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Resumo: A atividade de fazer farinha sofre com diversos problemas, como, por exemplo, as
longas distâncias entre as farinheiras e os centros consumidores, que resultam em gastos com
frete e, consequentemente, redução dos lucros; a péssima condição das estradas, por onde é
escoado o produto final; conflitos socioambientais, relacionados à disponibilidade de área
para o plantio da mandioca para produção de farinha; e a concorrência desleal de farinhas
advindas de outras regiões. Neste sentido, o estudo sobre estratégias de comercialização é
uma ferramenta importante para a obtenção de informações valiosas sobre o mercado em que
se atua ou se pretende atuar.
Palavras-chave: Identidade. Produção Local. Litoral Paranaense. Organização Comunitária.

Apresentação do Projeto
Este Projeto faz parte de uma continuidade de ações relacionadas ao projeto “Estudo
da Cadeia Produtiva da Mandioca como Estratégia para o Desenvolvimento da Agroindústria
Familiar no Litoral Paranaense”, financiado pelo Programa “Universidade Sem Fronteiras”,
do governo do Estado do Paraná, realizado no ano de 2008. Paralelamente, o Projeto foi
cadastrado na PROEC sob o número 525/08. Em sua fase inicial, teve como objetivo elaborar
uma estratégia de competitividade para a cadeia produtiva da mandioca no litoral paranaense,
com o propósito de melhor a vinculação da agroindústria familiar com o mercado. Para atingir
tal objetivo, um conjunto de ações de pesquisa e extensão foram realizadas, permitindo
identificar e reconheceras farinheiras existentes no litoral do Paraná; quantificar as farinheiras
que se encontravam ativas, inativas e as que produziam apenas para auto-consumo e;
identificar gargalos na cadeia produtiva da mandioca, relacionados a problemas enfrentados
pelos produtores e ao abandono da atividade. Estas primeiras ações permitiram a realização de
um diagnóstico da atividade no litoral do Paraná (DENARDIN et al., 2009; DENARDIN;
SULZBACH, 2010).

1
2

Setor Litoral. UFPR. Email: <brunaperico@hotmail.com>
Email: <brunaperico@hotmail.com>
__________________________________________________________________________________________
1

O projeto teve sua proposta de continuidade aprovada entre os anos de 2009 e 2010,
junto à PROEC (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura), quando buscou focar suas ações em
atividades relacionadas à gestão e organização que possibilitassem a reestruturação produtiva
de farinheiras comunitárias no Litoral do Paraná.
Paralelamente, para dar suporte financeiro ao projeto, outras fontes de recursos foram
acionadas, destacando-se a Fundação Araucária – Programa de Extensão Tecnológica – Fases
I e II – aportando recursos para os anos de 2009, 2010 e início de 2011, e O Programa de
Extensão Universitária - PROEXT/MEC Edital 2009, aportando recursos para o ano de 2010.
Para o envio de propostas para estas instituições financiadoras o projeto recebeu o título
“Reestruturação Produtiva de Farinheiras Comunitária no Litoral do Paraná”.
No ano final do ano de 2010 foi enviada uma proposta que culminou na premiação do
projeto na 13° edição do Prêmio Santander – Universidade Solidária, sendo um dos oito
premiados em nível nacional, na modalidade Extensão Universitária, que aportou recursos
para o ano de 2011. Indubitavelmente, o Prêmio Santander, ao concorrer com 995 projetos de
extensão em nível nacional foi o feito mais significativo de nossas ações junto aos
agricultores familiares produtores de farinha. Graças a qualidade e empenho de professores,
estudantes e a forte parceria com os agricultores, foram alcançadas bons resultados e o Projeto
foi financiado pelo Santander por mais um ano, no caso 2012. Além desta importante
premiação, o projeto recebeu o prêmio “Nós Podemos Paraná – Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM)”, promovido pelo Conselho Paranaense de Cidadania
Empresarial eUNVolunteers (ONU), por realizar ações que contribuem significativamente
para o desenvolvimento sustentável.
Para melhor organizar o conjunto de ações que foram postas em andamento junto aos
agricultores, em 2011, foi criado o Programa “Farinheiras no Litoral do Paraná”, articulando
quatro projetos que se encerraram em 2012:
a) Agroecologia nos Processos de Produção e Industrialização da Mandioca no Litoral do
Paraná;
b) Organização e Articulação Social em Comunidades de Pequenos Agricultores
Familiares no Litoral do Paraná;
c) Assessorias de Fomento e Apoio ao Empreendedorismo a Agroindústrias de Farinha
de Mandioca no Litoral do Paraná; e
d) A Arte de Farinhar: Cultura e Saber Local no Litoral do Paraná.
Em 2013, dois projetos foram renovados sob a tutela do Programa e se encerram em
março de 2015:
a) Assessorias de Fomento e Apoio a Farinheiras para a Geração de Trabalho e Renda
Junto a Pequenos Agricultores Familiares no Litoral do Paraná e;
b) Processos Agroecológicos de Produção e Industrialização da Mandioca no Litoral do
Paraná.
__________________________________________________________________________________________
2

As atividades realizadas ao longo dos anos possibilitaram a realização de vários
diagnósticos, os quais permitiram um maior conhecimento a respeito das comunidades e sobre
a arte de farinhar (fazer farinha), tema por nós desconhecido no início das ações,
possibilitando com isso, um maior êxito nas atividades de extensão realizadas e propostas.
Merecem destaque as ações já concluídas em duas farinheiras comunitárias, localizadas em
Açungui e Potinga, no município de Guaraqueçaba, como: a obtenção da licença da Vigilância
Sanitária; capacitação dos membros das associações sobre boas práticas de higiene e
segurança do trabalho e; a confecção dos rótulos para a farinha de mandioca, que é uma
exigência para a comercialização do produto.
Portanto, as ações desenvolvidas, bem como as premiações recebidas, mostram que o
Projeto realizou um conjunto de ações em diferentes áreas, seja na produção,
agroindustrialização ou comercialização, articulando saberes interdisciplinares. A proposta
apresentada significa um passo a frente em relação ao acesso a mercado e organização dos
agricultores. Além disso, é um marco para evidenciar uma cultura única, o saber fazer farinha.
Introdução
O litoral do Paraná possui diversificada dinâmica social, cultural, ambiental,
econômica e político-institucional, entre seus municípios destaca-se Guaraqueçaba, por suas
áreas de conservação ambiental, sendo um dos municípios mais pobres do Estado, apresenta
um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,583, ocupando a posição 393 no ranking
do Estado e apresenta uma taxa de pobreza de 49,05%, ou seja, quase a metade de sua
população vive em precárias condições. É importante mencionar que a maioria das famílias
pobres reside no meio rural. A região, segundo Andriguetto Filho e Marchioro (2002, p. 159)
“é marcada por uma série de problemas de gestão do desenvolvimento e da conservação, com
graves conflitos fundiários, conflitos entre atividades econômicas, e entre práticas humanas e
proteção ambiental”.
As comunidades de Açungui e Potinga, localizadas no interior deste município, tem
sua renda proveniente, principalmente, do cultivo da banana e mandioca e auxílios de
aposentadoria. Entre os produtos cultivados pelos agricultores familiares no litoral
paranaense, pode-se afirmar que a produção de mandioca e seus derivados atuam como uma
“atividade amortecedora” em dois aspectos: contribui para a segurança alimentar das famílias
no meio rural e apresenta-se como atividade com potencial para gerar renda, podendo ser
comercializada in natura ou industrializada (farinha, mandioca chips etc.). Para agregar valor
ao produto in natura, muitas instituições de pesquisa e extensão rural tentam incentivar a
agroindustrialização dos produtos da agricultura familiar. Entretanto, esta iniciativa apresenta
uma série de desafios para o produtor rural, principalmente no que se refere ao padrão de
qualidade e comercialização, como evidenciou o IAPAR e o DESER em seu estudo. Lundy et
al. (2004) apresenta, também, um conjunto de elementos caracterizados como “problemática
rural” que de uma forma ou outra estão presentes no meio rural e mostram a fragilidade da
agroindústria familiar:
− Enfoque na produção ou na comercialização, porém não no mercado: na zona rural, a
maioria dos produtores tem um enfoque direcionado a produção e comercialização de
__________________________________________________________________________________________
3

seus produtos. Isto quer dizer que sabem produzir e vender seus produtos, porém não
sabem identificar os sinais de mercado.
− Organização empresarial fraca e incipiente: as agroindústrias rurais são, em sua
maioria, falhas em termos de gestão. Possuem capacidade limitada para identificar e
analisar pontos críticos em suas cadeias produtivas e, portanto, encontrar estratégias
ou ações chaves para melhorar seu negócio;
− Tendência ao individualismo em vez de buscar a competitividade setorial: diante da
incerteza que caracteriza o setor rural, é normal que os atores busquem soluções
individuais de curto prazo em vez de pensar iniciativas que promovam a
competitividade do setor no médio e longo prazo. Isto se traduz em relações de pouca
confiança entre os agricultores e uma capacidade limitada para assumir iniciativas
estratégicas.
O fraco conhecimento, por parte dos agricultores familiares, sobre a identificação de
mercados potenciais, visão de cadeia e principalmente agregação de valor ao produto
dificultam sua sobrevivência no meio rural, principalmente em um momento da história em
que os mercados encontram-se cada vez mais globalizados.
O primeiro contato com as comunidades ocorreu através do Projeto “Estudo da Cadeia
Produtiva da Mandioca como Estratégia para o Desenvolvimento da Agroindústria Familiar
no Litoral Paranaense” (DENARDIN et al., 2009a) que identificou oito farinheiras
comunitárias nos sete municípios do litoral do Paraná e nenhuma delas possuía a licença da
vigilância sanitária. Entre as farinheiras que apresentaram boas condições de infraestrutura e
que poderiam atender as exigências da Vigilância Sanitária encontram-se as farinheiras
comunitárias. A proposta do Programa tem por objetivo continuar a assessorar grupos
comunitários rurais de produção no litoral paranaense, garantindo o funcionamento das
farinheiras comunitárias do Açungui e da Potinga, ambas no município de Guaraqueçaba.
O público-alvo do projeto são agricultores familiares produtores de farinha de
mandioca que enfrentam conflitos socioambientais constantes, resultantes da intensa limitação
dos órgãos e leis ambientais, ocasionando a escassez de áreas para o plantio da matéria-prima.
A metodologia utilizada foi baseada nos princípios da metodologia participativa, que de
acordo com Kummer (2007), é um processo no qual a troca de informações ocorre entre todos
os envolvidos, internaliza-se os problemas e potencialidades principais de forma coletiva, o
que gera uma participação dos envolvidos, provocando e apoiando o processo de mudança
comportamental de cada um e do grupo como um todo. As ações deste projeto também foram
pautadas na metodologia de pesquisa-ação (THIOLLENT, 2002), entre a produção da
informação através da coleta, sistematização e representação de dados, e a produção do
conhecimento e de mudanças na realidade pesquisada, mediante a ação conjunta entre
acadêmicos, docentes, técnicos e moradores da comunidade. A mobilização através de
mutirões para a reestruturação das farinheiras comunitárias, confraternizações, intercâmbios
entre comunidades e o contato frequente criou um laço de confiança entre a comunidade e os
alunos do projeto.
Após o processo de reestruturação da casa de farinha, a etapa seguinte foi de
conscientização. Para não desperdiçar o árduo serviço, as comunidades viram a necessidade
de zelar por ele, foi proposta então atividades como a construção de um termo de uso para as
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farinheiras, a produção do rótulo , oficina de segurança do trabalho e a criação de uma
cozinha comunitária para a associação .
Desenvolvimento do Termo de Uso
Em um primeiro momento a equipe do Programa se dispôs a listar itens que poderiam
ser citados nestes termos, tais como limpeza, manutenção, mensalidade, entre outros, com
base em pesquisa bibliográfica, e conversas com os associados, Com esta base, a atividade
teve sua conclusão após a entrega dos rótulos da farinha de mandioca, onde ficou para eles
decidirem o valor das mensalidades para a manutenção da farinheira.
Ficaram assim decididos deveres como: manter os equipamentos e o espaço sempre
limpos; apenas sócios que estiverem com tudo em dia podem usar a farinheira; no caso de
novos associados, os sócios mais antigos deverão instruir os novos sobre como utilizar os
equipamentos e as boas práticas de higiene; apenas produtores aptos poderão utilizar os
equipamentos; no caso de o equipamento ser danificado o valor do concerto sairá do caixa da
associação; um sócio ficará responsável pelo agendamento do espaço, que deve ser feito com
uma semana de antecedência; a mensalidade para a manutenção da farinheira será de acordo
com a produção/valor definido pelos sócios.
Figura 1 – Reunião com os agricultores

Fonte: Dados da pesquisa.

As maiores dificuldades encontradas foram conseguir reunir todos os associados nas
reuniões devido à longa distancia entre as residências e a regularização da ANVISA para o
rótulo, uma vez que o termo de uso só poderia ser concluído após o inicio da produção para a
base das mensalidades da farinheira. Essa dificuldade acarretou atraso para a conclusão do
termo de uso.
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Figura 2 – Casa da Farinha Comunidde Potinga Reestruturada

Fonte: Dados da pesquisa.

Produção dos Rótulos Para a Farinha de Mandioca
O rótulo da farinha de mandioca é uma exigência estabelecida pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), objetivando a inserção legal do produto nos canais de
comercialização. O objetivo do rótulo, além da veiculação legalizada da farinha de
mandioca a novos nichos de mercado, provendo recursos monetários, é criar um “produto
com identidade cultural”. Produzir farinha no Litoral do Paraná faz parte da cultura local, ou
seja, é um produto que carrega vários atributos relacionados ao território.
A reestruturação social e econômica proveniente da maior geração de renda e o
reconhecimento da farinha e do produtor é crucial para sua permanência no campo e a
continuidade de suas atividades no meio rural, preservando seu acervo histórico e cultural:
“(...) que acumula uma sabedoria, um conhecimento das leis naturais que permite que o ciclo
biológico se complemente sem que sua intervenção prejudique sua manutenção ou
reprodução” (BRANDENBURG, 2010, p. 419).
Foram realizadas oficinas com os produtores para discussão da construção ilustrativa
do rótulo. Na primeira oficina foram ressaltados quais elementos gráficos deveriam conter
no rótulo, como tabela nutricional, data de fabricação, a questão de um nome forte para a
marca e da abordagem da identidade territorial/cultural que deveria estar presente também na
imagem, a equipe do projeto citou exemplos de marcas que não possuem uma identidade
regional em seu rótulo, que não trazem consigo uma cultura, no intuito de escolher um título
para farinha. Todos concordaram pelo nome Potinga e Açungui, onde o rótulo de Potinga é
representado pela imagem de um agricultor e a de Açungui pela imagem do Rio Açungui.
Após as oficinas sobre o rótulo e já com os elementos de identidade cultural préestabelecidos, foram digitalizados e, utilizando o programa gráfico CorelDRAW Graphics
Suite X6, vetorizados. Na terceira oficina, o logotipo pré-definido foi apresentado aos
associados para que pudessem manifestar suas opiniões. E por fim, a impressão e
disponibilização de mil rótulos, juntamente com um CD com a imagem digitalizada para as
próximas impressões, ou ajustes na edição caso haja ingresso de novos membros na
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Associação. A entrega foi realizada em agosto de 2014 (Figura 3). Para Scatolin (2008, p. 23), o design atribui valores às embalagens, estimulando a emoção do consumidor, em um
mercado competitivo e padronizado, cujas gôndolas parecem exibir o mesmo produto.
Além de fomentar novos mercados e consequentemente aumentar sua renda, há um
processo de dignificação que afeta a cadeia produtiva desde o cultivo de mandioca até o local
de comercialização, pois há um incentivo que se estende ao monetário, o de reconhecimento.
Figura 3 – Sugestão para o modelo de rótulo

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 4 – Rótulo de Potinga

Fonte: Dados da pesquisa
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Figura 5 – Rótulo Açungui

Fonte: Dados da pesquisa

Oficinas de Boas Praticas de Higiene e Segurança do Trabalho
Atendendo, como sempre, a uma demanda da própria comunidade, o programa buscou
informar a comunidade sobre como lidar com os equipamentos utilizados na farinheira
comunitária de uma forma segura, evitando assim possíveis acidentes. Com a colaboração de
um palestrante que se dispôs a auxilia-los, além de dicas, tais como: desligar os equipamentos
antes de fazer a manutenção e tomar as devidas preocupações ao manusear equipamentos
elétricos, e dados, a maioria dos casos de acidentes de trabalho é causado por distração ou
cansaço, por exemplo, o palestrante conferiu os equipamentos na farinheira e alertou os
associados sobre mudanças que deveriam ser feitas para garantir a segurança de todos.
Figura 6 – Oficina de Boas Práticas

Fonte: Dados da pesquisa
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Figura 7 – Dicas para utilizar os equipamentos

Cozinha Comunitária – Açungui
A cozinha comunitária nasce do interesse de algumas mulheres da comunidade, que
encontraram uma alternativa de renda com essa ação, percebeu-se o interesse de algumas
voluntárias para a participação na produção de doces e compostas, e foi assim que surgiu a
ideia de criar uma cozinha comunitária, de forma associativa e cooperativa entre as mulheres.
O local onde será feita a cozinha comunitária precisa ainda ser reformado para se
enquadrar nas normas da Vigilância Sanitária, a associação já possui boa parte dos
equipamentos necessários para utilizar na fabricação dos produtos. Será realizado um mutirão,
com todos os associados, para fazer essa reforma, algumas oficinas já foram realizadas, como,
por exemplo, de segurança no trabalho, primeiros socorros e boas práticas de higiene, que
foram ofertadas durante o processo de reestruturação das casas de farinha. Isso fará com que
gerem circuitos curtos e possivelmente vender os produtos feitos pela cozinha e farinheiras
nas feirinhas das regiões ou locais de vendas no em torno da comunidade.
Considerações e Novas Perspectivas
Como o projeto “Assessorias de Fomento e Apoio a Farinheiras para a Geração de
Trabalho e Renda junto a Pequenos Agricultores Familiares no Litoral do Paraná” encerrou
em 2015, sentiu-se a necessidade de buscar novas estratégias que contribuíssem para agregar
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mais valor à cultura e ao saber fazer local. Este avanço será feito a partir de uma nova
temática, as Indicações Geográficas.
O objetivo do novo projeto compreende em realizar ações, utilizando a metodologia
de pesquisa-ação, para identificar e implementar estratégias de comercialização e organização
das atividades produtivas junto a agricultores familiares produtores de farinha de mandioca e
seus derivados, localizados entre os sete municípios do litoral do Paraná: Guaratuba,
Guaraqueçaba, Matinhos, Morretes, Pontal do Paraná, Antonina e Paranaguá.
Desta forma, as indicações geográficas (IG) servem como uma ferramenta que
possibilita e reforça a “sustentabilidade de uma determinada região, sem que isso implique
sua transformação em um polo industrial ou uma região de monocultura” (BRUCH, 2008, p.
10).
Segundo o Acordo sobre os Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual
relacionados com o Comércio (TRIPs, em inglês), localizado no Anexo 1.C do Acordo
Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (WTO, em inglês), recepcionado pelo
Brasil por meio do Decreto Presidencial n.º 1.355, de 30 de dezembro de 1994:
as Indicações Geográficas são indicações que identifiquem um produto como
originário do território de um Membro, ou região, ou localidade deste território,
quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja
essencialmente atribuída à sua origem geográfica.

A partir do diagnostico de agricultores produtores de farinha com potencial para
participar do processo de implantação de um selo de Indicação Geográfica (IG) para produtos
agroindustrializados derivados de mandioca, foi elaborada a sistematização dos objetivos a
partir de um plano de metas, onde se pretende nutrir o grupo com informações sobre o
processo exigido para se obter o selo de identificação geográfica, promovendo encontros entre
os agricultores para troca de informações e experiências no que tange ao acesso a mercado,
diversificação da produção e organização da atividade produtiva, identificando nichos de
mercado e apoiando estratégias de comercialização para a mandioca e seus derivados no
litoral paranaense, propiciando assim uma interlocução de saberes entre comunidades e
universidade.
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