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Com o anseio de realizar trabalhos em assentamentos rurais, o time Enactus UFU 

procurou a sede em Uberlândia do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra), que é o órgão que possuía as informações necessárias para mapearmos assentamentos 

e outras comunidades. Depois de algumas reuniões, foram definidos os assentamentos com 

possibilidade de implementação de um projeto. Nesse processo conhecemos o assentamento 

Rio das Pedras e notamos uma grande possibilidade de estabelecer uma relação de confiança 

com a comunidade e, dessa forma implementar um projeto. 

Em pesquisa descobrimos que a ocupação da fazenda Rio das Pedras foi a primeira 

ocupação de terra realizada pelo Movimento de Luta pela Terra – MTL, no município de 

Uberlândia em 1997. O assentamento rural Rio das Pedras fica a 27 km da cidade de 

Uberlândia. Possui aproximadamente 1.909 hectares em sua totalidade, divididos em 87 lotes 

em que 85 famílias estão estabelecidas. Os assentados possuem fontes de renda diversas, 

vivendo alguns da agricultura convencional e orgânica e também da pecuária.  

São famílias de baixa renda, engajadas na política do local, realizando assembleias 

mensais com ampla participação dos assentados. Além disso, é uma comunidade com espírito 

de coletividade que organiza eventos de integração periódicos. 

Intensificamos as visitas no Rio das Pedras e nosso principal contato foi a dona Maria 

Jesuína, que é uma das lideranças do assentamento e esteve presente desde o início da tomada 

de posse da fazenda. Ela nos relatou sobre o histórico de luta que ela e os assentados tiveram, 

das relações de poderes existentes, da relação com pessoas externas à comunidade, das 

demandas existente no assentamento e das oportunidades que eles tinham em desenvolver. 

Diante das informações coletadas com a dona Maria e com outros assentados, identificamos 

as possibilidades de como auxiliar a comunidade. 

 

“O pessoal chegou bem animado e com vontade de fazer a fábrica 

funcionar. A gente estava precisando desse estímulo para poder tocar de vez 

a fábrica e acredito que com a Enactus UFU isso será possível. ” (Maria 

Jesuíta, 2016) 
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Diante do processo de coleta das informações descobrimos a existência de uma fábrica 

de farinha de mandioca, que estava desativada há mais de sete anos no assentamento. Ela foi 

transferida de outro assentamento rural em uma iniciativa conjunta dos governos federal, 

estadual e municipal. Todavia, houve um erro de planejamento e não consideraram pontos 

importantes na implementação, tais como a inexistência de conhecimento técnico, operacional 

e de gerenciamento dos assentados, e a falta de regularização jurídica e sanitária da fábrica. 

Após alguns testes realizados na fábrica, foi possível observar uma série de reparos e 

adaptações que poderiam ser feitas, tanto na estrutura, quanto no maquinário já existente. 

Além disso, os assentados relataram que participaram de outras iniciativas para promover o 

funcionamento da fábrica que não obtiveram sucesso, e assim identificamos a necessidade, de 

capacitá-los na área de gestão, para garantir a longevidade do empreendimento. Percebemos 

também a importância de trabalhar na regularização da cooperativa que cuidará da fábrica, 

uma vez que, apesar desta instituição existir, nunca foi devidamente regularizada. 

Logo, o projeto consiste em garantir o funcionamento da fábrica de farinha de 

mandioca de forma sustentável, permanente e de acordo com as normas jurídicas e de 

vigilância sanitária e auxiliar a Cooperativa Agropecuária dos Produtores Familiares Rio das 

Pedras (CAPFARP) a gerir a agroindústria já existente no assentamento e, desta forma, 

promover o desenvolvimento socioeconômico da comunidade. 

Sendo as metas complexas, o projeto conta com o apoio de entidades da Universidade 

Federal de Uberlândia, sendo elas a ConsultEQ, empresa júnior do curso de Engenharia 

Química, a CONTEAGRO, empresa júnior do curso de Agronomia, a META, empresa júnior 

da Faculdade de Engenharia Mecânica, a Apoio Consultoria, empresa júnior do curso de 

Administração, a MAGNA, empresa jurídica júnior do curso de Direito e o PET Economia. 

Após perceber as necessidades do projeto iniciamos um processo de análise do solo 

para identificar as especificidades locais e, dessa forma, eleger o tipo de mandioca ideal para 

uma produção mais eficiente. Aos produtores do assentamento que fazem parte do projeto, a 

Conteagro, empresa júnior do curso de Agronomia, realizou um acompanhamento individual 

para que a produção da matéria-prima da fábrica seja sustentável e eficiente.  

O time Enactus UFU se propôs a qualificar os membros da CAPFARP à gerir a 

agroindústria. Em parceria com Programa de Educação Tutorial do Instituto de Economia 

 (PET-Economia), foi proporcionado um curso de capacitação em finanças pessoais e 

empresariais que visou empoderar a comunidade na gestão da fábrica de maneira sustentável e 

independente. 
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O projeto ainda se propõe regularizar formalmente a cooperativa e buscar a 

certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em parceria com a 

empresa júnior do curso de Direito, a Magna ; pesquisar e desenvolver técnicas para aumentar 

a eficiência do processo produtivo da fábrica; implementar políticas de segurança no trabalho; 

realizar a manutenção do maquinário, em parceria com a Meta, empresa júnior do curso de 

Engenharia Mecânica; desenvolver técnica de manejo dos resíduos gerados na produção. 

Durante nosso primeiro contato com a produção de farinha, notamos que existia um 

grande desperdício de água em seus procedimentos, além disto, eram gerados resíduos sólidos 

de casca de mandioca que não são aproveitados. Pensando nisso, em parceria com a empresa 

júnior Consulteq, do curso de Engenharia Química, estão sendo elaborados planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos. Com isto, será possível otimizar a 

produção, gerando novos produtos como adubo formado a partir das cascas de mandioca e 

polvilho, feito a partir do resíduo líquido da mandioca que é gerado durante o umas das 

técnicas do processo produtivo. 

Constatou-se que o produto final da fabrica, a farinha de mandioca tipo biju, não tinha 

apresentação visual nem rotas para ser comercializado pela cooperativa. Em parceria com a 

empresa júnior da administração Apoio Consultoria, foi  elaborado o Plano de 

Sustentabilidade da fábrica, que visa auxiliar no crescimento sustentável da Agroindústria no 

assentamento e no estabelecimento dos canais de escoamento da farinha produzida. 

Além de atuarmos na fábrica, é de suma importância para o time Enactus UFU que os 

moradores da comunidade rural Rio das Pedras mantenha um relacionamento de confiança 

conosco, logo, estamos sempre em busca de intervenções que possibilitem unir a população 

local com projeto. No final de cada workshop desenvolvido por nossos parceiros, 

promovemos coffe breaks com a vontade construir um ambiente saudável de diálogo também 

com os parceiros, onde houvesse trocas de experiências e o fortalecimento do nosso laço.   

Em comemorações como festa junina e dia das crianças o projeto também realizou 

parceria com a empresa  Junco que forneceu para subsidiar o entretenimento da comunidade 

os brindes para as crianças. Nas duas festas as brincadeiras foram desenvolvidas para criar um 

contato maior com as crianças e adolescentes, uma parte da comunidade que não tínhamos 

relacionamento por muitas vezes não fazerem parte das atividades técnicas demandadas pela 

fábrica. 

O projeto achou relevante na atual fase de nossas atividades fazer acontecer uma 

produção experimental em companhia com a comunidade do assento. O entendimento 

original era de passar o dia com os assentados e, como já mencionado, consolidar nossa união 
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com eles, como também,  dar encorajamento as pessoas envolvidas, tanto do assentamento 

como também do projeto. 

De modo impressionante, atingimos resultados não perseguidos que, agora, norteiam 

nosso plano ação. Reconhecemos que apesar dos maquinários existentes na fábrica de farinha 

de mandioca, muito dos encargos da cooperativa são executados à mão, o que carece de  

excessivo esforço físico dos trabalhadores, sendo a maior parte composta por mulheres de 

idade.  

Analisou-se, mais uma vez, o desaproveitamento da água empregada e dos substratos 

da mandioca, o que ocasiona perdas e de modo consequente despesa. Similarmente, foi 

testemunhado desarranjos mecânicos e imprecisões no maquinário o que contribui para o 

desperdício do produto e  contrariedade para a gestão de meios e materiais.  

Em Novembro de 2016, o projeto Farinha Minha foi reconhecido pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) em seu informe por propagar um dos Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Estabelecidos no ano de 2016 no, os ODS são 

indicadores para alcançar um mundo sustentável até 2030. Entre os objetivos elencados pela 

ONU está a promoção de uma agroindústria sustentável, elemento no qual o projeto recebeu 

destaque 

 

Considerações finais 

 

Em se tratando dos pilares da Enactus, o tripé de sustentabilidade econômica, social e 

ambiental deve estar presente em todos os projetos por nós desenvolvidos, como o Farinha 

Minha. Assim sendo, o aspecto econômico está sendo trabalhado mediante a implementação 

de boas práticas de governança na associação, permitindo a constituição de uma estrutura de 

produção e comercialização da farinha de mandioca rentável e eficiente. Já o lado social é 

praticado mediante a inserção da fábrica na rotina econômica do assentamento. A vertente 

ambiental ocorre pela implementação de técnicas produtivas ambientalmente eficientes, 

incluindo a utilização racional dos insumos produtivos e reaproveitamento dos resíduos 

gerados.  

Espera-se, deste modo, que o empoderamento da cooperativa traga consigo uma 

melhoria permanente de sua situação econômica, bem como a operacionalização da produção 

da farinha de mandioca promova independência no assentamento como um todo.  

 

 


