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Resumo 

O projeto Maní do time Enactus da Universidade Federal do Ceará (UFC) pretende otimizar o 

processo produtivo em casas de farinha, contribuindo para a segurança e ergonomia na rotina 

de trabalho. Além disso, o projeto tem como finalidade o reaproveitamento do resíduo gerado 

na etapa de prensagem da mandioca em uma casa de farinha: a manipueira. Nesse contexto, o 

presente relato busca explicar, a partir da vivência de um membro do time Enactus UFC, 

como a comunicação entre diversas áreas do conhecimento juntamente à experiência de 

estudantes de laboratórios são dois aliados importantes para o desenvolvimento do projeto em 

questão. 
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Abstract 

The Maní project of the Enactus team of the Federal University of Ceará (UFC) aims to 

optimize the production process in flour houses, contributing to safety and ergonomics in the 

work routine. In addition, the project has as purpose the reuse of the residue generated in the 

pressing stage of cassava in a flour house: the manipueira. In this context, the present report 

seeks to explain, from the experience of a member of the Enactus UFC team, how the 

communication between several areas of knowledge coupled with the experience of 

laboratory students are two important allies for the development of the project in question. 

 

Key-words: multidisciplinarity; laboratory experience; manipueira; environmental indicator; 

flour house.   
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INTRODUÇÃO 

 

Sou membro do Time Enactus UFC há quase um ano e, atualmente, faço parte de dois 

projetos de empreendedorismo social: Maní e Caleidoscópio. Ademais, também sou estudante 

de Engenharia Ambiental e, como qualquer outro estudante de engenharia, possuo várias 

disciplinas teóricas na matriz curricular, porém muitas vezes não há a aplicação delas na 

prática, numa comunidade, por exemplo. Esse foi um dos motivos que me fez querer 

participar do processo seletivo do time Enactus UFC e procurar saber e entender mais sobre 

empreendedorismo social.  

   

Em todo esse tempo como enactor pude perceber o quão importante é a 

multidisciplinaridade que a Enactus proporciona aos times que fazem parte dessa rede. Na 

prática, quando os alunos de cursos distintos se reúnem para explanar acerca de uma 

determinada dificuldade ou situação, a elaboração de uma solução mais abrangente e empática 

torna-se mais fácil, pois é obtida uma visão mais geral do problema. No projeto Maní, por 

exemplo, conhecimentos de diversas áreas como: Engenharia, Agronomia e Química são 

necessárias para o andamento do mesmo.  

 

Mas do que se trata o projeto Maní? O Maní consiste em um projeto de 

empreendedorismo social desenvolvido por estudantes da Universidade Federal do Ceará que 

vem sendo aplicado numa comunidade de Pacajus, no estado do Ceará, com o intuito de 

melhorar a qualidade de vida e aumentar a renda dos beneficiários, por meio da otimização do 

processo produtivo da casa de farinha e do reaproveitamento da manipueira, o que contribui 

para a segurança e ergonomia na rotina de trabalho. 

 

E o que é a manipueira? A manipueira, num primeiro momento, é um resíduo líquido 

tóxico, devido, principalmente, à sua elevada carga orgânica, sua alta concentração de cianeto 

e uma quantidade significativa de nitrogênio amoniacal. Este resíduo é gerado na etapa de 

prensagem da mandioca de uma casa de farinha e a grande preocupação é com sua destinação 

final, pois muitas vezes ele é descartado no solo ou manancial mais próximo, poluindo-os. Por 

isso, está sendo estudada a construção de um tanque com o intuito de armazená-la, para 
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depois de: sedimentada, fermentada, analisada e testada, nessa ordem, ser reaproveitada e, por 

fim, produzir biofertilizante, sabão e molho de pimenta.  

 

Com base nisso, o Maní é visto como um projeto multidisciplinar, pois trata de 

inúmeras questões como gerenciamento de riscos, gestão ambiental, estratégias de venda e 

análises físico-químicas. Portanto, para tal iniciativa se faz necessário estudantes com 

graduação em diversos campos do conhecimento e, neste momento, estão presentes 12 cursos 

de graduação ou mestrado distintos: Agronomia, Zootecnia, Engenharia Ambiental, 

Engenharia Mecânica, Química, Farmácia, Moda, Engenharia de Alimentos, Engenharia 

Elétrica, Engenharia Civil, Biotecnologia e Oceanografia (mestrado no Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFC). 

 

O Maní, hoje, é dividido em 4 coordenadorias: tanque, sabão, biofertilizante e molho 

de pimenta. A multidisciplinaridade pode ser exemplificada a partir delas. Primeiramente, por 

parte da coordenadoria do tanque, será construído um reservatório para o armazenamento 

correto da manipueira, necessitando, portanto, de conhecimentos das áreas de engenharia para 

arquitetar projetos do mesmo e do sistema que irá conectá-lo ao ponto onde a prensa libera a 

manipueira. A coordenadoria do tanque também é responsável pela ergonomia da atividade 

laboral e pelos equipamentos de proteção a serem utilizados pelos colaboradores do projeto, 

utilizando conhecimentos de Higiene Industrial e Segurança do Trabalho.  

 

Em seguida, temos os subprodutos já citados anteriormente. O sabão, no momento, 

passa por análises nos laboratórios de química, onde suas propriedades e componentes ativos 

estão sendo caracterizados por meio de testes qualitativos e quantitativos. O biofertilizante 

passará por análises nos laboratórios da agronomia, onde teremos uma análise sobre seus 

componentes, seu impacto no solo e em possíveis culturas. O molho de pimenta precisará 

passar por análises de qualidade na área de alimentos antes de ser comercializado. 

 

Ademais, a comercialização dos subprodutos tem como objetivo a geração de renda à 

comunidade e, para isso, o time precisará transmitir seus conhecimentos recém-adquiridos 

sobre vendas e finanças, visando a aplicação no projeto. 
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Dessa maneira, é concedido aos discentes um aprendizado mais condizente com a 

realidade do mercado profissional e das comunidades, ao possibilitar a interação entre alunos 

de diferentes cursos, para a resolução de um problema em comum, intensificando o senso de 

trabalho em equipe. 

 

EXPERIÊNCIA EM ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

Durante a execução do Maní foi observado pelo time que, apesar dele ter um viés mais 

ambiental do que socioeconômico, seu indicador ambiental (volume de manipueira 

reutilizada) representava pouco daquilo que realmente queremos para o projeto. Portanto, foi 

estudada a inclusão de outros indicadores, tais como a caracterização do solo e do lençol 

freático após efetuar o armazenamento correto da manipueira. 

 

Para tais demandas é indispensável realizar algumas análises laboratoriais da 

manipueira que estão sendo feitas nos laboratórios da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

com a ajuda de professores da Química, da Agronomia e da Engenharia Ambiental. Nesse 

contexto, a experiência em análises laboratoriais dos estudantes que fazem parte do time 

Enactus UFC, seja ela como bolsista de iniciação científica ou monitor de laboratório, 

contribui positivamente para o progresso do Maní.  

 

Realmente, os alunos que já tiveram contato com alguns procedimentos experimentais 

ou análises de medição de pH, testes para taninos, flavonoides e saponina são de grande ajuda 

na compreensão e interpretação dos resultados dessas e outras análises, de maneira a repassar 

e explicar o porquê deles ao time, sejam eles positivos ou negativos, para o projeto em 

questão. 

 

Além disso, foi visto que a manipueira pode ser utilizada como um substrato útil para 

a produção de biogás. Portanto, além de reaproveitá-la para fazer subprodutos é possível 

reaproveitá-la para economizar o gás de uso doméstico e que é utilizado no processo 

produtivo da farinha. Essa outra alternativa de reaproveitamento da manipueira está sendo 

estudada pelos membros do projeto para que depois possa ser testada nos laboratórios da 

universidade. 
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Nesse ínterim, enquanto bolsista de iniciação científica há quase um ano pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) no Laboratório de 

Saneamento (LABOSAN) da UFC, ajudo doutorandos em suas pesquisas, por meio da 

realização de análises físico-químicas de esgoto sanitário e através da revisão bibliográfica a 

respeito do tema investigado por eles. Mediante essa experiência, tenho a oportunidade de 

tirar dúvidas com mestrandos e doutorandos da área de saneamento sobre como proceder 

corretamente as análises de água do lençol freático situado abaixo da casa de farinha e sobre 

como é feita a produção de biogás em Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente com Manta 

de Lodo (UASB) de maneira que tais conhecimentos possam ser aplicados no projeto Maní. 

 

Outrossim, a partir da experiência laboratorial e das visitas à comunidade, foi possível 

notar uma aproximação entre os conhecimentos científico e tradicional, o que permitiu ambos 

convergirem para o avanço do projeto. 

 

Por exemplo, a farinhada, prática muito comum nas comunidades cearenses 

tradicionais, é a transformação da mandioca em farinha ou em goma fresca ou torrada. De 

fato, no interior do estado do Ceará, elas ainda se reúnem para produzir farinha, beiju e 

tapioca, seguindo a tradição das casas de farinha. Porém, com o avanço tecnológico, as 

farinhadas artesanais populares no sertão estão cada vez mais escassas por conta da sua baixa 

produtividade e de seu custo maior.  

 

Apesar de não serem mais tão populares, as farinhadas ainda possuem forte 

identificação com a população sertaneja e, nos municípios onde acontecem, são apreciadas 

pelos moradores locais.  Portanto, as farinhadas que ocorrem na casa de farinha de Pacajus é 

um conhecimento tradicional que quando trabalha em conjunto com o conhecimento 

científico que nós estudantes tentamos repassar, conforme vamos aprendendo, otimiza o 

processo produtivo da farinha e impede que essa tradição seja esquecida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao decorrer deste relato foi observada a importância da comunicação entre diversas 

áreas do conhecimento e o que ela representa para a realização de um projeto de 

empreendedorismo social, como o Maní. Tal multidisciplinaridade, torna-se, portanto, uma 

ferramenta valiosa para a elaboração e implantação de um projeto, pois permite à equipe a 

análise de um determinado problema, sob a visão de diversas expertises, a fim de chegar à 

uma solução mais abrangente e inclusiva. 

 

Sobre a divisão das coordenadorias, foi possível perceber que a partir dela os 

estudantes puderam se sentir mais à vontade no projeto, porque, agora, eles estão trabalhando 

e pesquisando sobre temáticas parecidas com a de seu curso de graduação ou mestrado, 

contudo sem deixar de lado o contato com as outras coordenadorias. 

 

Ademais, vale ressaltar que a experiência adquirida em laboratórios por membros do 

time, facilita o entendimento da equipe para com as análises provenientes do solo, da 

manipueira e da água e a interpretação dos resultados das mesmas. Dessa forma, é possível 

aprimorar os indicadores ambientais do Maní mais rapidamente, à medida que esse 

conhecimento é repassado ao time.  

 

Além disso, faz-se relevante destacar que o conhecimento científico adquirido das 

experiências laboratoriais, quando trabalha em conjunto com o conhecimento tradicional que 

é repassado de geração para geração, fomenta o desenvolvimento do projeto relacionado, 

como é o caso do Maní, e resgata a cultura de uma atividade milenar. 

 

Por fim, acredito que para aqueles estudantes que se sentem incomodados com a 

situação que vivem, com os problemas de uma comunidade e querem aplicar a teoria que 

aprende em sala de aula na prática, o ingresso no time Enactus de sua universidade é uma 

ótima oportunidade para tal. 


