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Resumo 

A produção da farinha a partir da mandioca no Brasil é marcada pela presença de pequenos 

produtores, tendo como base a agricultura familiar. As casas de farinhas, ambiente em que 

ocorre a transformação da mandioca no seu produto final, geralmente operam em condições 

mínimas de higiene e segurança. O projeto Maní, desenvolvido pelo time Enactus UFC, tem 

como um de seus propósitos a melhoria das condições de trabalho em casas de farinha.  Dessa 

forma, o presente relato tem o intuito de realizar um recorte acerca da situação dos 

trabalhadores na comunidade em que o projeto atua e que ações podem ser tomadas com a 

intenção de melhorar a qualidade de vida dos beneficiários, de modo que as atividades 

realizadas agreguem valor para a comunidade. 

Palavras-chave: Condições de trabalho; casas de farinha; comunidade; impacto social; 

projeto Maní. 

Abstract 

The production of flour from cassava in Brazil is marked by the presence of small producers, 

based on family agriculture. The flour houses, where the transformation of cassava in its final 

product takes place, generally operate under minimum conditions of hygiene and safety. The 

Maní project, developed by the team Enactus UFC, has as one of its purposes the 

improvement of working conditions in flour houses. Thus, the present report intends to show 

the situation of the workers in the community which the project operates and what actions can 

be taken with the intention of improving the quality of life of the beneficiaries, so that the 

activities performed add value to the community. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com uma pesquisa realizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) em 2017, o plantio de mandioca no Brasil apresenta um quadro 

relativamente estabilizado observando a evolução da área plantada entre 1990 e 2017. A 

região Norte foi a que apresentou o maior crescimento. Em 1990, totalizava 17,1% da área 

total plantada. Em 2017 já era responsável por 34,6% da área de plantio. Na contramão desse 

processo de crescimento/estabilização do plantio está a região Nordeste, que apresentou 

quedas acentuadas na área de plantio. Em 1990, 57,7% da área de mandioca plantada no país 

estava presente nessa região. Atualmente essa área é de aproximadamente 37,4%. 

A diminuição da área plantada não foi o único problema.  Enquanto a produtividade, 

que é razão entre a quantidade de mandioca produzida e a área plantada, aumentou em todas 

as regiões, no Nordeste esse percentual ficou praticamente constante.  

Diversos fatores explicam esse cenário na produção de mandioca no Nordeste. Além 

da sazonalidade do produto, que geralmente não apresenta um bom rendimento em períodos 

chuvosos, e dos longos períodos de estiagem, as técnicas empregadas pelos produtores tanto 

no plantio da mandioca como no processo produtivo da farinha são insuficientes para atender 

a demanda do mercado. Em muitas casas de farinha, o processo não é totalmente mecanizado, 

muitas etapas são realizadas manualmente, o que prolonga o tempo de obtenção do produto 

final, a farinha de mandioca. Além disso, essa atividade, em geral, não permite o crescimento 

econômico dos pequenos produtores, já que a rentabilidade do produto é bem instável. O 

preço da farinha oscila de acordo com a situação do mercado, que impõe um valor ao produto. 

Com isso, é possível que o produtor tenha prejuízos em vez de lucros. 

Além disso, existem problemas relacionados às condições de trabalho nas casas de 

farinha. Frequentemente, as condições mínimas de segurança e higiene do trabalho não são 

atendidas.  Um estudo divulgado em 2017 pela Revista de Movimentos Sociais e Dinâmicas 

Espaciais concluiu que o ambiente de trabalho nas casas de farinha em que a pesquisa foi 

realizada era precário, sendo hostil para homens e mulheres, que executavam funções 

diferentes. Além disso, não havia o atendimento às normas sanitárias, trabalhistas e 

ambientais, o que resultava na diminuição da qualidade de vida dos trabalhadores. 

O principal impacto ambiental negativo da produção de farinha ocorre na etapa de 

prensagem da mandioca. Nesse ponto, há a geração de um efluente líquido, a manipueira. Por 



 
 
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  
ENACTUS BRASIL 

conter ácido cianídrico em sua composição, esse líquido tem potencial para contaminar corpos 

d´água como rios e lençóis freáticos, além de afetar a saúde de animais e de seres humanos 

(BARROS JÚNIOR apud PACHECO, 2017). É necessário que a manipueira seja armazenada 

para que após a volatilização do ácido ela possa ser corretamente descartada. Contudo, o que 

se percebe em parte das casas de farinha é o despejo desse líquido no solo imediatamente após 

a sua geração. Além dos problemas citados anteriormente, a manipueira produz um odor 

bastante desagradável. Quando a produção de farinha se dá em um ambiente residencial, esse 

cheiro forte gera um incômodo, se tornando um problema para os produtores de farinha. 

PROJETO MANÍ 

Reconhecendo todos os problemas relacionados ao ambiente de trabalho em casas de 

farinha, o time Enactus UFC está desenvolvendo um projeto de impacto social que é capaz de 

minimizar as dificuldades enfrentadas pelos produtores de farinha.  

O projeto atualmente atua em três eixos de modo que futuramente os trabalhadores 

da casa de farinha em que o projeto atua sejam impactados de forma econômica, ambiental e 

social. 

Com a reutilização da manipueira, que pode ser usada para diversos fins como 

biofertilizante e inseticida, o projeto pretende melhorar as condições financeiras dos 

trabalhadores das casas de farinha através da venda desses produtos. A reutilização desse 

líquido diminui o impacto negativo ambiental causado pela manipueira. Assim, tanto o 

objetivo econômico como o ambiental do projeto podem ser alcançados.  

Contudo, também é necessário melhorar as condições de trabalho nas casas de 

farinha, de modo que o projeto tenha um impacto social. A avaliação de como um time 

Enactus pode atuar na melhoria das condições de trabalho a partir da análise de necessidades 

da comunidade, focando nas condições de saúde, segurança e higiene do trabalho é o tema 

central desse relato de experiência. 

A COMUNIDADE DE CURIMATÃ EM PACAJUS-CE 

O projeto Maní atua na cidade de Pacajus, situada a aproximadamente 55 km da 

capital do Ceará, Fortaleza. A casa de farinha apresenta atualmente 15 trabalhadores, que 

atuam no transporte e no descascamento da mandioca, bem como no processo de prensagem, 

peneiramento e torração da farinha. O time Enactus UFC, desde as primeiras visitas, foi bem 
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acolhido pela comunidade. Eles sempre estavam dispostos a mostrar repetidas vezes todo o 

processo produtivo a cada vez que um membro do projeto estava visitando a comunidade pela 

primeira vez. 

Entretanto, era possível perceber que as condições de trabalho não eram favoráveis, 

que certamente eles não tinham uma boa remuneração e que estavam conformados com 

aquela realidade de modo que não tinham perspectivas de mudança. Infelizmente, essa 

situação é bem comum no ambiente rural. Condicionados a uma realidade que muitas vezes 

parece imutável, os trabalhadores tem um único objetivo de ter uma renda suficiente para se 

alimentar. Esse pensamento faz muito sentido, inclusive ele embasa a teoria de Maslow, que 

afirma que um indivíduo só pode perseguir suas realizações pessoais depois de resolver suas 

necessidades mais básicas. 

Assim, o time Enactus UFC começava sua trajetória em uma comunidade que, apesar 

de muito acolhedora, dava indícios de desmotivação, não tendo perspectivas com o projeto. 

Foi necessário avaliar bem o que a comunidade percebia como prioridade. Isso foi feito de 

maneira muito natural, através de relatos dos beneficiários. 

AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA CASA DE FARINHA 

A cada visita, na medida em que o time se aproximava da comunidade, começaram 

as análises acerca das condições de trabalho da casa de farinha. Entender os riscos à saúde e à 

segurança dos trabalhadores era importante para saber como o time poderia atuar na melhoria 

dessas condições. Assim, utilizando como base o manual de referência para casas de farinha, 

criado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em 2006, 

contendo boas práticas na fabricação, ergonomia e saúde e segurança do trabalho, o time 

elaborou uma planilha contendo todos os pontos relevantes relacionados a essas temáticas. A 

cada visita era necessário definir as prioridades a serem observadas. Em uma visita, por 

exemplo, era verificado qual era o tratamento dado às cascas da mandioca. Em seguida era 

comparado o que foi percebido na visita com o que o manual estabelecia de modo que se 

iniciasse o planejamento acerca de como eliminar ou atenuar os problemas que eram 

observados. 

Em relação à etapa de descascamento da mandioca, não é vetada a possiblidade de 

realizar esse procedimento de maneira manual, desde que sejam utilizadas luvas de aço para 

evitar cortes. Também é sugerido substituir facas por raspadores manuais. Além disso, é 
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importante que os assentos utilizados para o descascamento não prejudiquem a saúde dos 

trabalhadores. Contudo, a realidade da comunidade de Curimatã é bem diferente do que é 

definido pelo SEBRAE. Essa etapa do trabalho é realizada de maneira manual pelas mulheres 

da comunidade. Elas iniciam o descascamento na madrugada e encerram seu turno pela 

manhã. Isso evidencia muitos traços culturais da produção de farinha. Há uma diferenciação 

entre as atividades desempenhadas pelos homens e as desempenhadas pelas mulheres. 

Ademais, o descascamento manual, além de ser parte da cultura, que vem sendo reproduzida 

há muitas gerações, também deixa a farinha com um sabor mais agradável quando comparada 

à farinha gerada a partir de um descascamento feito através de máquinas. Outro problema 

relacionado a essa etapa é o assento que as mulheres da comunidade usam. Eles não 

apresentam uma altura ideal para a realização dessa tarefa, provocando dores no corpo das 

trabalhadoras. 

Visando a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras, o time, em parceria 

com outros projetos da Universidade Federal do Ceará (UFC), desenvolveu um protótipo de 

um descascador automático de mandioca. Contudo, como mencionado anteriormente, o sabor 

da farinha obtida através de um processo de descascamento automático é diferente, mais 

amargo. Isso porque uma máquina de descascar mandioca retira apenas 70% da casca. Além 

disso, as mulheres da comunidade descascam tão rapidamente que o tempo gasto por elas é 

menor que o tempo médio que o descascador realizaria esse mesmo processo. Assim, 

verificou-se que não era viável construir esse equipamento. Ainda assim, o time propôs a 

utilização de luvas anti-corte, que estão atualmente em fase de adaptação na comunidade. Em 

um futuro próximo o time pretende desenvolver um assento ergonômico para as trabalhadoras 

da casa de farinha. 

Em relação às cascas da mandioca, é recomendado que estas sejam armazenadas em 

locais cobertos antes da destinação final. Infelizmente essa não é uma realidade da 

comunidade de Curimatã. As cascas são mantidas expostas próximas ao local de trabalho. 

Dessa forma, há a proliferação de moscas, fato que foi observado em algumas visitas. Isso é 

um grave problema, já que esses insetos não ficam restritos à área da casa de farinha que 

contêm as cascas, elas se espalham por todo o ambiente. Geralmente, as cascas são utilizadas 

na alimentação animal. Assim, o time irá criar um sistema que permita que as cascas sejam 

armazenadas em caixotes logo após o descascamento, facilitando sua distribuição para a 

alimentação animal. 
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Com exceção do descascamento e do peneiramento, que são realizados de maneira 

manual, as demais etapas do processo produtivo são automatizadas.  Não há um cuidado em 

relação à disposição física do maquinário no ambiente de trabalho, o que aumenta a 

probabilidade de acidentes. A exposição contínua ao ruído das máquinas pode causar 

problemas em longo prazo à saúde do trabalhador, portanto é recomendado o uso de 

protetores auriculares. Além disso, é necessário o uso de protetores respiratórios, por conta 

dos particulados sólidos provenientes da farinha. Infelizmente, os trabalhadores da 

comunidade não enxergam a necessidade no uso desses itens. Costumam dizer que o ruído já 

faz parte de sua rotina, que não incomoda e que é até agradável. Percebe-se mais uma vez o 

sentimento de comodismo da comunidade em relação à melhoria das condições de trabalho. 

Contudo, pensando em estimular o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), o 

time está desenvolvendo capacitações sobre segurança do trabalho. O intuito é promover uma 

reflexão acerca da importância dos EPI’s. 

Finalmente, a última frente de trabalho do time na busca da melhoria das condições 

de trabalho da comunidade é referente à destinação final da manipueira. Atualmente, ela é 

descartada no terreno da comunidade imediatamente após ser gerada. Além do odor 

desagradável, é possível que esse líquido tenha contaminado algum lençol freático. O time, 

junto a seus parceiros, está projetando um tanque capaz de armazenar a manipueira até sua 

fermentação, reduzindo seu impacto ambiental negativo. A comunidade se mostra bastante 

interessada na construção do tanque.  A cada visita, eles perguntam como está o projeto, 

contribuem dando sugestões de locais para a construção, de materiais a serem utilizados e do 

processo de destinação final da manipueira. O interesse da comunidade nesse aspecto é uma 

motivação para a continuidade do projeto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de tudo o que foi mencionado ao longo deste relato de experiência, pôde-se 

perceber o quanto um projeto de impacto social tem potencial para melhorar a qualidade vida 

das pessoas. Para tanto é necessário entender quais são os desejos mais básicos das 

comunidades. 

Trazendo essa reflexão para o projeto Maní e a comunidade de Curimatã, é notório o 

quão é difícil conciliar o que a comunidade quer com o que o time pode oferecer. A 
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dificuldade aumenta ainda mais quando nem comunidade tem noção de quais são suas 

perspectivas, não apenas em relação ao projeto, mas à sua vida como um todo. 

As condições de trabalho na casa de farinha estão muito distantes das condições 

mínimas recomendadas. Todos os trabalhadores estão expostos a riscos de diversos tipos, 

como físicos e biológicos. O projeto pode atuar de diferentes formas, mas os recursos, tanto 

humanos como financeiros, são escassos. 

Tentar melhorar a vida dos trabalhadores da casa de farinha em que o projeto atua 

não é, portanto, uma tarefa simples.  Várias ações estão sendo tomadas com o intuito de 

melhorar as condições de trabalho do local. Contudo, não é possível ter uma noção exata do 

valor que a comunidade atribuirá às atividades que estão sendo realizadas atualmente.  

As ações que estão em fase de planejamento serão executadas, e em seguida é 

necessário haver um feedback da comunidade em relação a tudo o que foi feito. Também é 

importante reiterar que o projeto não está presente na comunidade para julgar o que está certo 

ou errado. Todas as ações visam ao benefício dos próprios trabalhadores, sendo necessário 

que o projeto aumente a percepção da comunidade sobre isso. 

É necessário entender que o foco das ações é a comunidade, e que por mais que toda 

ação realizada tenha uma boa intenção, nem sempre a comunidade vai perceber valor nisso. 

Daí vem a necessidade de adaptação, que é tão importante quando se trabalha com projetos de 

impacto social. Mesmo com todos os problemas enfrentados, acreditar que o time é capaz de 

ser agente de transformação em uma comunidade é essencial para que os objetivos sejam 

alcançados. 
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