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as mudanças no clima estão afetando as nossas roças

“Nós indígenas temos nos sinais da natureza indicadores para diversos 
acontecimentos. Podemos observar que aconteceram muitas mudanças no clima. 
Hoje nossos indicadores estão deixando de funcionar como faziam no passado; 
é como se de repente nossos relógios ficassem malucos e a gente se perdesse 
no tempo. Nossos avós e pais relataram que o clima era muito diferente, não era 
quente como hoje. 

Antes eles podiam trabalhar o dia todo na roça, mas hoje não podem mais por 
conta do sol e do clima que ficou mais quente. Atualmente, é possível trabalhar 
somente até umas 10 horas da manhã, depois o calor fica excessivo. Nos últimos 
anos, aconteceu outro problema: a chuva veio antes do esperado e muitas pessoas 
não puderam queimar as suas roças por isso. Isso nunca tinha acontecido. A chuva 
estragou as roças que estavam prontas para serem queimadas.

Nesse ano também não secou direito no período da seca. Essas transformações 
ambientais estão afetando as nossas roças e a nossa produção de farinha”.
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casa de farinha

Chamamos a casa de farinha de kabe ou kahbe, que é uma palavra em Kheuol, que 
vem do francês carbet. A casa de farinha tradicional não é cercada, é coberta com 
folhas de palmeiras como o buçu, ubim, buriti e olho de inajá. A localização da casa 
de farinha depende da etnia, do tamanho da aldeia e das famílias, mas ela sempre 
precisa ficar perto de um rio ou igarapé.

Em Kumarumã, as casas de farinha são numerosas e localizadas defronte à aldeia, à 
beira do campo alagado. Cada parentela formada pelos donos, suas filhas e genros, 
tem o seu kahbe. Todos trabalham juntos. Antigamente, cada grupo local tinha seu 
kahbe nas ilhas onde moravam. Ainda hoje, no verão, na época da seca, há kahbe 
localizados nas roças das ilhas.

variedades de mandioca

Os povos indígenas do Oiapoque cultivam uma diversidade de variedades de 
mandioca e conhecem as características próprias de cada uma. Em um breve 
levantamento entre os pesquisadores indígenas, foram identificadas cerca de 40 
variedades. Esse rico acervo é mantido e ampliado através das trocas entre as 
famílias, entre os povos, com parentes na Guiana Francesa, ou até mesmo em outras 
Terras Indígenas fora do Estado, como a variedade Xingu, que veio do Mato Grosso. 

Outro mecanismo de gerar diversidade local é por meio de seleção genética na 
própria roça, quando nasce uma mandioca germinada de uma semente na capoeira, 
que é uma roça em pousio. Em média, a capoeira é reutilizada após cinco anos para 
recuperação da vitalidade do solo e da floresta. Quando a capoeira é queimada as 
sementes das mandiocas que ficaram na roça brotam e são incorporadas na roça 
para gerarem uma nova variedade.

Contudo, também vem emergindo uma preocupação com a diminuição dessa 
diversidade, cuja conservação depende diretamente da manutenção dos plantios.

processamento da mandioca
descascar | ralar | prensar | peneirar | torrar

No primeiro dia escolhe-se o tipo de mandioca que vai arrancar, leva para a casa de 
farinha e coloca-se na água com casca ou raspada. No dia seguinte arranca-se mais 
mandioca para por no kahbe. A mandioca pode ser descascada ou ralada no mesmo 
dia ou no dia seguinte. Após a mandioca ralada, tira-se o tucupi que dá origem à 
goma. No mesmo dia tira-se a mandioca puba da água e mistura-se com a massa 
ralada. Nesse dia a massa é recolhida e colocada aos poucos na prensa ou no tipiti, 
enquanto isso os homens vão tirar lenha para queimar embaixo do forno.

As mulheres, por sua vez, recolhem a goma que foi tirada a partir do tucupi e 
dissolvem novamente na água limpa. Depois da massa seca ela é passada na peneira 
de arumã, enquanto o forno está esquentando. A massa é jogada no forno aos 
poucos e assim torrada. A massa é mexida no começo com o tarubá (fakai); depois, 
conforme a quantidade de massa, é mexida com o rodo (hato). No mesmo dia a 
goma da tapioca é exposta ao sol, assim ela fica seca e é passada também na peneira 
de arumã. Depois, com as mãos, é modelada em forma de caroços de tapioca. Da 
mesma forma ela é torrada no forno com o tarubá e rodo.



comercialização

Geralmente a comercialização dos 
produtos da roça é feita nas cidades 
de Oiapoque e Saint Georges, com 
comerciantes conhecidos e também 
com algumas pessoas que compram 
para seu consumo. O transporte 
para a comercialização depende da 
localização das aldeias, nas margens 
dos rios ou ao longo da estrada. O 
transporte é de barco, voadeira ou 
caminhão. A produção aumenta no 
inverno, pois no verão o rio seca, o 
que dificulta o acesso às roças.

Há aldeias como o Kumenê, 
que chegam a produzir cerca de 
dez toneladas de farinha para 
comercialização nas cidades. Vendem 
aos comerciantes e às vezes trocam 
por mercadorias. Há também venda 
interna, nas aldeias maiores como 
Kumarumã, Kumenê e Manga.

produtos da mandioca

Os principais produtos são a farinha de mandioca, a tapioca e o tucupi, condimento 
apimentado, usado diariamente na culinária indígena. 

A farinha seca acompanha o peixe no caldo formando um pirão, a carne, o açaí e 
outros alimentos. A tapioca se apresenta de duas formas: em rama que serve para 
fazer beiju e tacacá e a farinha de tapioca, torrada no forno, granulada, para tomar 
café, fazer bolo e mingau.

Os Galibi Kali’na fazem um beiju diferente dos outros povos indígenas da 
região, chamado alipá, galette, em francês. A mandioca ralada é colocada no tipiti, 
onde fermenta um pouco e fica bem seca. Depois a massa é pilada e peneirada, 
produzindo uma farinha muito fina. As galettes são torradas e colocadas no telhado 
da casa para terminar de secar.

O xibé é uma bebida composta de água, farinha, sal e pimenta servida em grandes 
cuias, especialmente durante as reuniões e mutirões de trabalho. 

O caxiri é uma bebida fermentada, tradicional de todos os povos indígenas da região. Ela 
é servida em mutirões, rituais do Turé, festas católicas e nas cantarolas do pajé. É uma 
bebida que permite ficar mais alegre e entrar em contato com as entidades do mundo 
dos invisíveis. O preparo do caxiri varia entre os diferentes povos. Os Galibi Kali’na 
usam uma batatinha roxa, resultando em um vinho bem líquido e de cor avermelhada. 
Entre os Palikur a woska é feita de mandioca, batata doce e abacaxi ralados. Entre os 
Galibi Marworno o caxiri é feito com mandioca branca. 

Durante o Turé, o caxiri é considerado uma entidade, uma pessoa, convidada a participar 
dos festejos através dos cantos do pajé. Conta-se que os seres sobrenaturais possuem 
a capacidade de produzir enormes quantidades de caxiri. No mito de Icaicani, a Cobra 
Grande é levada a tomar dezenas de potes de caxiri, servidos por sua mulher, para não 
agredir o menino herói caído em seus aposentos, no mundo dos invisíveis. Durante o 
Turé, o caxiri é servido pelas mulheres de maneira ritualizada. A bebida pode também 
servir como castigo aos infratores das regras que regem o Turé, quando são obrigados a 
beber quantidades exageradas dessa bebida. Durante o Turé há o canto de pegar bebida, 
porque o caxiri é “gente” do Turé.

feira de produtos indígenas em oiapoque

A Feira é uma iniciativa que vem ocorrendo desde abril de 2019 na cidade de 
Oiapoque. Realizada mensalmente, em frente ao Museu Kuahi, a Feira reúne em 
torno de 30 produtores indígenas, que comercializam uma variedade de produtos 
da agrobiodiversidade, remédios tradicionais e artes dos quatro povos indígenas 
do Oiapoque. Os agricultores e artistas trocam experiência entre si e mostram o 
que cada um produz em suas aldeias.

A Feira nasceu de uma demanda antiga dos povos indígenas por um local próprio 
para venda direta de seus produtos. Foi idealizada pelos Agentes Ambientais 
Indígenas e concretizada pela parceria entre organizações governamentais 
(FUNAI, RURAP, Prefeitura Municipal), não-governamentais (Iepé, TNC), e 
indígenas (CCPIO, AMIM, Museu Kuahi).

A iniciativa foi reconhecida oficialmente em dezembro de 2019 pela lei municipal 
nº 003/2019 que institui a Feira de Produtos Indígenas no município do Oiapoque.

No período da pandemia da Covid-19, a feira foi adaptada para um formato de 
“cesta delivery”, com o objetivo de evitar a contaminação e mitigar impactos na 
economia dos povos indígenas. Foi retomada no mês de setembro/2021 e passa a 
acontecer de forma regular todo mês.

etapas da produção da mandioca

1 roçagem 

julho/agosto (início da seca)

2 derrubada 

setembro

3 queimada 

outubro

4 coivara 

novembro

5 seleção  das manivas 

novembro/dezembro

6 seleção  das manivas 

dezembro (início das chuvas)

7 capina 

julho/agosto/setembro | março/abril

8 colheita 

outubro/novembro/dezembro

m
a

r
c

el
a
 Je

a
n

Ja
c

q
u

es


