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Resumo 

Conduziu-se este trabalho com o objetivo de analisar a viabilidade econômico-financeira de 

um projeto de investimento em produção e comercialização de tijolos a partir do resíduo da 

mandioca em uma casa de farinha familiar do Ceará. O objetivo da análise é determinar a 

viabilidade da comercialização desse novo produto. Os resultados analisados, mostraram que 

a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Valor Presente Líquido (VPL) do projeto não 

apresentaram valores atrativos para diferentes Taxas Mínimas de Atratividade (TMA), sendo 

que nesse caso, os VPLs seriam respectivamente R$ 70,43, R$ -39,51 e R$ -195,66 e a TIR de 

0%. Portanto, a produção de tijolos com os investimentos necessários a partir da manipueira é 

financeiramente inviável na casa de farinha em que a análise foi concebida. 

 

Palavras-chave: (Análise de viabilidade econômico-financeira. Manipueira. Fábrica de 

tijolos.) 

 

Abstract 

The objective of this study was to analyze the economic and financial feasibility of an 

investment project in the production and commercialization of bricks from the cassava residue 

in a family flour house in Ceará. The objective of the analysis is to determine the feasibility of 

the commercialization of this new product. The results showed that the Internal Rate of 

Return (IRR) and Net Present Value (NPV) of the project did not present attractive values for 

different Minimum Attractiveness Rates (TMA), in which case the NPVs would be R $ 70 , 

43, R $ -39.51 and R $ -195.66, and the IRR of 0%. Therefore, the production of bricks with 

the necessary investments from the manipueira is financially impracticable in the flour house 

in which the analysis was conceived. 
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INTRODUÇÃO 

Na Região Nordeste, a mandiocultura é considerada uma das principais atividades 

econômicas, sendo necessário trabalhar cada vez mais a sua rentabildade, tornando-a uma 

alternativa de sustentabilidade na região. Logo, necessário se faz conduzi-la sob uma visão 

empresarial, uma vez que, em um mundo de economia globalizada, é imprescindível se 

profissionalizar na atividade, para ser competitivo (Os produtos da manipueira, 2015). 

O uso de técnicas corretas de manejo nas casas de farinha pode ser útil para o 

aproveitamento da manipueira e constitui uma oportunidade de negócios e mais uma 

alternativa de geração de renda para os agricultores familiares e micro e pequenos produtores 

rurais. Além disso, a manipueira é geralmente despejada no ambiente e essa substância pode 

causar sérios prejuízos ao ecossistema. 

 

OBJETIVOS 

Posto isso, o presente artigo tem por objetivo apresentar uma análise da viabilidade 

econômico-financeira de um projeto de investimento em produção e comercialização de 

Tijolos a partir do resíduo da mandioca em uma casa de farinha familiar do Ceará, sob a 

perspectiva de caracterizar esse projeto como rentável ou não rentável com análise da TIR e 

do VPL. Este trabalho restringe-se ao estudo da exploração de mandioca pela chamada 

agricultura familiar, ou seja, pelo pequeno produtor rural 

 

METODOLOGIA 

Quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa enquadra-se em um estudo de caso, 

com pesquisa exploratória de abordagem quantitativa, visto que busca a viabilidade 

econômico-financeira de um projeto de investimento em produção e comercialização da 

manipueira resíduo adquirido do processamento da mandioca no sistema produtivo da farinha 

de mandioca. Dessa forma, foi realizado uma pesquisa em material bibliográfico, realizadas 

observações e coletas de dados in loco com utilização de dados numéricos em uma casa de 

farinha familiar em Pacajus-CE. Neste trabalho fez-se o uso do software Excel sendo 

realizadas as seguintes análises: VPL, e TIR do investimento. Via tais métodos, a pesquisa 

buscou avaliar se a produção de tijolos para comercialização através da manipueira pelos 

microempreendedores seria viável financeiramente. 
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A manipueira e o processo produtivo de tijolos 

A manipueira, resultante da água residual do processamento, constitui-se no resíduo 

líquido mais importante, representando em média 30% da matéria prima processada, quando 

consideramos a produção de farinha de mandioca. (Os produtos da manipueira, 2015). 

O projeto foi conduzido em uma casa de farinha localizada em Pacajus no Ceará com 

280 ha disponíveis para plantação. Todo o cultivo da matéria prima utilizada é realizado pelos 

15 trabalhadores participantes do processo produtivo da farinha de mandioca utilizando 

maquinas de esforço manual e automáticas. A produção por hectare no estado é bastante 

elevada chegando a 4% da produtividade tonelada de área plantada/ hectare anual brasileira, 

baseando-se em dados históricos produtivos da embrapa (2017), tornando o Ceará o 8º estado 

no ranking de monitoramento e diagnóstico anual da cultura de mandioca. 

As etapas do processo de transformação das raízes de mandioca para obtenção de sua 

farinha estão representadas no fluxograma da Figura 1. 

Figura 1- Fluxograma do Processo de transformação da mandioca. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Contudo, esses índices produtivos não refletem a eficiência da performance dos 

rendimentos do agricultor cearense (kg/ha) de mandioca colhida, devido as grandes áreas de 



 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

cultivo que não são tratadas com os devidos cuidados, sazonalidade do clima cearense e falta 

de tecnologia de ponta no processo produtivo.  

Os trabalhadores da casa de farinha exploram o cultivo da matéria prima mandioca 5 

dias por semana de terça a sábado todos os meses do ano.  

A grande vantagem do processo de fabricação de tijolos com manipueira é ser 

ecologicamente correto, pois não consome água, nem há necessidade de ir ao forno, 

economizando importantes recursos naturais.  

Os programas governamentais de construção de moradias e obras de infraestrutura 

sinalizam um crescimento do setor superior ao do PIB nos próximos anos. Ou seja, o mercado 

será ascendente nos próximos anos. O que ajuda a entrada de novas empresas no ramo. 

A estrutura necessária para o projeto são 3 setores: de preparo, descanso e 

armazenamento. No de preparo é onde a manipueira será processada junto a argila, após o 

procedimento a massa obtida será depositada em formas artesanais de madeira de dimensões: 

comprimento 21 cm; largura 10,5 cm; e altura de 6cm como expostas na figura 2. Na área de 

secagem/descanso é onde os tijolos secam de modo natural pela exposição das peças em ar 

ambiente, em um galpão coberto, podendo ser isento de paredes laterais, expostos por 48  

horas resultando em peças de 1.710Kg cada. Por fim, uma área de estocagem e expedição 

armazena as peças prontas e permite o carregamento em caminhões para o despacho em seu 

destino. 

Figura 2 – Forma artesanal de madeira para fabricação dos tijolos 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

O tanque que permitirá o armazenamento da manipueira após o prensamento não 

será considerado como investimento na análise, visto que um projeto de empreendedorismo 
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social o projetou de acordo com as especificações necessárias e o doará a casa de farinha em 

questão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Mandioca processada 

A Figura 3 apresenta a produção da mandioca processada no ano de 2018 na casa de 

farinha em Pacajus. 

Figura 3- Mandioca Processada no ano de 2018 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Como é possível perceber na Figura 3 a mandioca processada concentra dos meses 

de fevereiro a julho no ano em questão a maior produção. O pico de produtividade foi no mês 

de maio, e nos meses de outubro a dezembro os índices apresentaram os menores valores 

devido ao clima nesse período que prejudica a produção. 

Produção da manipueira 

A Figura 4 apresenta a produção de manipueira no ano de 2018 na casa de farinha 

em Pacajus 
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Figura 4 - Produção de Manipueira no ano de 2017 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Nota-se que o gráfico da figura 2, comporta-se de forma semelhante ao gráfico da 

figura 1. Visto que o volume de manipueira em litros corresponde a 30% da mandioca 

processada em toneladas. 

Análise econômica 

Para estimar a viabilidade econômica do investimento as seguintes considerações 

foram tomadas: 

 A manipueira produzida pela recuperação seria transformada em tijolos, os quais 

seriam produzidos e vendidos até o fim do mês no qual ocorreu a produção; 

 O resíduo originado do processamento é composto por aproximadamente 30% da 

mandioca tratada, ou seja, 1 tonelada de mandioca equivale a 300L de manipueira; 

 O investimento necessário é:  a construção de um galpão com área total de 250 m² com 

área coberta de 100 m² estruturado para os três setores de produção no valor de R$ 2500, uma 

Betoneira 150L Prime Monofásica 1/2CV 220V, que consiste em um total de R$ 1200. 

 Depreciação da betoneira de 25% a.a. totalizando R$ 25,00/mês sendo descontado 

mensalmente no fluxo de caixa; 

 Depreciação do galpão com valor residual de 20% e vida útil de 20 anos totalizando 

R$ 8,34/mês sendo descontado mensalmente no fluxo de caixa.  

 A produção dos tijolos necessita da mão de obra de três funcionários pelo período de 

15 dias no mês, atuando durante dois turnos; 
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 Carga tributária:  Por se tratar de micro empreendimento atuando de forma informal, 

nem Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); nem Imposto 

de Renda (IR); e Imposto sobre o Produto Industrializado (IPI) foram levados em conta na 

base de cálculo; 

 A demanda de produção da casa de farinha não utiliza toda a mão de obra disposta, 

havendo meses em que a colheita e o processo produtivo acarretam em dias de trabalho 

ociosos. 

Em posse dos dados coletados e das considerações anteriores, foi montado o fluxo de 

caixa levando em conta as entradas da comercialização dos tijolos crus por R$ 400 o milheiro 

com um custo para produção de 20 tijolos de R$ 2,00 decorrente da compra de argila para 

preparação do tijolo e da energia gasta na produção com um custo médio para produção de R$ 

311,53 por mês. 

Tabela 1 – Quantidade de mandioca processada e de manipueira e sabão produzidos 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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Tabela 2 – Fluxo de caixa 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Nota-se na Tabela 2, que nos meses de outubro a novembro houve uma redução no 

lucro, em decorrência dos picos de colheita causados pelas diferentes estações climáticas 

propícias a colheita. Os custos representados na tabela se referem aos custos variáveis de 

compra dos insumos para a produção do tijolo e fixos proporcionais a quantidade de resíduo 

recolhido. 

Com a visualização dos dados dispostos na Tabela 2, o investimento gera uma receita 

positiva, mesmo que sútil. Para dar mais confiança ao estudo, foram ainda realizadas as 

análises referentes ao fluxo de caixa que seguem necessárias para o cálculo do VPL e TIR no 

software Excel. Para isso, foi utilizado o algoritmo representado na equação (1). 

=VPL(TMA; 240; 336; 355,2; 372; 374,4; 372,8; 369,6; 344; 304; 239,2; 231,2; 601,2) + (-

4070,00) 

No VPL verifica-se se os fluxos são suficientes para pagar o capital investido e se 

proporcionará a TMA requerida. Como não tivemos especificações de qual a TMA do micro 

negócio, a partir do fluxo projetado foi estimado os VPLs em função de várias TMAs, como 

pode ser observado na Tabela 3. Nessa projeção notou-se que o projeto só era viável em uma 

condição, na TMA de 1% a.a. enquanto nas de 5% e 10% a.a. não apresentou viabilidade. 

Dessa forma, em termos financeiros o projeto só se apresenta viável com TMA de 1% ao ano, 

mesmo assim com ressalvas, devido ao pequeno valor de retorno que o projeto dará. Cada 

TMA foi convertida para ao mês, obtendo-se respectivamente 0,08% a.m, 0,4% a.m e 1% 

a.m. 
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Tabela 3 - VPL do projeto em função da TMA 

TMA [% a.a.] VPL [R$] 

10 -195,66 

5 -39,51 

1 70,43 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Já para encontrar a Taxa Interna de Retorno, no software Excel, fez-se uso da 

equação (2). 

=TIR(-4070; 240; 336; 355,2; 372; 374,4; 372,8; 369,6; 344; 304; 239,2; 231,2; 601,2, TAM)  

O valor da TIR do projeto foi de 0% a.m., uma taxa baixa, indicando um 

investimento não rentável em termos financeiros. Por ter sido menor que a Taxa Mínima de 

Atratividade relacionada, o investimento não é economicamente atrativo pois seu retorno é 

superado pelo retorno de um investimento com o mínimo de retorno já definido. 

Considerando o mesmo fluxo, não se fez necessário o cálculo do Payback Time, já 

que o investimento não apresentou viabilidade na análise da TIR. 

 

CONCLUSÃO 

O estudo apontou que tecnicamente não seria possível o melhor aproveitamento do 

resíduo da mandioca para fabricação de Tijolo com as variáveis analisadas. Para tanto, o 

investimento seria de um galpão com área total de 250 m² estruturado para os três setores de 

produção no valor de R$ 2500 e uma Betoneira 150L Prime Monofásica 1/2CV 220Vl de R$ 

1200 para o processo de mistura da argila com a manipueira. Esse investimento geraria uma 

Taxa Interna de Retorno (TIR) para o período de 12 meses de 0% a.m, ou seja, ele geraria 

uma taxa inferior às TMAs 0,08% a.m, 0,4% a.m e 1% a.m, o que nos leva a concluir que 

pelo indicador TIR o investimento é inviável.  

Mesmo com esses resultados da TIR, o Valor Presente Líquido (VPL) do projeto 

apresentou um valor positivo para TMA de 1% a.a, ainda que com um valor inferior ao 

necessário para um bom rendimento financeiro. Enquanto, nas taxas de TMA de 10% a.a. e 

5% a.a. apresentou valores negativos, inviabilizando o projeto imediatamente. O fluxo de 

caixa do projeto foi contabilizado mensalmente, necessitando da conversão de cada TMA de 

anual para mensal. Os VPLs calculados para cada TMA mensal foram respectivamente R$ 
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70,43, R$ -195,66 e R$ -35,91. Portanto, de acordo com os parâmetros do estudo, a 

recuperação da manipueira para fabricação e comercialização de tijolos eco sustentáveis em 

termos financeiros com as variáveis citadas se torna inviável economicamente. 
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