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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

O município de Anastácio possui uma área de 2.949,129 km², cuja 

população é de 24.534 habitantes, sendo 23% moradores da zona rural. O 

município está localizado a 126 km de Campo Grande Capital do estado de 

Mato Grosso do Sul. Está situado no médio curso da Bacia do Rio Miranda, 

que abrange uma área de aproximadamente três mil km² na porção Centro-

Oeste do MS. Localiza-se a uma latitude 20º29’01”Sul e a uma longitude 

55º48’25” Oeste, estando a uma altitude de 160 metros do nível do mar. Faz 

divisa com os municípios: Aquidauana, Miranda, Nioaque, Bonito, Dois 

Irmãos do Buriti e Maracajú. 

A formação étnica do município de Anastácio está relacionada 

diretamente às migrações. Quando do fato histórico que ocorreu na região, a 

Guerra do Paraguai de 1864 a 1870, a migração de brasileiros e paraguaios 

para região foi intensa, concentrando-se na região onde está localizado 

Morro do Chapéu (monumento natural). Moradores do entorno da cidade 

fugiam com suas famílias para se proteger das tropas paraguaias. 

As notícias chegavam a cavalo, com meses e meses de atraso. É 

com a chegada de um desses cavaleiros, o tenente Bandeira, que a guerra 

entra na história do Morro Azul (monumento natural), anunciando a chegada 

da tropa paraguaia e exortando o povo para a fuga (MENEGAZZO, 2011). 

Valério (2002) acrescenta ainda que os moradores mais antigos do 

local narravam que esses monumentos naturais, morro do Chapéu e o morro 

Azul guardam, em suas entranhas, segredos inescrutáveis, como: botijas de 

ouro, e outras pedras preciosas, e documentos históricos. Foram ali 

colocados por famílias e padres fugitivos da Guerra do Paraguai. 

A região recebeu migrantes de diversas regiões que ali se instalaram 

e contribuíram para a construção da cidade de Anastácio, com destaque 

para os nordestinos vindos de Pernambuco direto para as terras sul-mato-

grossense para construir uma nova história de vida. 

Segundo Valério (2002), os migrantes nordestinos se estabeleceram 

na área rural do município, formando colônias rurais, dentre elas: Chora-

Chora, Caramujo e a Colônia do Pulador, a qual se destaca pelo maior 
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número de famílias nordestinas, fixando-se nessas terras desenvolvendo a 

cultura do plantio de mandioca e produção de farinha, meio de subsistência 

até nos dias atuais pelos seus descendentes, que desenvolvem a sua 

cultura, seus costumes e hábitos. 

Valério (2002) relata que a cultura de produção agrícola predominante 

desenvolvida nos moldes de agricultura familiar pelos então colonos 

nordestinos da Colônia do Pulador, região rural do município de Anastácio, é 

à de farinha de mandioca.  

Ressalta-se que o município de Anastácio não tem uma participação 

muito significativa na produção de mandioca em Mato Grosso do Sul. Dos 

33.058 hectares de área cultivada com plantação de mandioca no Estado de 

MS, desse total Anastácio contempla uma área de 250 hectares (IBGE, 

2013a). 

Quanto à produtividade, no ranque do Estado de Mato Grosso do Sul 

que tem uma produção de 721.870 toneladas de cultivo de mandioca, 

Anastácio possui uma produção de 3.750 toneladas (IBGE, 2013a). 

A Colônia do Pulador, espaço investigado nesse estudo, situa-se a 15 

km do município de Anastácio – MS, com acesso pelas rodovias BR 262 e 

MS 170, onde estão instaladas as Casas de Farinha, que nas décadas de 

1960 e 1970 funcionava mais de 30 Casas de Farinha, e atualmente 

somente sete Casas de Farinha estão em operação. 

As Casas de Farinha, conforme Cáceres (2008), não representa só 

um espaço de produção de farinha, mas também um local onde todos se 

juntam, partilham sua cultura e conhecimentos. Os produtores de hoje são 

filhos e netos destes migrantes em que cada família tem sua própria Casa 

de Farinha, composta por prensa com coxo, motor elétrico, tanque para 

aparar a água retirada da mandioca, peneira e forno e as técnicas de 

produção que são passadas de geração em geração. 

A proposta da pesquisa surgiu da necessidade de discutir o aspecto 

ligado à produção da farinha de mandioca na Colônia do Pulador, bem 

como, analisar os fatores sociais e econômicos, logísticos e organizacionais 

dos produtores de farinha de mandioca. 
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Os objetivos da pesquisa foram diagnosticar as condições 

socioeconômicas dos produtores de farinha de mandioca da Colônia do 

Pulador do município de Anastácio-MS e, identificar os possíveis entraves e 

ou problemas que impedem o crescimento da produção da farinha de 

mandioca da Colônia do Pulador; identificar o padrão social e nível 

econômico da população da Colônia do Pulador; analisar a infraestrutura 

básica disponível à comunidade Colônia do Pulador; identificar as formas de 

comercialização da produção da Colônia do Pulador e os fatores do sistema 

de produção da mandioca e do processamento industrial da mesma. 
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2. REVISÃO GERAL DE LITERATURA  

 

2.1. As migrações brasileiras e o desenvolvimento local 

 

As migrações consistem no ato da população deslocar-se 

espacialmente, ou seja, pode se referir à troca de país, estado, região, 

município ou até de domicílio. 

A migração interna no Brasil aconteceu principalmente por motivos 

econômicos, provocada pela inconsistência da economia, e pela falta de 

políticas públicas para suprir as necessidades socioeconômicas de 

determinadas regiões menos favorecidas economicamente. As migrações 

internas redistribuíam a população do campo para as cidades, entre os 

estados e entre as diferentes regiões do Brasil, inclusive para as fronteiras 

agrícolas em expansão, na qual a cidade era o centro das atividades 

econômicas (BRITO; CARVALHO, 2005). 

Com base no exposto, entende-se que o povo ao migrar de sua terra 

natal para outra região leva consigo, costumes, cultura, características 

próprias. O impacto dessa diversidade cultural resulta em uma miscigenação 

entre territórios de origem e o local onde se estabeleceram e, assim, 

contribui para a formação de uma identidade cultural. 

Na perspectiva de Cuche (2002) quando duas culturas distintas se 

juntam e se absorvem entre si, promovem uma nova cultura, e a esse 

processo denomina-se de aculturação. 

No Brasil, um dos fluxos migratórios que mais se destaca é o do povo 

nordestino. Em Mato Grosso do Sul, grande parte dessa população migrou 

para o município de Anastácio, e lá se fixaram (VALÉRIO, 2002). 

Apesar de predominância nordestina, a formação da população de 

Anastácio é diversificada devido aos fluxos de deslocamentos, migrantes e 

imigrantes, que o município recebeu durante sua formação e, 

consequentemente, contribuíram não somente com a constituição de sua 

população, mas também, com a sua formação econômica, cultural e de 

identidade. Os nordestinos destacam-se não somente em quantidade, mas 

também em expressão cultural e social na cidade (VALÉRIO, 2002).  
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O processo migratório dos colonos nordestinos para a Região Centro-

oeste, em especial para Anastácio, vista como uma região com perspectivas 

de prosperar em virtude das terras produtivas e abundância de água, como 

também a facilidade de buscar na natureza, como meio de subsistência, a 

caça e a pesca, não repercutiu apenas em uma formação cultural de uma 

cidade, sobretudo, propiciou o desenvolvimento local dessa região. 

De acordo Ávila et al. (2001), o núcleo conceitual do desenvolvimento 

local consiste no efetivo desabrochamento das capacidades, competências e 

habilidades de uma comunidade definida com interesses comuns e situada 

em espaço territorialmente delimitado, com identidade social e histórica. 

A ativa colaboração, de agentes externos e internos, incrementa a 

cultura da solidariedade em seu meio e se torna paulatinamente apta a 

agenciar e gerenciar o aproveitamento dos potenciais próprios, visando à 

processual busca de soluções para os problemas, necessidades e 

aspirações de toda ordem e natureza, que mais direta e cotidianamente lhe 

dizem respeito. 

A conceituação expressa por Ávila et al. (2001) retrata o cenário local, 

loco da pesquisa, onde a capacidade de produção gira em torno de uma 

identidade social e cultural da população de um determinado povoado. 

 

2.2. Agricultura Familiar 

 

A expressão agricultura familiar começa ganhar espaço no contexto 

da sociedade brasileira, a partir de meados da década de 1990, motivada 

pelo contexto da discussão dos malefícios ocasionados pela modernização 

da agricultura no país e pela reestruturação produtiva da década de 1990 

através, e da promoção de ferramentas e políticas capazes de promover um 

desenvolvimento rural mais homogêneo e igualitário. Inicialmente, o 

desenvolvimento do tema concentrou-se no campo político e, 

posteriormente, acadêmico (SCHNEIDER, 2003). 

Até o final da década de 1950 os teóricos dos estudos rurais 

concentravam suas análises sobre a natureza das relações de produção no 

campo. De acordo com Grossi e Silva (2002), as transformações no campo 

começam a ser destacado na década de 1950, a partir da instalação, no 
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Brasil, de indústrias produtoras de insumos para a agricultura (máquinas, 

adubos químicos e agrotóxicos), o Governo implantou diversos programas 

para incentivar o uso das tecnologias. Surge a partir daí a “revolução verde” 

modelo que preconizava a modernização da agricultura que só veio a se 

efetivar nos anos 60. 

Grossi e Silva (2002), ainda afirmam que, a partir dos anos 80 do 

século passado, as medidas de combate à inflação, apesar de não 

comprometer o desenvolvimento tecnológico. 

Na década de 1990 surgem os primeiros resultados do apoio às 

pesquisas iniciadas na década de 1970, acrescentando novas tecnologias 

no processo tendo como características o fortalecimento das pesquisas em 

biotecnologia. 

A partir dos anos de 1990 surgem pesquisas com o objetivo de 

conhecer o caráter familiar dos estabelecimentos agrícolas e suas formas de 

funcionamento, reportando-se, portanto, a agricultura tida como familiar 

(SCHNEIDER, 2006). 

Segundo o Censo Agropecuário de 2008, a agricultura familiar 

respondia por 70% dos principais alimentos consumidos pelos brasileiros: 

87% da produção de mandioca, 70% da produção de feijão, 46% da 

produção de milho, 38% da produção de café, e 34% da produção de arroz 

(IBGE, 2013b). 

A Lei nº 12.651/2012 (BRASIL, 2012), conhecida como novo Código 

Florestal leva em consideração o tamanho das áreas rurais em diversos 

dispositivos. Essas áreas são definidas através de módulo fiscais e sua 

unidade de medida é referendada em hectares, sendo que cada município 

do Brasil tem autonomia para definir quanto mede um módulo fiscal. 

A Lei 11.326 delimita formalmente o conceito de agricultor familiar 

(BRASIL, 2006), considera que o agricultor familiar e empreendedor familiar 

rural não detenha área maior do que quatro módulos fiscais; utilize 

predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; tenha percentual 

mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento. 
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A Lei 11.326 ainda determina que também sejam beneficiários desta 

Lei silvicultores, aquiculturas, extrativistas, pescadores, povos indígenas, 

integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais 

povos e comunidades tradicionais (BRASIL, 2006). 

Na atualidade, o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), destinado a estimular a geração de renda e 

incentivar o uso da força de trabalho da própria família, vem promovendo o 

financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários da agricultura 

familiar. 

Podem se beneficiarem do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) as pessoas que comprovadamente compõem 

as unidades familiares de produção rural e que comprovem seu 

enquadramento na categoria de produtor rural, mediante apresentação da 

Declaração de Aptidão ao Programa (DAP). 

A agricultura familiar tem assumido um papel importante no cenário 

do agronegócio brasileiro. Além das questões socioeconômicas, tem sido 

utilizada como ferramenta no controle do êxodo rural, como também, tem se 

destacado no que se refere à função ambiental da agricultura e ao 

desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental. 

Corroborando Cazella, Bonnal e Maluf (2009), explicitam que a 

promoção do desenvolvimento rural sustentável tem configurado como foco 

principal da agricultura familiar, que procura explorar de forma diversificada 

atividades rurais economicamente viáveis, socialmente equitativas numa 

perspectiva de sustentabilidade. 

 

2.3. Desenvolvimento econômico x sustentabilidade 

 

O tema desenvolvimento econômico na perspectiva da 

sustentabilidade tem configurado debates em pesquisas, focalizando sempre 

como base o homem, o ambiente que habita e suas relações com os 

recursos naturais e, os elos entre desenvolvimento e crescimento. 

Na perspectiva de Silva (2005) a discussão em torno da construção 

do desenvolvimento econômico com base na sustentabilidade deve ocorrer a 
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partir de uma compreensão da esfera econômica, de produção e geração de 

riqueza, ele deve ser abordado na dinâmica, levando em consideração a 

interdependência e a inter-relação das variáveis envolvidas em um sistema 

complexo. Evidencia-se a necessidade de se planejar o desenvolvimento 

econômico numa perspectiva macro, dinâmica que contemple todas as 

variáveis do contexto no qual se dará a ação. 

No Brasil, quando se fala em sustentabilidade, a legislação é uma das 

mais atuais do mundo, em que já na Constituição de 1988, houve uma 

inserção sobre o conceito de desenvolvimento sustentável: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988, CAP. VI, ART. 225, 2003). 
 
 

Quando se trata de desenvolvimento e sustentabilidade logo se 

imagina um paralelo entre eles, mas dificilmente ocorrerá uma ação de 

complemento entre ambos. Atualmente, fazem parte de uma discussão 

mundial, onde ocorrem encontros específicos entre lideres mundiais para 

discutirem os limites da racionalidade econômica e os e equilíbrio ambiental. 

De acordo com Sachs (2000), a sustentabilidade econômica deve ser 

viabilizada mediante a alocação e o gerenciamento mais eficiente dos 

recursos e de um fluxo constante de investimentos públicos e privados. O 

autor ressalta ainda que, a sustentabilidade econômica implica na eficiência 

de seus sistemas econômicos (instituições, políticas e regras de 

funcionamento), para assegurar continuamente melhorias sociais de modo 

equitativo, quantitativa e qualitativamente. 

Verifica-se, diante do exposto o processo dinâmico que tem que haver 

nos sistemas econômicos de modo geral visando à garantia de um 

desenvolvimento social, que oportunize a todos terem acesso, de forma 

planejada. 

No contexto desse estudo, pensar estratégias de funcionamento, por 

meio de financiamento, políticas públicas, gerenciamento, se faz necessário 

e urgente, pois a produção de farinha de mandioca pode contribuir para 
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redimensionamento do modelo de desenvolvimento da colônia do Pulador na 

perspectiva da sustentabilidade a partir de um projeto endógeno, ou seja, 

com recursos próprios da região. 

O desenvolvimento das zonas rurais é essencial para a dinamização 

do mercado interno e este deve representar um papel determinante numa 

estratégia de desenvolvimento em longo prazo (SACHS, 2007). 

Dessa forma a produção da farinha de mandioca torna-se uma 

atividade fundamental para a permanência desses agricultores na atividade 

de agricultura familiar, contudo, de forma planejada que garanta 

potencializar as condições socioeconômicas as quais se encontram, no 

entanto, no caso da Colônia do Pulador se faz necessário uma política de 

gestão. 

 

2.4. Produção de mandioca 

 

Conforme explicitado na seção anterior à produção da farinha de 

mandioca tem sido a atividade de subsistências de várias famílias 

nordestinas, e descendentes, que migraram de sua terra natal até o 

município de Anastácio, de forma especifica na zona rural denominada de 

Colônia do Pulador, onde há várias gerações desenvolve de forma 

tradicional e artesanal a produção de farinha de mandioca. 

A mandioca é conhecida pela rusticidade e pelo papel social que 

desempenha, principalmente, entre as populações de baixa renda. Sua 

adaptabilidade aos diferentes ecossistemas possibilita seu cultivo em 

diversas partes do mundo (OTSUBO; PEZARICO, 2002). 

A mandioca é cultivada em vários países, assumindo grande 

importância social, notadamente naqueles em desenvolvimento, conforme 

podemos observar na Tabela 1. 
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Tabela 1. Produção mundial de mandioca em raiz, participação de Países 
produtores (em milhões de toneladas). 

PAÍSES 2008 2009 2010 2011 2012 
Part. % 

2012 

Nigéria 44,6 36,8 37,5 52,4 54 21,3 

Rep. D. do 
Congo 

44,6 15 15 15,6 16 6,3 

Gana 9,7 12,2 13,5 14,2 14,5 5,7 

Outros Países 
Africanos 

19,10 56 55,4 62,8 61,5 24,2 

Tailândia 27,6 30,1 22 21,9 22,5 8,9 

Indonésia 21,6 22 23,9 24 23,9 9,4 

Outros Países 
Asiáticos 

29,6 29,5 28,9 30,9 31,2 12,2 

Brasil 26,7 24,4 24,5 25,4 21,2 8,4 

Outros Países 
Sul Americanos 

10,3 8,6 8,8 6,7 9,2 3,6 

Total Mundial 233,8 234,6 229,5 253,9 254 100 

(FONTE: Adaptado de SEAB/DERAL, 2013). 

 

Os países maiores produtores de mandioca no ano de 2012 foram: a 

Nigéria (54 milhões de toneladas), Indonésia (23,9 milhões de toneladas); 

Tailândia (22,5 milhões de toneladas), Brasil (21,2 milhões de toneladas), e 

República Democrática do Congo (16 milhões de toneladas) (SEAB/DERAL, 

2013). 

Relatando a versatilidade e a utilidade da mandioca como alimento 

para o ser humano e para os animais, Souza e Otsubo (2002, p. 16), 

afirmam que “[...] a mandioca é usada com o intuito de substituir o arroz no 

caso de uma frustração na colheita bem como no caso de altos preços do 

arroz”. 

Na América Latina, a produção de mandioca ocorre em vários países, 

é destinada para produção do amido, como é caso do Brasil, Colômbia, 

Paraguai e a Venezuela, mas somente o Brasil se destaca na produção de 

amidos modificados, fécula, tapioca e farinha (SOUZA e OTSUBO, 2002). 

No Brasil, a mandioca é explorada há 10 mil anos atrás, pelos índios 

exploravam uma espécie de raiz selvagem que, transformada em farinha, 

perdia sua toxicidade e servia de alimentação (VALLE, 2005).  

Desse modo a cultura da mandioca no Brasil antecede ao período da 

colonização do território brasileiro pelos portugueses, a mandioca era 
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encontrada em todas as regiões rurais, no Nordeste brasileiro é que 

apresentava maior cultivo e consumo da raiz, in natura ou transformada em 

farinha e fécula. A mandioca sempre fez parte da alimentação dos índios 

que aqui já se habitava quando da colonização, chegando até aos dias 

atuais (VALLE, 2005). 

Suzigan (2000) salienta que no período de colonização do Brasil, 

inicia um processo de mudança no hábito alimentar da população em 

relação ao consumo de farinhas. Enquanto a população rural continuava a 

fazer o uso da farinha artesanal oriunda da mandioca, herança dos nativos 

da terra, a população urbana formada na sua maioria por imigrantes 

europeus, sobretudo, os portugueses, faziam o consumo da farinha de trigo. 

O trigo a princípio cultivada no Estado do Rio Grande do Sul, mas devido à 

falta de experiência no cultivo e influencias climática a produção não era 

suficiente para atender a demanda do mercado na época, então se inicia a 

importação do trigo, proporcionando um desequilíbrio na Balança Comercial 

Brasileira. 

A partir da metade do século XIX produtores de São Paulo adaptam 

locais e equipamentos formando os primeiros polvilheiros, cujo objetivo era 

de atender a demanda paulistana, contudo o surgimento das fecularias 

ocorreu de fato em Santa Catarina a partir de 1911 (SUZIGAN, 2000). 

Na década de 1940, Rio Grande do Sul, comportava 39 fecularias, 

porém, com o reflexo da Segunda Guerra Mundial e da baixa produtividade 

decorrente do clima logo vem à decadência e a falência. Diante desse 

cenário, décadas depois, por volta de 1960 as indústrias de fecularias 

migraram para o estado do Paraná. Somente em 1990 é que o estado de 

Mato Grosso do Sul começa destacar-se na formação de fecularias. 

(SUZIGAN, 2000). 

Na Tabela 2, apresenta a produção brasileira de mandioca em raiz de 

área colhida por hectare, produção (tonelada) e rendimento apresentado 

(tonelada/hectare), entre os anos de 2008 a 2012. 
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Tabela 2. Mandioca raiz, produção brasileira, Estados selecionados. 

Estados 
Área Plantada  

(ha) 
Produção (t) 

Rendimento 
(t/ha) 

Pará 302.300 4.621.692 15,29 

Paraná 155.836 3.759.705 24,13 

Bahia 179.116 1.854.260 10,35 

Maranhão 189.693 1.325.328 6,99 

São Paulo 53.936 1.323.090 24,53 

Rio Grande do Sul 71.204 1.166.363 16,38 

Amazonas 80.894 940.975 11,63 

Acre 43.865 939.178 21,41 

Minas Gerais  58.681 815.043 13,89 

Mato Grosso do Sul 33.058 721.870 21,84 

Santa Catarina 28.564 551.349 19,3 

Rondônia 28.288 446.724 15,79 

Sergipe 28.738 433.723 15,09 

Mato Grosso 23.236 335.736 14,45 

Ceará 65.519 300.348 4,58 

Pernambuco 35.245 292.766 8,31 

Tocantins 15.697 244.312 15,56 

Alagoas 18.243 224.794 12,32 

Rio de Janeiro 12.956 195.343 15,08 

Goiás 9.995 166.622 16,67 

Espírito Santo 9.240 157.753 17,07 

Piauí 37.602 156.256 4,16 

Roraima 8.032 140.342 17,47 

Paraíba 14.796 135.052 9,13 

Amapá 11.850 134.720 11,37 

Rio Grande do Norte 8.025 80.685 10,05 

Distrito Federal 1.309 20.189 15,42 

BRASIL  1.525.918 21.484.218 14,08 

(FONTE: SEAB/DERAL, 2013). 

 

Na Tabela 2, tem-se o cenário da produção de mandioca em raiz a 

nível nacional, onde podemos observar que no ano de 2012, a área plantada 

é de 1.528.918ha, com uma produção de 21.484.218t e produtividade de 

14,08t/ha. 

Quanto à produção, o Estado do Pará destaca-se em primeiro lugar 

com 4.621.692 toneladas, ficando em segundo lugar o estado do Paraná 

com 3.759.705 toneladas. O estado de Mato Grosso do Sul, com 721.870 
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toneladas está em décimo lugar no ranque nacional na produção de 

toneladas de raiz de mandioca. 

Em relação à produtividade o ranque muda, o Estado de São Paulo 

aparece em primeiro lugar com 24,53 t/ha; em segundo lugar o Estado do 

Paraná com 24,13 t/ha, e o estado de Mato Grosso do Sul em terceiro lugar 

com 21,84 t/ha. 

Quanto à indústria fecularia, surge à primeira indústria no estado no 

município de Ivinhema em 1978, até então as indústrias eram consideradas 

de pequeno porte. Somente a partir de 1985 é que o cultivo da mandioca 

teve aumento na produção com 132.146 toneladas colhidas numa área de 

12.724 hectares. 

A Tabela 3 apresenta a produção de mandioca no estado de Mato 

Grosso do Sul, por Região, conforme divisão geográfica adotada pelo 

Governo do estado. 
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Tabela 3. Mandioca raiz, produção no estado de Mato Grosso do Sul. 

Região Município 
Produção 

(t) 

Área 
Colhida 

(ha) 

REGIÃO DE 
CAMPO 

GRANDE 

Bandeirantes, Campo Grande, Corguinho, 
Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova 
Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, 
Rochedo, Sidrolândia e Terenos. 
 

30499 2010 

REGIÃO DE 
DOURADOS 

Caarapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, 
Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, 
Jatei, Maracaju, Rio Brilhante e Vicentina. 
 

129.492 5.600 

REGIÃO DO 
BOLSÃO 

Água Clara, Aparecida do Taboado, 
Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, 
Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, 
Santa Rita do Rio Pardo, Serviria e Três 
Lagoas. 
 

6493 432 

REGIÃO CONE 
SUL 

Eldorado, Iguatemi, Itaquirai, Japorã, Jati, 
Mundo Novo e Naviraí. 
 

323.238 15.379 

REGIÃO LESTE 

Anaurilandia, Angélica, Bataguassu, 
Bataiporã, Ivinhema, Nova Andradina, Novo 
Horizonte do Sul e Taquarussu. 
 

208.180 7894 

REGIÃO 
NORTE 

Alcinópolis, Camapuã, Costa Rica, Coxim, 
Figueirão, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio 
Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste 
e Sonora. 
 

8868 
 

583 

REGIÃO 
PANTANAL 

Anastácio, Aquidauana, Corumbá, Ladário e 
Miranda. 

15.100 1.160 

TOTAL 721870 33058  

(FONTE: IBGE, 2013b). 

 
Em relação à produção, a região do Cone Sul esta em primeiro lugar 

(323.238 t), seguida pela região Leste (208.180 t), depois pela região de 

Dourados (129.492 t). Isso é consequência das regiões concentrarem o 

processo de produção industrial de farinha e fécula, que representa a 

segunda maior concentração de fecularias e produtores de matéria-prima do 

país. 

No que se refere à produtividade, o estado passou de 19,31 t/h em 

2009, para 21,84 t/h no ano de 2013 (IBGE, 2013a). 

Visando mapear a produção de farinha da mandioca no estado de 

Mato Grosso do Sul, é apresentado na Figura 1, o mapa que sinaliza a 

localização das farinheiras implantadas no estado.  
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Figura 1. Mapa da espacialização das farinheiras por Municípios de Mato 

Grosso do Sul no ano de 2006. (FONTE: Costa, 2012). 

 

Ressalta-se que as farinheiras, ilustradas no mapa da Figura 1, as 

instaladas na região Leste e Sul do estado de Mato Grosso do Sul são 

classificadas na categoria industrial. As localizadas nas outras regiões 

predominam as de pequeno porte, voltadas para a Agricultura Familiar. 

Esses estabelecimentos artesanais de produção de farinha são conhecidos 

como a Casa de Farinha.  

Seguindo as características da agricultura familiar a princípio essas 

farinheiras visavam atender tão somente a subsistência familiar. Para depois 

as sobras atenderem o mercado local. 



16 
 

 

 

Um Município que se destaca por sua tradição na produção de 

farinheiras artesanais é o Município de Anastácio. Mesmo não tendo uma 

participação muito significativa na produção de mandioca em Mato Grosso 

do Sul, conforme podemos observar na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Produção de mandioca e área colhida na Região do Pantanal. 

Município Produção (t) Área Colhida (ha) 

Anastácio 3.750 250 

Aquidauana 3.000 200 

Corumbá 4.000 400 

Ladário 600 60 

Miranda 3.750 250 

TOTAL 15.100 1160 

(FONTE: IBGE – Produção Agrícola Municipal, 2013b). 
 

2.5. Cadeia produtiva de mandioca 

 

Cadeia produtiva são conjuntos de agentes econômicos e as relações 

que se estabelecem entre si para atender as necessidades dos 

consumidores por um determinado produto que tenha uma fase de produção 

agropecuária ou florestal. Envolvem ainda os setores que se encontram 

antes e depois da porteira da propriedade: Fornecedores de insumos 

máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, industrialização, 

comércio de atacado e varejo, aparato tecnológico, normas, legislação até 

chegar ao consumidor final (SEAB, 2013). 

A complexidade das cadeias produtivas, em especial a cadeia 

produtiva da mandioca firma-se pela quantidade de atores envolvidos nela, 

associado à diversidade de parceiros, desde fora da porteira até dentro dela, 

chegando ao consumidor final. 

Para auxiliar o entendimento de cadeia produtiva buscou-se 

integralizar a cadeia produtiva com os sistemas agroindustriais Zylberztajn 

(2000) relatam que os sistemas agroindustriais têm ampla aplicação, que vai 

desde o desenho de políticas públicas até a arquitetura de organizações e 

formulação de estratégias corporativas. As relações de dependências entre 
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as indústrias de insumos, produção agropecuária, indústria de alimentos e o 

sistema de distribuição não podem mais ser ignorados. 

O sistema agroindustrial é o conjunto de atividades envolvidas com 

tudo aquilo que é produzido, desde a aquisição de insumos (sementes, 

adubos, máquinas agrícolas, etc.) até que o produto final chegue à mesa do 

consumidor, na forma fécula, farinha de mesa, polvilho entre outros, 

conforme se apresenta na Figura 2. 

 

Figura 2. Segmento da cadeia produtiva da mandioca. (FONTE: Adaptado pelo 

autor a partir de Granja Júnior, Silva e Bourscheidt, 2010). 

 

As cooperativas têm uma participação estimada de 35% a 40% do 

PIB agropecuário do Brasil, segundo dados da Organização das 

Cooperativas do Brasil (OCB). Até 2006 o país contava com 1.145 

cooperativas agropecuárias totalizando 879.918 cooperados, gerando 

123.368 empregos diretos (OCB, 2013). 

Em relação ao cultivo da mandioca e seus derivados, a Associação 

Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca (ABAM), fundada em 1991 

no estado do Paraná, com a missão de desenvolver a atividade econômica, 

promovendo o espírito de cooperação e união das empresas produtoras de 

amido de mandioca no Brasil. A associação não possui fins lucrativos. 

A agroindústria para obtenção dos derivados de amido de mandioca 

se tornou conhecida como fecularia. A maior parte das fecularias existentes 

hoje no país situa-se nas regiões noroeste e oeste do Paraná, no sul do 

Mato grosso do sul, no oeste de São Paulo e no interior de Santa Catarina. 
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2.6. A Colônia do Pulador: Lóco da pesquisa 

 

No ano de 1912, na região da Antiga Fazenda Pulador, no Município 

de Anastácio-MS, foi colonizada pelos imigrantes nordestinos, a maioria de 

origem pernambucana que fugia das fortes secas do semiárido. 

Ao longo desse tempo foi consolidada Colônia Pulador, que consiste 

em mais de 20.000 hectares de terras nas quais se estabeleceram 

aproximadamente de 600 famílias. 

A Colônia do Pulador está localizada na área rural do município de 

Anastácio - MS distancia média do perímetro urbano de 15 km, o acesso se 

dá pelas rodovias BR 262, pavimentada e pela MS 170, cascalhada como 

pode observar na Figura 3. 

 

 

Figura 3. Localização geográfica da Colônia do Pulador, Anastácio, MS, 
2015. (FONTE: Google Maps, 2015). 

 

A Colônia do Pulador, onde estão instaladas as casas de farinha, 

possuem todas as características da agricultura familiar, áreas dos lotes 

onde são instaladas as casas de farinha, a gestão e mão de obra aplicada 

na sua operacionalização. 

Apesar da existência de outras colônias próximas como a Chora 

Chora e Caramujo, a Colônia do Pulador se destaca pela sua formação e 

pela produção da Farinha de mandioca. 
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2.7. A Casa de Farinha 

 

A casa de farinha é o local onde se transforma a mandioca em 

farinha, ingrediente usado na fabricação de vários alimentos, entre os quais 

farinha e a fécula de mandioca. Em 1551, o padre jesuíta Manoel da 

Nóbrega já falava, quando das suas peregrinações pelo Nordeste brasileiro 

das farinhas oriundas da mandioca fabricadas pelos indígenas (GASPAR, 

2003). 

No período colonial, a farinha de mandioca era usada para a 

alimentação dos escravos, dos criados das fazendas e nos engenhos, além 

de servir também como suprimento de viagem para os portugueses. Em 

algumas regiões, objetivando tornar o alimento menos perecível, misturava-

se a farinha de mandioca com a farinha de peixe seco, socada em pilão 

(GASPAR, 2003). A autora ressalta ainda que a farinha de mandioca, ou 

mesmo a raiz da mandioca são iguarias que historicamente fez e continua 

fazendo parte do cardápio alimentar das famílias brasileiras, principalmente 

das populações de menor poder aquisitivo. 

Nos processos produtivos das casas de farinha, há maneiras 

diferenciadas de aquisição do produto final, nas diversas regiões brasileiras. 

O processo representado pela Figura 4 reflete as dimensões territoriais do 

trabalho desenvolvido de forma coletiva. Dispondo de uma estrutura de 

divisão de tarefas e especialização do trabalho bem sistematizada, a linha 

de produção é um elo entre o findar do trabalho de um individuo e a 

continuidade da tarefa do outro. 

Para obter-se a farinha de mandioca, há maneiras diferenciadas de 

aquisição do produto final, ou seja, não há um o modelo padrão. O 

apresentado na Figura 4 é modelo padrão utilizado pelos produtores de 

farinha da Colônia do Pulador. 
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Figura 4. Fluxograma para obtenção de farinha de mandioca utilizando 
prensagem artesanal. 

 

A produção da farinha e outros subprodutos oriundos da raiz da 

mandioca sela entre os participantes da produção a reafirmação entre os 

laços, que vão além do caráter produtivo, mas extrapola os laços familiares, 

da amizade, da confiança, do respeito, da lealdade na pessoa que o 

contratou e na equipe que toma para si o trabalho em execução. 

No processo produtivo a participação do trabalho feminino restringe a 

etapa denominada de raspagem, cabendo às mulheres o papel da 

raspadeira e das tiradeiras de goma. O trabalho masculino está direcionado 

a outras funções específicas, que normalmente, exigem força e maior 

destreza, pelos perigos eminentemente altos, são elas: forneiro, cevador, 

prenseiro. 

Quanto ao preparo da matéria prima (raiz de mandioca), as raízes, 

quando levadas às Casas de Farinha, devem ser lavadas evitando 

incorporação de materiais indesejados à operação produtiva, o 

descascamento de raízes é feito manualmente, devem ser lavadas para a 

retirada de cascas e impurezas ainda remanescentes, para posteriormente 

serem encaminhadas para o processo de ralação das raízes. 

Na Figura 5, apresentam-se as características das edificações onde é 

realizado todo o processo produtivo da transformação da mandioca em raiz 

para farinha de mandioca, processo produtivo que ocorre de forma 

artesanal. 
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Figura 5. Casa da Farinha, Colônia do Pulador, Anastácio, MS, 2015. 
(FONTE: Dados da Pesquisa). 

 
A ralação das raízes de mandioca é realizada em um ralador 

constituído de um cilindro de madeira provido de lâminas de aço serrilhadas. 

As raízes são empurradas em direção ao cilindro por meio de braços de 

madeira em movimentos alternados, com o propósito de obter uma produzir 

uma raspa fina. Processo manual, conforme apresentado na Figura 6, a falta 

da utilização de equipamentos de segurança, como luva especial ou sistema 

de trava no cilindro, o que acomete muitos trabalhadores em acidentes. 

 

Figura 6. Casa da Farinha, moagem da raiz da mandioca pelo cevador, 
Colônia do Pulador, Anastácio, MS, 2015. (FONTE: Dados da 

Pesquisa). 

 
A massa obtida através da raspa da mandioca pelo Cevador 

(responsável pela ralação da raiz de mandioca), conforme se observa na 

Figura 6. 
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Pimentel e Cunha (2001), a massa que condiciona 67% de umidade. 

Essa massa é levada a prensadeira onde é condicionado no espaço em 

formato de cocho onde ocorre o processo de redução de umidade é 

realizado pela pressão de um torriquete, com esforço humano que, em 

movimentos circulares, faz com que o liquido de cor amarelada é 

denominado manipueira (palavra de origem indígena) seja extraído da 

massa (Figura 7). Essa ação ocorre por um período de até oito horas. 

 

 
Figura 7. Prensa da Massa da Mandioca, Prenseiro, Colônia do Pulador, 

Anastácio, MS, 2015. (FONTE: Dados da Pesquisa). 
 

A manipueira, como podemos observá-lo na Figura 8, quando 

despejada na natureza, provoca a poluição do solo e das águas, causando 

grandes prejuízos ao meio ambiente e ao homem. Esse despejo pode e 

deve ser evitado com a utilização de técnicas corretas de manejo da casa de 

farinha. 
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Figura 8. Resíduo tóxico - Manipueira, Colônia do Pulador, Anastácio, MS, 

2015. (FONTE: Dados da Pesquisa). 

 
Ao sair da prensa, a massa obtida está toda encorpada, formato de 

torrões consequência da pressão sofrida na prensa. Para efetuar o 

esfarelamento alguns produtores se utilizam ralador comum ou por 

intermédio de peneiras. É feita a separação a massa que será destinada 

para produção da farinha é acondicionada em cochos apropriados, enquanto 

a crueira retida na peneira, subproduto destinado para alimentação de 

porcos e galinhas, como pode observar na Figura 9. 

 

 
Figura 9. Peneiragem dos torrões (Crueira), Colônia do Pulador, Anastácio, 

MS, 2015. (FONTE: Dados da Pesquisa). 

 

CRUEIRA 
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Após desmanche dos torrões de farinha a próxima etapa é a torração, 

processo delicado e preciso, pois determina o teor de qualidade do produto 

final (Figura 10). 

A cor, o sabor e a conservação durante o transporte e 

armazenamento dependem da fase de torração. Por isso, notoriamente, 

destina-se um homem na casa de farinha como forneiro, contando a sua 

experiência e a sua acuidade com a produção.  

A torração é realizada utilizando-se de uma pá de madeira, com cabo 

alongado, o processo de torração dura entre 40 a 50 minutos, dependendo 

do produto final desejado, e da intensidade do fogo que é produzido 

utilizando-se de lenha. 

 

 
Figura 10. Processo de Torração da farinha de mandioca, Colônia do 

Pulador, Anastácio, MS, 2015. (FONTE: Dados da Pesquisa). 

 

Após a torrefação da farinha, a próxima etapa é a peneiragem da 

farinha (Figura 11): após a cocção ou torração, a farinha deve ser passada 

em peneiras, para promover a separação de algumas partes indesejáveis da 

farinha - produto final.  

As peneiras utilizadas variam conforme sua granulometria que, define 

o tipo de farinha de mandioca que se pretende obter para comercializar. 
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Figura 11. Peneiragem da farinha já torrada, Colônia do Pulador, Anastácio, 

MS, 2015. (Fonte: Dados da Pesquisa). 

 

A próxima etapa do sistema produtivo e o acondicionamento. Depois 

de classificada, a farinha de mandioca dever ser acondicionada em sacos 

plásticos ou de aniagem, que devem ser armazenados sobre estrados de 

madeira em locais não úmidos e ventilados para posterior comercialização, 

conforme apresenta-se na Figura 12. 

 

 
Figura 12. Estocagem da farinha já torrada, Colônia do Pulador, Anastácio, 

MS, 2015. (Fonte: Dados da Pesquisa). 

 

As casas de farinha, local onde se beneficia a mandioca, garantem 

emprego e renda para produtores, familiares e demais agentes envolvidos, 

movimentando a economia das localidades onde estão inseridas. Um 

grande empecilho para um maior desenvolvimento das casas de farinha é 
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que estes estabelecimentos se caracterizam pela estrutura familiar 

tradicional, com infraestrutura imprópria aos atuais padrões de higiene e 

qualidade, equipamentos rudimentares e inexistência de uma gestão 

capacitada (SANTOS et.al., 2009). 

As Casas de Farinha presentes na Colônia do Pulador aproximam-

se muito do modelo perpetuado no Nordeste brasileiro. São casas de 

estrutura artesanal, maquinários rústicos, que estão próximos do método 

tradicional de produção. Tradicional, porque se aproxima em muito da 

contribuição indígena para o surgimento das Casas de Farinha, sendo 

pouco tecnificadas: paredes de adobão – tipo de tijolo usados em 

construções no semiárido nordestino – paredes tijolo a vista, chão batido, 

telhados rústicos. 

Os aspectos rústicos e as formas tradicionais na aplicação dos 

processos produtivos empregados nas Casas de Farinha que desenvolvem 

atividades semi-industriais onde a lenha, é a principal fonte energética do 

sistema produtivo, mesmo sendo economicamente viável, em contrapartida 

gera um custo ambiental imensurável. 

Outro fator que merece destaque é a não utilização de insumos 

tóxicos para produção de mandioca, só fazem uso de adubos orgânicos.  

O cultivo de mandioca sem utilização de agrotóxicos culmina em 

produtos saudáveis e sem qualquer tipo de contaminantes. Ela também 

contribui para a criação de ecossistemas mais equilibrados, ajudando a 

preservar a biodiversidade, os ciclos naturais e as atividades biológicas do 

solo. 

Além disso, existe outro aspecto da agricultura orgânica que vai além 

da preservação da qualidade dos produtos ou do meio ambiente. Ela é uma 

grande aliada da agricultura de baixo volume, como a agricultura familiar. 

A aplicação dos princípios agroecológicos na pequena propriedade 

rural consegue aumentar sua sustentabilidade econômico-financeira, 

aumentando os benefícios para o agricultor, sua independência no uso de 

energias não renováveis e a preservação de sua identidade cultural e da sua 

condição de saúde, uma vez que não faz uso de elementos prejudiciais ao 

homem. 
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4. ARTIGO 

 

DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS DOS 

PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DA COLÔNIA PULADOR, 

ANASTÁCIO - MS 

 
 

RESUMO: Nessa pesquisa analisou-se condições sociais, econômicas e 

produtivas, administrativas organizacionais dos produtores de farinha de 

mandioca da Colônia do Pulador – Município de Anastácio, Estado de Mato 

Grosso do Sul. Identificou-se o modo de relacionamento dos produtores com 

outros elementos da cadeira produtiva da mandioca, o sistema de produção, 

grau de instrução, o sistema produtivo, sua produtividade e a forma de 

administrar o negócio. Analisaram-se as questões de logística e estrutural, 

composição da renda familiar e outros fatores relacionados com a mandioca. 

A partir dos dados coletados em entrevista por meio de questionário com 

perguntas abertas e fechadas, aplicadas aos 11 produtores de farinha de 

mandioca. As interpretações dos dados permitiram detectar grau de 

dificuldade na produção da farinha de mandioca: sistema de produção 

rústico, famílias pequenas (dificuldades na sucessão familiar) e a 

participação da cooperativa e a falta de intervenção do poder público através 

das políticas públicas para incremento na produção da Farinha de mandioca 

produzida em Anastácio/MS.  

Palavras-chave: Mandioca; produção familiar; agroindústria. 
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DIAGNOSTIC OF SOCIOECONOMIC CONDITIONS OF MANDIOCA 
FLOUR PRODUCERS FROM PULADOR’S COLONY 

(ANASTÁCIO-MS) 
 
 

ABSTRACT: In this research the social, economic, productive, administrative 

and organizational conditions of the mandioca flour producers from Pulador’s 

colony (Anastácio’s town, State of Mato Grosso do Sul) were analyzed. The 

producers’ method of relationship with another elements from mandioca’s 

production chain, production system, level of education, productivity and the 

method of administration were identified. The aspects from logistics and 

structure, family income and other factors related to mandioca were also 

analyzed. From the data collected in interviews by questionnaires with open-

ended and close-ended questions, applied to 11 local flour producers. The 

interpretation of results indicate degrees of difficulty in mandioca’s flour 

production: archaic production methods, small families (problems in family 

succession), co-operative participation and the lack of public intervention 

through public policies in order to increase the production of mandioca flour 

in Anastácio-MS. 

Keywords: Mandioca; family production; agro-industry. 
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4.1. INTRODUÇÃO 

 

O município de Anastácio possui uma área de 2.949,129 km², (IBGE, 

2015), população de 24.534 habitantes (IBGE, 2015), sendo, que, 23% são 

moradores da zona rural, entre estas, destaca-se a colonização ocorrida no 

ano de 1912, na região da Antiga Fazenda Pulador no Município de 

Anastácio-MS, foi colonizada por imigrantes nordestinos, a maioria de 

origem pernambucana que fugia das fortes secas do semiárido, atraídos 

pela oferta de terras muito baratas, e pela fartura de caça e pesca 

(VALÉRIO, 2002).  

Ao longo desse tempo foi/ consolidada a Colônia Pulador, que 

consiste em mais de 20.000 hectares de terras nas quais se estabeleceram 

aproximadamente 600 famílias, que ganhou destaque no cenário da cultural 

e gastronomia nacional pela produção artesanal de farinha de mandioca na 

qual entendemos como modelo de agricultura familiar, haja vista que a área 

não pode ser maior do que 4 módulos fiscais e seja utilizada 

predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento. 

Diante do exposto compreende que a Colônia do Pulador possui 

características da agricultura familiar, ressaltamos que as áreas onde estão 

instaladas as Casas de Farinha, a área dos varia de 2 ha a 20 ha. Apesar da 

existência de outras colônias próximas, Caramujo, Chora Chora, a Colônia 

do Pulador se destaca pela sua formação e pela produção da Farinha de 

mandioca. Com uma característica peculiar, quanto à socialização que é 

consequência da colonização, predomina o convivo familiar, inclusive no 

processo produtivo, onde uma família auxilia outra quando da produção da 

farinha de mandioca, como também todos tem interesse em melhorar as 

condições de vida na região. 

A viabilidade econômica da atividade rural precisa ser fortalecida e os 

atores envolvidos na produção necessitam de retorno financeiro para se 

manter na atividade (SIQUEIRA; SOUZA; PONCIANO, 2011). 
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A proposta da pesquisa visa diagnosticar as condições 

socioeconômicas dos produtores rurais de farinha de mandioca da Colônia 

do Pulador, município de Anastácio, Estado de Mato Grosso do Sul, com 

intuito de gerar subsídios para elaboração de políticas governamentais que 

visem melhoras as condições de vida dos produtores rurais da Colônia do 

Pulador. 

 

4.2. MATERIAL e MÉTODOS 

 

Esta pesquisa pautou-se na abordagem qualitativa e quantitativa, cuja 

modalidade configurou-se como exploratória e descritiva realizada in loco, 

desta forma foram coletados os dados, informações, identificações em 

relação ao objeto da pesquisa. “A pesquisa exploratória realiza descrições 

precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre seus 

elementos componentes” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 63).  

O espaço investigado foi a Colônia do Pulador, município de 

Anastácio-MS, localizado a 126 km da Capital do MS (Campo Grande).  

A metodologia utilizada para a realização desse trabalho foi de 

entrevistas com aplicação de questionários (Apêndice A1) tendo 11 (onze) 

produtores de farinha de mandioca, como sujeitos da pesquisa, e 7 Casas 

de farinha como espaços investigados. Foram realizadas sete visitas, 

período entre outubro a dezembro de 2015. Em cada visita à localidade 

aplicou-se o questionário individualmente, a cada produtor em sua 

propriedade. 

O questionário elaborado forma questões que envolveram situações 

como: perfil do produtor (nome, sexo, escolaridade, Estado e cidade de 

origem, faixa etária); infraestrutura básica (estradas, serviços de saúde e 

saneamento básico); características das propriedades (área, ocupação, 

estrutura da propriedade e da casa da farinha); trabalho e renda 

(composição da renda e sua média); processo produtivo e comercialização 

(mão de obra, insumos, assistência técnica, quantidade de farinha, preço de 

preço quilo) e participação associativa. 
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A análise dos dados coletados foi realizada com o auxilio do 

programa SPHINX LÉXICA. 

 

4.3. RESULTADOS e DISCUSSÃO  

 

A Colônia do Pulador está localizada na área rural do município de 

Anastácio - MS distancia média do perímetro urbano de 15 km, o acesso se 

dá pelas rodovias: BR 262, pavimentada e pela MS 170. 

Os resultados obtidos a partir de questões e dos dados coletados a 

campo, analisados com base no levantamento bibliográfico utilizado nesse 

estudo e dados coletados em pesquisa de campo. Visando organizar a 

discussão dos dados optou-se por apresentá-los a partir das variáveis 

estabelecidas no projeto da pesquisa, dentre elas: perfil do produtor; 

infraestrutura básica; características da propriedade; produção e 

comercialização. 

 

4.3.1. Perfil do produtor 

 

Investigar o nível escolaridade dos produtores da Colônia do Pulador 

é essencial, uma vez que buscou-se diagnosticar as condições 

socioeconômicas. Segundo dados coletados da pesquisa 81,8% dos 

produtores de farinha de mandioca são alfabetizados, 9,1% têm o ensino 

médio incompleto e 9,1% e o ensino médio completo. Quanto à faixa etária 

dos produtores de farinha, apresentam idade entre 38 anos a 79 anos. 

A quantidade de pessoas na família é baixa, apresentando uma 

média de duas pessoas por produtor. Esse resultado não difere do 

apresentado pela pesquisadora Alba (2009), onde afirma que a maioria das 

famílias dos agricultores, 85%, é composta por três pessoas, esse número 

baixo de pessoas na família preocupa em função da sucessão familiar no 

prosseguimento dos negócios, especialmente, se considerar a idade dos 

produtores, haja vista, que conforme demonstrou a pesquisa, nenhum dos 

produtores rurais investigados afirma possuir sucessor. 
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Segundo Silva (2005), os filhos dos produtores rurais nos dias atuais 

possuem mais acesso a educação e as oportunidades na zona urbana, e 

vêem nas cidades expectativas de crescimento e desenvolvimento maiores 

que no campo. Isso pode constatar na investigação junto aos produtores 

rurais de farinha de mandioca, onde 100% dos entrevistados afirmam que a 

vontade dos jovens é sair do campo, como também não possuem substitutos 

para dar continuidade a produção da fabricação da farinha.  

Nas últimas décadas o IBGE constatou diminuição do total de 

habitantes no meio rural, com taxa negativa de crescimento populacional 

detectada pelos últimos censos. No período de 1991 a 2000, a taxa foi 

negativa em 1,3% ao ano. Já no período 2000 a 2010 a taxa continuou 

negativa, mas com uma queda menor, de 0,65% (IBGE, 2013). 

Pode-se constar que quanto ao estado de origem mesmo passados 

mais de 80 anos do início da colonização ainda encontramos produtores que 

nasceram no nordeste e estão à frente da produção de farinha de mandioca. 

Dos pesquisados 54,64% são nascidos no Nordeste, com predominância 

para os Estados de Pernambuco e Sergipe, e 45,4% são sul mato-

grossenses, mas descendentes de nordestinos. 

 

4.3.2. Infraestrutura Básica 

 

Em relação aos serviços de saneamento básico, constatamos que o 

esgoto doméstico é lançado “in natura” no solo em 100% das propriedades 

dos produtores de farinha da Colônia do Pulador. Quanto ao abastecimento 

de água potável verificou-se que todos os investigados utilizam água oriunda 

de poço natural, sem nenhum tratamento. 

 

4.3.3. Características das propriedades 

 

As áreas dos lotes das propriedades onde funcionam as casas de 

farinhas variam de 2 hectares até 20 hectares, sendo que 60% das 

propriedades tem área inferior a 10 hectares e 40% superiores a 10 

hectares. Verificou-se que 100% das propriedades onde funcionam as casas 
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de farinha são totalmente cercadas. Outro dado importante coletado para 

esse estudo foi em relação ao tamanho da área atual e a original, 45% dos 

produtores de farinha de mandioca, sujeitos desse estudo, desde que 

receberam suas terras como herança, ampliaram suas áreas em decorrência 

de atividades desenvolvidas, e outros 45% mantêm a área original, e 10% 

abstiveram em responder.  

Em relação à estrutura física das unidades habitacionais dos 

produtores de farinha constituem-se em casas de alvenaria, dotadas de 

sanitários na parte interna do imóvel. 

 

4.3.4. Produção e Comercialização 

 

Mesmo com a falta de estrutura e pouco dimensionamento hoje para 

as exigências de mercado, encontra-se conforme observado na 

investigação, casas de farinha que sobrevivem há mais de 60 anos de 

existência, foram multiplicadoras entre familiares e/ou entre pessoas da 

própria comunidade para que surgissem outras unidades farinheiras na 

região. 

Todas as casas de farinha visitadas e em funcionamento na Colônia 

do Pulador operam em regime de informalidade, porque nenhuma casa de 

farinha é registrada, nos órgãos competentes públicos como pessoa jurídica, 

portanto não é configurada como tal. De certa forma, todas assumem uma 

espécie de anonimato jurídico, embora falar na Colônia do Pulador é falar 

em produção de farinha. 

Salienta-se que a comunidade tem como fundamento econômico as 

atividades das farinheiras, apesar das dificuldades que encontram no 

mercado devido à concorrência das farinhas industrializadas, mas a 

qualidade final do produto da Colônia do Pulador, aliado ao sistema 

artesanal da produção, faz com que o produto ocupe seu espaço no 

comercio local e regional. 

De acordo com dados coletados, a produção de farinha de mandioca 

apresenta números divergentes conforme ilustra a Tabela 5. Verifica-se que 

9,1% representa um produtor que produz 100 kg/semana; 9,1% representa 
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um produtor que produz 150 kg/semana; 54,5% representam 6 produtores 

que produzem 200 kg/semana cada; 9,1% representa um produtor que 

produz 250 kg/semana; 9,1% representa um produtor que produz 300 

kg/semana e 9,1% representa um produtor que produz 350 kg/semana. 

 
Tabela 5. Produção de farinha da Colônia Puladora. Anastácio-MS. 2015. 

Quantidade de farinha produzida semana (KG) % 

100 9,10 

150 9,10 

200 54,50 

250 9,10 

300 9,10 

350 9,10 

TOTAL 100% 

Média = 3,27 Desvio-padrão = 1,35. A questão é de resposta única sobre uma escala. Os 
parâmetros são estabelecidos sob uma notação de 1 (100 kg) a 12 (800 kg). A diferença 
com a repartição de referência é muito significativa. Qui² = 33,73, gl = 11, 1-p = 99,96%. O 
Qui² é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. 
 

Quanto ao preparo da matéria prima (raiz de mandioca). Todos os 

produtores investigados afirmaram que em nenhum momento efetuam a 

lavagem depois de raspar a mandioca. As raízes são levadas para próximo 

processo de produção, que é o da moagem, e neste momento, o cevador, 

tritura a mandioca e deixando-a em forma de massa. 

Quanto ao período e a quantidade produzida pode-se observar na 

Figura 13, que ocorre uma variação considerável quanto à quantidade e a 

periocidade. Registra-se que, com relação à produção, um dado relevante 

sobre a continuidade da produção em relação à mão de obra, durante as 

visitas técnicas os produtores rurais investigados 100% afirmaram que os 

jovens da família não têm interesse em dar continuidade à cultura de 

produção de farinha, considerando o quadro que se encontra hoje as 

condições econômicas e sociais da comunidade, portanto há risco eminente 

de não futuramente exercerem a produção de farinha da Colônia do Pulador, 

pelo fato de não haver substituto para mão de obra. 

A Figura 13, a seguir apresenta a produção mensal, pelo período de 

um ano. Observa-se que há um acréscimo na produção de farinha, nos 

meses de março e abril de 50% comparando-os com os meses anteriores 
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(janeiro e fevereiro). Logo em seguida mantém a média de 5.400 kg de 

produção de farinha por mês. Esse acréscimo e consequência da realização 

da festa da farinha que ocorre todos os anos no mês de maio.  

 

Figura 13. Produção mensal da farinha de mandioca na Colônia do Pulador, 
Anastácio, 2015. (FONTE: o autor, 2015). 

 

Quanto à produção da raiz de mandioca pode-se observar que a 

quantidade produzida por hectare 15 t/ha está abaixo da média nacional que 

é de 21,2 t/ha (IBGE, 2013), como também da média do estado MS 21,8 t/ha 

(IBGE, 2013). Porém, está na média de produção da Região do 

Pantanal/MS, consequência das características do solo, onde está localizada 

a Colônia do Pulador. 

Outro fato que chama atenção é o sistema produtivo das casas de 

farinhas. Atualmente estão em funcionamento sete casas de farinha, das 

quais duas adotam o sistema cooperativo familiar, e as outras cinco 

produzem no sistema produtor individual. A maior parte da produção da 

farinha é comercializada pelos produtores junto a Cooperativados 

Produtores Rurais da Região do Pulador – COPRAN, quem tem procurado 

incentivar a comercialização da farinha, pois dos onze produtores de farinha, 

somente 9,10% comercializam diretamente no mercado local, e 90,9% 

comercializam seus produtos junto a Cooperativa dos Produtores Rurais da 

Região do Pulador – COPRAN. 
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Essa relação comercial reflete diretamente na participação do 

produtor no sistema associativo, pois do total de produtores de farinha de 

mandioca investigados (onze), 90,9% participam ativamente COPRAN e, 

somente 9,10% não participam.  

Considerando que são produtores familiares, a administração dos 

negócios é realizada sempre por um membro da família. A aquisição de 

insumos e a negociação com a agroindústria, bem como, o recebimento é 

sempre individual.  

Poucos conseguem viver exclusivamente da produção. Segundo 

dados coletados, 54,5% informaram que complementam a renda da família 

com outras rendas, oriundas de aposentadorias e outras não declaradas, e 

36,4% informaram que complementam sua renda com a comercialização de 

outros produtos produzidos na propriedade.  

Mesmo sendo uma região tradicionalmente produtora de farinha de 

mandioca, os pequenos produtores necessitam de atualização sobre as 

cadeias produtivas, para poder acompanhar o mercado de forma mais 

eficiente, haja vista que ao longo do tempo vem diminuindo o número de 

produtores e de casas de farinha em operação. 

A quantidade de farinha atualmente produzida, e os produtos 

complementares como carne e hortifrúti, necessitam de apoio técnico e 

conhecimento atualizado por parte dos produtores. 

São apresentadas a seguir algumas ações, discutidas com os 

moradores, que poderão ser implantadas que podem vir a contribuir para 

melhorar as condições de produção de mandioca: 

-Promover ações para aumento da produção de farinha, 

proporcionando aos produtores de farinha melhores condições do produtivo 

e de comercialização, para que estimule os mais jovens a dar continuidade a 

produção da farinha de mandioca; 

-Proporcionar-lhes formações técnicas e elaboração de plano de 

negócio para que tenha noção e a certeza do que a continuidade da 

produção de farinha é interessante; 

-Orientar os produtores sobre os cuidados na manipulação, 

acondicionamento, conservação, bem como a estrutura física do local de 
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manipulação para que a qualidade sanitária do alimento não esteja em risco 

pelos perigos químicos, físicos e biológicos; 

-A necessidade quanto a Segurança do Trabalho, observa-se que, em 

nenhum momento os trabalhados envolvidos no sistema produtivo fazem 

uso de equipamentos de segurança, a utilização de equipamentos de 

segurança leva não somente a evitar acidentes, mas, também ao aumento 

da produção, pois, tornado o ambiente mais agradável poderão produzir 

mais e com melhor qualidade;  

-Implantação de um selo de garantia de qualidade, que poderá ser 

utilizado pela COPRAN, no qual deverá identificar o produto e a Casa da 

Farinha (nome do produtor), como também incentivo para busca do selo de 

identificação geográfica que é conferido a produtos que são característicos 

do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e 

identidade própria, além de distingui-los em relação aos seus similares 

disponíveis no mercado;  

-A cooperativa poderá propor a negociação de convênios, com custos 

subsidiados pelo poder público municipal, junto a instituições privadas 

especializadas e parcerias como a Agraer, para realização de análises de 

solo, como também a formação de patrulhas agrícolas com os equipamentos 

e implementos que auxiliem na produção e atendam a necessidade do 

produtor. 

-A realização da análise de solo, e equipamentos e implementos 

agrícolas e apoio técnico, proporcionarão aos produtores as informações e 

recomendações adequadas á realidade vivida, indicando os insumos 

necessários e implementos adequados para conservação do solo e aumento 

da produtividade. 

-Estimular os pequenos produtores da Colônia do Pulador, utilizando-

se da mão de obra feminina, usar as sobras de farinha de mandioca, para a 

produção de massa pronta para tapioca, agregando-lhes valores. Para tal, 

será preciso ampliar os conhecimentos técnicos e de comercialização sobre 

os produtos, oferecendo cursos especializados; 

-Proporcionar a aproximação e participação dos produtores de farinha 

de mandioca na gestão da Cooperativa dos Produtores de Farinha do 
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Pulador, já existente e regulamentada, pois ao se unirem facilitarão os 

contatos com os compradores, aumentarão o poder de barganha e 

aumentará o acesso à informação do mercado, tais como os preços 

praticados. 

4.3. CONCLUSÕES 

 

O resultado obtido neste trabalho pode ser entendido como parte de 

um processo para as melhorias necessárias no sistema produtivo da farinha 

de mandioca da Colônia do Pulador no município de Anastácio. 

Deve-se lembrar de que o processo de desenvolvimento aqui 

discutido a ser efetivado só será possível com a participação e 

comprometimento de todos os agentes envolvidos em uma união entre a 

sociedade civil e o Poder Público, caso contrario, a produção artesanal da 

farinha de mandioca do pulador esta fadada a esgotar-se em curto prazo de 

tempo. 
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APENDICE 1A. Questionário da Pesquisa. 
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APENDICE A1. Questionário da Pesquisa (Continuação). 
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APENDICE A1. Questionário da Pesquisa (Continuação). 
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