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RELATO DE COMO A BIOTECNOLOGIA E PROJETO MANI SE CONECTAM? 

Carine Mendes da silva1 

 

Resumo 

 Este relato aborda acerca das minhas experiências e impressões acerca do empreendedorismo 

social de quando me tornei um membro ativo no time Enactus da Universidade Federal do 

Ceará, e de que forma o empreendedorismo social conecta-se a Biotecnologia, pois ela é uma 

ciência antiga e ao mesmo tempo tão atual ,e que impacto o projeto Mani tem, pois esse projeto 

não tem mudado somente a vida da comunidade Curimatã em Pacajus, como também a minha 

vida, me fazendo sair da zona de conforto que me encontrava e fazendo com que eu crescesse 

pessoalmente e profissionalmente também. Pois com a Enactus UFC aprendi a ouvir a e 

trabalhar com pessoas com diferentes pensamentos. 

Palavras-chave :Empreendedorismo social; Mani:  Biotecnologia; Sustentabilidade; Time. 

 

Abstract 

  

This report deals with my experiences and impressions about social entrepreneurship when I 

became an active member of the Enactus team at the Federal University of Ceara, and how 

social entrepreneurship connects with biotechnology, since it is an ancient science and at the 

same time, and what impact the Mani project has, since this project has not only changed the 

life of the Curimatã community in Pacajus, but also my life, making me leave the comfort zone 

that I was in and made me grow personally and professionally as well. Because with Enactus 

UFC I learned to listen to and work with people with different thoughts. 

Key-words: Social entrepreneurship; Mani: Biotechnology; Sustainability; Team. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Graduanda em Biotecnologia , Universidade  Federal do Ceara - UFC (carinemendesufc@outlook.com). 
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INTRODUÇÃO   

 

      Recentemente ingressei no time Enactus da universidade Federal do Ceará (UFC), no final 

de 2018, que para mim foi uma experiência incrível pois sempre tive vontade muito grande de 

ajudar as pessoas, mas não sabia como. Assim que entrei no time com o passar dos meses minha 

forma de pensar mudou, pois aprendi que as pessoas têm problemas que podemos muitas vezes 

resolver e simplesmente fazemos de conta que não vemos por que não é conosco ou com um 

familiar nosso. 

       Tão repentinamente como minha entrada no time, foi a participação do time Enactus UFC 

no Prêmio Nufarm de Consciência e Ética no Agronegócio no qual o projeto Mani foi um dos 

seis semifinalistas. Este foi o meu primeiro evento na rede Enactus, e ver como os outros times 

interagiam como era os projetos de cada time e como ideias tão simples e inovadoras podem 

fazer uma grande diferença na vida das comunidades e dos beneficiados. 

       No dia seguinte houve a nossa imersão na qual foi alocada para uma diretoria e para um 

projeto e para minha surpresa e alegria fui para o Mani, esse projeto que ganhou meu coração 

desde de o início. 

      Assim que entrei na Enactus me apaixonei pelo projeto Mani, pois meus pais são do interior 

do Ceará em  Paracuru e cresci ouvindo as histórias de como funcionava as casas de farinha e 

as festas que tinham nos feriados religiosos, como semana santa por exemplo e como era o 

funcionamento da casa de farinha e dos diversos acidentes que tinham ocorrido, na minha terna 

infância não tinha conhecimento que esses acidentes podiam ser evitados com o uso de 

equipamentos de produção individual os (EPIS). 

      Atualmente participo do projeto Mani que trabalha com a melhoria da ergonomia da casa 

de farinha na comunidade Curimatã que fica em Pacajus, na comunidade Curimatã aprendi a 

ter mais respeito e empatia para ouvir a dor do outro, para poder entender o que eles querem e 

precisam. Pois nada adianta chegar na comunidade e tentar impor determinados projetos sem 

que a comunidade não precise disso. 

     Conhecer a comunidade Curimatã foi uma experiência incrível e também muito 

impressionante pois ver toda aquela manipueira derramada pelo solo e o forte odor que ela tem, 



 
 

   
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 
sabendo 

que ela é toxica por conter cianeto. Manipueira para quem não conhece é um liquido que é 

liberado quando a mandioca é cortada e ralada para a produção de farinha. 

     

 

 

 

 

 

       O projeto Mani atualmente trabalha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-

ODS 8,10 e 12, sendo que ganhamos um prêmio no encontro nacional da Enactus,  na ODS 8 

que esse objetivo busca promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. O objetivo 10 busca reduzir 

a desigualdade dentro dos países e entre eles e a ODS  12 buscar assegurar padrões 

de produção e de consumo sustentáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

Biotecnologia e o projeto Mani  

       

         A Biotecnologia se formos defini-la veremos que’’bio’’ quer dizer vida, ‘’tecno’’ quer 

dizer técnica e ‘‘logia’’ é estudo ou seja, biotecnologia é uma técnica baseada na biologia. Mas 

fazer Biotecnologia é mais que manipular organismos vivos e transformar em outros, temos a 

biotecnologia clássica que trabalha com a produção de queijos, vinhos, cervejas e pães, também 

temos a biotecnologia moderna que desenvolveu técnicas capazes de melhorar geneticamente 

criando assim plantas resistentes a patógenos, surgindo assim o organismos  geneticamente 

modificados (OGM).    

   A biotecnologia tem várias outras aplicações como na produção de alimentos transgênicos 

como a soja e o milho, em microrganismos geneticamente modificados (GM) que ajudam 

https://cib.org.br/faq/qual-a-diferenca-entre-ogm-transgenico-e-cisgenico/
https://cib.org.br/faq/qual-a-diferenca-entre-ogm-transgenico-e-cisgenico/
https://cib.org.br/faq/qual-a-diferenca-entre-ogm-transgenico-e-cisgenico/
https://cib.org.br/faq/qual-a-diferenca-entre-ogm-transgenico-e-cisgenico/
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sustâncias que realçam o sabor agregar textura, cor, consistência e elevar a quantidade de 

vitaminas em alimentos. Na área da saúde com a produção de insulina pra pacientes diabéticos, 

pois a insulina usada para esses pacientes humanos é fabricada por bactérias (GM), na indústria 

química na produção de sabão em pó que contem enzimas que degradam gordura e carboidratos 

e proteínas nos tecidos sujos. No meio ambiente por meio de biorremediação no qual são 

inseridos organismos vivos numa área que foi contaminado com petróleo e este microrganismo 

degrada a poluição causada pelo petróleo, por exemplo.  O curso de biotecnologia surgiu na 

Universidade Federal do Ceará no ano de 2009, tendo sua primeira turma no ano de 2010. 

       Sendo que ingressei na Biotecnologia seis anos depois, e em 2018 depois de participar de 

um evento de empreendedorismo social realizando pela Enactus, descobrir que era isso que eu 

queria fazer, pois sempre quis ajudar o próximo e a Enactus UFC me proporcionou isso.     

       

No decorrer das visitas a comunidade Curimatã vimos a grande problemática da Manipueira 

sendo jogada diretamente no solo e poluindo o meio ambiente, decidimos fazer um tanque que 

captasse a manipueira, pois são jogados 1.200 litros por dia. 

       Com essa quantidade de manipueira sendo jogada no solo, começarmos a fazer pesquisas 

em artigos científicos e vimos que é possível fazer subprodutos desta. Em nossas reuniões 

semanais nos dividimos em grupos para faze-los, são os seguintes: sabão, biofertilizante e o 

molho de pimenta. 

      Também estamos planejando em construir um tanque para que a manipueira possa ser 

captada e assim parar de poluir o meio ambiente. Todos esses subprodutos estão em fases de 

pesquisas e testes num deles estar sendo comercializado, pois quando passar essas faces de 

testes iremos ensinar a comunidade a faze-los. 

    Outra coisa que notei nas visitas na comunidade é que quando a mandioca é ralada, os 

trabalhadores não utilizam equipamentos de proteção individual (EPI), o que é algo 

preocupante, pois pode ocorrer um acidente de trabalho e eles podem perder a mão. 

      Com base nisso vamos realizar um treinamento em segurança do trabalho para que os 

trabalhadores percebam que a vida deles estar sendo colocada em risco e por isso precisam se 

proteger de maneira adequada. 

  

 

Próximos passos no projeto 
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Atualmente conseguimos encontrar outra casa de farinha que fica localizada no José Valter na 

cidade de fortaleza, nessa casa de farinha o produtor já produz todos os subprodutos, que foram 

citados nesse relato e ao contrário de que ocorre em Pacajus a manipuieira não é jogada no solo 

e sim totalmente reaproveitada. 

      Continuamos procurando casas de farinha, pois muitas as vezes a comunidade Curimatã 

para a sua produção e o que acarreta um atraso nas pesquisas e na produção dos subprodutos, 

fizemos parceria com a ETECS para que possamos viabilizar a construção do tanque. 

Atualmente estamos fazendo o orçamento para que o projeto do tanque saia do papel e assim o 

solo pare de ser poluindo. 

      Estamos também realizando a caracterização da manipueira para que possamos trabalhar de 

uma forma melhor nos subprodutos, pois buscamos na literatura cientifica e não encontramos 

nada a respeito. 

       Iremos estudar o solo que é atingindo diariamente pela manipueira para que seja atestado 

que ela não está poluindo o lençol freático, e como este solo está passando de poluição para os 

animais e pessoas que moram na comunidade e tem contato diariamente com esse solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

       Em vista do relatado no que tange às minhas experiências iniciais com o 

empreendedorismo social, com a comunidade Curimatã e com a Enactus UFC, nota-se que é 

evidente que tenho muito que desenvolver nesse âmbito tanto para fornecer maior suporte 

individual para o meu Time, quanto para ser um agente transformador mais atuante na 

comunidade Curimatã e na comunidade do José Valter. 

       Aprendi também que é possível lidar com as diferenças sejam com os meus amigos do time 

ou seja na comunidade, pois sei que a vida acadêmica é atribulada e cheia de atividades para 
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executadas, mas também sei que é importante mudar o mundo nem que seja por onde moro, por 

que é gratificante ver o sorriso da Dona Maria quando nos ver chegando na comunidade, se 

preocupando conosco nos fazendo café com tapioca.        

        A Enactus UFC sempre me acolheu como se eu fosse da família e com esses seis meses 

de time, realmente quando estava com problemas eles sempre me deram a mão para que eu 

pudesse me restabelecer, desde que entrei no time sempre fui respeitada, ao ponto de conseguir 

me expressar, pois sempre fui muito tímida e detestava falar em público, e hoje não tenho mais 

esse receio de me expressar como antigamente. 

 

 

 


