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mãesdo

As mulheres e o patrimônio alimentar 
nativo dos manguezais amazônicos do Pará
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Maraquanim, sarnambi, turu, sururu... 
Então a cultura alimentar “lanceou” 
nos maretórios da Amazônia a Cozinha 
da Maré! Um íntimo ritmo de cozinha, 
vida, mulheres e águas. A poética 
do cotidiano entre mariscagem, 
encantados, pescas, desafios (por vezes 
perigosos), lutas, proteções e sonhos 
que se transmutam em alimentos com 
sabores do mangal.

Sonho, como foi descrito por 
elas a realização dessa publicação, 
que carrega um significado maior 
do que um livro de receitas, vai 
além do que são os pratos, dito 
como uma conquista da luta das 
mães do mangue para manter viva 
suas culturas e ensinamentos, tão 
ameaçados pela imposição colonialista 
alimentar quanto devastadas junto 
com a destruição do ecossistema. 
Mas elas emergem com suas lidas e 
valentias tais quais os mariscos dos 
suspiros, enfrentam marés brabas e 
escasseadas, mas seguem assim como 
a determinação da natureza nas noites 
de soatá... E, alimentam e criam, na 
vazante, na alta, entremarés.

São culturas ancestrais entrelaçadas 
com as gigantescas raízes dos 
mangueiros e a peleja contemporânea 
postas à mesa, ao avoado, à beira... 
Conhecimentos ancestrais para a 
conservação, técnicas de cozimento, 
armazenamento e a beleza da 
complexidade de gostos, as interações 
com o globalismo da cozinha, e o pulsar 
das veias indígenas e africanas nas 
matrizes alimentares exaltadas por essas 
guardiãs, como o beiju, a farofa de bicho 
de tucumã, o tacacá de caranguejo e 
outras iguarias que demonstram esses 
diálogos nos usos e combinações de 
técnicas e ingredientes. É a comida da 
lua cheia, da festa, do que tem, do que 
se come mesmo.

Do mangue que gesta a vida, as 
mães gestam sonhos e florescem 
futuros para suas comunidades, para o 
mangal, para a humanidade.

Prefácio
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APRESENTAÇÃO 

Ancestralidade que 
alimenta 

Quando falamos do ato de cozinhar, 
estamos contando histórias e 
transmitindo saberes únicos de cada 
território. São essas histórias que 
a publicação Cozinha da Maré nos 
convida a conhecer, reunindo receitas 
originárias dos manguezais da costa 
amazônica paraense. A publicação é 
parte da campanha Mães do Mangue 
que, a partir das vozes de mulheres 
extrativistas da região, promove 
ações de conscientização sobre a 
importância socioambiental dos 
manguezais e a riqueza cultural de 
suas comunidades. 

Ao todo, são 24 pratos e bebidas 
que reúnem um acervo precioso 
do patrimônio da cultura alimentar 
da região, formado pelos povos 
tradicionais e pela biodiversidade 
contida nos diferentes ecossistemas 
do Brasil. Para sua produção, a 
campanha percorreu as 12 Reservas 
Extrativistas (Resex) da costa 
amazônica e a Área de Proteção 
Ambiental (APA) Algodoal-Maiandeua, 
no Pará, para coletar as receitas. 

O registro se deu a partir de uma 
metodologia de escuta, por meio 
de uma série de conversas que, 
entre um tempero e outro, puderam 
registrar experiências pessoais, 
memórias, ingredientes, hábitos 
alimentares, o saber-fazer, as relações 
entre as pessoas e o mangue, as 
celebrações que envolvem o preparo 
dos alimentos e um vasto universo 

apresentado pelas vozes das guardiãs 
dos manguezais – o berçário da vida.

As receitas estão divididas em 
quatro seções: Entremarés; Maré 
Alta; Mangues e Raízes; e Vazante em 
Festa. Juntas constroem um mapa 
afetivo e imaginário sobre a origem 
dos alimentos e dos ecossistemas 
que se encontram com o mangue. 
A cada prato trazemos também as 
histórias que os compõem; é como 
se a cada gesto essas mulheres 
imprimissem suas tradições, 
identidades e amplificassem suas 
histórias, muitas vezes, apagadas.

A comida é sobrevivência e também 
uma herança a ser compartilhada. 
Elas vivem e revivem, na execução de 
cada etapa, um encontro com a suas 
ancestralidades, ou seja, comer é um 
ato coletivo que mantém a memória 
alimentar e nos leva a compreender 
a importância da biodiversidade dos 
mangues para a manutenção dos 
povos da região e sua cultura.

A Cozinha da Maré nos mostra a 
arte de viver com os recursos que a 
natureza nos presenteia, de maneira 
sustentável, nos mostra a magia de 
transformar produtos frescos, raízes 
e frutas em verdadeiras iguarias. Essa 
publicação não é um manual técnico, 
é uma imersão nos modos de vida das 
comunidades tradicionais, protegidos 
pelas Mães do Mangue, que 
ressignificam a cozinha como território 
de saber, de encantarias e de luta pela 
conservação dos manguezais.

Vera Furtado, da Resex São 
João da Ponta segurando 
o puçá, ferramenta para a 
pesca de siri
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UM RECADO DOS MANGUEZAIS

Cozinha da maré,  
lugar de afeto

Na publicação Cozinha da Maré, 
pessoas de todos os lugares vão 
poder conhecer a riqueza dos 
manguezais, do que chamamos de 
maretório*, um território costeiro, 
embalado pelas marés e formado 
pela nossa identidade de pescadoras, 
pescadores, marisqueiras; um lugar 
que a gente carrega com orgulho. Vão 
poder conhecer, pelas receitas, tudo 
que ele guarda e nos proporciona: 
caranguejos, mariscos e ingredientes 
que, além de alimentos, são cura.

As nossas avós já tinham uma grande 
sabedoria em trabalhar os alimentos, 
de como armazená-los e prepará-los de 
um jeito saudável para seus familiares. 
Queremos compartilhar, aqui, essa 
cozinha que vem dos antigos, mas que 
também está viva no presente, sendo 
fonte de nutrição, de pertencimento e 
renda para muitas famílias que vivem nas 
reservas extrativistas da costa paraense. 

Dentro dos manguezais, mantemos 
essa relação de respeito dos nossos 
ancestrais com a natureza, por isso, 
temos que conscientizar as pessoas 
a cuidarem do mangue, é ele que 

abastece a nossa cozinha, e sabemos 
que a cozinha é o coração de qualquer 
casa, é onde a gente sonha. Não 
podemos acabar com aquilo que 
alimenta nossa alma. 

Nos alegramos em poder 
compartilhar o nosso dom neste livro, 
sabendo que ele poderá viajar para 
tantos lugares. Isso representa para 
todas nós, mulheres extrativistas, a 
valorização do nosso trabalho, muitas 
vezes, invisibilizado. Além disso, é uma 
motivação para fortalecermos, cada 
vez mais, uma rede de divulgação da 
culinária da maré. 

Sabemos que cozinhar o que se 
pesca, o que se planta, alimentar a 
família com o esforço dessa atividade, 
dividir o alimento com o vizinho ou a 
vizinha, lembrar das receitas das avós, 
tudo isso faz parte da Cozinha da 
Maré. O segredo de cada um desses 
pratos está, sobretudo, no amor e na 
conexão entre o alimento e a natureza.

SANDRA REGINA PEREIRA GONÇALVES,  
EXTRATIVISTA DA RESEX MÃE GRANDE  
DE CURUÇÁ

* Maretório – é um conceito que surge do movimento social costeiro e marinho 
e transmite a relação de pertencimento e modo de vida das comunidades 
extrativistas costeiras e marinhas, que realizam suas atividades sociais e 
produtivas no ambiente entremarés, que correspondem às baías, estuários, 
praias, manguezais e outros ambientes.

Sandra Gonçalves, 
da Resex Mãe 
Grande de Curuçá, 
mostrando o siri
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receitas
entremarés

É no movimento das águas 
que as Mães do Mangue 
escrevem suas histórias 
e passam para fi lhas, 
fi lhos, netas e netos os 
sabores ancestrais da 
cozinha dos mangues. Na 
seção Entremarés, vamos 
conhecer pratos que fazem 
parte da própria atividade 
pesqueira no Pará, como o 

camarão Virada da Maré, e 
receitas que invadem nossas 
casas com seus aromas. 

Os preparos são 
verdadeiros retratos das 
comunidades locais. 
Com uma diversidade de 
temperos e ingredientes, 
eles trazem algo em comum: 
a magia que só existe na 
cozinha do mangal.

Sarnambi in natura, Resex Mestre Lucindo
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A Ostra
Maria Antonia Costa, da Resex 
Tracuateua (município de Tracuateua), 
e Taciara Silva, da Resex Mãe Grande 
de Curuçá (município de Curuçá), 
mostram para a gente os usos 
tradicionais e atuais da ostra nos 
manguezais amazônicos.

As mulheres têm, em seus territórios, 
integrado cada vez mais o cultivo 

PARA A OSTRA CRUA
TEMPO DE PREPARO: 5 MINUTOS
SERVE: 2 PESSOAS

INGREDIENTES
• 10 ostras frescas
• 1 limão
• sal a gosto

da ostra nas atividades de trabalho 
e alimentação, gerando renda e 
garantindo subsistência para suas 
famílias. Como nos mangues, todos 
os fazeres coexistem, formando um 
grande ecossistema, a ostra também 
invade a cozinha das Mães do 
Mangue, agregando tempero e muito 
sabor de maré!

MODO DE PREPARO
1 Abra as ostras. Solte o molusco da 

concha. Esprema o limão e coloque 
1 pitada de sal.

PARA O VINAGRETE DE 
OSTRAS
TEMPO DE PREPARO: 15 MINUTOS
SERVE: 4 PESSOAS

INGREDIENTES
• 10 ostras frescas
• 1 cebola cortada em pequenos 

pedaços
• 1 alho amassado e sem casca
• 1 tomate picado
• ½ maço de cheiro-verde
• ½ maço de chicória
• suco de 1 limão
• sal a gosto

MODO DE PREPARO
1 Abra as ostras
2 Solte o molusco da concha e corte 

em pequenos pedaços.
3 Adicione a cebola, o alho, o tomate, 

o cheiro-verde, a chicória, o suco de 
limão e o sal. Misture e está pronto 
para consumir.

Ostra, Resex 
Mestre Lucindo
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Camarão da virada da maré
Essa é uma das receitas mais 
características das populações 
tradicionais, pois está diretamente 
ligada à rotina das mulheres 
extrativistas e da população litorânea, 
sendo consumida no ato da atividade 
da pesca.

Parte da cultura e uma iguaria das 
Mães do Mangue e suas famílias, o 
prato tem esse nome pois é retirado 
na primeira etapa de beneficiamento 
do camarão, quando as pescadoras 
e pescadores dão a “virada”: retiram 
uma primeira leva de camarões. Nessa 
hora, são consumidos os camarões 
com menos sal, é essa a característica 
do prato. É um verdadeiro patrimônio 
alimentar da Cozinha da Maré.

“Nesse processo da virada, eles 
tiram o primeiro camarão, que não 
tá muito salgado. Tem um gosto 
diferente. Eu cresci comendo esse 
camarão da virada” – Sônia Corrêa, 
Resex Araí-Peroba (município de 
Augusto Corrêa).

INGREDIENTES
• 1kg de camarão fresco
• 2 litros de água
• sal a gosto

MODO DE PREPARO
TEMPO DE PREPARO: 1 HORA
SERVE: 5 PESSOAS

1 Em uma panela grande, ferva a 
água. Assim que levantar fervura, 
coloque os camarões e o sal.

2 Após 30 minutos, vire os camarões 
na panela e coloque mais sal para a 
2a fervura.

Camarão, Resex de Araí-Peroba 

Beneficiamento 
do camarão, 
a hora da 
“virada”, Resex 
Araí-Peroba

6
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INGREDIENTES
• 200g polpa de caranguejo
• 200g de sarnambi (cozidos e sem a 

concha)
• 200g de mexilhão (cozidos e sem a 

casca)
• 10 ostras (cozidas e picadas)
• 100g de siri (polpa)
• 200g de camarão fresco (sem 

cabeça e descascados)
• 3 dentes de alho amassados e sem 

casca
• 3 cebolas médias picadas
• 1 maço de alfavaca
• 1 maço de chicória
• 5 tomates picados
• 1 colher (sopa) de pimenta cominho

Mariscada

“Esses últimos aí só quem é nativo, 
nativo mesmo, conhece”.
SANDRA GONÇALVES, RESEX MÃE GRANDE DE CURUÇÁ

MODO DE PREPARO
TEMPO DE PREPARO: 40 MINUTOS
SERVE: 10 PESSOAS

1 Lavar todos os ingredientes. 
Se houver algum ingrediente 
congelado, a mana Sandra indica 
escaldar antes de fazer a receita.

2 Misture em uma bacia todos os 
ingredientes e tempere com sal, 
pimenta cominho e limão.

3 Em uma panela, refogue a cebola, 
o alho e o tomate. Acrescente os 
ingredientes temperados da bacia e 
mexa bem.

4 Finalize com a alfavaca e a chicória.

Já dá para imaginar que a mariscada 
é feita de um bom refogado de 
mariscos. Sandra Gonçalves, da Resex 
Mãe Grande de Curuçá, traz na sua 
história esse prato, que ela mesma 
aprendeu com uma mulher da Bahia. 
Sandra faz questão de compartilhar 
com o mundo essa mistura de 
influências e sabores.

Como é típico na cozinha da maré, 
o prato principal se faz com o que a 
natureza oferece. Por isso, a mariscada 
é preparada com os mariscos 
disponíveis para a pesca. Além 
dos ingredientes mais tradicionais, 
Sandra lembra que alguns mariscos 
não comerciais também podem 
ser utilizados, como é o caso do 
maraquanim, do itã e do cupaxi.

Prato de 
mariscada, 
Resex Mãe 
Grande de 
Curuçá 
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PARA A FAROFA
TEMPO DE PREPARO: 10 MINUTOS
SERVE: 2 PESSOAS

INGREDIENTES
• 200g de sarnambi cozido
• 2 limões
• sal a gosto
• pimenta a gosto
• 200g de farinha de mandioca

O Sarnambi
As mulheres dessa região estão 

envolvidas em todas as etapas 
da pesca do sarnambi, desde a 
mariscagem, que é a captura em 
praias e croas; passando pelo 
cozimento do molusco, feito em 
panelas grandes e com uso do fogão 
à lenha; até os moluscos chegarem 
à mesa ou irem para a venda. Essa 
atividade carrega a imagem cultural 
das mulheres extrativistas, imagem 
que se transforma em sabores e 
preparos únicos.

MODO DE PREPARO
1 Retire os sarnambis das conchas e 

tempere com limão, sal e pimenta.
2 Misture a farinha e está pronto para 

consumir.

Sarnambi é um tipo de molusco que 
vive em concha. Após a captura, 
é cozido e retirado dela. Para as 
mulheres da comunidade do Camará, 
da Resex Mestre Lucindo (município 
de Marapanim), o sarnambi é 
alimento, subsistência e garantia 
de renda. É parte do patrimônio 
alimentar praiano, podendo ser 
consumido de forma simples ou 
agregado a outros preparos.

“Eu aprendi acompanhando a minha mãe. Hoje 
venho sozinha, mas já trouxe meus filhos. Eu 
sustento minha família na mariscagem, para mim 
é como se fosse uma terapia, ficar aqui na maré, 
pensando na vida” 
MARIA GRAÇA BRITO, RESEX MESTRE LUCINDO.

PARA O SARNAMBI REFOGADO
TEMPO DE PREPARO: 10 MINUTOS
SERVE: 2 PESSOAS

INGREDIENTES
• 200g de sarnambi cozido
• 1 cebola picada
• 1 alho amassado e sem casca
• 1 colher (café) cominho
• 2 pimentinhas verdes picadas
• 1 limão
• 2 folhas de chicória picadas

MODO DE PREPARO
1 Em uma panela, refogue a cebola, o 

alho, a pimenta cominho, a chicória, 
as pimentinhas verdes.

2 Acrescente o sarnambi e esprema 
o limão. Depois, é só acertar o sal e 
consumir.

PARA A TORTA DE SARNAMBI
TEMPO DE PREPARO: 30 MINUTOS
SERVE: 2 PESSOAS

INGREDIENTES
• 200g de sarnambi cozido
• 1 cebola picada
• 1 alho amassado e sem casca
• 1 colher (café) cominho
• 2 pimentinhas verdes picadas
• 1 limão
• 2 folhas de chicória picadas
• 3 ovos inteiros

MODO DE PREPARO
1 Preaqueça o forno a 180º 

(temperatura média).
2 Em uma panela, refogue a cebola, o 

alho, a pimenta cominho, a chicória, 
as pimentinhas verdes.

3 Acrescente o sarnambi e esprema o 
limão.

4 Acerte o sal e desligue o fogo.
5 Bata os ovos ligeiramente, em um 

outro recipiente.
6 Misture o sarnambi refogado com os 

ovos batidos.
7 Em uma assadeira, coloque a 

mistura de sarnambi com ovos e leve 
ao forno preaquecido para assar por 
25 minutos. Retire do forno e sirva 
em seguida.

Rosana Lúcia Mesquita Ribeiro e o refogado 
de Sarnambi, Resex Maracanã 
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UMA OUTRA VERSÃO DO 
SARNAMBI REFOGADO
TEMPO DE PREPARO: 15 MINUTOS
SERVE: 2 PESSOAS

INGREDIENTES
• 200g de sarnambi cozido
• 1 cebola picada
• 1 alho amassado e sem casca
• 1 colher (café) cominho
• 2 pimentinhas verdes picadas
• 1 limão
• 2 folhas de chicória picadas
• 100ml de leite de coco natural

MODO DE PREPARO
1 Em uma panela, refogue a cebola, 

o alho, a pimenta cominho, a 
chicória, as pimentinhas verdes.

2 Acrescente o sarnambi e esprema 
o limão.

3 Acerte o sal, acrescente o leite 
de coco, desligue o fogo e é só 
consumir.

Sarnambi, Resex Mestre Lucindo 
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O Camarão

INGREDIENTES
• 300g de camarão salgado
• 100g de farinha de mandioca
• 200ml de água
• sal a gosto
• 1 limão

MODO DE PREPARO
TEMPO DE PREPARO: 15 MINUTOS
SERVE: 2 PESSOAS

1 Lave o camarão salgado em água 
quente. Reserve.

2 Em uma panela, coloque a água, 
esprema o limão, ligue o fogo baixo 
e coloque a farinha delicadamente. 
Mexa até engrossar.

3 Depois, é só consumir o chibé com 
camarão.

Trazemos aqui o saber-fazer de 
mulheres da Resex de Araí-Peroba 
(município de Augusto Corrêa). Elas 
nos ensinam seus conhecimentos 
sobre o camarão branco e o camarão 
regional, como tratá-los e consumi-los 
da maneira tradicional, seja no açaí ou 
acompanhado do chibé.

A Cozinha da Maré está sempre 
conectada à paisagem, aos alimentos, 
elementos naturais e aos modos de 
expressão das populações litorâneas 

e ribeirinhas. Dessa maneira, o 
açaí, o matapi (utilizado na captura 
do camarão), a farinha, tudo isto 
está integrado ao imaginário, à 
materialidade e às formas de fazer 
dessas populações, como é o caso da 
culinária que praticam.

A combinação camarão com açaí 
representa toda herança ancestral dos 
povos tradicionais e registra como essas 
populações se integraram, de maneira 
sustentável e simbiótica, à natureza.

Camarão seco, Resex de Araí-Peroba 

O tradicional Chibé, 
(farinha com água), 
na Resex Araí-Peroba
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Sopa de mariscos
Um verdadeiro encontro com as 
águas, a sopa de mariscos é feita 
de sabores e texturas, que levam 
caranguejo, turu e camarão. Essa 
receita vem direto da Ilha do Marajó, 
pelas mãos da Patrícia Farias, da 
Resex Marinha de Soure.

Patrícia Farias mora na comunidade 
do Pesqueiro. Foi do seu 
conhecimento sobre os elementos 
dos mangues e do trabalho com o 
turismo de base comunitária que ela 
se especializou em mostrar os sabores 
e as raízes da culinária local. Ela utiliza, 
em seus preparos, os mariscos frescos, 
uma boa macaxeira ou batata para 
engrossar o caldo e fazer desse prato 
uma ótima pedida!

Bora aprender? Mergulhe em mais 
uma receita dos manguezais.

INGREDIENTES
• 200g de camarão descascados 

(reserve a cabeça)
• 100ml de água
• 200g de turu cozido e picado
• 200g de polpa de caranguejo
• 3 dentes de alho
• 2 cebolas médias picadas
• 1 kg de mandioca descascada ou 

batata
• 1 maço de cheiro-verde
• ½ maço de chicória
• suco de 1 limão
• pimenta a gosto
• sal

MODO DE PREPARO
TEMPO DE PREPARO: 1 HORA
SERVE: 8 PESSOAS

1 Cozinhe a cabeça do camarão com 
a água. Bata no liquidificador e coe. 
Reserve.

2 Cozinhe a mandioca com água e sal até 
amolecer. Coe a mandioca e amasse 
com garfo. Reserve.

3 Refogue a cebola e o alho. Junte a 
polpa de caranguejo e o caldo da 
cabeça do camarão.

4 Acrescente o cheiro-verde e a chicória.
5 Adicione o purê de mandioca para 

engrossar.
6 Após ferver, adicione o camarão e 

depois o turu.
7 Finalize com o suco de limão e pimenta 

a gosto.

Limpeza do Turu, Resex de Soure

Patricia Farias, 
da Resex de 
Soure, e a sopa 
de marisco

16
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INGREDIENTES
• 10 ostras frescas
• 300g de batata ou macaxeira 

descascadas
• 1 cebola média picada
• 2 dentes de alho amassados  

e sem casca
• 1 colher (café) de pimenta cominho
• ½ maço de alfavaca
• ½ maço de cheiro-verde
• ½ maço de chicória
• 1 colher (café) de pimenta do reino
• 200ml de leite de coco natural
• 20ml de azeite de dendê

Sopa de ostra com 
leite de coco

É da comunidade de Lauro Sodré, 
Resex Mãe Grande de Curuçá, que 
trazemos essa deliciosa receita. Taciara 
Silva, que se especializou no cultivo 
sustentável da ostra e a incorporou aos 
seus hábitos alimentares, conta como 
fazer esse prato rápido e saboroso.

Os produtos de origem dos 
manguezais são caracterizados pelo 
frescor: muitos ingredientes, como 
a ostra, são coletados e consumidos 
na sua forma natural (in natura) e 
já levados ao preparo na cozinha. 
Os pratos ganham cores e ativam o 
paladar das pessoas por meio dos 
temperos, óleos e outros ingredientes 
típicos do litoral amazônico.

MODO DE PREPARO
TEMPO DE PREPARO: 30 MINUTOS
SERVE: 5 PESSOAS

1 Cozinhe a mandioca ou batata com 
água e sal até amolecer. Coe a 
mandioca ou batata e amasse com 
garfo. Reserve.

2 Lave as ostras e tempere com sal,  
limão e pimenta do reino.

3 Refogue a cebola e o alho e  
adicione a ostra.

4 Mexa e adicione o leite de coco.
5 Coloque o purê para engrossar e 

adicione alfavaca, cheiro-verde e 
cominho.

6 Finalize com um fio de azeite de dendê.

Ostra in natura, Resex Mãe Grande de Curuçá 

Sopa de 
ostra com 
leite de 
coco, Resex 
Mãe Grande 
de Curuçá
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receitas de
maré alta

Os alimentos do mangue não tem 
pressa ou tempo contado, são 
preparados em seu próprio ritmo, 
assim como águas regidas pela lua. Os 
sabores fl uem livremente, sem portas 
ou janelas. A Cozinha da Maré é 
aberta para o mundo e conectada, de 
ponta a ponta, à natureza. As receitas 
de Maré Alta podem ser degustadas 
na areia, no velejar das embarcações 
pesqueiras ou no pátio de casa, 
reunindo amigos e familiares.

São preparos nutridos pelo 
conhecimento dos povos originários 

do litoral amazônico, que se 
atualizam, ao mesmo tempo que 
mantém sua tradicionalidade, onde 
está guardada a magia da culinária 
pesqueira. Aqui, as receitas levam 
ingredientes frescos e temperos 
simples, muitas vezes colhidos 
no quintal, características de um 
patrimônio alimentar formado pelo 
que os manguezais entregam às 
comunidades. Consumir e utilizar 
produtos naturais, vindos direto da 
maré, são motivos de orgulho das 
guardiãs dos mangues.

Miraci Negrão de Lima, da Resex Mãe Grande de Curuçá
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Assado 
(PEIXE ASSADO NA BRASA)

Lourdes Santos, da Resex 
Mocapajuba (município de São 
Caetano de Odivelas), ensina que 
um bom peixe assado é feito com 

INGREDIENTES
• 5 unidades de peixe 

fresco pequeno 
(pescadinha gó ou 
pratiqueira ou tainha)

• sal a gosto
• limão (opcional)

MODO DE PREPARO
TEMPO DE PREPARO: 30 MINUTOS
SERVE: 5 PESSOAS

1 Corte o peixe ao meio, no sentido 
do lado da barriga. Abra o peixe 
e retire o “bucho”. Lave o peixe 
em água corrente. Com os dedos, 
passe o sal no peixe e esprema 
limão a gosto.

2 Asse o peixe na brasa. Está pronto 
o avuado.

temperos simples, o sabor está no 
frescor dos alimentos e na prática de 
como limpar o peixe e manusear o fogo.

Homens da comunidade durante a pesca, Resex de Mocapajuba 

Peixe assado 
na brasa, 
Resex de 
Mocapajuba 
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“A cozinha da minha vó era arejada, uma barracão 
de palha, com fogão a lenha. Lembro do paneiro na 
cozinha sempre cheio de peixe”
IVONE CABRAL, RESEX MÃE GRANDE DE CURUÇÁ.

Vamos aprender a fazer um caldo 
de peixe bem especial? O peixe 
cozido com folha de vinagreira é 
uma receita que vem da memória 
afetiva das extrativistas da Resex 
de São João da Ponta. Elas ensinam 
que salgar o peixe e cozinhá-lo 
pode render um preparo dos mais 
saborosos e tradicionais.

Essa receita se transforma 
em uma verdadeira iguaria das 

Peixe salgado cozido com 
folha de vinagreira

INGREDIENTES
• 1kg de uritinga salgada
• 1 maço de vinagreira picada
• 1 maço de chicória cortado sem o 

talo
• 1 maço de alfavaca cortado sem o 

talo
• 3 dentes de alho amassados e sem 

casca
• 2 cebolas médias picadas ou raladas
• 1 litro de água quente

MODO DE PREPARO
TEMPO DE PREPARO: 1 HORA
SERVE: 10 PESSOAS

1 Lave o peixe para retirar o excesso 
de água.

2 Em uma panela, refogue a cebola, o 
alho e a chicória. Acrescente o peixe 
e a água quente.

3 Adicione a vinagreira e a alfavaca.
4 Deixe a água ferver para o 

cozimento total do peixe.

áreas costeiras, utilizando como 
protagonista, no tempero, a 
vinagreira – uma planta que, além 
de propriedades medicinais, 
é incorporada na culinária dos 
manguezais para limpar e dar aroma 
ao pescado. Depois de pronto, é só 
reunir a comunidade e desfrutar.

Como diz a letra de Mestre Lucindo, 
músico paraense: “Depois de um 
caldo só uma rede”.

Prato de peixe 
cozido na folha 
da vinagreira, 
Resex de São 
João da Ponta 
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INGREDIENTES
• 1 corvina média inteira limpa 

(aproximadamente 2kg)
• 1 pitada de pimenta cominho moída
• 1 xícara de folhas de manjericão
• 3 folhas de alfavaca
• 1 cebola cortada em rodelas
• 1 tomate cortado em rodelas
• 1 folha de bananeira grande
• cipó de envira
• sal a gosto

Peixe assado na  
folha da bananeira

Transmitida pelas avós e mães dos 
mangues da Área de Proteção 
Ambiental (APA) Algodoal/Maiandeua 
(município de Maracanã), essa iguaria 
chega às novas gerações por meio da 
valorização da memória e do patrimônio 
alimentar local. Esse conhecimento é 
difundido pelas Mães do Mangue, que 
realizam ações de mobilização nos seus 
territórios e comunidades.

A mestra por trás dessa receita, que 
trazemos aqui, é Maria do Socorro 
Souza, que resiste na prática do 

plantar e do mariscar, transmitindo seus 
preparos para familiares e amigos. Sua 
receita é carregada de um conhecimento 
elaborado na cultura e nos modos de 
viver dos manguezais que, hoje pode 
ser degustado como prato principal do 
Espaço Cultural Casa do Carimbó, na 
vila de Fortalezinha, APA de Algodoal/
Maiandeua.

Para ficar mais gostoso, ela recomenda 
que o preparo do peixe seja realizado 
na alegria da casa lotada ou numa boa 
reunião ao som das rodas de carimbó.

MODO DE PREPARO
TEMPO DE PREPARO: 1 HORA
SERVE: 4 PESSOAS

1 Tempere o peixe com sal e pimenta. 
Coloque dentro do peixe rodelas de 
cebola e tomate e as ervas.

2 Coloque o peixe na folha da bananeira 
(previamente aquecida no fogo para 
não ficar quebradiça) e coloque rodelas 
de cebola, tomate e ervas dos dois 
lados do peixe.

3 Embrulhe o peixe na folha e amarre 
com cipó de envira.

4 Leve o embrulho para grelhar na brasa 
ou na lenha.

Peixe sendo temperado na 
folha de bananeira, APA 
Algodoal/Maiandeua

8
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“Puqueca” de Gó
A puqueca é uma trouxinha feita 
com a folha do vindicá, da bananeira 
ou da sororoca, recheada com peixe. 
Vinda da Resex Cuinarana (município 
de Magalhães Barata). Quem nos 
ensina a puqueca de Gó é a Adaiza 
Braga Correa, a Dadá. Ela aprendeu 
a receita observando sua mãe fazer o 
peixe, enquanto ela colhia as folhas 
de vindicá do quintal, erva que dá um 
sabor todo especial ao prato herdado 
das memórias com a família.

INGREDIENTES
• 6 unidades de pescadinha gó (peixe 

inteiro ou sem cabeça)
• 1 pedaço grande de folha do 

vindicá ou folha de bananeira
• cipó de envira (quando baste para 

amarrar as folhas)
• 1 maço de alfavaca picada com faca 

ou com os dedos
• 1 maço de chicória picada com faca 

ou com os dedos
• 1 pitada de pimenta cominho
• 3 dentes de alho amassados e sem 

casca
• 1 colher (de chá) de urucum
•  2 cebolas médias picadas 

grosseiramente ou raladas

MODO DE PREPARO
TEMPO DE PREPARO:  
MENOS DE 30 MINUTOS
SERVE: 2 PORÇÕES

1 Em uma vasilha, faça a marinada: 
misture o urucum, o alho, a cebola, 
a pimenta cominho, a alfavaca e a 
chicória. Reserve.

2 Prepare as pescadinhas tirando as 
escamas, a cabeça e a nadadeira. 
Lave-as e coloque-as na marinada.

3 Enquanto isso, prepare o fogo de 
brasa ou de lenha.

4 Depois de alguns minutos embrulhe 
o peixe na folha do vindicá ou da 
bananeira e amarre com o cipó de 
envira, como se fosse uma trouxinha.

5 Coloque as puquecas para assar 
até que as folhas fiquem escuras ou 
levemente queimadas.

Obs: se usar folha de bananeira é necessário passar no fogo, 
em ambos os lados, para que ela não abra durante o cozimento 
do peixe na brasa. A receita original não leva sal.

Adaiza Braga Correa, Resex Cuinarana

Peixe assado na brasa 
embrulhado na folha 
de bananeira, Resex 
Cuinarana
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Receitas de
mangues 
e raízes

Os mangues são espaços de 
encontro e aprendizado que têm 
como referência a presença das 
mulheres; são pelas mãos delas que os 
saberes se transmitem.

As receitas de mangues e raízes se 
destacam, justamente, por trazer a 
memória, ancestralidade e encantaria 
da culinária dos manguezais paraenses.

Desde o conhecimento das ervas 
cultivadas nos quintais vivos, passando 
pelo preparo do caranguejo, dos 

paneiros, a Cozinha da Maré escreve 
a história de vida das mães do 
mangue. Uma cozinha que envolve 
o conhecimento e a participação da 
família, dos parceiros que contribuem 
na pesca; que envolve a colheita 
dos alimentos, a feitura de caldos e 
mujicas, misturados aos ingredientes 
da Amazônia, como o tucupi.

A culinária dos mangues é uma 
reverência à natureza e à herança 
ancestral.

Raízes dos manguezais 
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O Caranguejo
Quando se fala do mangue, tem um 
elemento que não pode faltar: o 
caranguejo-uçá. Essa espécie de 
crustáceo, dos ambientes costeiros, 
é presença certa na mesa das 
comunidades pesqueiras. Pode ser 
consumido cozido, assado ou em pratos 
em que se utiliza somente a polpa.

A retirada da polpa ou “catação” 
é uma prática desempenhada, 
principalmente pelas mulheres, tanto 
na feitura dos pratos para o dia a dia, 
como para comercialização, sendo 
uma fonte de renda para elas.

Pode ser consumido cozido, assado 
ou em pratos em que se utiliza 
somente a polpa. Aqui, trazemos a 
receita da Marizete Araújo, da Resex 
Chocoaré-Mato Grosso.

INGREDIENTES
• 15 unidades de caranguejo-uçá
• 5 dentes de alho
• 1 maço de chicória picados 

grosseiramente
• 1 maço de alfavaca picados 

grosseiramente
• 2 cebolas cortadas grosseiramente

MODO DE PREPARO
TEMPO DE PREPARO: 30 MINUTOS
SERVE: 5 PESSOAS

PARA OS COZIDOS
1 Lave e escove os caranguejos.
2 Coloque água em uma panela e 

junte os caranguejos. Adicione a 
chicória, a alfavaca, o alho e a cebola 
e deixe ferver.

PARA OS ASSADOS
1 Lave e escove os caranguejos.
2 Coloque os caranguejos direto na 

brasa.

Pata de caranguejo acompanhada de farinha de 
mandioca, Resex Chocoaré-Mato GrossoCaranguejos 

Caranguejos cozidos, Resex 
Chocoaré-Mato Grosso

Então deixa de pavulagem 
e vem aprender mais  
esse prato da Cozinha  
da Maré!
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O Siri
O siri, assim como o caranguejo, 
pode ser consumido assado, cozido 
ou nas receitas que levam a polpa do 
crustáceo. Ele é pescado em paneiros 
ou no puçá, espécie de armadilha em 
forma de rede, como nos conta Juliana 
Alves, da Resex Chocoaré-Mato 
Grosso (município de Santarém Novo).

A pesca do siri e seu preparo 
envolve mulheres, crianças e jovens, 
que acompanham suas mães e pais 
no legado do saber de como pegar, 
preparar e consumir esse alimento, 
que se transforma em saborosas 
receitas. Aqui, na Cozinha da Maré, 
trazemos uma típica receita do siri 
cozido, que pode ser compartilhada 
com toda família.

INGREDIENTES
• 15 unidades de siri
• sal a gosto
• 1 litro de água quente

MODO DE PREPARO
TEMPO DE PREPARO: 30 MINUTOS
SERVE: 5 PESSOAS

PARA OS COZIDOS
1 Lave e escove os siris.
2 Cozinhe em água fervente com sal 

por 20 minutos.

PARA OS ASSADOS
1 Lave e escove os siris.
2 Coloque os siris direto na brasa.

Siri cozido, Resex Chocoaré-Mato Grosso

Juliana Alves, 
Resex Chocoaré-
Mato Grosso
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O Turu
Dentre as receitas da Cozinha da 
Maré, o turu é uma das mais 
diferentes e originais dos manguezais 
amazônicos. Ele é um molusco 
encontrado em troncos secos das 
árvores do mangue. Aqui, vamos 
aprender diferentes preparos 
com este ingrediente, repassados 
pelas Mães do Mangue das 
Reservas Extrativistas de Maracanã 
e Tracuateua, localizadas nos 
municípios com mesmo nome.

Além de consumido como alimento, 
o uso do turu também é atribuído a 
fins medicinais e à vitalidade sexual. 
Um dos modos mais tradicionais é o 
consumo cru: no qual com o auxílio de 
um machado se retira o molusco do 
tronco seco, então é só jogar sal, limão 
e está pronto para ser degustado!

Mas, aqui, também vamos 
conhecer outras maneiras de 
consumo dessa iguaria.

PARA O TURU CRU
TEMPO DE PREPARO:  
5 MINUTOS
SERVE: 5 PESSOAS

INGREDIENTES
• 1kg de turu fresco
• 3 limões
• sal a gosto

MODO DE PREPARO
1 Lave o turu em água corrente.
2 Esprema o limão e coloque sal antes 

de consumir.

PARA O CALDO DE TURU
TEMPO DE PREPARO: 30 MINUTOS
SERVE: 5 PESSOAS

INGREDIENTES
• 1kg de turu fresco
• 2 limões
• sal a gosto
• 1 cebola picada ou ralada
• 2 dentes de alho amassados e sem 

casca
• 1 maço de chicória
• 1 maço de alfavaca
• 1 colher (chá) de pimenta cominho
• 1 litro de água

MODO DE PREPARO
1 Refogue o turu com alho, cebola, 

cominho, chicória e alfavaca.
2 Acrescente água e espere ferver. 

Acerte o sal e está pronto para 
consumir.

PARA O VINAGRETE DE TURU
TEMPO DE PREPARO: 20 MINUTOS
SERVE: 5 PESSOAS

INGREDIENTES
• 500g de turu fresco
• 1 limão
• sal a gosto
• 1 cebola picada
• 2 tomates picados

MODO DE PREPARO
1 Lave o turu em água corrente.
2 Corte o turu em pedaços pequenos
3 Acrescente o limão, a cebola e o 

tomate. Acerte o sal e pronto!

Antônia Costa, Resex Tracuateua
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A Gordura de caranguejo
É o consumo do conteúdo presente 
na carapaça do caranguejo, pode ser 
servido assado, cozido ou cru. Quando 
ingerida crua precisa estar o mais 
fresca possível, evitando intoxicação. 
O consumo desse ingrediente é muito 
comum nos manguezais amazônicos.

“Aquela gordura dele 
assada, quando mete 
um limão e sal, fica 
uma delícia”
MARIZETE ARAÚJO, RESEX  
CHOCOARÉ-MATO GROSSO

PARA O CARANGUEJO
TEMPO DE PREPARO: 1 HORA
SERVE: 20 PORÇÕES

INGREDIENTES
• 20 unidades de caranguejo-uçá
• sal a gosto
• água suficiente para cobrir o 

caranguejo

MODO DE PREPARO
1 Lave e escove os caranguejos em 

água corrente.
2 Em uma panela, coloque a água com 

sal e os caranguejos. Deixe ferver.
3 Os caranguejos estarão prontos 

quando ficarem com cor alaranjada 
nas patas.

PARA A GORDURA

INGREDIENTES
• 20 unidades de caranguejo-uçá 

cozidos
• 3 limões
• sal a gosto
• farinha de mandioca a gosto
• pimenta a gosto

MODO DE PREPARO
1 Retire as patas e abra a carapaça. 

Asse a carapaça na brasa ou na 
lenha com a parte aberta para cima.

2 Deixe ferver a gordura dentro da 
carapaça.

3 Misture a gordura com sal, limão, 
pimenta e farinha a gosto.

Gordura de caranguejo 
assada, Resex Cuinarana

9
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“Munjica” de caranguejo

INGREDIENTES
• 3 maços de chicória picados bem 

fininhos e sem o talo
• 3 maços de alfavaca picados bem 

fininhos e sem o talo
• 1 colher (sopa) de pimenta cominho
• 300g de farinha de mandioca fina
• 1kg de polpa de caranguejo
• 1 colher (chá) de urucum
• 3 dentes de alho amassados e sem 

casca
• 1 litro de água quente 

(aproximadamente)
• sal a gosto

A munjica é um tipo de sopa de 
caranguejo, engrossada com o que 
a população amazônica chama de 
farinha d’água. Os segredos de 
como preparar mais essa delícia da 
maré vieram dos saberes de Dona 
Maria Rosinda, da Resex Mocapajuba 
(município de São Caetano de 
Odivelas), e de Joana de Castro, da 
Resex São João da Ponta.

“Eu nasci aqui, nasci 
nessa vida de tirar 
caranguejo, de ir 
para maré. Acho que 
o conhecimento que 
a gente tem veio dos 
índios que viviam aqui”
ANGELINA RODRIGUES, RESEX  
MARINHA DE SOURE.

MODO DE PREPARO
TEMPO DE PREPARO: MENOS DE 30 
MINUTOS
SERVE: 10 PORÇÕES

1 Em uma panela (preferencialmente 
de barro), refogue o alho, a pimenta 
cominho, a chicória e a alfavaca.

2 Adicione polpa de caranguejo ao 
refogado e acrescente água quente.

3 Após a fervura, adicione a farinha 
(como uma chuva) e mexa até 
engrossar.

4 Adicione urucum e o sal.
5 Desligue o fogo e sirva.

Obs.: A polpa de caranguejo 
também é conhecida como massa de 
caranguejo ou caranguejo tirado.

Prato de munjica de 
caranguejo, Resex São 
João da Ponta

12
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Tacacá de caranguejo
O famoso tacacá, prato típico da 
culinária paraense, feito com Tucupi 
– caldo extraído da mandioca – é 
a inspiração para o tacacá de 
caranguejo. No preparo das Mães 
do Mangue, mais precisamente 
da Naldilene de Souza, a Lene, 
extrativista de Chocoaré-Mato 
Grosso, a gordura de caranguejo 
substitui o Tucupi.

A cozinha da maré é um lugar de 
criatividade e resiliência. De um 
único ingrediente, vindo dos recursos 
disponíveis, surge uma profusão de 
preparos que alimentam comunidades 
e formam um patrimônio alimentar 
único no mundo.

PARA O CALDO
TEMPO DE PREPARO: 30 MINUTOS CARANGUEJO JÁ COZIDO
SERVE: 10 PORÇÕES

MODO DE PREPARO
1 Refogue a cebola, o alho e os 

tomates.
2 Na mesma panela, acrescente a 

gordura e a polpa do caranguejo. 
Reserve.

PARA O MOLHO DE PIMENTA

INGREDIENTES
• 100g de gordura de caranguejo
• 3 dentes de alho amassados e sem 

casca
• 1 cebola média picada bem fina
• pimenta de cheiro (a gosto)

MODO DE PREPARO
1 Refogue o alho e a cebola 

e acrescente a gordura do 
caranguejo.

2 Acrescente a pimenta bem 
amassada.

PARA A GOMA  
(BASE DO TACACÁ)

INGREDIENTES
• 3 colheres (sopa) de goma de 

tapioca
• ½ litro de água fria
• 1 dente de alho inteiro sem 

casca e sem amassar
• 1 pitada de sal

MODO DE PREPARO
1 Em uma panela, coloque a goma 

de tapioca, o alho inteiro e a água 
natural. Misture bem.

2 Ligue o fogo e mexa até engrossar.

MONTAGEM
Em uma cuia coloque uma concha 
pequena de goma, em seguida 
o caldo e por último o molho de 
pimenta.

INGREDIENTES
• 2 cebolas médias picadas bem finas 

ou raladas
• 3 dentes de alho amassados e sem 

casca
• 5 tomates picados pequenos
• 200g de gordura de caranguejo
• 500g de polpa de caranguejo

Prato de tacacá de 
caranguejo, Resex 
Chocoaré-Mato Grosso
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Torta de caranguejo

As receitas que trazemos na 
Cozinha da Maré são capazes de, por 
meio de um ingrediente, um produto, 
contar diversas histórias e experiências 
que serão representadas nos pratos. 
Aqui, uma omelete com a polpa de 
caranguejo cria o que as comunidades 
chamam de torta de caranguejo.

Lourdes Santos, da Resex de 
Mocapajuba, é quem nos traz essa 
receita, adaptada com os sabores do 
mangue.

INGREDIENTES
• 1kg de polpa de caranguejo
• 6 ovos
• 3 cebolas médias picadas
• 2 dentes de alho amassados e sem 

casca
• 1 colher (chá) de pimenta cominho
• 1 colher (café) de urucum

MODO DE PREPARO
TEMPO DE PREPARO: 1 HORA
SERVE: 10 PESSOAS

1 Preaqueça o forno a 180º graus 
(temperatura média).

2 Bata os ovos inteiros com sal e 
pimenta. Reserve.

3 Refogue a cebola e o alho. Adicione 
a polpa de caranguejo.

4 Após aquecer, misture a batida de 
ovos.

5 Em um refratário, coloque a mistura 
de caranguejo e ovo, e leve ao forno 
ou frite toda a mistura na frigideira.

Mulher 
catando o 
caranguejo 
para separar a 
polpa, Resex 
Mocapajuba

Lourdes Santos, Resex Mocapajuba
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Receitas 
Vazante 
em Festa

É na volta da pesca, no fi ndar da 
tarde e no retorno para a casa que a 
cozinha vira lugar de descanso, afeto 
e alegria. São esses sentimentos que 
trazemos na seção Vazante em Festa, 
na qual a criatividade é um traço 
marcante, em que produtos de origem 
transformam-se em diversas iguarias, 
reverenciando a cozinha ancestral.

São pratos que utilizam feituras da 
cultura da mandioca ou especiarias 
como o bicho do tucumã. Os bichos, 

que vão ser utilizados em receitas, 
nascem dentro do caroço de Tucumã, 
após coletados nas regiões de 
manguezais, são retirados e fritos, 
sendo servidos em pratos típicos, 
enquanto o óleo que expelem tem 
utilidade medicinal.

Na cozinha da maré, mulheres 
conectam tradição e inovação e 
mantêm, assim, a salvaguarda do 
patrimônio alimentar do mangue.

1

Angelina Rodrigues, da Resex de Soure, pescando siri com o puçá
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Beiju Fino
O beiju é o pão dos povos 
tradicionais da Amazônia. Nesse 
preparo, se apresenta como um tipo 
de biscoito crocante feito com a massa 
da mandioca e coco ralado.

Mas o que o beiju tem a ver com os 
mangues? Tudo!

As casas de farinha e o consumo 
da cultura da mandioca fazem parte 
não só dos modos de cozinhar, 
mas das formas de expressão das 
comunidades locais. Nesses espaços, 
anexos às cozinhas e casas, se dá, na 
coletividade, o preparo de farinhas, 
gomas, tapiocas e beijus que são 
incorporados às comidas do mangues 
para nutrir e alegrar pessoas.

INGREDIENTES
• 500g de massa de mandioca
• 200g coco ralado
• sal a gosto
• 1 folha de bananeira grande 

cortada ao meio

MODO DE PREPARO
TEMPO DE PREPARO: 1 HORA
SERVE: 10 PESSOAS

1 Tempere a massa com sal e misture 
com o coco ralado.

2 Molde a massa em uma metade da 
folha de bananeira, espalhando-a 
até ficar uma camada fina.

3 Cubra com a outra metade da folha.
4 Leve a montagem ao forno, entre 

180° e 200° graus, que faz farinha de 
mandioca para assar até que a folha 
fique crocante.

5 Vire o beiju com uma pá grande 
para assar o outro lado e depois é 
só consumir.

4

Prato de beiju fino, Resex Caeté-Taperaçu

Brenda Silva, da 
Caeté-Taperaçu, 
carregando 
a folha de 
bananeira
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Beiju Coroa
É para comer no fim de tarde, com 
um café ou nas festas que as Mães do 
Mangue preparam o beiju coroa, um 
tipo de bolo de massa de mandioca 
com coco ralado, muito consumido em 
festejos populares.

Dona Edite Ribeiro, da comunidade 
de Tamatateua, na Resex Caeté-
Taperaçu (município de Bragança), 
nos apresenta com orgulho esse 
preparo que ela aprendeu com a sua 
mãe e repassa para suas filhas, netas 
e netos, como forma de valorizar os 
ingredientes da agricultura familiar e 
da pesca sustentável.

INGREDIENTES
• 500g de massa de mandioca
• 200g coco ralado
• sal a gosto
• 1 folha de bananeira grande cortada 

ao meio

MODO DE PREPARO
TEMPO DE PREPARO: 1 HORA
SERVE: 10 PESSOAS

1 Tempere a massa com sal e misture 
com o coco ralado.

2 Molde a massa em uma metade 
da folha de bananeira e deixe uma 
camada grossa.

3 Cubra com a outra metade da folha.
4 Leve a montagem ao forno para 

assar até que a massa fique no 
ponto de bolo. Retire do forno e 
consuma.

6

Edite Ribeiro, Resex Caeté-Taperaçu

Beiju na folha de bananeira, 
Resex Caeté-Taperaçu
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INGREDIENTES
• 20 bichos do tucumã
• 1 alho amassado e sem casca
• 1 cebola
• 200g de farinha fina de mandioca

Farofa do bicho  
do Tucumã

Na cozinha ancestral da maré, os 
conhecimentos se encontram. É o caso 
dos usos do bicho do tucumã, muito 
tradicional na Ilha do Marajó. Patrícia 
Farias, da Resex Marinha de Soure, 
conta que o bicho é extraído do 
caroço do tucumã, quando frito, ele 
expele um óleo, utilizado na culinária 
e para fins medicinais. A culinária dos 
povos dos manguezais reverenciam 
toda a utilidade dos alimentos 
e transmitem um conhecimento 
aprofundado da natureza

Na fritura, para extração do óleo, o 
bicho vira insumo para pratos como a 
farofa que registramos aqui.

MODO DE PREPARO
TEMPO DE PREPARO: 30 MINUTOS
SERVE: 4 PESSOAS

1 Lave a larva do tucumã e escorra. 
Coloque em uma panela bem 
quente para soltar o óleo do bicho.

2 Coe o bicho para separar o 
óleo. Reserve o óleo para outras 
preparações.

3 Na mesma panela das larvas, 
adicione o alho, a cebola e a farinha. 
Misture e está pronto para consumir.

8

Paola, neta da Patrícia Farias, 
na Resex de Soure

Prato de farofa do 
bicho do Tucumã, 
Resex de Soure
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Mingau
O mingau é um preparo tradicional 
nas áreas de pesca e agricultura dos 
manguezais amazônicos. Ele pode 
ser utilizado com diversas bases: 
mandioca, tapioca, milho branco, arroz 
e jerimum. É uma refeição coletiva 
e seu preparo está relacionado à 
alimentação de famílias numerosas, 
sendo uma das principais bases 
nutricionais das populações litorâneas 
e ribeirinhas. A produção do mingau 
costuma animar festividades e 
encontros nas comunidades.

As receitas do mingau de massa e 
mingau de goma vêm da Resex Caeté-
Taperaçu (município de Bragança), 
trazidas pela Edite Ribeiro, que 

aprendeu, nas casas de farinha (onde 
se beneficia a mandioca), a combinar 
ingredientes e transformar o mingau em 
mais uma iguaria da Cozinha da Maré. 

MINGAU DE MASSA

INGREDIENTES
• 500g de massa de mandioca ralada 

(no ponto da torra da farinha)
• 1 litro de água
• sal a gosto
• 200ml de leite de coco natural

MODO DE PREPARO
TEMPO DE PREPARO: 50 MINUTOS
SERVE: 10 PESSOAS

1 Ferva a água em uma panela e 
acrescente devagar a massa da 
mandioca crua.

2 Acrescente o sal e mexa até chegar 
no ponto do mingau.

3 Ao final, acrescente o leite de coco. 
Espere levantar fervura e consuma.

MINGAU DA GOMA

INGREDIENTES
• 200g de farinha de tapioca
• 1 litro de água
• 200ml de leite de coco natural
• sal a gosto

MODO DE PREPARO
TEMPO DE PREPARO: 30 MINUTOS
SERVE: 10 PESSOAS

1 Ferva a água em uma panela e 
acrescente devagar a farinha de 
tapioca, sem parar de mexer.

2 Acrescente o sal.
3 Ao final, acrescente o leite de coco 

até chegar no ponto do mingau.

 “A gente come as 
coisas sadias, o que vem 
do mangue. O mangue 
representa tudo na vida 
da gente”
MIRACI NEGRÃO DE LIMA, RESEX CAETÉ - 
TAPERAÇU.

10

Prato de 
mingau de 
massa, Resex 
Caeté-Taperaçu 
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Vinhos
Os vinhos são feitos da polpa de 
frutos regionais, como o açaí e 
o buriti, e estão presentes como 
acompanhamento das refeições 
principais e nas famosas “merendas” 
– refeições realizadas no meio da 
manhã ou no entardecer. Na Resex 
de Gurupi-Piriá (município de Viseu), 
Maria Machado produz os vinhos e 
nos conta como produzir essa iguaria, 
muito consumida na região.

PARA O VINHO DE AÇAÍ
TEMPO DE PREPARO: 18 HORAS
PRODUÇÃO FINAL: 5 GARRAFAS DE 750ML

INGREDIENTES
• 1 paneiro de açaí (15 kg)
• 10 litros de água morna

MODO DE PREPARO
1 Deixe os caroços de açaí de molho 

na água morna por 12 horas (da 
noite para o dia – o serenar).

2 Coloque os caroços na peneira e 
amasse.

3 Coe o suco em um pano limpo.
4 Coloque o vinho em garrafas e 

consuma.

12

Maria Machado, Resex Gurupi-Piriá

Vinhos, Resex 
Gurupi-Piriá
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Cuidar dos manguezais  
é cuidar da vida

A publicação Cozinha da Maré, 
realizada por meio da campanha 
Mães do Mangue, mergulhou no 
patrimônio alimentar dos manguezais 
do Pará, trazendo saberes que são 
considerados verdadeiras heranças. 
É nos hábitos alimentares que as 
comunidades compartilham afetos 
e constroem os sentimentos de 
coletividade e pertencimento.

Em cada uma das Reservas 
Extrativistas, onde foram colhidas 
as receitas, descobrimos que a 
oralidade representa o prazer e o 
conhecimento, contidos no comer e 
no legado repassado pelas vivências 
das mulheres extrativistas. Somado 
a isto, conhecemos a riqueza de 
produtos e ingredientes originários do 
ecossistema dos manguezais.

O livro Cozinha da Maré é uma construção coletiva. Incontáveis pessoas 
participaram dessa produção e são parte dessa história, direta ou indiretamente, 
mas apenas algumas delas aparecem aqui. Infelizmente, não conseguimos 
retratar todo esse universo nas páginas finitas desse livro, mas gostaríamos que 
todas e todos se sentissem representados pelas receitas, histórias, identidades e 
tradições que trazemos com tanto carinho aqui nesse registro.

Todo esse saber ecoa nas vozes 
das Mães do Mangue e suas famílias, 
que são detentoras de um acervo 
culinário precioso, fruto da escuta 
dos ancestrais e de suas lutas para 
manter a cultura dos mangues e sua 
conservação ambiental.

Ações, como a publicação Cozinha 
da Maré, representam um passo para 
aproximarmos e engajarmos redes 
de pessoas na defesa e no cuidado 
das tradições dos povos litorâneos 
e ribeirinhos, na preservação da 
memória alimentar e na proteção 
dos manguezais, importantes para o 
território local e para todo o planeta.

E sempre que quiser experienciar 
o movimento e o sabor das marés, já 
sabe: é só abrir as páginas desse livro 
e encontrar, no saber de cada mãe do 
mangue, um pedacinho do universo 
da cultura amazônica.
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	Cap 3 – Mangues e Raízes
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