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A superação da pobreza rural tem sido prioridade 
no e stado da Bahia.  Com a criação da Secretaria 
de Desenvolvimento Rural (SDR), o Governo da 
Bahia vem concretizando um conjunto de políticas 
públicas estratégicas para o desenvolvimento rural 
sustentável, permitindo a inclusão socioprodutiva, 
o acesso à água, a geração de emprego e renda, 
o fortalecimento da autoestima do homem e da 
mulher do campo e a promoção da harmonia com 
o meio ambiente em que vivem.

Nesta perspectiva, a Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa 
pública vinculada à SDR, tem tido um papel 
altamente relevante na captação de recursos 
e promoção do desenvolvimento regional, 
executando diversos programas e projetos.

Há 19 anos, a CAR, por meio de acordo de 
empréstimo com o Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola (FIDA), vem apoiando 
diversos municípios da região semiárida do Estado, 
com baixos Índices de Desenvolvimento Humano 
(IDH), mediante projetos voltados para fortalecer 
a agricultura familiar, a exemplo do Projeto Gavião 
(2000 a 2005), do Projeto Gente de Valor (2006 a 
2013) e do Pró-Semiárido, em execução até 2020.

O investimento nas  aldeias Marcação e Segredo 
Velho, da etnia Kiriri, se iniciou no Projeto Gente 
de Valor. E, no atual acordo de empréstimo, no 
Projeto Pró-Semiárido, continuam sendo aplicados 
recursos na consolidação de tais ações.

The reduction of rural poverty has traditionally been 
a priority in the State of Bahia. With the founding of 
the Secretariat of Rural Development (SDR), the state 
government has intensified the implementation of 
strategic public policies to promote sustainable rural 
development and increase social inclusion by providing 
access to water and job and income generation 
opportunities, while simultaneously improving the self 
esteem of the men and women living in rural areas and 
fomenting sustainability with regard to the environment 
in which they live.

Within this context, the Regional Development and 
Action Company (CAR), a public sector agency 
associated with the Secretariat of Rural Development, 
has played a highly relevant role in fundraising and 
promoting regional development to implement a range 
of programs and projects.

For almost 20 years, CAR, through a financing agreement 
with the International Fund for Agricultural Development 
(IFAD), has been working in several municipalities located 
in the semi-arid region of the state with low scores on the 
Human Development Index (HDI). CAR has implemented 
projects aimed at strengthening family farming, such as 
the Gavião Project (2000 to 2005), the People of Valor 
Project (2006 to 2013) and the ongoing Pró-Semiárido 
Project, scheduled to end in 2020.

The Kiriri are a group of Native Brazilians who have 
benefited from investments in the villages of Marcação 
and Segredo Velho, starting with the People of Valor 
project. In accordance with the current loan agreement, 
the Pró-Semiárido Project, additional financial resources 
will be applied to further consolidate previous 
development actions.

 
Apresentação Introduction

Indígena kiriri, Geane de Jesus Santos, tecendo rede em tear rústico
Native Kiriri woman, Geane de Jesus Santos, making a hammock on a rustic loom
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A mandioca, da família das Euphorbiaceae, espécie 
Manihot esculenta Crantz, é conhecida também 
como macaxeira ou aipim e possui origem brasileira.

Como uma raiz originária da América do Sul, 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).

De fácil adaptação, a mandioca é cultivada em todos 
os Estados brasileiros, situando-se entre os oito 
primeiros produtos agrícolas do país. Em termos 
de área cultivada, é o sexto produto em valor 
de produção. Ela contribuiu de forma positiva na 
existência de diversas identidades indígenas no Brasil. 

Um trecho da carta enviada por Pero Vaz de 
Caminha ao rei de Portugal já fazia referência a 
esta raiz: “Eles não lavram nem criam. Nem há aqui 
boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer 
outro animal que esteja acostumado a viver do 
homem. E não comem senão deste inhame, de 
que aqui há muito (...). E com isto andam tais e tão 
rijos e tão nédios que o não somos nós tanto, com 
quanto trigo e legumes que comemos.” 

Também para os índios Kiriris, o cultivo da 
mandioca está diretamente ligado à sua cultura e 
tradição, pois é sua principal fonte de energia.

Informação Nutricional (100 g)
Calorias: 159
Sódio: 14 mg
Potássio: 271 mg
Carboidratos: 38 g
Fibra alimentar: 1,8 g
Açúcar: 1,7 g
Proteínas: 1,4 g
Cálcio: 16 mg
Vitamina C: 20,6 mg
Magnésio: 21 mg

Nutritional Information (100 g)
Calories: 159
Sodium: 14 mg
Potassium: 271 mg
Carbohydrates: 38 g
Dietary Fiber: 1.8 g
Sugar: 1.7 g
Protein: 1.4 g
Calcium: 16 mg
Vitamin C: 20.6 mg
Magnesium: 21 mg

A mandioca

Cassava, also known as yuca or manioc, is a native 
Brazilian tuber belonging to the Euphorbiaceae family, 
Manihot esculenta, specifically the Crantz variety.

As a root crop from South America, cassava is a staple 
for more than 700 million people, mainly in developing 
countries. Now cultivated in more than 100 countries, 
Brazil, the second largest producer, represents ten 
percent of overall global production.

Highly adaptable, cassava is grown throughout Brazil. It 
ranks eighth in terms of the total area under cultivation, 
and sixth in terms of total crop value. Cassava is also 
symbolic for many indigenous groups in Brazil.

A reference to this root crop is made in the first letter 
written in 1500 by the chronicler Pero Vaz de Caminha 
in 1500 to the king of Portugal, during the voyage when 
the first contact with Brazil was made: “They had no 
crops nor livestock. Here, there are no bulls or cows, 
goats, sheep or chickens, or any other animal raised by 
man. They only eat this yam, which is very plentiful here 
(…) Nevertheless, they are of a finer, sturdier, and sleeker 
condition than we are for all the wheat and vegetables 
we eat.”

For the native Kiriri people, the cultivation of cassava 
as their staple crop is directly linked to their culture and 
traditions.

Cassava
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Banzaê

Salvador A povo Kiriri vive na região semiárida da Bahia e 
suas aldeias estão localizadas a uma média de cinco 
quilômetros da cidade de Banzaê, em uma área em 
formato de octógono regular, de 12.320 ha, com 
base na área doada pelo rei de Portugal. As aldeias 
que compõem a unidade do povo Kiriri são: Marcação, 
Mirandela, Araçá, Cajazeira, Segredo Velho, Baixa da 
Cangalha, Pau Ferro, Baixa do Juá e Lagoa Grande.

Kiriri é um termo tupi que significa “povo calado, 
observador”. Os Kiriri constituem um grande 
exemplo de luta para outros povos indígenas 
localizados na Região Nordeste do país. Durante 
quinze anos, se estruturaram politicamente e 
promoveram, em fins dos anos noventa do século 
XX, a expulsão de cerca de 1.200 não índios 
ocupantes da terra indígena Kiriri. E no dia 11 de 
novembro é comemorada a confirmação jurídica 
de posse e o retorno às suas terras, desde 1990.

Com um histórico de lutas travadas para a 
reconquista de seu território, hoje, nas duas aldeias, 
vivem cerca de 155 famílias com características 
marcantes de preservação dos valores culturais e das 
tradições dos seus antepassados. Sua base produtiva 
é a agricultura familiar, com a cultura tradicional da 
mandioca e dos seus derivados, do milho e de outros.

Além da agricultura, eles criam animais 
domésticos e de pequeno porte. O resgate do 
artesanato tradicional já é uma realidade em 
Mirandela e em Segredo Velho e serve de base de 
sustentação para algumas famílias, não só como 
fonte de renda, mas de agregação das famílias e 
da juventude.

The Kiriri live in the semi-arid region of Bahia, in villages 
located roughly five kilometers from the seat of the 
municipality of Banzaê, within an octagonally shaped 
area covering 12,320 hectares of land, originally set 
aside by the king of Portugal. The villages located 
on Kiriri land go by the following names: Marcação, 
Mirandela, Araçá, Cajazeira, Segredo Velho, Baixa da 
Cangalha, Pau Ferro, Baixa do Juá and Lagoa Grande.

Kiriri is a Tupi word meaning “a quiet, observant people.” 
They are an outstanding example of resistance for other 
indigenous peoples living in Brazil’s Northeast region. For 
15 years, they organized politically and at the end of the 
1990s their efforts culminated in the expulsion of 1,200 
non-indigenous occupants of native Kiriri land. Since 
1990, celebrations are held on the 11th of November 
to commemorate the confirmation of legal title to 
ancestral Kiriri territory and the return of their lands.

Thanks to the struggles to retake control of their land, 
155 families now live in the two villages, which boast 
characteristics that bear witness to the preservation 
of cultural values and the traditions of Kiriri ancestors. 
Their sustenance comes from family farming, based 
mainly on traditional cassava cultivation methods and 
the manual processing of cassava derivatives. They also 
grow corn and other crops.

Besides agriculture, the Kiriri raise domestic animals and 
some livestock. The reintroduction of traditional craft-
producing techniques is already a reality in Mirandela 
and Segredo Velho. Handcraft production provides a 
basis for the sustenance of some families, not only as a 
source of income, but as a means of promoting family 
unity, passing on traditional knowledge to the next 
generation.

Os índios Kiriri
The Kiriri People

Reunião com consultoria, para a discussão da identidade visual
Meeting with consultants to discuss the group’s visual identity
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A base econômica dessa comunidade estava 
centrada na agricultura de subsistência, no 
extrativismo de frutas tropicais e vendas de 
produtos agrícolas: castanha-de-caju, milho, feijão, 
batata-doce, andu, abóbora, farinha, carne bovina, 
ovelhas e cabras, dentre outros.

Porém o cultivo da mandioca sempre foi a sua 
principal base produtiva. A farinha era produzida de 
forma artesanal, para consumo, e seu excedente 
era vendido em feiras livres locais e em municípios 
vizinhos. Não imaginavam extrair renda de outros 
produtos derivados da mandioca, além da farinha. 
Eles produziam também beijus, sussu e mingaus 
para o consumo das famílias, retirados da massa 
da mandioca, extraídos artesanalmente.

Outros derivados, a exemplo de beijus, bolos, 
biscoitos de polvilho e goma, não eram produzidos, 
pois não havia espaço nem infraestrutura. Restava 
apenas uma estrutura desativada, deixada pelos 
não índios, portanto as raízes de mandioca eram 
levadas para ser processadas em casas de farinha 
de Mirandela, Curral Falso e no Pau Ferro, locais 
muito distantes, o que tornava impraticável a 
fabricação de farinha em grandes quantidades.

Economia da 
comunidade antes dos 
projetos Gente de Valor 
e Pró-Semiárido

The community’s main economic activities were based 
on subsistence agriculture, gathering tropical fruits and 
the sale of cash crops such as cashew nuts, corn, beans, 
sweet potatoes, andu beans, squash, cassava flour, beef, 
mutton and goat.

However, cassava cultivation has always been the 
group’s productive base. Cassava flour, locally known 
as farina, was produced manually for their own 
consumption and any that was leftover was sold in 
local markets or in neighboring municipalities. It didn’t 
occur to them that it was possible to earn more by 
selling other products derived from cassava flour they 
already made for themselves, such as a crepe-like shell 
made from the much finer tapioca flour, called beiju, and 
different kinds of porridge. The ingredients needed to 
make these products were extracted by hand from the 
cassava batter.

Other derivatives, such as cakes, tapioca biscuits and 
pure starch were not produced at all, as they did not 
have the space nor the appropriate infrastructure. All 
they had was an abandoned structure left behind by 
the previous non-indigenous occupants, so the cassava 
tubers had to be processed in faraway production 
centers called Farina Houses in the villages of Mirandela, 
Curral Falso and Pau Ferro. These factors made it 
impractical to manufacture farina in large quantities.

The community economy 
before the People of Valor 
and Pró-Semiárido Projects

Antiga Casa de Farinha
Old Farina House
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O Projeto Gente de Valor, em sua intervenção, 
propiciou a expansão do cultivo da mandioca e 
apoiou a iniciativa dos índios em priorizar a reforma 
da estrutura desativada (Casa de Farinha), que 
existia na Aldeia Marcação e que se tornou a 
Unidade de Beneficiamento de Mandioca e fábrica 
de biscoitos e Beijus, com sistema de tratamento 
de resíduos, estufa e aproveitamento integral da 
mandioca. 

Através de cursos, oficinas, intercâmbios e 
consultorias foi possível constituir um grupo de 
gestão para a unidade, bem como a criação de 
um grupo de mulheres e jovens indígenas para 
a produção dos biscoitos e demais derivados da 
mandioca, contribuindo, assim, para a inclusão 
das mulheres e da juventude indígena na base 
produtiva e no acesso à renda. 

O cenário após a ação dos 
projetos Gente de Valor e 
Pró-Semiárido

Thanks to the People of Valor Project, the total area 
where cassava was grown increased, and support 
was also provided for the indigenous residents to fix 
up the abandoned Farina House, located in the village 
of Marcação. This structure became the Cassava 
Processing Plant and the Beiju and Biscuit Factory, 
equipped with a waste water treatment system and an 
oven, which made it possible to fully process all of the 
cassava byproducts. 

Through courses, workshops, exchanges and consulting 
sessions, a management council for the processing plant 
was established. Indigenous women and young people 
were selected to produce the biscuits and other cassava 
derivatives, thus contributing to the inclusion of this 
group in the community’s productive base and providing 
them with a source of income.

The situation after  the People of 
Valor and Pró-Semiárido Projects

Estufa para a secagem de fécula/polvilho - Indígenas Adriana Panta Leão e Sandra Jardim
Hothouse to dry the fecula/tapioca flour – Native women, Adriana Panta Leão and Sandra Jardim
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Construída e equipada: 1 (uma) Unidade de 
Beneficiamento de Mandioca e fábrica de biscoitos.

Famílias beneficiadas: 665 (aldeias Marcação, 
Araçá, Pau Ferro, Mirandela, Gado Velhaco, 
Segredo Velho, Cajazeira e Baixa da Cangalha), com 
fornecimento de raízes e aquisição de produtos 
para a alimentação dos índios.

Investimento total: R$ 2.037.597,03

Infrastructure: Cassava Processing Plant and Biscuit 
Factory.

Families benefitted: 665 (in Marcação, Araçá, Pau 
Ferro, Mirandela, Gado Velhaco, Segredo Velho, 
Cajazeira and Baixa da Cangalha). The families sell 
cassava root to the plant, and have easy access to 
purchase the goods produced there.

Total Investment: R$ 2.037.597,03 

Investimentos

Investimentos realizados pela CAR na Associação Comunitária Kiriri Santo André de Marcação e 
Associação Santa Cruz da Aldeia Cajazeira (ACSCAC)
Investments made by CAR in the Kiriri Community Association of Santo André de Marcação and the Community Association of Santa 
Cruz da Aldeia Cajazeira (ACSCAC)

Investments

Município
(Municipality)

Obras e Equipamentos
(Projects and Equipment)

Assistência Técnica Continuada
(Continuing Technical Assistance)

Assistência Técnica Especializada
(Specialized Technical Assistance)

Total
(Total)

Banzaê R$ 884.291,96 R$ 1.045.035,07 R$ 108.270,00 R$ 2.037.597,03

Unidade de Beneficiamento de Mandioca e fábrica de biscoitos
Cassava Processing Plant and Biscuit Factory
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Capacidade de Processamento:

2.000 kg/dia de raízes

Rendimento:
(Alterações de acordo com a variedade de mandioca)

• 10 sacos/50 kg de farinha de mandioca/dia

• 4 sacos/50 kg de fécula/dia

Compra de Mandioca:
• Preço pago por 1.000 kg de mandioca - R$ 500,00

Preço de Venda:
• Saco de 50 kg de Farinha - R$ 230,00

• Saco de 50 kg de Polvilho – R$ 250,00

• Biscoito de Polvilho – R$ 30,00/kg

Processing capacity:

2,000 kilos per day of tubers

Output:
(amounts may vary due to the type of cassava used)

•Ten 50-kilo sacks of cassava flour per day
• Four 50-kilo sacks of fecula per day

Cassava:
• Price paid per metric ton of cassava root - R$ 500.00

Sale Price:
• 50-kg sack of cassava flour- R$ 230.00
• 50-kg sack of tapioca flour – R$ 250.00
• Tapioca biscuits – R$ 30.00 a kilo

Rendimento atual
Current production statistics

Adriana Panta Leão - Jovem em atividade de produção de biscoitos
Adriana Panta Leão – A young woman making cookies
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Construções:
• Unidade de Beneficiamento de Mandioca - UBM
• Fábrica de biscoitos e beijus
• Barragem
• Cisternas domiciliares e de produção
• Construção de aviário rústico

Implantações:
• Sistema de Tratamento da Manipueira
• Sistema Elevatório de Água
• Cisterna 100 m³
• Horta coletiva
• Ensaio agroecológico para o cultivo da mandioca
• Estufa
• Viveiro para a produção de mudas
• Biodigestor
• Quintais agroecológicos
• Aviários rústicos
• Viveiro de mudas

Aquisições:
• Kit motoforrageiro
• Kit informática
• Baú de leitura
• Kits de apicultura
• Equipamentos para a extração de mel
• Equipamentos para artesanato
• Aquisição de alevinos
• Kit audiovisual

Capacitações:
• Associativismo e princípios do cooperativismo
• Beneficiamento e derivados da mandioca
• Oficinas práticas para a produção de biscoitos, beijus e 

farinha

Physical infrastructure:
• Cassava Processing Plant
• Beiju and Biscuit Factory
• Dam
• Residential and industrial cisterns
• Rustic aviary

Support Projects:
• Cassava waste water treatment system
• Water pumping system
• Cistern with a capacity of 100m³
• Collective garden
• Agro-ecological experiments to improve cassava yields
• Greenhouse
• Nursery for the production of bud nodes for planting
• Biodigester
• Agro-ecological plots
• Rustic aviaries

Purchases:
• Motor operated forage cutter
• Computer kit
• Reading chest
• Apiculture kits
• Honey extraction equipment
• Handcraft production equipment
• Fingerlings for fish farming
• Audiovisual kit

Training workshop and courses:
• Development principles for associations and cooperatives
• Processing and cassava derivatives
• Practical skills for the production of biscuits, beiju and farina

Ações
Project Activities

• Encontro de mulheres indígenas
• Infraestrutura hídrica
• Inclusão produtiva
• Desenvolvimento social e organização
• Oficina de diversificação de artesanato
• Oficina de gestão de convênios
• Curso de horticultura e oficinas de apicultura
• Curso de manejo sustentável
• Oficina de acesso a políticas públicas
• Curso básico de Informática

Consultorias:
• Gestão do empreendimento e boas práticas de fabricação
• Elaboração de plano de negócio
• Comercialização e rede solidária
• Ampliação de barreiro de salvação
• Viabilidade da substituição da tubulação de saneamento

Intercâmbios:
• EMBRAPA Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas (BA)
• COOPERMAN - Belo Campo (BA)

Comunicação visual:
• Desenvolvimento de identidade gráfica e material de 

promoção

Assistência técnica:
• Especializada: mandiocultura e apicultura
• Assistência técnica continuada 2008-2015
• Assistência técnica especializada 2012-2015

Contratações:
• Contratação de Agente de Desenvolvimento Subterritorial 

- ADS

• Indigenous women’s rights
• Water infrastructure;
• Productive inclusion
• Social development and organization
• Handcraft diversification
• Fundraising and government agreement management
• Horticulture and apiculture
• Sustainable practices
• Indigenous public policy
• Basic computer skills

Consulting sessions:
• Small business management and good production practices
• Business plan development
• Commercialization and solidarity networks
• Expansion of irrigation basins
• Feasibility of substituting water and sewage pipes

Exchange programs:
• Embrapa - Cassava and fruit cultivation in the municipality of 

Cruz das Almas
• COOPERMAN - Belo Campo

Visual communication:
• Development of brand logos and promotional materials

Technical assistance:
• Cassava production and apiculture
• Continued technical assistance (2008 to2015)
• Specialized technical assistance (2012 to 2015)

Contracts:
• Contracting of a Subterritorial Development Agent – ADS

O projeto desenvolveu ações nas áreas de segurança hídrica, desenvolvimento produtivo, fortalecimento 
do capital humano e social e apoio aos sistemas produtivos da mandioca, apicultura e artesanato. Actions were carried out in the fields of water security, production development and in the 

strengthening of human and social capital. Support was also provided to foment cassava 
production systems, apiculture and handcraft production.

16 17



UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA E FÁBRICA DE BISCOITOS E BEIJUS 
Aldeia Marcação, Banzaê - Bahia, CEP 48405-000 

(75) 9980-2374 | e-mail: ubmkiririmarcacao@gmail.com

Marcas/Brands

Grupo de Beneficiamento e Produção da UBM - em inauguração do Ponto de Comercialização de Mandioca na Aldeia Marcação Kiriri
Cassava Processing Plant Team - at the opening of the Flavors of Cassava shop in the village of Marcação
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• Farinha de Mandioca – Branca
• Biscoito de Polvilho
• Amanteigado de Goma
• Biscoito Casadinho
• Biscoito de Maracujá
• Sequilhos de Goma

• Cassava flour – White
• Tapioca flour biscuits
• Starch butter cookies
• Guava cookies
• Passion fruit cookies
• Starch shortbread cookies

As a compliment to the fully functioning production 
plant, a point of sale has been set up in the village center 
called “Flavors of Cassava,” where local women sell 
the full range of goods manufactured at the production 
plant including cakes, beiju, tapioca starch cookies, 
savory tapioca biscuits, several types of farina and 
tapioca couscous.

Hoje, além da unidade em pleno funcionamento, há 
também um ponto de comercialização intitulado 
“Sabores da Mandioca”, localizado no centro da 
aldeia, onde as mulheres vendem bolos, beijus, 
biscoitos de goma, biscoitos de polvilho (avoador), 
farinha, cuscuz de tapioca e todos os produtos 
produzidos na unidade. 

Produtos fabricados 
na agroindústria 

Ponto de 
comercialização

Manufactured agro-
industrial products

Point of sale

Fabricação e apresentação dos biscoitos produzidos, em embalagens de 100g
Cookie production and 100-gram packages of Passion Fruit cookies on display
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Produção de hortaliças, em área da horta coletiva, ao lado da UBM, com adubação realizada através do sistema de tratamento de resíduos (manipueira)
Vegetable plot in the community garden, next to the Cassava Processing Plant, fertilized using biomass produced by the waste treatment system
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