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Prefácio

Esta publicação é fruto do projeto “Empowering Indigenous Youth and their 
Communities to Defend and Promote their Food Heritage” que teve como 
objetivo fortalecer as capacidades dos jovens indígenas e suas comunida-
des, promovendo o patrimônio alimentar,  agregando valor aos produtos da 
biodiversidade e gerando intercâmbio de conhecimentos. A iniciativa teve o 
apoio do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) que 
desde 2009 tem sido um aliado fundamental da rede Slow Food e da rede 
Indígena Terra Madre (ITM), apoiando importantes eventos nacionais e in-
ternacionais (ITM na Índia e México, We Feed the Planet na Itália) voltados a 
jovens e povos indígenas. 

As intervenções do projeto (2017-2020) envolveram mais de 300 jovens 
indígenas em workshops para fortalecer suas capacidades de liderança; 
10 Fortalezas Slow Food foram articuladas na Argentina, Brasil, Colômbia,  
Equador, México, Quênia e a rede ITM contribuiu para a incidência política 
desses jovens. 

No Brasil, o projeto contemplou o povo indígena Sateré-Mawé no estado 
do Amazonas e o povo indígena Kiriri de Banzaê no estado da Bahia. Esse 
último teve como foco o empoderamento dos jovens para a conservação do 
patrimônio alimentar, o fortalecimento da organização e gestão do sistema 
produtivo da mandioca, através da Fortaleza Slow Food, deixando como um 
dos legados, o “Protocolo de Produção da Farinha e Derivados da Mandioca 
do Povo Kiriri de Banzaê” aqui apresentado. 

Os jovens indígenas têm um enorme potencial de transformação, eles pos-
suem um vasto conhecimento cultural sobre seu povo e o bioma onde habi-
tam. Eles são capazes de impulsionar mudanças positivas nas suas comunida-
des, através da participação ativa em projetos e ações voltadas à preservação 
do  patrimônio alimentar, ampliando suas capacidades como futuros líderes e 
guardiões da biodiversidade local.



Este Protocolo de Produção apresenta as principais informações da versão desenvolvida 
pelos membros da Fortaleza da Farinha e Derivados da Mandioca do Povo Kiriri de Banzaê. 
O registro teve a participação dos jovens, homens e mulheres; na revisão do conteúdo, 
com  depoimentos, entrevistas e discussões, de forma virtual, enriquecendo a compilação 
de referências técnicas e dados colhidos em campo, durante a execução do projeto.

O protocolo de produção é um pré-requisito fundamental para a articulação da Fortaleza 
Slow Food, que registra, conforme consentimento local e de maneira participativa, os co-
nhecimentos tradicionais, a área de produção, a história do produto, as fases de cultivo (ou 
produção animal) e processamentos, fortalecendo a consciência dos produtores. Um dos 
objetivos da Fortaleza é contribuir com os produtores para melhorar ou manter a qualidade 
de sua produção e a sustentabilidade das técnicas locais. 

O ato da assinatura do protocolo de produção pelos membros da Fortaleza é uma referên-
cia na produção de um alimento bom, limpo, justo para todos, que acontecerá, pós pan-
demia coronavírus, na aldeia Marcação. Esperamos que este registro seja uma ferramenta 
norteadora e inspiradora para a preservação e promoção do patrimônio alimentar do povo 
indígena Kiriri de Banzaê. 
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Art. 1 - Denominação e tipologia de produto
Originária da América do Sul, a mandioca se constitui 
como um dos alimentos que garantem a segurança 
alimentar e nutricional para mais de 700 milhões de 
pessoas, principalmente nos países do hemisfério Sul. 
Mais de 100 países produzem mandioca e a produção 
brasileira de raiz de mandioca coloca o Brasil como o 
4º maior produtor mundial. Grande parte desse culti-
vo é destinado à produção de farinha e fécula.

A mandioca é uma planta que possui caule delga-
do e ramificado, com crescimento vertical, que varia 
de 1 a 2 metros, com folhas palmadas contendo de 
cinco a sete lóbulos, de cor verde. A planta é da 
família das Euphorbiaceae, espécie Manihot escu-
lenta Crantz e é composta pela raiz, caule e folha. 
As raízes da mandioca entram na classificação das 
tuberosas e são revestidas externamente por uma 
película. Logo abaixo aparece uma segunda casca 
mais espessa, quebradiça e leitosa, envolvendo o 
corpo principal da raiz. O nome dado ao caule do 
pé de mandioca é maniva, o qual, cortado em pe-
daços é usado no plantio. 

As cultivares de mandioca são classificadas como “mandioca mansa”  também conhecidas 
como aipim, macaxeira ou mandioca de mesa e utilizadas para consumo humano e animal. 
Já as cultivares de “mandioca brava” ou amarga, são usadas  para produção de farinha 
e fécula. Para consumo humano, a principal característica é que as cultivares apresentem 
menos de 100 ppm ou 100 mg de ácido cianídrico (HCN),  tóxico ao homem e aos animais, 
por quilograma de raízes. 

Na aldeia Marcação do povo indígena Kiriri de Banzaê,  as diferentes variedades de man-
dioca antigas e atuais, para a produção de farinha são conhecidas localmente como ma-
niva, aipim, mandioca kiriri, cria menino, sutinga, mandioca peba, mandioca formosa e 
mandioca alagoana.
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Localmente, existe também a mandioca do mato, mandioca selvagem ou mandioca brava 
do mato, que geralmente não é cultivada pelos kiriri, ela nasce naturalmente na Caatinga 
e não é consumida. Porém, segundo relatos,  os mais velhos tinham uma técnica para tirar 
todo o leite quente dela (ácido cianídrico), deixando-a apta para o consumo.

“Os mais velhos utilizavam essa mandioca brava para fazer o grolado, que é a farinha 

grossa; mas hoje, já não se faz”. -  Advaldo Andrade, membro  da Fortaleza Slow Food 

e presidente da Associação Comunitária Indígena Kiriri Santo André de Marcação 

(ACIKSAM).

Rendimento por hectare: A medida utilizada pelo povo indígena Kiriri de Banzaê é 01 
tarefa de terra que corresponde a  25 m² ou igual a 100 varas. 

Na safra da mandioca, de 01 tarefa se retira em média, 5 reboques de mandioca. 

1 reboque de mandioca,  corresponde a 3 toneladas de mandioca e em boa safra, pode-se 
extrair até 15 toneladas de mandioca, por tarefa*. 

Com 1 tonelada de mandioca, se produz 5 sacas de farinha de 50 kg, totalizando uma pro-
dução de 25o kg de farinha por tonelada de mandioca. 

Considerando* a produção de 15 toneladas de mandioca por tarefa, a produção é de apro-
ximadamente 3.750 toneladas de farinha. 

7
* Esses dados variam de acordo com a terra e o ano da safra, que por sua vez depende dos ciclos de chuva no semiárido.



Art. 2: Área geográfica de produção
A farinha de mandioca do povo Kiriri é pro-
duzida no município de Banzaê,  território de 
identidade Semiárido Nordeste II,  região se-
miárida da Bahia, Nordeste do Brasil. O ter-
ritório indígena do povo Kiriri de Banzaê se 
estende em uma área de 12.320 hectares em 
formato de octógono regular, onde abrigam 
aproximadamente 665 famílias, reunindo 9  
aldeias: Marcação, Mirandela, Araçá, Caja-
zeira, Segredo Velho, Baixa da Cangalha, Pau 
Ferro, Baixa do Juá e Lagoa Grande. A aldeia 
Mirandela fica no centro da Terra Indígena. 

As casas de farinhas tradicionais estão pre-
sentes nas aldeias Araçás, Mirandela, Pau 
Ferro e Baixa da Cangalha. Porém a única to-
talmente mecanizada é a da aldeia Marcação, 
comunidade  composta por aproximadamen-
te 120 famílias, que fica a cinco 5 quilômetros 
da cidade de Banzaê. 

Esse Protocolo de Produção se refere à pro-
dução de Farinha e derivados da mandioca, 
produzida na aldeia Marcação, onde durante 
a época da farinhada, se reúnem produtores 
de diversas aldeias do território de Banzaê, 
para a produção de farinha. Essas aldeias 
também estão sendo representadas neste 
protocolo, conforme sugestão do grupo dos 
jovens e participantes da Fortaleza. 
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Art. 3: Referências históricas
A história de produção da farinha dos Kiriri de Banzaê 
resistiu a muitos conflitos agrários e a chegada de nova 
população nas áreas indígenas. A luta pela conquista da 
terra foi um exemplo de resistência dos Kiriri de Banzaê, 
que em um período de 15 anos, se organizaram para 
reivindicar suas terras.  

Antes da reapropriação das terras, os kiriri eram conheci-
dos como os “índios tapuias do saco do morcego” hoje 
a atual aldeia Mirandela e se comunicavam através do 
dialeto kipeá. O Saco do Morcego deu origem a outras 
aldeias como a Lagoa Grande, Cacimba Seca, Canta 
Galo e Sacão.

Excluídos de suas terras pelos fazendeiros e posseiros, 
os kiriri encontraram grandes dificuldades para cultivar 
seus alimentos tradicionais, como a mandioca, um dos 
seus principais alimentos. A falta de sementes, de uma 
terra fértil, as restrições de acesso a água e a falta da 
liberdade em seu próprio território, contribuiram para as 
ameaças da cultura alimentar desse povo. Os Kiriri rela-
tam que algumas famílias tinham acesso à uma grande 
lagoa, onde podiam pescar e cultivar alimentos como 
arroz, mandioca, feijão, milho, o que permitiu a perma-
nência de muitas famílias, nas aldeias. 

Cansados da situação, o povo kiriri se reuniu no ano de 
1972 para escolher um cacique, pois até então não se ti-
nha e juntos lançaram o objetivo de desenvolver as roças 
comunitárias, dando início aos trabalhos coletivos e ao 
nascimento das idéias e diálogos de luta pela sua terra. 
Em 1982, os kiriri iniciaram a reapropriação com a Fazen-
da Picos, período que gerou muitas mobilizações, organi-
zação social e muitos conflitos em busca de seus direitos. 

10



- Mobilização das famílias para participação do projeto Gente de Valor, sendo solicitado a 
construção de uma casa de farinha na aldeia Marcação. Mobilização das famílias para parti-
cipação do projeto Gente de Valor, sendo solicitado a construção de uma casa de farinha na 
aldeia Marcação.f
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“No ano de 1995 iniciamos a luta na aldeia Mirandela conhecida como aldeia mãe 

por estar no centro do território kiriri; em 1996 passamos a ter o domínio da Aldeia 

Mirandela, seguimos na luta e no mesmo ano tivemos posse da aldeia Gado velhaco; 

em 1997 retomamos a aldeia Pau ferro e em 1998 povoamos a Aldeia Marcação”.  

-Reinaldo Mendes

“A aldeia Marcação foi conquistada pelos kiriri no dia 19 de março de 1998.  Eles 

deram o prazo da ocupação para os posseiros, que não atenderam ao tempo deixado. 

Legalmente as famílias chegaram às suas terras em Marcação, com o símbolo da 

ocupação dos indígenas dançando Toré em volta da praça, dando a entender que a 

partir daquele momento eles estavam se apropriando da Marcação e os não índios 

deveriam se retirar”.  - Advaldo Andrade 



Assim os posseiros fizeram, levando tudo que podiam, incluindo os equipamentos da casa 
de farinha e destruindo o que podiam. O nome Marcação foi dado pelos kiriri pois foi o 
lugar onde botaram uma estaca, marcando-a como terra indígena.

Em 1990, finalmente a Terra Indígena Kiriri teve a sua demarcação administrativa homolo-
gada através do Decreto nº 98.828, de 15 de janeiro,  formando um octógono regular de 
12.320 hectares, expandindo e formando novas aldeias no território.

Com a retomada da terra e a nova organização social, as áreas de cultivo foram organiza-
das e muitos passaram a viver da agricultura. Para o beneficiamento da mandioca, foram 
construídas casas de farinhas tradicionais e manuais em Mirandela, Curral Falso e no Pau 
Ferro, locais muito distantes para algumas aldeias, o que tornava difícil a produção de fari-
nha em grandes quantidades, para algumas famílias.  

Na aldeia Marcação, as decisões e organizações internas envolvem o Conselheiro, o Pajé 
e o Cacique. O Conselheiro é consultado pelos seus conhecimentos e saberes, o Pajé é 
responsável pela cura através das plantas e remédios naturais. O Cacique Lázaro Gonzaga 
de Souza é uma referência ao seu povo há 48 anos, ele narra a história da conquista do 
território de Banzaê, que tanto lutou, em seu cordel*. 

Os Kiriri mais idosos, falam que as mudanças no modo de vida, dificultaram as aldeias a 
manterem a cultura econômica dos antepassados, sendo obrigados a se adaptarem com 
alguns  hábitos dos não–índios. Hoje, ao invés de trocar produtos, eles precisam comprar 
nas vendas da comunidade ou na cidade alguns gêneros alimentícios, fatores como as 
longas estiagens e a perda do hábito de caça, também contribuíram para esse processo. 
Porém, algumas tradições que se mantém viva é a “farinhada”, que reúne várias famílias 
para a produção da farinha,  o toré - ritual espiritual indígena, manifestações religiosas e 
celebração do dia do índio, preparos de bebidas e receitas tradicionais e as culturas e sis-
temas extrativistas do bioma Caatinga. A data 11 de novembro representa a conquista da 
terra e é celebrada todo ano na aldeia Mirandela.

A agricultura de subsistência se tornou a base econômica e de alimentação dos Kiriri, des-
de a reconquista das terras em Banzaê.  Na época da colheita, alguns vendem produtos 
como a castanha de caju, hortaliças, o milho, o feijão, a batata-doce, o andu, a abóbora, 
a farinha, a carne bovina, ovelhas e cabras, dentre outros. Porém o cultivo da mandioca 
continua sendo a sua principal base produtiva.  

* - Cordel Kiriri - Três Séculos de Resistenência está disponível na íntegra na página 34 desta publicação.
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Atualmente, na aldeia Marcação, também são vendidos produtos industrializados como 
a farinha de mandioca, bolos, coxinhas de mandioca, biscoitos de tapioca e também ar-
tesanatos da cultura local, como tanga, vassoura, pote, panela e prato de barro, colares 
e pulseiras de sementes. Alguns produtos ainda são vendidos aos atravessadores, que na 
maioria das vezes, não pagam o valor justo pelas mercadorias.

Nos últimos anos o povo indígena Kiriri de Banzaê desenvolveu novas técnicas e formas 
de produzir a farinha de mandioca, com a chegada de novos projetos, conforme a linha do 
tempo descrita por eles: 

2008

UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA 
KIRIRI MARCAÇÃO ACIKSAM

Mobilização das famílias para participação do projeto Gente de Valor, 
sendo solicitado a construção de uma casa de farinha na aldeia Marcação. 

Processo da construção da Unidade de Beneficiamento de Mandioca 
(UBM) e da Fábrica de Biscoitos de Tapioca, com sistema de tratamento 
de resíduos, estufa e aproveitamento integral da mandioca. Processo de 
definição e fundação da associação (ACIKSAM), para gestão das unida-
des de beneficiamento da mandioca e desenvolvimento de horta coleti-
va, um ensaio de produção de palma para ração animal, reflorestamento 
e apicultura. 

2009
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2010

2011

Intercâmbio em Unidade de Beneficiamento de derivados de mandioca 
no município de Vitória da Conquista, incentivando os Kiriri a trabalhar na 
produção de biscoito com a fécula da mandioca. O mesmo ano foi marca-
do pelas longas estiagens no semiárido do Nordeste.

2012

Primeiras reuniões para a criação do rótulo do biscoito de tapioca dos Kiriri.  

Capacitação em produção de biscoito aos jovens e realização da primeira 
produção para teste dos equipamentos e definição dos produtos oriundos 
da fécula da mandioca.
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2014

2015

Ano marcado pela falta de produção de farinha devido à  falta de man-
dioca. Compra da fécula da mandioca em outra região que, por ser dife-
rente, alterou as características do biscoito produzido localmente. 

Aquisição do selo indígena FUNAI vinculado com o da Agricultura Familiar. 

Participação nos Jogos Indígenas em Palmas - Tocantins para comerciali-
zação dos produtos.

2016
Participação na feira no âmbito dos jogos olímpicos no Rio de Janeiro. 

Assinatura do Convênio com o FIDA/Pró-Semiárido/Gente de Valor. Ano 
marcado pela baixa produção de farinha devida á seca e à falta de mandioca.

Ano marcado pela seca no semiárido, gerando perda agrícola, particular-
mente a falta de maniva para o cultivo da mandioca resultando na baixa 
produção de farinha.

2013
Ano marcado pelos muitos prejuízos provenientes da seca no semiárido. 
Houve a compra de 3 toneladas de mandioca na região de Itapicuru – divisa 
com Sergipe, para a produção de farinha que não rendeu bem pela baixa 
qualidade da mandioca.
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2019

2018

Final do projeto Pró Semiárido. Começo do projeto  “Empowering In-
digenous  Youth and their Communities to Defend and Promote their 
Food Heritage” FIDA/Slow Food. Participação de uma jovem kiriri no 
Terra Madre Salone Del Gusto em Turim, Itália, evento promovido pelo 
Slow Food.  

Ano marcado por uma boa safra com produção de 60 toneladas mandioca 
do território indígena de Banzaê. 

Definição do plano de trabalho com os jovens para a articulação da For-
taleza Slow Food. Começo da estruturação do Plano de sustentabilidade 
dos empreendimentos e avaliação do funcionamento da  agroindústria 
e da unidade de beneficiamento. Participação de um jovem kiriri em 
atividade de intercâmbio e visita a agroindústria da agricultura familiar 

2017

Início  da comercialização com o PNAE (programa Nacional de Alimen-
tação Escolar),  respondendo a duas chamadas e diversificando a produ-
ção para  aipim, coentro, alface e batata doce. 

Participação de uma jovem Kiriri em encontro internacional “Foro FIDA 
dos Povos Indígenas” em Roma, Itália, no âmbito do projeto Gente de 
Valor com o apoio do FIDA.
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Terra Madre
Aardmoeder

Nënë Tokë

Žemės Motina

地球母親

مادر زمین

Umama womhlaba

Whaea Whenua

Terra nai

Màthair na talmhainn

Maan äiti

Maaema

Äerdmamm

Yer onasi

Earther enesi

Mama wa dunia

Жер эне

Matka Ziemi

Mẹ trái đất

Jordmor

Terra Mater
Земна майка

� � � � �  � � � �

지구 어머니

地球の母

Máthair Talún

Earth Mother

Ibu Bumi

אמא אדמה
Γη μητέρα

Mère de la Terre

Madre Tierra

Dayika Axê

Majka zemlja
                 

Lurreko Ama

Mãe Terra

Yer Anası

ام الدنیا
Mutter Erde

2020

Participação de jovem Kiriri no Terra Madre Indígena - Pueblos de Améri-
ca, em Tlaola, México, apresentando a fortaleza Slow Food da farinha de 
mandioca para mais de 30 jovens indígenas da América. Elaboração do 
rótulo narrativo Slow Food, vídeo e Protocolo de Produção da Farinha e 
Derivados da Mandioca do Povo kiriri.

O ano 2020 foi marcado com a chegada de muitas chuvas no semiárido, 
contribuindo com uma boa safra de mandioca, mas também marcado 
com a chegada do coronavírus que impediu a comercialização dos bis-
coitos de tapioca durante todo o ano, tendo em vista a suspensão dos 
eventos da agricultura familiar.

Produção tradicional da farinha de mandioca e o papel das mulheres.

Antigamente, porém ainda presente em muitas famílias, as mulheres Kiriri participavam de 
todo o sistema produtivo da mandioca nas roças de suas famílias. Após a limpeza do terreno, 
elas realizavam a ciscagem ou rastelagem (tirando os galhos e  talos da terra), ajudavam no 
preparo da terra, no corte da maniva (corte da rama, talo para cultivo da mandioca), faziam a 
abertura da cova e o plantio da maniva. 

em Minas Gerais, em parceria com o projeto DGM/ Banco Mundial e 
a Central do Cerrado. Elaboração de novas receitas de biscoitos de 
tapioca com frutas da Caatinga.

Falta de chuvas, processo de aquecimento e perda das manivas.

17



Extração da tapioca da mandioca de forma tradicional 

A fécula da mandioca é tradicionalmente conhecida pelo povo Kiriri de Banzaê como ta-
pioca ou goma. O termo fécula da mandioca, para muitas mulheres, ficou conhecido  com 
a chegada da  agroindústria do biscoito e das capacitações de beneficiamento da mandio-
ca. A extração da tapioca ainda acontece de maneira tradicional em algumas aldeias e o 
ritmo é incorporado com utensílios e saberes tradicionais, ainda muito presente no povo 
kiriri de Banzaê.

Duas gerações atrás, a produção da tapioca era pouca e era usada para beiju e remédio; 
fazia-se o mingau de tapioca para dor de barriga, misturado com o tauá, encontrado nas 
terras indígenas.
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Na época da colheita, as mulheres junto com a família, participavam da arranca da mandioca, 
da raspagem e, em alguns casos, da ralagem da raiz (ralar a raiz para transformar em massa 
e produzir a farinha, sussu). A retirada da tapioca (a fécula da mandioca) ainda é uma prática 
muito presente nas famílias durante as farinhadas.

Para a produção da farinha, uma vez a massa ralada, segue para a prensa manual para a retira-
da do leite ou a manipueira (ácido cianídrico) que dura aproximadamente uma hora e meia, até 
deixar a massa seca. Em seguida a massa é toda peneirada e levada ao forno de cerâmica para 
a torra. Geralmente o trabalho no forno é uma função do homem, devido ao empenho físico. 



“Depois de ralar a mandioca, mãe colocava a mas-

sa em um saco de pano, apoiava o pano em um pau 

e espremia até a manipueira cair na louça (cerâmica) 

de barro, chamada de aribé que ela mesmo fazia para 

assentar a tapioca. O aribé ficava lá cheio de tapioca 

para secar… Quando assentava a tapioca, derramava 

o líquido, amassava e colocava na arupemba (peneira) 

feita da palha do licuri, que meu pai até hoje faz. Logo 

levava para secar no sol por 03 dias, e ficava com 

aquele gostinho bom. Na aldeia Pau Ferro ainda se 

tira assim”  - Dilma Santos - grupo de mulheres dos 

biscoitos de tapioca.

A farinha tradicional é feita com a tapioca, que é con-
siderada gostosa. Os mais velhos dizem que com a 
retirada da tapioca, a farinha fica lavada, sem goma, e 
antes tirava-se somente para fazer beiju para os filhos. 
Naquela época não se conhecia a tapioca azeda. 

A produção da farinha na casa de farinha manual 
era mais trabalhosa, pois todo o processo era feito à 
mão, a farinha era mais grossa e a qualidade da tor-
refação variava. O processo com as máquinas contri-
buiu para ter-se uma farinha mais fina com uma  torra 
mais controlada.

“A farinha é boa quando é feita no mesmo dia que a 

massa é feita, pois não tem o gosto azedo. Mas os 

mais velhos gostavam de comer a farinha azeda com 

a caça.” Tonho, produtor de farinha.
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Art. 4: Características de solo e clima da área de produção
Conhecida por sua rusticidade, a cultura da mandioca tem grande adaptabilidade a di-
ferentes biomas, o que possibilita seu cultivo em praticamente todo o Nordeste, sendo 
uma planta tolerante à seca e a solos de baixa fertilidade. As raízes se desenvolvem me-
lhor em solos profundos, leves, com boa drenagem, contribuindo com a diminuição de 
doenças relacionadas ao encharcamento do solo e com a facilidade na colheita. 

A Terra Indígena Kiriri se localiza no norte do estado da Bahia, em uma região de clima 
semi-árido, faixa de transição entre o Agreste e a Caatinga (“boca de caatinga”). O re-
levo da área é irregular, com ocorrência de morros tabulares e encostas entremeados 
por extensas planícies. Os cursos d’água são intermitentes, em vista da baixa incidência 
pluviométrica anual. 

Na vegetação da Caatinga encontra-se marcela, candeia, caatinga de cheiro, velame, 
quixabeira, pau-ferro, maçaranduba, capoeira, chifre de bode, baraúna, jurema, pau de 
rato, angico, jatobá, aroeira, jacuretá, juazeiro e “kiri” (árvore que originou o nome Kiriri). 
Entre as árvores mais altas, encontradas no território indígena, estão itapicuru, braúna, 
angico e  jatobá.

Com a reconquista da terra, as áreas de produção foram distribuídas, considerando 1,5  
a 3 tarefas de terra para cada família. Existem alguns poucos plantios coletivos que não 
ultrapassam 1 hectare. Na aldeia Marcação Kiriri foram identificadas pelos participantes 
da Fortaleza, 50 famílias que ainda cultivam mandioca em seus lotes. 
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Art. 5: Técnica de cultivo e ou extrativismo 
Atualmente, com a crise climática que altera os períodos das chuvas no semiárido, o cul-
tivo da maniva acompanha o período das chuvas. Se o cultivo da maniva acontecer em 
época de muita variação climática - sol e chuva, corre-se o risco da maniva se escaldar 
com o sol quente e perder a produção, ou a raíz pode ficar muito molhada, afetando seu 
desenvolvimento. 

O cultivo da mandioca adota a agricultura de sequeiro (cultivo em época de chuvas), co-
mum em terras áridas que recebem baixos volumes de chuvas anuais e com pouca ou 
nenhuma oferta de água de rios ou outros recursos de água doce, ou presença de sistema 
de irrigação. A agricultura de sequeiro revela as técnicas tradicionais do uso eficiente da 
pouca umidade mantida na terra após o período das chuvas e conhecimentos na seleção 
das culturas que se adaptam a essas condições. 

Tradicionalmente, e como diziam os mais velhos, o melhor momento para plantar a maniva 
é no período de julho a agosto, na parte da tarde, pois as mandiocas saem mais graúdas 
(grandes) e completas (com a fécula desenvolvida). Existem também hábitos de plantar as 
manivas no mês de janeiro aproveitando as trovoadas.

As famílias, em geral, plantam as sementes, deixando um espaço de meio metro entre 
cada maniva e um metro entre cada fileira, para favorecer o desenvolvimento das raízes. 
A maniva é cortada entre  10 a 12 cm de comprimento e colocadas em covas do tama-
nho de uma “enxadada” de profundidade (abertura da cova com a enxada), podendo ser 
dispostas na posição horizontal. Outra prática existente é abrir uma cova profunda, como 
se fosse plantar batata, para enterrar a maniva. 

“Antigamente, para conservar a maniva, meu pai cortava ela em pedaços e enterrava 

na sombra e depois desenterrava para o cultivo. Dessa maneira, a maniva já durou 

até um ano. Mas hoje em dia se faz por menos tempo” - Tonho, filho do Sr. Gino, 

ancião da comunidade.
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“Aprendemos outras práticas de plantios de manivas nos ensaios agroecológicos com o 

projeto Gente de Valor, com outros exemplos de espaçamentos e larguras , aproveitando 

os espaços para outras culturas” - Reinaldo Mendes

Da raíz se forma a mandioca, que dá origem à farinha. A colheita da mandioca acontece 
aproximadamente um ano após o plantio, no período de rendimento. Esse período é defi-
nido pelos Kiriri de Banzaê, quando a mandioca está enxuta, pronta para arrancar e ocorre, 
aproximadamente, no mês de agosto/setembro. No mês de junho e julho, que é o período 
de chuva, a mandioca está fofa e com muita água e ainda não dá rendimento nem tem a 
fécula, principal fator que define uma boa farinha para os Kiriri de Banzaê.  

“Costuma-se dizer que a colheita/compra da mandioca é feita no período de rendimento, 

que é quando a mandioca já está enxuta (sem excesso de umidade) e com a formação da 

fécula,  pronta para fazer uma boa  farinha” - Reinaldo Mendes

Existem três modos de preparo da terra antes do cultivo: com a enxada, arando a terra com 
tração animal e com o trator. Em algumas famílias, existe a  prática de consorciar a mandio-
ca com o milho, feijão de corda, feijão de arranca e melancia.

Nos últimos anos o período de cultivo tem alterado por consequência das mudanças climá-
ticas no semiárido, provocando a falta da maniva (semente) e uma fraca produção da fari-
nha na aldeia Marcação. A  semente da mandioca não se conserva em bancos de sementes 
e seu tempo de vida é curto, colocando a espécie em risco quando há falta de chuva.

“A mandioca se desenvolve em forma de raiz, sendo a sua massa branca. Porém a casca 

fina que a envolve pode variar de cor: o aipim tem a casca rosada, branca ou vermelha. 

Já a mandioca tem a casca  mais escura” - Marcos Roberto, jovem produtor de farinha.
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Art. 6: Adubação
Não existe um processo de adubação específico. Antes do cultivo da mandioca, a terra é 
limpa, arada, revirada e as próprias plantas  servem de matéria orgânica. 

Art. 7: Defesa
A única praga que dá na mandioca é a formiga. Antigamente se usava o mel de fumo, a 
prueira, e a manipeira (manipueira). 

“Não se utiliza nenhum tipo de adubo químico nas terras. O único adubo utilizado é o 

adubo verde, que é o mato que cresce na terra, se passa o arado, ele seca e se estruma 

na própria terra”. - Reinaldo Mendes
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Art. 8: Colheita
O ciclo cultural da mandioca é o período que vai 
do plantio à colheita. As cultivares de mandioca 
têm ciclos que variam de 6 a 12 meses. Cultural-
mente a colheita da maniva é feita aproximada-
mente 1 ano após o seu plantio, quando usava 
as variedades tradicionais. A depender das trovo-
adas no final e começo do ano, e das chuvas de 
junho, a colheita pode começar entre os meses 
de agosto e outubro, geralmente o período das 
farinhadas na aldeia Marcação, que envolve tam-
bém toda a aldeia do território de Banzaê. 

Porém, o período das colheitas, já não é o mes-
mo, ficando variável, acompanhando o clima. 
Conforme depoimento, a seca que assolou a 
região de Banzaê de 2013 à 2017, afetou  sig-
nificativamente a produção de mandioca e a ma-
nutenção das manivas (material reprodutivo da 
mandioca), fez com que  que o povo Kiriri che-
gasse a buscar mandioca e manivas em outros 
municípios e ou estados próximos.

Com o retorno das chuvas no ano de 2018 a pro-
dução de mandioca chegou a 60 toneladas, den-
tro da Terra Indígena Kiriri, o que gerou uma pro-
dução média de 15 toneladas de farinha e 300 kg 
tonelada de fécula.

Geralmente a colheita é feita pelas famílias e 
após a mandioca é levada para a agroindústria 
na aldeia Marcação.
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Art. 9: Beneficiamento, conservação, estocagem e manipulação
Produção da farinha na Unidade de Beneficiamento de Mandioca (UBM) na aldeia 
Marcação.

O primeiro processo começa com a colheita e recepção da mandioca na 
unidade de beneficiamento da farinha: a mandioca pode chegar já des-
cascada das aldeias, facilitando o processamento, ou as mulheres, jovens 
se reúnem em mutirão para descascá-las.

Em seguida, a mandioca é levada para o lavador, depois de limpa, é 
transferida para um outro recipiente.

Após, a mandioca é  levada para o interior da unidade de beneficiamento 
da farinha, onde começa o processo de organização espacial para o pro-
cessamento.
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Em sequência, a matéria prima é ralada com o auxílio de uma máquina. 

Depois, já em forma de massa, o produto é levado para a prensa elétrica 
e parte dela é separada para a  retirada da fécula, trabalho de competên-
cia dos jovens e das mulheres.

Logo, a massa da mandioca, sem o líquido (manipueira) volta para o rala-
dor para ficar mais solta e facilitar a secagem.

Seguidamente, a massa vai  para o forno de cerâmica para secar e torrar 
e a fornada dura aproximadamente uma  hora, que varia de acordo com 
o forno. 

Finalmente, a mandioca é peneirada, para tirar as fibras e partes grossas. 
Esses resíduos são aproveitados para a alimentação animal ou são moí-
dos novamente, para o consumo.



A torra da farinha continua sendo feita do modo tradicional: em forno de cerâmica e à 
lenha. Essa lenha é coletada dentro da Terra Indígena, nas proximidades da aldeia, sem 
derrubar as árvores, aproveitando-se os galhos secos. 

“De quem é a casa de farinha e de mandioca?  De todos nós!  Historicamente a reunião 

para a construção e demanda da casa de farinha se deu debaixo do pé de pau (árvore) mas 

o foco era a casa de farinha para o consumo e para vender como geração de renda aos 

jovens”. - Jovens Kiriri da aldeia Marcação.
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Produção da fécula na  Unidade de Beneficiamento de Mandioca (UBM) da aldeia 
Marcação.

A retirada da fécula é um trabalho que envolve jovens e mulheres e, com a instalação da 
fábrica de biscoitos, novas técnicas foram trazidas, contribuindo com a organização do gru-
po e gerando alternativas de renda. Existem dois tipos de  fécula da mandioca (localmente 
chamada de tapioca).
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Produção da tapioca doce:

A massa da mandioca vai para o lavador duas vezes e a água é guardada e reservada em 
um tanque para descansar durante 48 horas, onde acontece o processo da decantação 
para a retirada da tapioca. Em seguida, uma nova lavagem é feita e deixa-se descansar por 
mais 48 horas. Após esse processo, a água é retirada, recuperando a tapioca, que fica no 
fundo do tanque, que segue para o ralador para afiná-la. Em seguida, a tapioca é prensada 
para a retirada do excesso do líquido e finalmente é levada para a secagem na estufa solar, 
instalada ao lado da Fábrica de Biscoito.



Produção da tapioca azeda:

A massa da mandioca vai para o lavador uma vez, depois é transferida para o tanque com 
um pouco de água onde passa por um processo de fermentação natural durante 15 dias, 
sem adicionar nem um tipo de química. Um dos indicadores do processo da  fermentação 
é o cheiro característico e a aparência da massa com a de um queijo.  Em seguida, põe-se 
a tapioca no ralador para afiná-la e segue para ser prensada para a retirada do excesso de 
líquido. Finalmente a tapioca é levada para a secagem na estufa.

A massa doce e azeda levam o mesmo tempo de secagem na estufa, aproximadamente 5 
dias, que varia de acordo com a temperatura do sol.

Para o biscoito de polvilho, é usada a tapioca azeda. O biscoito de polvilho é conhecido 
tradicionalmente como avoador e a receita foi resultado de intercâmbios realizados no pro-
cesso da construção da agroindústria. O grupo de mulheres decidio batizar o avoador pelo 
nome “biscoito de polvilho”, uma vez que tem suas particularidades locais. 

Para os demais biscoitos, é usada a tapioca doce, que oferece vários sabores: amanteigado 
de goma, sequilho de goma, biscoito sabor maracujá. 

Com o projeto da Fortaleza, foram desenvolvidas três novas 
receitas: biscoito de tapioca tradicional e com os sabores licuri 
e castanha de caju. 

As receitas dos biscoitos não serão publicadas nesta versão.
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Art. 10: Características organoléticas indenitárias do produto.
A farinha do povo indígena Kiriri produzida na UBM se caracteriza originalmente por uma 
farinha granulada e adocicada, já que, tradicionamente, a fécula não é retirada. É macia, 
agradável ao paladar e pouco crocante. Sua cor é branca, com variação de cores e gra-
nulação, que variam de acordo com a torra.  

A farinha dos Kiriri acompanha muitos preparos e receitas tradicionais:

“A minha avó disse à minha mãe que, no tempo dela, ela  arrancava a mandioca, tirava 

as cascas e ralava a mandioca, depois torcia a massa num pano de saco para tirar a 

tapioca e depois disso deixava assentar a tapioca. Após, ela pegava a massa da man-

dioca e fazia farinha, beijú, sussu e comia com feijão de corda verde e carne de caça 

do mato como nambu, preá, tatu ou peixe que nesse tempo as lagoas eram cheias e 

tínhamos grandeza, e também da tapioca ela fazia beiju, mingau para tomar com café 

bem cedo.” - Jovem Ariedson  Reis, filho de Vera Lúcia.
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Farinha de mandioca com licuri
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Art. 11: Embalagem
A farinha é guardada em sacos de ráfia e barbantes,  adquiridos em armazéns e depósitos 
da região. Para a comercialização da farinha na aldeia Marcação e entorno, a embalagem 
utilizada é por quilo em saco comum de plástico. A saca da farinha, atualmente, é vendida 
por R$ 130,00 - R$ 140,00. O valor altera conforme o mercado.

Os biscoitos de tapioca são embalados em potes de plástico, selados com alumínio e tam-
pas plásticas. Os biscoitos tem rótulo com identidade visual, contato da associação, tabela 
nutricional e etiqueta que indica que é um produto indígena.

Licuri

Maracujá

Umbu
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KIRIRI – TRÊS SÉCULOS DE RESISTÊNCIA 

Três séculos de resistência 
De luta e muito suor 

Vive a nação Kiriri 
Sofrendo que nem mocó

Mas, de oitenta pra cá 
As coisas ficaram melhor.

Viviam passando fome
Sem ter nada pra comer 
O posseiro não deixava 

A gente sobreviver 
A penúria era grande

Que só sem pensava em morrer. 

Um dia a gente sonhou 
Que tudo ia mudar 

Pois alí em Mirandela 
A gente ia morrer

E as nossas tradições 
Não devia abandonar. 

O tempo foi se passando 
A gente mantendo a fé 
Dançando dia e noite 
A nossa dança, o Toré 

Hoje Mriandela é nossa 
Viva a Deus e São José. 

Se a gente plantava roça 
O gado vinha comia 

Ficava por isso mesmo 
E era aquela agonia 

Sabíamos que naquele ano 
A indiada sofria.

Mas, Deus promete e não falta 
Como sabes meu amigo 
De longe chegou alguém 

E disse no meu ouvido 
Confie em Deus e na lei 
Tudo vai ser resolvido. 

Daquela data em diante 
Passamos a estudar 

A lei seis mil e um 
Que veio para ajudar 
Os fazendeiros agora 

Passaram a nos respeitar. 

A luta continuou 
E ninguém parou mais não 

Até que no século 20 
Tivemos a solução 

A terra foi homologada 
Com toda a sua extensão. 

A légua em quadra estava 
No domínio dos posseiros 
Que viviam em Mirandela 
Os maiores fazendeiros 

Artur Miranda era um deles 
Forte com muito dinheiro 

Mas a terra era nossa
Queríamos a solução 
No ano setenta e nove 

Partimos com muita ação 
No ano oitenta e um 

Fizeram a demarcação 

Sete povoados estavam 
Dentro de nossa reserva 

Pau-ferro e Marcação 
Segredo e Camumum 
Só faltava a gente ir 
Na fazenda de Artur 

No ano oitenta e dois 
Mais fazenda ocupadas 

Picos lagoa grande 
Logo foi desentrosada 
Só houve um incidente 

Isso não quer dizer nada 

Leitor quer saber agora 
O incidente que se deu?

Faltou a palavra séria 
Do homem que intercedeu 
Como nós, queria acordo 

Veja só no que se deu. 

Pediu que desocupassem 
A fazenda por um mês 

Os índios não concordaram 
Mais se deram bem cortês 
E com essa concordância 

Ficam mais de seis meses. 

Como o tempo se passava 
E ninguém veio resolver 

Os índios se organizaram 
E foram para rever 

Suas terras prometidas 
Que não podiam perder. 



Chegaram de madrugada 
Homem, menino e mulher 

Enquanto uns trabalhavam 
Outros cuidavam do café 
Quando foi às oito horas 
Soldados estavam no pé. 

Mais de oitocentos índios 
Trabalharam em multidão 

Seis meses já se passavam 
Sem nenhuma solução 

Os índios assim conseguiram 
E não saíram mais não.

No ano oitenta e cinco 
Foi outra ocupação 

Lá na baixa da cangalha 
Passando pelo sação 
Setecentos hequitares 

Vieram pra nossas mãos.

No ano oitenta e seis
A estrada foi fechada 
Que ia pra Mirandela 

Passando por Marcação 
Retiramos os posseiros 
As roças dos intrusões.

No ano de oitenta e sete 
Veio a indenização 
E o Incra assentou 
Na mesma ocasião 

Trinta e sete famílias 
Lá em outra região. 

E assim as novas terras 
Foi chegando em nossas mãos 

Com muitas lutas e suor 
Grande determinação 
Se a terra era nossa

Tínhamos que mostrar ação. 

No ano oitenta e nove
Houve um a grande enchente

Os índios perderam tudo
mas não ficaram discrentes

Vieram para o sacão
Muitas famílias doentes.

A naí nos ajudou 
E muita gente decente 
Lona, roupa, cobertor

Não faltaram, chegavam sempre 
A Funai nos ajudou 

Cuidando de nossa gente. 

Em noventa finalmente 
Saía a homologação 

Em noventa e um a Funai 
Trouxe o dinheiro na mão 

Indenizou várias casas 
Armazém e construção. 

Os restantes dos Posseiros 
Que viviam em Mirandela 

Aguardavam ansiosos 
O restante das parcelas 
Noventa e cinco chegou 

Sem eles receberem elas. 

Leitor, fique atento 
Pra o resto da minha história 

O ruim chegou agora 
Se não me falta a memória 

Se você nunca chorou 
Sei que vai chorar agora. 

Veja, meu caro leitor 
Como tudo aconteceu 
Mataram o índio Adão 

Aí a coisa ferveu 
Além do índio ser mudo 
Foi emboscado e sofreu 

A Mirandela viveu 
A verdadeira Chechênia 

Posseiros cortavam arame 
E davam tiro sem pena 
Incendiaram o posto 

Como foi terrível a cena. 
A gente é índio porque 

Foi Deus que nos fez assim 
A terra nossa é sagrada 

E ninguém queira achar ruim 
A terra é nossa mãe 

O índio só pensa assim. 

A terra é nossa mãe 
Sem ela não sei viver 
O índio volta pra terra
Depois torna a nascer 

Animal ou vegetal 
Só Deus pode conceder. 

Cacique:
Lázaro Gonzaga de Souza 

Aldeia Kiriri
Mirandela, Banzaê 



Com a adesão ao  programa Fortalezas Slow 
Food, a aldeia Marcação Kiriri pretende  ampliar a 
área de cultivo coletivo da mandioca, envolvendo 
os jovens no processamento. Também pretende 
fortalecer  a comercialização dos diferentes bis-
coitos da fécula da mandioca produzidos pelas 
mulheres e jovens, para geração de renda.

A Fortaleza da Farinha de Mandioca e derivados 
do povo indígena Kiriri de Banzaê é salvaguar-
dada pelo Protocolo de Produção, realizado na 
Aldeia Marcação em 2020. 

Conheça o Mapa Slow Food Brasil
das Farinhas de Mandioca do Brasil

Áudio: História e tradição da
Farinha de Mandioca Kiriri

Vídeo: Como se faz Farinha
de Mandioca Kiriri?




