaterial composto da mistura de culturas e tradições 

de diferentes grupos, incluindo os povos nativos, escravos africanos, escravos crioulos (nascidos no 

Brasil), portugueses, brasileiros, japoneses e outros agrupamentos imigrantes que viveram e vivem 

na região.  

A Festa da Goiaba é um exemplo de Patrimônio Imaterial da cidade. Você sabia que Cachoeiras de 

Macacu é o maior produtor do doce de goiaba de mesa do estado do Rio e o segundo maior do 

Brasil? Na Festa da Goiaba acontece a degustação de uma goiabada cascão de 200 quilos e a 

comemoração da centenária migração de japoneses, que foram precursores na introdução da goiaba 

“Ogawa” na cidade, com apresentações de danças típicas e manifestações culturais desse país. 

O Concurso de Bandas e Fanfarras também é um exemplo de patrimônio imaterial do Município. 

Segundo a Federação de Bandas e Fanfarras - FFABERJ, o Campeonato, que reúne há mais de 15 

anos grupos de diferentes municípios do Rio de Janeiro, é o melhor do estado e um dos três 

melhores do Brasil, atraindo um grande número de moradores e visitantes apreciadores dessa típica 

manifestação cultural.9 

 
9O último evento oficial de Bandas e Fanfarras, organizado pela Fundação Macatur, aconteceu no ano de 2015, como etapa 
do 19º Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras do Estado do Rio de Janeiro, com cerca de 20 corporações musicais. 
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Imagem 6 - Banda Show Ases Indomáveis, de Duque de Caxias e seu Maestro Jorginho da Banda 

  
Fonte: Fundação Macatur.  19° Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras (FFABERJ), Cachoeiras 
de Macacu – 2015. 

Ainda como patrimônio imaterial da região, destacam-se as tradicionais festas de rua de Sant’Ana, 

em Japuiba, de Nossa Senhora de Fátima, em Papucaia, de Nossa Senhora da Imaculada Conceição e 

a cavalgada de São Jorge, em Cachoeiras de Macacu e a Festa de Nossa Senhora do Carmo, em 

Guapiaçu.  

Em meio a uma grande variedade patrimonial na cidade, a expressiva produção mandioqueira 

também pode ser pensada enquanto patrimônio de Cachoeiras de Macacu. Segunda maior 

produtora de mandioca do estado do Rio de Janeiro e uma das maiores do Brasil, a cidade apresenta 

engenhos antigos e espaços consagrados ao seu cultivo, que se enquadram na perspectiva do 

Patrimônio Material. Por outro lado, as técnicas e tradições ligadas a essa cultura expressam 

diferentes elementos do Patrimônio Imaterial, uma vez que, conforme a indicação do Iphan, “O 

patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas 

comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua 

história, gerando um sentimento de identidade e continuidade (...)”.  (http://portal.iphan.gov.br/) 

http://portal.iphan.gov.br/
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A ligação da mandioca com Cachoeiras de Macacu, portanto, antecede a própria criação do 

Município, remontando aos primeiros povos nativos que habitaram a região. Essa trajetória é tão 

rica, que será melhor trabalhada nos próximos capítulos do livro.  

Por hora, após a apresentação do conceito e de exemplos de Patrimônio Cultural em Cachoeiras de 

Macacu, cabe ressaltarmos que ele é constituído pelos elementos que fizeram ou fazem parte do 

cotidiano de uma determinada população. De acordo com a historiadora Sandra C. A. Pelegrini é 

muito importante despertar a consciência e o apreço para os bens patrimoniais, uma vez que, 
 

(...) Desde a década de 1990, o patrimônio cultural e natural tem sido cada 

vez mais reconhecido como um instrumento poderoso para se salvaguardar 

a independência, a soberania e as identidades culturais dos povos latino-

americanos. No entanto, os grandes desafios para aqueles que se dedicam à 

defesa dos bens culturais não se circunscreve à descoberta dos meios 

eficazes para o desenvolvimento da educação patrimonial, ou da educação 

ambiental, mas englobam o despertar da consciência e do apreço a esses 

bens. (Pelegrini, 2006, p. 125) 

Um dos mais importantes passos para a preservação do Patrimônio de uma cidade é o 

reconhecimento da população como agente histórico-social e como produtor de cultura. A 

valorização dos costumes locais, da gastronomia, da arquitetura, do artesanato, das festas e do modo 

de viver e de sentir da região traduzem a sua história e o seu patrimônio, devendo ser preservado 

por todas e todos.  

Os Pregões e o Patrimônio Cultural Brasileiro 

 
E dos pregões já não se ouve o do preto velho vendedor de ostras [...] Nem os 

dos vendedores de mel de engenho. Nem o das pretas vendedoras de sabão-

da-costa. Nem dos  vassoureiros que quando atravessavam as ruas pareciam 

figuras de homens a caminho de festas, de tão cheios de penachos e de cores 

vivas (Freyre, 1939, p.52). 

O pregão é uma tradição cultural brasileira que remonta ao século XIX, sendo considerado um 

patrimônio imaterial brasileiro.  O pregoeiro era o vendedor de rua, o ambulante, que entoava os 

seus pregões para divulgar seus produtos e atrair compradores. O pregão mais antigo de que se tem 

notícia é o famoso grito “Sorvete Iaiá”, surgido na corte imperial do Rio de Janeiro, posteriormente 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=272&Itemid=186
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ampliado em letra e melodia em marchinhas de carnaval e canções populares. O som das ruas 

inspirou diversos autores, entre os quais os compositores Dorival Caymmi (“A Preta do Acarajé”) e 

Chico Buarque de Holanda, cuja referência a um pregão do derivado de mandioca está presente na 

canção “Carioca”, de sua autoria. 

 

Carioca (Chico Buarque) 

 

“Gostosa 

Quentinha 

Tapioca 

O pregão abre o dia 

Hoje tem baile funk 

Tem samba no Flamengo 

O reverendo 

No palanque lendo 

O Apocalipse 

O homem da Gávea criou asas 

Vadia 

Gaivota 

Sobrevoa a tardinha 

E a neblina da ganja 

O povaréu sonâmbulo 

Ambulando 

Que nem muamba 

Nas ondas do mar 

Cidade maravilhosa 

És minha” 

(Carioca, 2006. https://www.letras.mus.br/chico-buarque/discografia/. Acesso em: 16 de dezembro de 2018) 

 

História com Arte: 

https://www.letras.mus.br/chico-buarque/discografia/
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Agora que você já sabe o que é um pregão e da importância da mandioca para a cultura, material e 

imaterial, de Cachoeiras de Macacu, vamos usar os seus talentos para contar essa história?  Que tal 

compor um pregão no seu ritmo e estilo musical preferido? Mãos à obra. 
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Os índios e a mandioca  

 

 

Capítulo 2 
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Os índios estão ligados diretamente à existência da mandioca, também chamada de aipim, 

macaxeira e inúmeros outros nomes.  A origem do nome aipim é tupi, ou seja, um dos troncos 

linguísticos dos indígenas brasileiros. Os tupis falavam ai’pi e os colonos adaptaram a palavra para 

aipim. O termo mandioca (mani-oca) também é tupi e significa casa de Mani. Mas quem foi Mani? Ela 

era uma índia de pele mais clara que o restante do grupo e segundo a lenda, ela era muito feliz e 

transmitia essa felicidade a todos. Um dia, Mani ficou muito doente e de nada adiantaram as 

tentativas de curas realizadas pelo pajé. Após a sua morte, o grupo enterrou seu corpo no interior de 

sua casa, como era o costume dos tupis. Depois de alguns dias, nasceu no lugar onde ela foi 

enterrada, uma planta que ninguém conhecia. Ela era marrom por fora e muito branca por dentro. O 

grupo então, deu o nome à planta de Mani e desde então, nunca mais abriram mão dela em sua 

alimentação.  

Imagem 7 – Mandioca 

 
Fonte: Eckhout, Albert. Detalhe do quadro Homem Tupi, 1643.  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Albert_Eckhout_-_Mandioca.jpg, acessado 
em 30 de maio de 2019. 
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Essa história é uma lenda, ou seja, não há comprovação científica. Mas o que os estudos científicos 

sabem sobre ela e os usos que os índios faziam dessa planta? As primeiras informações sobre o 

cultivo da mandioca e de seus diferentes usos pelos grupos indígenas e pelos primeiros colonos que 

viviam nas terras da América Portuguesa foram deixadas por cronistas e pelos primeiros padres 

jesuítas no século XVI. Por esses relatos, sabemos que muitos grupos indígenas já cultivavam e 

utilizavam a mandioca e seus derivados e que ela era importante demais para a vida deles. O padre 

jesuíta José de Anchieta, ao escrever uma carta em 1554, assim explicou o uso da mandioca pelos 

índios que encontrou vivendo nas terras que hoje correspondem a São Paulo e Rio de Janeiro: 

O principal alimento nesta terra é a farinha de pau, feita de umas certas raízes que se plantam (a que 

chamam mandioca), as quais se comerem cruas, assadas ou cozidas, matam; é preciso serem 

deixadas na água até que apodreçam; apodrecidas porém, que sejam, convertem-se em farinha, que 

se come, depois de torrada em vasos um tanto grandes, feitos de barro; isso substituí entre nós a 

farinha de trigo (Anchieta, 1988, p. 43). 

O padre não deixou de registrar nesta carta e em outras, que as pessoas que não possuíam o 

conhecimento ancestral indígena, acabavam morrendo envenenados ao comerem a mandioca. 

Relatou, em janeiro de 1565, uma história que teria acontecido com uns frades da ordem de São 

Bernardo. Eles viviam com um grupo de índios no Rio de Janeiro, mas passavam muita fome. Um dia, 

decidiram ir às roças indígenas e não conhecendo as plantas direito, assaram uma mandioca, 

comeram e morreram (Leite,1960, p. 158-159). 

Desta forma, podemos perceber que o conhecimento indígena foi essencial para a vida dos colonos e 

dos europeus que chegaram a essas terras e transformou muitos hábitos, adaptando-os para a 

realidade do Novo Mundo. 

A farinha de mandioca, depois de torrada, substituía a farinha de trigo, que inicialmente não era 

plantada no Brasil e com ela se assava pãos, engrossavam os caldos e se comia pura ou junto com 

outros alimentos. Como não havia o costume de se usar talheres, era importante que a comida fosse 

bem seca para que com as mãos, se pudesse juntar uma porção e colocá-la direto na boca.  

Mas a mandioca servia para mais usos. As mulheres indígenas eram as responsáveis por fazer a 

bebida que, em dias de festas ritualísticas, servia para deixar a todos embriagados. Tais festas eram 

importantes porque, dentre outras razões, serviam para reforçar os laços de amizades e alianças 
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com diferentes aldeias e grupos indígenas e serviam ainda, para delimitar as fronteiras étnicas, já 

que cada grupo possuía suas próprias características culturais.  

Imagem 8 – Preparação de cauim, 1606 

 
Fonte: Detalhe do quadro America, de Jodocus Hondius. https://medium.com/save-texas-history/america-by-jodocus-
hondius-1607-c79686a91d87, acessado em 30 de maio de 2019. 

Essas bebidas podiam ser feitas com base nas frutas, no milho e, é claro, na mandioca. O processo de 

elaboração era razoavelmente simples. As mulheres reunidas, mastigavam a fruta, o milho ou a 

mandioca e cuspiam o produto em uma vasilha ampla. Lá, ferviam essa mistura com água e 

deixavam descansando por alguns dias. Esse “mastigado” fermentava por causa da saliva e então, 

virava uma bebida alcoólica bastante ácida. 

Imagem 9 – A preparação e consumo do caium 

 
Fonte: LERY, J. Viagem à terra do Brasil. 
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Isso nos faz pensar em outra importância da mandioca para esses índios. Para que as mulheres a 

preparassem assada, na forma de farinha ou como bebida, eram necessários vários apetrechos 

culinários. Assim, esses grupos que tinham a mandioca como base de suas alimentações precisaram 

criar vasilhas de barro, raladores, facas, furadores, raspadores de pedra, de concha, de dente, de 

osso, de madeira e também cestos de palha.  De acordo com a arqueóloga Nanci Oliveira, os 

Tamoios, um dos grupos indígenas que vivia no Rio de Janeiro, faziam vasilhas de diferentes 

formatos para torrar a farinha, pratos onde se comer e para servir faziam uma vasilha específica que 

era a única que recebia pintura em seu interior (Oliveira, 2002, p. 78). 

 

Imagem 10 – Ralador de mandioca 
 

 
Fonte: Revista de Antropologia da UFSCAR – Volume 9, nº 1 – Janeiro – junho de 2017 – p. 210. 
Acesso em: http://www.rau.ufscar.br/?p=1029 
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Jean de Lery era um viajante protestante que resolveu sair de sua terra natal e se juntar ao grupo 

francês que havia fundado a fortaleza de Villegagnon (França Antártica). Essa fortaleza havia sido 

criada pelos franceses em 1555 com a ajuda dos índios Tamoios e seus ocupantes negavam que 

essas terras pertencessem ao rei português. Isso gerou uma enorme luta nas terras da Baía de 

Guanabara e anos depois ocorreu a expulsão dos franceses, a escravização ou morte de centenas de 

Tamoios e a fundação da cidade do Rio de Janeiro em 1565. Mas antes de tudo isso acontecer, Jean 

de Lery foi expulso da fortaleza francesa por causa de desentendimentos religiosos e passou a viver 

entre os índios Tamoios por quase um ano. No ano de 1563, já estava de volta à Europa e entregou 

um manuscrito a um editor e quando a obra foi editada rapidamente virou um bestseller. Todos 

queriam ler sobre suas aventuras na terra dos índios. Graças a essa obra temos muitos relatos de 

como era o cotidiano dos índios que habitavam o Rio de Janeiro no século XVI (Lery, 1960). 

 Sobre os índios que viviam nas proximidades onde anos mais tarde se fundou a vila de Santo 

Antônio de Sá, informou que tinham a mandioca como base de sua alimentação e a ela juntavam 

caças, frutas e outros variados alimentos. 

Quando os primeiros colonos começaram a se fixar nessa região (depois de muitas batalhas contra 

os índios), perceberam que o solo se prestava ao cultivo de alimentos, como feijão, milho, arroz e 

mandioca e que esse último produto se adaptava muito bem ao solo e as condições climáticas. 

Assim, usando todo o conhecimento adquirido junto aos indígenas, tornaram-se grandes, médios e 

pequenos produtores de mandioca e de sua farinha. Rapidamente, toda essa região ficou famosa por 

sua grande produção de mandioca e de farinha e passou a ser uma das responsáveis pelo 

abastecimento da cidade do Rio de Janeiro e das embarcações que iam para a África em busca de 

escravos. A farinha de mandioca era trocada em portos africanos por escravos que vinham para a 

América portuguesa trabalhar e produzir gêneros agrícolas que eram exportados ou que ficavam no 

mercado interno para alimentar a população.  Outra função da farinha de mandioca da região do 

vale do Macacu era abastecer as tropas coloniais que iam lutar em diferentes regiões e contra 

diversos inimigos. Com a chegada de escravos negros do continente africano, a plantação de 

mandioca e a produção de sua farinha foram transformadas em uma economia de larga escala, que 

abastecia o mercado local, parte do Rio de Janeiro e era, conforme visto, levada para fora da 

América.   
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Imagem 11 – Preparação da farinha de mandioca 

 
Fonte: O Brasil de Rugendas 

E nesse momento, qual era o papel dos índios que ainda habitavam essa região? Rapidamente, os 

produtores perceberam que usar só o conhecimento dos indígenas não era suficiente e os 

transformaram em escravos ou em índios aldeados sob o controle dos religiosos. Os dois grupos 

eram obrigados a trabalhar nas plantações, no transporte dos produtos até o porto ou à cidade do 

Rio de Janeiro, quer pelas matas e trilhas, quer por embarcações que desciam os principais rios da 

região.  

 

 

Importante 

Índios aldeados eram aqueles que haviam aceitado a conversão ao cristianismo 

e passado a viver numa determinada região sob o controle dos padres ou de 

algum civil. Normalmente, eles prestavam serviços ao governo, eram 

considerados vassalos, ou seja, tinham alguns direitos e, em troca, estavam 

protegidos da escravização. 
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A Lenda da Mandioca 

Diz a lenda, que uma índia deu à luz a uma indiazinha e a chamou de Mani. A menina era linda e 

tinha a pele bem branca. Mani adorava brincar e transmitia muito felicidade por onde passava. 

Todos da tribo amavam muito a indiazinha. Um certo dia, Mani adoeceu e chamaram o pajé para 

tentar curá-la. O pajé fez diversas rezas e rituais de cura para salvar a querida indiazinha. Porém, 

nada adiantou e a menina morreu. O corpo da menina foi enterrado dentro da própria oca, de 

acordo com o costume cultural de seu povo.  Os pais da indiazinha regaram o local, onde a menina 

havia sido enterrada, com água e muitas lágrimas, e após alguns dias nasceu uma planta cuja raiz era 

marrom por fora e bem branquinha por dentro (da cor de Mani). Em homenagem a filha, a mãe deu 

o nome de Maniva à planta. Os índios passaram a usar a raiz da nova planta para fazer farinha e uma 

bebida (cauim). Ela ganhou o nome de mandioca, ou seja, uma junção de Mani (nome da indiazinha 

morta) e oca (habitação indígena).  

Imagem 12 – Selo brasileiro de 2012 

 
Fonte: Blog dos Correios. 
http://blog.correios.com.br/correios/?p=3767. Acesso 
em: 16 de dezembro de 2018. 

História com Arte: 

Vamos elaborar uma história em quadrinhos sobre a lenda da mandioca ou encenar uma peça de 

teatro?  

 

http://blog.correios.com.br/correios/?p=3767
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Mandioca, a “Rainha do Brasil” 

 

 

Capítulo  3 
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A mandioca é um alimento de grande valor energético, como também de forte significado simbólico 

e importância estratégica.  Diversos autores e pesquisadores tem se dedicado a estudar o fenômeno 

da mandioca, sobre os mais diferentes aspectos, e campos disciplinares. Dada a sua importância na 

constituição da sociedade brasileira, desde os primórdios da colonização, a mandioca recebeu do 

folclorista Luís da Câmara Cascudo o título de “Rainha do Brasil”, no livro “A História da 

Alimentação do Brasil” (Cascudo, 1983). Como vimos no capítulo anterior, essa raiz nativa 

desempenhou um importante papel no processo de colonização do Brasil, pois além de Portugal 

carecer de gêneros alimentícios para abastecer suas colônias, havia o risco de naufrágios, ataques de 

corsários, e a deterioração dos víveres armazenados em porões insalubres. Por outro lado, o cultivo 

no interior das matas, pelo método de coivara, oferecia um alimento quase imediatamente, bastando 

arrancar as raízes e processá-las, sendo o seu replantio igualmente fácil.  Desse modo, a mandioca, já 

cultivada pelos nativos foi a “salvação da lavoura” dos portugueses colonizadores.   

 

 

Importante 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMPRAPA) instituiu o dia 22 

de abril como o Dia da Mandioca, data do descobrimento da raiz pelos 

primeiros portugueses que aqui chegaram em 1500. 

 
Imagem 13 - A primeira missa no Brasil. 

 
Fonte: Wikipedia https://pt.wikipedia.org/wiki/Victor_Meirelles Acesso em: 31 de maio de 2019. 
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Gilberto Freyre, em Casa Grande e Senzala, ressalta a contribuição da mandioca à gastronomia 

colonial, mostrando “o que se usou nos tempos coloniais, em vez de pão, foi beiju de tapioca ao 

almoço, e ao jantar a farofa, o pirão escaldado ou a massa de farinha de mandioca feita no caldo do 

peixe ou da carne” (Freyre, 1958,p. 642).  Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, destaca o 

hábito alimentar da mandioca adotado pelos colonizadores como um exemplo da facilidade de 

adaptação dos portugueses e seus descendentes, na recriação de suas origens. Segundo o autor, 

“onde lhes faltasse o pão de trigo, aprendiam a comer o da terra, e com tal requinte que a gente de 

tratamento só consumia farinha de mandioca fresca, feita no dia” (Holanda, 2014, p. 53-54). A 

mandioca tornou-se, assim, um alimento estratégico para a administração colonial, permanecendo 

até nossos dias como a base da alimentação de muitos brasileiros, sendo a farinha considerada por 

Câmara Cascudo como "...o primeiro conduto alimentar brasileiro pela extensão e continuidade 

nacional" (Cascudo, 1983, p. 79). Caio Prado Júnior, em Formação do Brasil Contemporâneo, também 

destaca a mandioca como a mais fundamental contribuição da cultura indígena à formação da 

sociedade brasileira. 
Pelas qualidades nutritivas da farinha, adaptabilidade da sua cultura a 

qualquer terreno e excepcional rusticidade, a mandioca, introduzida pela 

tradição indígena, foi universalmente adotada pela colonização como gênero 

básico de alimentação; e assim se perpetuou até nossos dias. É certamente a 

maior contribuição que nos trouxe a cultura indígena (Prado Junior, 1986, pp 

165-166).  

Estudos têm chamado a atenção sobre a importância da mandioca em sua “perspectiva atlântica” 

(Rodrigues, 2017). Para além da importância da mandioca na alimentação de colonos e escravos na 

colônia, ela também sustentou marinheiros e escravos na travessia, bem como passou a fazer parte 

da dieta de africanos em seu próprio continente.  Desse modo, como nos chama a atenção Jaime 

Rodrigues, “o trânsito do vegetal e da farinha dele derivada incorporou os indígenas da América aos 

circuitos comerciais atlânticos, mesmos quando eles não estavam ali fisicamente” (Rodrigues, 2017, 

p. 71). Segundo Câmara Cascudo, o colonizador português ampliou as roçarias de mandioca “... 

comendo, vendendo, comprando, valorizando, melhorando as ‘casas de farinha’, fazendo em 

máquinas de ferro o que d’antes era de madeira, precária e frágil, exportando-a para as colônias 

africanas, impondo, habituando, viciando o preto da orla atlântica do continente negro com a 

revelação da mandioca, farinha, beiju, mingau, pirão."(Cascudo, 1983, p. 105) O cartógrafo batavo 

Dierick Ruiters, em sua passagem pelo Brasil, entre 1617-1619, deixa registrado em suas 

impressões de viagem que “na região que vai do Rio de Janeiro até São Paulo, a mandioca é 

abundante. Muitos navios vêm ao porto do Rio de Janeiro buscá-la para trocar por negros em 

Angola” (Ruitters, 2000, pp. 39-40).   
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Importante 

Os índios da América do Sul foram capazes de transformar uma raiz 

potencialmente venenosa em alimento básico da sua dieta e da alimentação dos 

colonizadores, dos navegadores e dos africanos escravizados. O consumo do 

produto não se deu apenas na América, mas em todos os continentes onde a 

dominação europeia se fez sentir. (Rodrigues, 2017. p. 89) 

 

 

Imagem 14 - Festa da Mandioca e a olimpíada de levantamento de peso. 

 
Fonte:  Foto Sebastião Salgado. Sebastião Salgado na Amazônia. Reportagem especial sobre 
exposição do fotógrafo brasileiro sobre índios suruwahas, que vivem em comunidade 
isolada no sul do Amazonas. Folha de São Paulo.  
https://arte.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/sebastiao-salgado/suruwahas/festa-da-
mandioca-e-olimpiada-de-levantamento-de-peso/ Acesso em: 16 de dezembro de 2018. 
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A trajetória da mandioca em nosso território foi muito bem documentada ao longo do tempo, 

sobretudo por meio dos relatos de viajantes que aqui chegaram entre os séculos XVI e XIX.  A 

crônica de viagem é uma excelente fonte documental, muito utilizada pelos historiadores na 

reconstrução do passado. Como vimos, um dos primeiros registros sobre a mandioca de que se tem 

notícia é a Carta de Pero Vaz de Caminha, classificada erroneamente pelo escrivão oficial da 

expedição portuguesa, como “inhame”.  Denominada por José de Anchieta de “pão da terra” de Santa 

Cruz, os primeiros jesuítas também foram pródigos em relatos sobre os usos da mandioca pelos 

nativos, e do seu papel alimentar “vital na sobrevivência da cristandade” (Silva, 2008). Desde então, 

demais cronistas em seus relatos de viagem são unanimes em afirmar a apropriação desse costume 

indígena pelos colonos, e a imposição desse hábito alimentar à dieta dos escravos (Rodrigues, 2017, 

p. 78). Os viajantes estrangeiros que estiveram no Brasil no século XIX também encontraram os 

grupos rurais aqui instalados praticando o cultivo da mandioca e, por meio de seus relatos, é 

possível mapear a disseminação geográfica da mandioca por diversas regiões do país.  

A mandioca na história 

A “Constituição da Mandioca”: 

A mandioca também entrou para a história batizando eventos importantes ocorridos no século XIX.  

O primeiro projeto de Constituição no Brasil, em 1823, recebeu o nome de “Constituição da 

Mandioca”, em razão da instituição do voto indireto censitário, cujos eleitores e candidatos teriam 

que atestar uma renda mínima de 150 alqueires de plantação de mandioca. O Imperador D. Pedro I 

determinou o fechamento dessa Assembleia Constituinte e outorgou uma outra Constituição, em 

1824.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Censit%C3%A1rio
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Imagem 14 - A “Constituição da Mandioca” 

 
Fonte: http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/brasil-
monarquico/90-primeiro-reinado/8900-dissolu%C3%A7%C3%A3o-da-assembleia-
constituinte-de-1823. Acesso em: 13 de dezembro de 2018 

http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/brasil-monarquico/90-primeiro-reinado/8900-dissolu%C3%A7%C3%A3o-da-assembleia-constituinte-de-1823
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/brasil-monarquico/90-primeiro-reinado/8900-dissolu%C3%A7%C3%A3o-da-assembleia-constituinte-de-1823
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/brasil-monarquico/90-primeiro-reinado/8900-dissolu%C3%A7%C3%A3o-da-assembleia-constituinte-de-1823
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Imagem 15 - Rancho no Caminho da Fazenda de Mandioca. 

 
Fonte: http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/brasil-
monarquico/90-primeiro-reinado/8900-dissolu%C3%A7%C3%A3o-da-assembleia-
constituinte-de-1823. Acesso em: 13 de dezembro de 2018. 

 

A “Revolta da Farinha”: 

A “Revolta da Farinha” foi outro evento histórico ocorrido em Salvador, capital da província da 

Bahia, em fevereiro de 1858, tendo a alta do preço do derivado da mandioca como motivação 

primordial. Trata-se de uma rebelião popular decorrente, fundamentalmente, da escassez do 

popular alimento em razão de uma seca prolongada e a carestia da chamada “carne verde” ou “pão 

dos pobres”, sob o tradicional monopólio de comerciantes portugueses. Além da aversão contra os 

lusitanos, outro fator importante foi a disputa política em torno dos locais de distribuição de 

comercialização da farinha e da intervenção do governador da província, José Lins Vieira Cansanção 

de Sinimbu, futuro visconde de Sinimbu, nesse processo. Entretanto, o estopim da revolta foi o 

pedido de socorro de órfãs pobres recolhidas ao orfanato local dirigido por freiras francesas. O 

orfanato foi invadido a fim de libertar as moças vítimas de maus tratos e os populares tomaram 

conta da cidade, aos gritos de “carne sem osso, farinha sem caroço”, com a depredação de edifícios 

de órgãos públicos e a ocupação da Câmara Municipal. A revolta que durou alguns dias, foi 

intensamente reprimida pelas forças policiais (Reis, 2013). A aversão aos comerciantes portugueses, 

a seca, e a fome estiveram na origem dessa rebelião popular.  

http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/brasil-monarquico/90-primeiro-reinado/8900-dissolu%C3%A7%C3%A3o-da-assembleia-constituinte-de-1823
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/brasil-monarquico/90-primeiro-reinado/8900-dissolu%C3%A7%C3%A3o-da-assembleia-constituinte-de-1823
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/brasil-monarquico/90-primeiro-reinado/8900-dissolu%C3%A7%C3%A3o-da-assembleia-constituinte-de-1823
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Importante 

“Será a calamidade da fome um fenômeno natural, inerente à própria vida, uma 

contingência irremovível como a morte? Ou será a fome uma praga social 

criada pelo próprio homem? (Castro, 1953). 

 

Imagem 16 - Os Retirantes 

 
Fonte: 
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/4444?idio
ma=en. Acesso em: 16 de dezembro de 2018.  

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/4444?idioma=en
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/4444?idioma=en
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 Importante 

A mandioca constitui um dos principais alimentos energéticos para mais de 700 

milhões de pessoas, principalmente nos países em desenvolvimento. Mais de 

100 países produzem mandioca, sendo que o Brasil participa com 10% da 

produção mundial (é o segundo maior produtor do mundo). Fonte: 

https://www.embrapa.br/mandioca-e-fruticultura/cultivos/mandioca. Acesso 

em: 16 de dezembro de 2018. 

 

Macunaíma, uma lenda modernista 
 

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era 

preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio 

foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia 

tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de 

Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou 

mais de seis anos não falando. Si o incitavam a falar exclamava: 

– Ai! que preguiça!... (Andrade,1928). 

Mário de Andrade é o autor do clássico modernista Macunaíma: um herói sem nenhum caráter, 

lançado em 1928. O autor reúne em Macunaíma seu vasto conhecimento sobre lendas, mitos, e 

folclore indígena, apontando a pluralidade do caráter cultural brasileiro, o seu sincretismo religioso, 

e embates com uma cultura tomada de empréstimo dos europeus. Também aqui, a mandioca está 

associada ao mito de origem do povo brasileiro, na versão modernista. 

 
Então pegou na gamela cheia de caldo envenenado de aipim e jogou a 

lavagem no piá. Macunaíma afastou sarapantado mas só conseguiu livrar a 

cabeça, todo o resto do corpo se molhou. (...) Porém a cabeça não molhada 

ficou pra sempre rombuda e com carinha enjoativa de piá. (Andrade, 1928, 

p22. ).  

https://www.embrapa.br/mandioca-e-fruticultura/cultivos/mandioca
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Imagem 17 - O Batizado de Macunaíma 

 
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2489/o-batizado-de-macunaima. 
Acesso em: 18 de dezembro de 2018. 

Imagem 18 - Ilustração de Carybé para o Macunaíma de Mário de Andrade, 1943. 

 
Fonte: http://www.blogletras.com/2014/05/as-ilustracoes-de-carybe-para-
macunaima.html. Acesso em: 18 de dezembro de 2018. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2489/o-batizado-de-macunaima
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 Importante 

O modernismo no Brasil teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna, 

em 1922, e teve como característica geral a transposição do pensamento sobre 

a arte e um estilo nacional para diversos campos da atuação artística. 

 

Caça palavras 

Encontre as seguintes palavras no quadro abaixo: Português, Mani, Patrimônio, Macacu, Memória, 

Cachoeiras, História, Mito, Culinária, Macunaíma, Índio, Raiz, Lenda, Mandioca, Cauim, Posseiros, 

Farinha, Engenho.  
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Sociedade e economia: 
Cachoeiras de Macacu e seu 

perfil histórico 

 

 

Capítulo 4 
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Se vocês acham que Cachoeiras de Macacu não participou ativamente da economia do nosso Estado, 

se enganaram! A cidade foi uma vila que desde o século XVII se destacou na produção de gêneros 

agrícolas e isto faz jus ao intenso comércio em todo recôncavo da Guanabara e no Rio de Janeiro.  

Imagem 19- O Recôncavo da Guanabara, 1698 

 
Fonte: ORAZI, Andrea Antonio. Rio di Gennaro. Roma, Itália: Nella Stamperia degl'Eredi del Corbelleti, [1698]. 1 
mapa, gravado em metal, 37,6 x 50,5 em f. 40,2 x 54,2 cm. Disponível em: 
<http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart1360021/cart1360021.jpg>. Acesso em: 
31 ago. 2018. Acesso: 31/08/2018. 
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 Importante 

Eram conhecidas por Recôncavo da Guanabara as terras que se estendem entre 

a cidade do Rio de Janeiro e a Serra do Mar. Até 1833, o Recôncavo era dividido 

em muitas freguesias, dentre elas: Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora de 

Piedade de Iguassu, Nossa Senhora de Piedade de Magé, Nossa Senhora de 

Marapicu, Nossa Senhora da Guia de Pacobaíba, Nossa Senhora do Amparo de 

Maricá, São João Batista de Meriti, S João Batista de Itaboraí, São João Batista de 

Niterói, São Gonçalo de Guaxindiba, S Francisco Xavier de Itaguaí, S Nicolau de 

Surui, S Antonio de Jacutinga e S Antonio de Sá.  

 

Porém, essa vila não se desenvolveu de uma hora para outra, foram muitos entraves existentes e 

muitas disputas para se chegar ao lugar que ocupa na atualidade. Nesta região, de culturas agrícolas 

variadas, a mandioca foi sem dúvida, o produto de maior destaque. Vamos, pois, conhecer melhor 

este universo econômico de uma vila, que aparentemente poderia passar despercebido, mas que fez 

toda uma diferença para o abastecimento interno da Capitania e depois Província do Rio de Janeiro. 

Ao abordar a base da economia macacuana é necessário entender que a terra sempre foi a 

mediadora de todas as relações sociais instituídas. A partir da chegada do homem branco, a terra 

passaria a ser um bem sonhado por todos. Ela seria a grande norteadora das relações estabelecidas, 

entre os que ali se fixavam e os não-residentes que tinham por objetivo ampliar seu patrimônio. 

Dela originaria as atividades de mercado, dinamizando uma economia baseada em intermináveis 

trocas de concessões e favores, conseguidas via casamentos e apadrinhamentos. 

Como havia muitas terras devolutas na região, isso é, sem a legalização da propriedade, pelo menos 

até finais do século XIX, os posseiros, os grileiros ou mesmo aqueles que tinham a propriedade da 

terra, poderiam adentrar em territórios alheios, o que causava incômodo e atritos variados.  
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Importante 

Posseiro: pessoa que ocupa uma porção de terra e tem a sua posse, mas não 

possui o reconhecimento legal dessa terra em cartório.  

Grileiro: É a falsficação de documentos, para que, ilegalmente, possa ter o 

reconhecimento de propriedade. O nome é dado, exatamente, por utilizar do 

método de envelhecimento de papéis usados na grilagem, por meio de fezes de 

grilos.  

 

Além disso, a falta de recursos técnicos e equipamentos para cultivo, reflexo da abundância de terra, 

levavam ao desgaste do terreno, que na sua grande maioria era abandonado em busca de novas 

áreas para o plantio. A fronteira móvel marcava, então, o cenário macacuano no momento e neste 

perfil levavam vantagens os senhores mais poderosos, por possuírem prestígio e respeito numa 

região em que poucos “mandavam”. 

Imagem 20- Grilagem 

 
 

Fonte: disponível em: 
http://2.bp.blogspot.com/wIY2XtR5UAI/T8Pp4JdqiTI/AAAAAAAADGk/JWLQLImfcA/s1600/grilagemm.jpg Acesso: 
29/08/2018 

http://2.bp.blogspot.com/wIY2XtR5UAI/T8Pp4JdqiTI/AAAAAAAADGk/JWLQLImfcA/s1600/grilagemm.jpg
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Ao que se sabe, entender a origem das terras do município de Cachoeiras do Macacu é um tanto 

complexo, por existir uma série de detalhes, o que não nos permite, com mais precisão, afirmar 

categoricamente esta procedência. Mas sabemos que parte das terras que pertencem hoje ao 

município são originárias de doações de sesmarias cedidas a Miguel de Moura e a Cristóvão de 

Barros em 1567.  

 

 

Importante 

Sesmarias: foi a política de distribuiçao de terras feito pela Coroa portuguesa 

visando a ocupação do território brasileiro e o cultivo das terras. 

 

 

Depois, vários colonos também receberam sesmarias do governo português. Por não tornar essas 

terras produtivas e conforme as Ordenações Manuelinas, (legislação portuguesa do momento), as 

terras que não eram cultivadas deveriam ser redistribuídas, a fim de cumprir a política do governo 

em avançar a agricultura do Brasil e tentar legalizar a situação da terra naquele momento (algo que 

até hoje não foi resolvido). Neste intuito, Miguel de Moura doou a sesmaria à Companhia de Jesus 

em 17 de dezembro de 1571. Após uma permuta entre os jesuítas e Cristóvão de Barros de terras 

existentes na região de Magé e Macacu, Cristóvão de Barros ficou com a terra jesuítica em Magé e 

deu em troca uma légua em Macacu, aumentando as terras possuídas pelos jesuítas. Nessas terras se 

estabeleceu mais tarde, a Fazenda da Papucaia. Porém, os atritos entre diferentes grupos indígenas 

atrasaram a ocupação de todas essas terras pelos colonos que haviam recebido as sesmarias. A 

Fazenda Papucaia tinha a função de abastecer com alimentos o aldeamento de São Barnabé, que 

ficava situado no que é hoje Itambi, no município fluminense de Itaboraí.  

Assim, no final do século XVII, já se encontrava fundada entre os rios Macacu e Cacerebu a primeira 

vila do Recôncavo - Santo Antônio de Sá - por ato do governador da capitania do Rio de Janeiro, 

Artur de Sá e Menezes, em 05 de agosto de 1697. 
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Imagem 21- Reconhecimento do Vale do rio Macacu, 1819 

 

Fonte: Reconhecimento do Rio de Macacu e da estrada que conduz a Nova Friburgo (Colônia 
Suissa),1819. Localização: ARC 003, 13,026 ex.1 Cartografia ARC.014,04,006 ex.2 Cartografia ARC 
004, 01, 017 ex.3 Cartografia. Seção de Cartografia. Biblioteca Nacional 
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Em 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal e de suas Colônias sendo essas terras confiscadas 

pela Coroa. Pouco se sabe desse período após a expulsão dos padres da fazenda. As fontes que se 

tem apontam que essas terras foram vendidas a Nicolau Bonarrota em finais do século XVIII e a 

partir desse momento surgiram várias divisões via casamentos. Bonarrota se uniu em matrimônio 

com Dona Maria Feliciana Cordovil de Siqueira que, após falecimento do marido, contraiu o segundo 

casamento com Antônio de Oliveira Braga, um negociante e senhor de engenho.  

Dessa segunda união, nasceu uma filha de nome Maria Bibiana Cordovil de Oliveira Braga. No ano de 

1804, Maria Bibiana uniu-se em matrimônio com o comerciante português residente na cidade do 

Rio de Janeiro, Henrique José de Araújo. Depois do casamento, Henrique se transformou num senhor 

de muitas posses, um grande comerciante e fazendeiro. Levantamos a hipótese de que a união entre 

Maria Bibiana e Henrique se deu aos moldes de grande parte dos casamentos da elite Colonial, ou 

seja, um casamento arranjado ou por interesse, que através da união adquiriu como dote alguns 

bens, incluindo uma grande extensão de terra. O que também foi evidenciado no casamento de seu 

filho, Joaquim Henrique de Araújo, futuro barão de Piracinunga, com a filha do visconde de Olinda, 

Pedro de Araújo Lima. 

Quantas vezes escutamos falar sobre casamentos arranjados pelos familiares!!!!???? Conta-se, até, 

que ao nascer, a filha já poderia estar prometida a um senhor e na grande maioria das vezes de nível 

social superior ou igual ao seu. Quantas vezes ouvimos dizer que o amor vem com o tempo... Ao que 

parece, os matrimônios efetuados se enquadravam nesses moldes!!!  

Araújo, também, era possuidor de casas e terrenos na cidade do Rio de Janeiro, além de efetuar 

atividades ligadas a uma parceria junto a senhores envolvidos no tráfico atlântico, como compras e 

vendas de mercadorias de uma companhia de comércio do Rio Grande de São Pedro, atual Rio 

Grande do Sul nos anos de 1806, 1807 e 1808. 

Como vemos, Henrique Araújo era um homem influente no Rio de Janeiro, estava ligado diretamente 

aos grandes comerciantes e traficantes de escravos da praça comercial da Corte e seu matrimônio 

com a filha de Antonio de Oliveira Braga, senhor de engenho da freguesia da Santíssima Trindade, 

no vale do Macacu, foi uma estratégia de enriquecimento e obtenção de prestígio. 

Mas a região não se encerrava apenas nestas fazendas enquanto unidade produtiva. Somente no 

século XVIII havia cerca de 900 propriedades e cada qual possuía seus moldes e especificidades. 
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Porém, devemos entender que para existir uma grande produção agrícola, deve-se haver mão de 

obra disponível. Quem seriam os responsáveis pelas atividades na lida na terra? Seriam os jesuítas 

ou os senhores? Claro que não!!!! As funções dos jesuítas e senhores eram outras, como cuidar da 

administração da fazenda, negociar ou mesmo cuidar dos fiéis, no caso do clero. O trânsito de 

pessoas entre o recôncavo da Guanabara e o Rio de Janeiro deveria existir constantemente, pelo 

menos antes da abertura dos sertões do Macacu com destino às Minas, passando por Cantagalo. Este 

caminho será efetivado com o passar dos tempos se tornando passagem obrigatória para se chegar 

às Minas Gerais, o que era facilitado pela confluência dos rios Macacu e Guapiaçu. 

Imagem 22 - Mapa do caminho10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 A Map of the Author's route from Rio de Janeiro to Canto Gallo also to Villa Rica and thro'the centre of the Gold Mines to 
Tejuco, the Capital of the Diamond Mines & District called Cerro do Frio. - Escala [ca. 1:3 400 000]. - 1 mapa : água-forte, 
p&b ; 22,7x17,5 cm em folha de 27,5x20,1 cm. In: Travels in the Interior of Brazil, particularly in the Gold and Diamond 
Districts of that country by Authority of the Prince Regent of Portugal, including a voyage to the Rio de la Plata, and an 
Historical Sketch of the Revolution of Buenos Ayres / By John Mawe. - London : Printed for Longman [etc.], 1812. - [Mapa 
inserido entre as p. 136-137]. 
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Claro que os escravos seriam os grandes responsáveis em assumir o plantio e a colheita da 

mandioca e das demais produções agrícolas. Por pesquisas efetuadas, sabe-se que a escravaria da 

região era condizente com perfil econômico, ou seja, havia braços suficientes para uma agricultura 

de destaque. Segundo o Marques de Lavradio, em 1778, a Vila de Macacu possuía 17.329 habitantes, 

sendo 8.371 livres e 8.958 escravos. Havia 2.085 residências, numa área total aproximada de 1.500 

km2. Sabe-se, ainda, que a escravaria da Fazenda do Colégio, ao menos no tempo de Antônio Braga, 

em 1797, contava com 62 mulheres, 44 homens e outros 101 escravos e escravas mais jovens, cujos 

sexos não foram identificados. Havia uma predominância de escravos adultos homens. Todavia, não 

existe nada muito específico sobre um balanço demográfico dos escravos mais aprofundado da 

região, o que acreditamos, pelos dados acima trazidos, ser uma soma elevada em relação a toda a 

população. Somente Henrique Araújo, em seu momento áureo, possuía cerca de quatrocentos 

escravos, o que era um grande diferencial no momento. Com certeza, o trabalho escravo também 

teria sido a tônica das atividades jesuíticas e de Bonarrota. 

Em consequência do prestígio e poder do português Henrique José de Araújo, este senhor figurava 

no primeiro quarto do século XIX como um dos maiores proprietários de terras e de escravos da 

região. Muitos investimentos foram feitos e consequentemente, muitas dívidas se constituíram, o 

que conferiu uma vida tumultuada e a perda de grande parte de seus bens. Na velhice, o casal 

acreditava que poderia ter uma vida mais tranquila economicamente, porém, nada disso aconteceu. 

Morreram endividados por perder o controle dos negócios efetuados, seja com empréstimos 

bancários, seja em mãos particulares. A crise financeira de 1864 (Crise do Souto), atingiu em cheio o 

patrimônio desse grupo familiar, chegando à dívida em cerca de mil contos de reis. 

 

 

Importante 

Crise do Souto: Foi a crise originária do encerramento dos pagamentos feitos 

pela casa bancária Casa Souto & Cia, causando uma quebradeira financeira em 

todo país e de maneira mais específica, no Rio de Janeiro. 

 

 

Neste perfil de descontrole econômico: endividamentos, vendas, doações e heranças, a fim de pagar 

suas dívidas, Araújo dividiu a Fazenda Papucaia em cinco outras fazendas de menor extensão, de 
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nomes: Fazenda Colégio, da proprietária Maria José de Araújo, esposa do Barão do Pilar; Fazenda 

Jaguari, de Antônio de Araújo Braga; Fazenda Ribeira, do proprietário Henrique José de Araújo 

Filho; Fazenda Papucaia, do senhor Joaquim Henrique de Araújo (Barão de Piracinunga) e Fazenda 

Rio das Pedras, de José Henrique de Araújo. 

Em meio a doações, confiscos, compras, heranças e disputas, nasceu a Vila de Santo Antonio de Sá, 

no vale do Macacu, uma vila que se transformaria na maior produtora de mandioca da região, entre 

os séculos XVIII e XIX. 

Mas de onde veio e qual o papel dessa raiz para a comunidade? 

Muitos autores consideram a mandioca como um alimento milenar que serviu de base para 

comunidades primitivas e rurais espalhadas pelo mundo afora. Por ser a mandioca uma cultura que 

necessita de sol e chuva para sua produção, é uma planta que combina muito bem com países 

tropicais, como o Brasil. É considerada a planta mais brasileira que existe entre todas, pela ligação 

muito forte com o desenvolvimento social e econômico do país, tendo sido difundida pelos grupos 

indígenas por grandes extensões do território latino-americano atual. 

Foram os tupis guaranis que dispersaram a planta pelo litoral e sul do Brasil, se espalhando para a 

Guiné portuguesa, e posteriormente para países como Angola e Moçambique e mais tarde para 

outras colônias de domínio luso. Hoje, a mandioca está distribuída por todos os continentes, 

inclusive na Oceania. Provavelmente, a grande difusão da mandioca pelo mundo está atrelada ao 

valor calórico da raiz, ao seu rendimento alimentar e à facilidade de adaptação ao clima e ao solo. 

Além desses fatores, constitui-se numa planta que regenera com muita facilidade após dano físico ou 

ambiental. 

Vemos, então, que vários grupos indígenas do Brasil fizeram uso dessa raiz, e no Rio de Janeiro, mais 

especificamente no vale do rio Macacu, não foi diferente. A mandioca se destacou dentre outros 

produtos agrícolas, assim como o feijão, o milho, o arroz, a cana-de-açúcar e a aguardente. Além 

desses produtos em destaque, os sertões do rio Macacu era um local privilegiado de extração da 

madeira, por se constituir a região por florestas tropicais, com variados tipos de árvores e de grande 

aceitabilidade no mercado interno e externo. 

 

Vinícius Maia esclarece, que 
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Essa produção de gêneros alimentícios não se destinava apenas para o 

consumo dos ‘macacuanos’, sendo parte comercializada como gêneros 

destinados ao abastecimento interno, caracterizando a região como um 

celeiro do Recôncavo e um dinâmico centro produtor-abastecedor de 

alimentos para a cidade do Rio de Janeiro. Outras atividades econômicas 

também ocupavam o dia-a-dia das populações do vale do Macacu: o comércio 

de madeiras, constituindo-se como setor extrativista da economia e a 

comercialização de parte das produções de quintal, constituídas por suínos, 

ovinos, aves (patos, galinhas, marrecos, perus, gansos) e ovos. (Cardoso, 

2009, p.16-17) 

 

Nota-se, então, que a produção e o consumo da mandioca além de terem uma longa data tiveram e 

ainda têm uma boa aceitação no mercado. Este fator levou o produto a se espalhar por vários cantos 

do mundo, como também na vila Santo Antônio de Sá. 

No clássico, A morfologia da escassez: crises de subsistência e política econômica no Brasil Colônia 

(Salvador e Rio de Janeiro, 1600-1790), Francisco Carlos Teixeira da Silva (1991) nos apresenta a 

tese de que a produção de alimentos para o Rio de Janeiro concentrava-se no recôncavo da Baía da 

Guanabara e nos Sertões do leste, perfazendo ao todo um total de 22 freguesias que tinham a 

atividade como renda. Eram responsáveis pela produção de cerca de 75% da farinha da capitania, 

86% de todo arroz, 81% do milho e 60% da produção de feijão. O mesmo autor, ainda adverte que o 

cultivo da mandioca e a fabricação de farinha eram feitos praticamente em toda capitania, com 

destaque para Jacutinga, com 11,6% do total da produção e Santíssimo Sacramento, com 11,3%; 

delineando, assim um grande cinturão mandioqueiro que se estendia pelos atuais municípios de 

Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Cachoeiras de Macacu e Itaboraí. Além de cultivar e fabricar farinha, a 

goma da mandioca também era utilizada na produção da tapioca. 

De acordo com o Marquês do Lavradio, em 1778, em Santo Antônio de Sá a mandioca correspondeu 

a 64,2% da produção, ou seja, 2.576.620 litros/1.168.535 kg. Somente a freguesia da Santíssima 

Trindade teve uma produção de um milhão de litros de farinha, ou seja, 453.514 kg de farinha, 

24,93% de toda produção agrícola das freguesias da Vila.  
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Grandes, médios e pequenos produtores rurais são notados na região e cada qual negociava a 

produção a seu modo. Existiam preços diferentes e diferenciados, que giravam numa média de 460 

réis por alqueire de farinha. Mas é claro que este preço poderia variar conforme o produtor, o 

consumidor, o frete, a qualidade, o período de produção, o período de maturação e os mecanismos 

envolvidos na negociação. É como hoje. O valor final de um produto depende de uma série fatores, 

como gastos e descontos, desde a escolha da planta até sua distribuição à mesa do brasileiro. Mas é 

claro que no momento atual a técnica agrícola é mais sofisticada. Existem máquinas, implementos e 

toda uma logística de distribuição do produto. Antes, as técnicas eram rudimentares, simples e o uso 

da enxada cumpria com o papel de preparar o solo até sua colheita. Era o instrumento de trabalho 

mais utilizado. Com o tempo, houve sofisticação em todo processo de produção, muito embora 

saibamos que métodos simples de preparo da mandioca ainda existam na região de Macacu e por 

todo Brasil. 

Como frisado anteriormente, notamos que a farinha de mandioca era o produto agrícola de maior 

produção na vila. Serviria para alimentação desde os mais nobres aos mais simples. Era utilizada 

como alimento básico na dieta dos moradores, das tropas, dos transeuntes. Este alimento era 

ingerido de variadas formas e gostos. A produção de farinha em Macacu aponta para um excedente, 

de caráter mercantil e comercializável que atendia ao autoconsumo, ao abastecimento e às 

necessidades alimentares.  

Em 1797, a região de Macacu possuía 11.538 habitantes e uma atividade agrícola que girava no 

entorno dos seus 27 engenhos de açúcar, 02 fábricas de beneficiamento de arroz, 238 engenhos de 

farinha e 10 olarias. Um total de 649 lavradores produzia farinha de mandioca ao lado do trabalho 

de 151 profissionais variados. O que vale dizer é que, independente da documentação utilizada, a 

produção da mandioca sempre encabeçou a lista de colheitas efetuadas. Acredita-se que este fator 

possa estar relacionado diretamente com a forma do cultivo da raiz, ou seja, ter a possibilidade de 

ser cultivado por roceiros, necessitar de baixa aplicação de mão de obra cativa e utilizar pequenas 

áreas de terras próprias ou arrendadas para o cultivo, possibilitando que pequenos lavradores 

obtivessem sua produção e abastecessem a região.  
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Mas como fazer se estes pequenos produtores não possuíam os utensílios necessários à produção da 

farinha, como a prensa, a roda, o forno, o tacho, tendo que pagar àquele que possuía para o seu 

uso??? Mas a necessidade é a mestra da vida!!!!! Os produtores criaram alternativas para evitar o 

pagamento do uso de técnicas alheias e criaram seus próprios meios de obter o produto final.  

Utilizavam métodos alternativos para apurar o produto. Citamos alguns: 

1. Deixar de molho a mandioca em água para amolecer, depois espremer e passar na peneira grossa; 

2. Ralar a mandioca e misturá-la na água, depois espremê-la e passá-la na peneira grossa; 

3. Criar ou improvisar outro método que mais lhe agradasse, que fosse mais adequado ou facilitado 

tendo em conta seu valor. 

Por sua popularização, a mandioca é considerada o pão da Brasil e está presente na dieta do 

brasileiro oitocentista de norte a sul. Estava em todas as mesas, em todas as senzalas e era 

consumida desde o desjejum, pela manhã, até o jantar, seja com feijão, com carne seca, em forma de 

biju, transformada em tapioca, cozida ou frita, ou mesmo pura.  

As variadas formas que envolvem seu cultivo e sua transformação em alimento conferem-lhe um 

papel preponderante na história, na economia e na sociedade. Ocupa a raiz um lugar de destaque na 

culinária nacional e regional, desempenhando relevante papel na construção de identidades 

culturais. 

 

 

Importante 

Identidade Cultural: construção das relações sociais e patrimônios 

simbólicos historicamente produzidos e partilhados, que define os 

valores dos membros de uma dada sociedade. Está ligada ao sentimento 

de pertencimento, ou seja, aquela cultura que nascemos e que 

absorvemos durante nossas vidas. 
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Delícias da Mandioca 

Doce de Mandioca 

Ingredientes Modo de Preparo 

1 kg de mandioca crua ralada. 

200 g de coco fresco ralado. 

100 g de queijo ralado. 

100 g de manteiga ou margarina. 

4 gemas. 

500 g de açúcar. 

1 colher (sopa) de fermento em pó 

1 copo americano de leite. 

Misture bem os ingredientes e disponha em fôrma 

retangular (25 x 35 cm) untada com manteiga ou 

margarina. 

Leve ao forno médio preaquecido (180 ºC) por 

cerca de 40 minutos ou até dourar. 

Misture os ingredientes da calda, regue o doce e 

leve de volta ao forno até secar. Deixe esfriar e corte 

em quadrados de 5 cm. 

Bolo Souza Leão 

Ingredientes Modo de Preparo 

1kg de massa de mandioca lavada e peneirada. 

(puba, encontrada nas casas de produtos 

nordestinos) 

2 vidros de 200ml de leite de coco mais duas 

vezes a mesma medida de água. 

800g de açúcar 

3 copos americanos de água 

10 gemas 

1 pacote de manteiga (250g) 

Uma pitada de sal 

Junte a massa de mandioca com o leite de coco e o 

sal 

A parte, faça o mel com o açúcar com os três copos 

de água 

Leve ao fogo 

Quando soltar bolhas, está no ponto certo 

Retire do fogo e junta-se a manteiga aos poucos 

Quando estiver morno, coloque as gemas uma a uma 

batendo bem 

Junte este mel à massa que se formou com a 

mandioca e o leite de côco 

Passe esta mistura em uma peneira fina de uma a 

duas vezes 

Forma untada só com margarina 

Leva-se ao forno por aproximadamente 35 minutos 
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Importante 

O alimento constitui uma categoria histórica, pois os padrões de permanência e 

mudanças dos hábitos e práticas alimentares têm referências na própria 

dinâmica social” (Santos, 2005, p.13) 

 

 

História com arte: 

Vamos completar o nosso “livro de receitas”? Pesquise nos seus arquivos de família e os de pessoas 

da comunidade. 
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Farinha de mandioca: uma 
cultura tradicional e global 

 

 

 

Capítulo 5 
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Manhã cedo, D.ª Lilica, como é conhecida na comunidade do Matumbo, pequena localidade 

encravada na zona rural do município de Cachoeiras de Macacu, estado do Rio de Janeiro, chega 

carregando enorme galho de árvore recolhido na mata. A ideia é utilizar a madeira como 

combustível para alimentar a fornalha de um pequeno engenho de farinha. O produto final será 

comercializado para o sustento de sua família. Algumas horas antes, seu neto já havia chegado e 

colocado raízes de mandioca, já livre das cascas, no tanque de água existente no interior do engenho. 

O objetivo? Deixar de molho as raízes brancas para conservação da sua goma natural.  

Retornaremos a essa situação um pouco mais à frente. O Matumbo é uma localidade como das 

muitas que existem nesse município. Possui escola municipal, campo de futebol, igrejas, alguns 

bares, um pequeno mercado e muitas residências espalhadas pelo seu território. Na região, à beira 

das estradas, se podem ver muitas plantações de milho, feijão, verduras e a principal produção, a 

mandioca.  

 

 

Importante 

O nome Matumbo, por si só já define a região na sua vocação rural, tratando-se 

de uma palavra africana, no dialeto quimbundo diz-se “matumbu” e que, 

segundo o Dicionário Online de Português significa “cova em que se planta, de 

estaca, a mandioca. Variação de matombo”. O quimbundo, por sua vez, é um das 

muitas línguas faladas no continente africano, mais propriamente na região de 

Angola. Uma possível lembrança do passado escravista da localidade, onde a 

influência africana se manteve presente. 

 

 

A palavra “matumbo” representa uma técnica de plantação da mandioca, a matéria-prima básica da 

farinha e de outros subprodutos, como o beiju, solas, tapioca e o menos conhecido cassave, que Dª 

Lilica também sabe fazer. Antes de retornarmos à atividade de D.ª Lilica e aprender um pouco sobre 

os engenhos de farinha e a produção da mandioca, vamos conhecer mais sobre Cachoeiras de 

Macacu. 
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O Matumbo se situa na região marcada pelo círculo vermelho: 

 

Imagem 23 -  – Localização do Matumbo – Cachoeiras de Macacu 
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O Matumbo então, se localiza numa região rural, bem servida de terras férteis, água e com pequena 

população que sobrevive de atividades voltadas para a lavoura e um pequeno comércio. Dona Lilica 

é uma dessas pessoas, bem como Dona Belina, proprietária do engenho de farinha da localidade. 

Tínhamos encontrado a nossa trabalhadora rural se aprontando para fazer a sua farinha no engenho 

do Matumbo. A partir daqui, entraremos nesse mundo que para muitos é tão desconhecido e vamos 

fazer este passeio observando três coisas: a produção da farinha, a organização de um engenho 

tradicional e a produção do principal insumo para o produto, que é a raiz da mandioca. Comecemos 

por este último item. 

 

Imagem 24- O engenho de farinha do Matumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo “Pé no Caminho Turismo”. Cortesia Sandra Seara 

A mandioca é uma raiz, um tubérculo. Seu nome científico é Manihot esculenta e é uma planta nativa 

da América do Sul. É do tratamento artesanal das raízes que se produz a farinha e outros produtos, 

como já dissemos. Na composição da farinha, não são apenas os carboidratos que fazem dessa raiz 

uma poderosa fonte nutricional. Ela também é rica em potássio, um mineral que ajuda a transformar 

os carboidratos em glicose, importante na síntese de proteínas (essencial para a reconstrução 

muscular). Ela ainda regula os estímulos elétricos do coração, assim como os fluidos das células e 

previne casos de derrames e ataques cardíacos.  
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A mandioca ainda tem grandes quantidades de fibras que são essenciais para regular o intestino, 

para o bom funcionamento do sistema digestivo, para evitar os picos de insulina e para prolongar a 

saciedade. Desta forma, a mandioca é um ótimo alimento e quando os europeus aqui chegaram, em 

1500, tiveram que se adaptar a sua produção, aprendendo com os indígenas como plantar a raiz da 

mandioca e produzir a farinha, que foi durante séculos, o alimento básico do mundo colonial e dos 

períodos posteriores. Com certeza, você também se alimenta diariamente com farinha, 

transformada em farofa ou colocada sobre o feijão, hábito alimentar tão comum na mesa de nós 

brasileiros. Na certa já comeu beiju com café ou uma tapioca misturada com queijo, carne-seca e 

outros acompanhamentos. 

Cachoeiras de Macacu possui uma forte produção mandioqueira. Segundo dados da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, para o ano de 2010, o município produziu 

3.570.000 quilos da raiz, ou seja, mais de três mil toneladas! Toda essa produção numa área de 254 

hectares.11 Um hectare, uma medida de área, tem 10.000 m², o equivalente a um campo de futebol. 

Toda a produção de mandioca de Cachoeiras de Macacu para o ano de 2010 foi plantada numa área 

com o tamanho de 254 campos de futebol! A área você pode achar até pequena, mas essa produção 

se explica pela alta produtividade da mandioca. 

Imagem 25 – Roça de mandioca em Cachoeiras de Macacu 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MFRural. Disponível em: 
https://www.mfrural.com.br/detalhe/mandioca-267401.aspx 

 
11 RELATÓRIO POR CULTURAS NO SISTEMA AGROGEO - ANO 2010 RIO DE JANEIRO. Disponível em: 
http://www.emater.rj.gov.br/areaTecnica/aspa2010_culturas_correcao.HTM. Acesso em: 08 dez 2018. 

https://www.mfrural.com.br/detalhe/mandioca-267401.aspx
http://www.emater.rj.gov.br/areaTecnica/aspa2010_culturas_correcao.HTM
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Para que você possa ter uma percepção melhor do que representa essa produção, ela foi maior, para 

o mesmo ano, do que a colhida, por exemplo, em Araruama, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba 

Grande, Itaboraí, Itaguaí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Saquarema, Silva Jardim, Nova 

Friburgo, Bom Jardim, Campos dos Goytacazes, Macaé e Petrópolis, tomados separadamente.12  

Boa parte da produção da mandioca, quando colhida, é embalada em caixas e segue para 

comercialização em unidades do Central de Abastecimento - CEASA, como os existentes em São 

Gonçalo e no Rio de Janeiro, onde é comprada por donos de quitandas e sacolões, que colocam à 

venda para os consumidores finais, como você e sua família, para ser comida frita, ensopada ou 

transformada em massa para bolinhos ou deliciosos “escondidinhos” de carne seca.  

A produção também é comprada pelas indústrias para a produção de farinha, aquela que você 

encontra de forma mais comum nos supermercados, em embalagens plásticas. Muitas vezes, as 

indústrias compram toda a produção de um lavrador com os pés de mandioca ainda plantados. A 

colheita então é comprada por inteiro, calculando-se apenas o volume da produção.  

Aqui temos a diferença que se estabelece entre a farinha de mandioca produzida em fábricas e a 

feita nos engenhos de farinha tradicionais. Essa pequena “fábrica de fazer farinha”, chamada de 

engenho ou também de “casa de farinha” funciona ainda no sistema de fabricação artesanal, em que 

o trabalho manual é predominante. 

O engenho de Matumbo é um bom exemplo. Quando observamos as fotos, parece que estamos 

olhando uma gravura do século XIX, de Debret ou Rugendas. Pouca coisa mudou: vemos o ralador de 

mandioca, a prensa para se tirar a água da mandioca e secar a raiz ralada para colocar no tacho de 

cobre e podemos ver também a fornalha, onde se acende o fogo para aquecer o tacho e torrar a 

mandioca até o ponto de ser retirada e consumida.  

A antiga roda d´água, que existia no engenho do Matumbo, foi substituída por um simples motor de 

máquina de lavar, para fazer girar o ralador das raízes. Essa inovação, junto com a energia elétrica 

para iluminação, foram os únicos “avanços” tecnológicos no engenho do Matumbo. O restante do 

trabalho é todo manual: retirar a casca e colocar em imersão na água as raízes muito brancas após 

descascar as mandiocas. Depois, colocar na prensa para retirar a água e daí, num tanque, onde a 

 
12 RELATÓRIO POR CULTURAS NO SISTEMA AGROGEO - ANO 2010 RIO DE JANEIRO. Disponível em: 
http://www.emater.rj.gov.br/areaTecnica/aspa2010_culturas_correcao.HTM. Acesso em: 08 dez 2018. 
 

http://www.emater.rj.gov.br/areaTecnica/aspa2010_culturas_correcao.HTM
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mandioca ralada é passada numa peneira e segue para o tacho, para ser torrada e transformada em 

farinha. Geralmente, o trabalho nesses engenhos é familiar, embora possam ser empregadas pessoas 

para isso.  

Imagem 26 – O engenho do Matumbo (interior) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo “Pé no Caminho Turismo”. Cortesia Sandra Seara 

A tarefa de produção desse tipo de farinha, artesanal, exige um grande conhecimento que não foi 

aprendido por pessoas, como a Dona Lilica, em livros, mas passado de geração em geração, desde o 

tempo dos índios! As pessoas aprenderam na prática, a descascar, ralar, prensar e fazer a farinha, 

esta última atividade coisa que pouca gente sabe, por ser digna de verdadeiros profissionais 

artesãos. 

Imagem 27 – Peneira e tacho de cobre do engenho do Matumbo 
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Fonte: Acervo “Pé no Caminho Turismo”. Cortesia Sandra Seara 
 

No momento em que a dona Lilica estava aprontando o engenho do Matumbo para a produção da 

sua farinha, chegou o Renan, um jovem rapaz, que é neto da proprietária do engenho, a dona Belina, 

uma senhora de 93 anos, que hoje não mais trabalha, mas que aprendeu e passou os conhecimentos 

para seu neto. Renan explicou que o segredo da farinha de mandioca feita artesanalmente é que se 

colocam as raízes na água para manter a goma natural da mandioca.  

Segundo ensina Renan, “as indústrias retiram a goma para fazer outros produtos e daí, a farinha 

produzida nas indústrias tem menor qualidade. O que dá o gosto característico da farinha artesanal 

é justamente a goma. E cada pessoa que faz farinha tem seu jeito de fazer, de torrar por exemplo, 

mas a goma é que é o segredo.”  

No engenho do Matumbo também há uma coisa inédita: a farinha é medida não em balanças, no 

sistema de quilograma que conhecemos, mas através de caixas, que usam uma medida antiga, 

conhecida pelo menos desde o século XVIII, que é o alqueire. 

Imagem 28 – Medidas de ¼ e ½ alqueire do engenho do Matumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto: Acervo “Pé no Caminho Turismo”. Cortesia 
Sandra Seara 
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Para ficar mais fácil à nossa compreensão, um alqueire de farinha tem perto de 30 quilos. Um 

alqueire é dividido em quatro “quartas”. As caixas que vemos na imagem são de ¼ e de meio 

alqueire. 

 

 

Importante 

Segundo o site “Significados”, “a origem do termo alqueire é da época do Brasil 

colonial, em que cestas chamadas de alqueire eram utilizadas para transportar 

grãos, como milho e feijão. As transações comerciais eram baseadas na 

quantidade destas cestas, de valor variável entre 12,5 e 13,8 litros. 

Posteriormente aposentou-se o termo alqueire para outras medidas como os 

quilogramas ou as sacas. A palavra alqueire tem raiz árabe, vem de alquei le 

que significa cesta ou saco para medir, originado do verbo cale que é 

precisamente medir. O termo alqueire é citado na Bíblia no seu sentido original, 

de cesta para medir grãos. A passagem bíblica fala em acender a candeia sob o 

alqueire, que simbolicamente representa ocultar a luz.”  

 

 

A produção de farinha em Cachoeiras de Macacu é uma atividade proporcionada por sua histórica 

produção mandioqueira e não apenas em Matumbo, mas em outra localidade rural denominada 

Faraó, privilegiada também por terras férteis e água abundante e onde podemos ver a localização no 

mapa abaixo:  
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Imagem 29 – O Faraó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também tradicional, o engenho do Faraó e sua farinha são famosos no município. A localidade, 

porém, possui características distintas. Toda a área do Faraó já foi mais agrícola e, no passado, havia 

maiores áreas ocupadas com lavouras de ciclo curto de aipim, inhame e milho. A banana também 

ocupava maiores áreas nas encostas. Além da diferença na extensão das áreas cultivadas, havia 

diversificação de culturas comerciais e a maior parte da produção de mandioca era transformada 

em farinha na própria localidade. Atualmente, a área é mais florestada em razão das mudanças 

sociais e econômicas ocorridas no sistema produtivo e na estrutura agrária local e, recentemente, da 

interferência dos interesses e da legislação ambiental, que impuseram restrições ao uso agrícola do 

solo no Faraó, devido às características do seu sítio montanhoso com encostas íngremes e do 

contato com o Parque Estadual dos Três Picos. 
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O engenho do Faraó, todo construído artesanalmente, é de maior tamanho, possui roda d´água e os 

equipamentos normais de um engenho de farinha, como podemos ver na imagem abaixo. 

Imagem 30 – Engenho do Faraó 

 

Fonte: Acervo “Pé no Caminho Turismo”. Cortesia Sandra Seara 

Tão importante é a produção de farinha nesses engenhos, que os seus prédios são considerados pelo 

município como potenciais atrações turísticas. A Lei Municipal nº 1.653, de 10/10/2006, que 

instituiu o Plano Diretor do Município de Cachoeiras de Macacu, considera o engenho do Faraó 

como patrimônio histórico cultural. Espera-se que o engenho do Matumbo, também por suas 

particularidades, venha desfrutar deste direito.  

O município de Cachoeiras de Macacu manteve sua tradição como território de extensa produção 

mandioqueira. Segundo dados do Censo Agro 2017 do IBGE, o município alcançou o 2º lugar no 

Estado do Rio na produção de mandioca, com 16.652, 194 toneladas, numa área de 1.508,091 

hectares,13 só perdendo para São Francisco de Itabapoana, no Norte do estado, com 93.735,588 

toneladas. Segundo ainda o Censo 2017, o número de estabelecimentos produtores de mandioca era 

de 798, a maioria individuais, talvez como reflexo das políticas públicas que favoreceram a 

agricultura familiar no País no último decênio14.  Cachoeiras de Macacu mantem sua tradição 

agrícola de produção mandioqueira desde o período colonial (século XVIII, pelo menos). 

 
13 
https://censoagro2017.ibge.gov.br/templates/censo_agro/resultadosagro/agricultura.html?localidade=33&tema=76500  
14 Segundo página do Governo Federal, “As linhas de créditos oferecidas pelo Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) já foram acessadas por produtores agrícolas de 98% dos municípios brasileiros. O índice foi 
identificado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) ao analisar a origem dos contratos firmados somente na 
safra 2013/2014, ainda em vigência até o fim do mês de junho. Em números absolutos, significa dizer que agricultores 
familiares de 5.462 municípios, dos 5.570 que integram o território nacional, recorreram aos recursos da iniciativa nos 

https://censoagro2017.ibge.gov.br/templates/censo_agro/resultadosagro/agricultura.html?localidade=33&tema=76500
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Enfim, a mandioca se configura como um produto agrícola importantíssimo para a economia de 

Cachoeiras de Macacu e de inúmeros municípios brasileiros. Seu subproduto, a farinha, representa, 

além de sua qualidade como alimento, uma identidade cultural da comunidade e seus engenhos 

patrimônios histórico-culturais importantes.  

Hoje, com o mundo altamente tecnológico em que vivemos, produtos como as farinhas artesanais de 

Faraó e Matumbo se tornaram artigos de luxo nas mesas mais exigentes por qualidades e consumo 

de produtos diferenciados. E não para por aí: hoje, a mandioca inclusive, já atende às próprias 

realidades ambientais brasileiras. Em recentes estudos, a empresa Avani Eco, de Bali, na Indonésia, 

desenvolveu uma sacolinha feita com o amido da mandioca para substituir as sacolas plásticas que 

conhecemos. Sua vantagem é que é totalmente biodegradável, se dissolvendo completamente em 

água morna e não agride o ambiente. Na natureza, o material desaparece em alguns meses, 

diferentemente das sacolinhas comuns. O plástico, feito à base de petróleo leva centenas de anos 

para desaparecer – tempo suficiente para poluir o solo e a água de rios e mares. Sem falar nos danos 

que provocam em animais que confundem os pedaços de plástico com comida.  

Este exemplo nos mostra o quanto a mandioca já se espalhou pelo mundo, saindo da América do Sul 

e povoando o planeta. 

 

Mandioca, o alimento do século XXI 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), a produção 

global da mandioca, desde 2000 aumentou em 60%. Entretanto, o crescente uso de insumos 

químicos amplia o risco de danos aos recursos naturais, bem como aumenta as emissões de gases 

responsáveis pelas alterações climáticas. Por essa razão, a FAO tem se preocupado em orientar a 

plantação de mandioca de forma sustentável, a fim de aumentar mundialmente a produção e o seu 

 
últimos onze meses. (...) A alta adesão de agricultores familiares, oriundos de quase todos os municípios do País, não foi 
constatada somente no período 2013/2014. Os dados analisados pelo MDA revelam, também, que nas últimas três safras 
(2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014) o índice de acesso às linhas do Pronaf manteve a cobertura de 98% dos municípios 
brasileiros, atingindo mais de 99,5% no total dos últimos 15 anos”. Recursos do Pronaf são contratados por 98% dos 
agricultores. Índice foi identificado pelo MDA ao analisar a origem dos contratos firmados somente na safra 2013/2014. 
Disponível em: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/06/recursos-do-pronaf-sao-contratados-por-98-
dos-agricultores. Acesso em: 06.12.2018. 

 

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/06/recursos-do-pronaf-sao-contratados-por-98-dos-agricultores
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/06/recursos-do-pronaf-sao-contratados-por-98-dos-agricultores
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consumo no século XXI.  No enfoque “salvar para crescer”, a FAO estimula o cultivo misto e a rotação 

de culturas, no lugar da monocultura normalmente associada a sistemas de agricultura intensiva. A 

agência da ONU também destaca a importância do manejo integrado de pragas, que usa material de 

plantio livre de doenças e o uso de inimigos naturais para controlar os insetos nocivos, ao invés do 

uso de pesticidas químicos. Nessa perspectiva, a história da mandioca em nosso país pode também 

ser estudada pelo víeis historiográfico da história ambiental e cumprir o importante papel em 

defesa da vida e do nosso planeta. 
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