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RESUMO
As farinheiras referem-se aos locais onde se haverá o beneficiamento das raízes da
mandioca (Manihot esculenta Crantz) para a fabricação de farinha, composta por uma série
de etapas que vão desde a recepção da matéria prima até o empacotamento do produto final.
Assim, compreendendo que as farinheiras correspondem a um modo pelo qual se combate a
desigualdade por serem meios de renda para muitas famílias no Extremo Sul Baiano, foi
criado projeto Farinheira Sustentável, buscando aliar a adequação sanitária e ambiental dos
empreendimentos com técnicas sustentáveis que possibilitem o armazenamento de água da
chuva, o tratamento da água residual, o armazenamento e o correto uso da manipueira, bem
como a correta destinação do resíduo da unidade produtiva. Obteve-se, por resultado, um
sistema que permite a sua automanutenção favorecendo sua continuidade: (i) para a água de
manipueira, resíduo liquido e ácido oriundo do processamento da mandioca (PONTE, 2001),
foi criado um sistema de multi-aproveitamento sustentável com utilização de caixas d’água
de polietileno, dispostas em um sistema que varia de acordo com a intenção pelo qual se fará
o aproveitamento. Em virtude disso, foram propostos três sistemas – um completo e dois
simplificados; (ii) em relação às águas cinza e de lavagem foi criado o círculo agroflorestal,
para produção de alimentos (ABDO; VALERI; MARTINS, 2008); (iii) com relação a
adequação sanitária, estabeleceu-se que as áreas suja e limpa devem ser separadas, uma vez
que a primeira recebe a mandioca e a segunda se dá o processo para obtenção da farinha; (iv)
no que concerne a água da chuva, esta é coletada em cisternas de ferrocimento para fins de
utilização na própria empresa, sendo tratada com hipoclorito de sódio para obter a qualidade
que se necessita para o fim desejado (MAY, 2004); (v) em relação aos resíduos sólidos, foi
criada uma bacia de evapotranspiração de modo que ela serve para nutrir vegetais. Nessa
perspectiva, percebe-se que, ao introduzir a ideia da sustentabilidade nas Casas de Farinha,
cria-se um ambiente do qual se usa com racionalidade os recursos e se desenvolve hoje sem
impactar o amanhã.
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