
AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DE FRUTAS 

 

Ana Cristina Richter Krolow 
Pesquisadora Embrapa Clima Temperado 

Dra. em Ciência e Tecnologia de Alimentos 



Mundo:  

 1.300 bilhões toneladas de alimentos: 

 30 % dos cereais,  

 40 a 50 % das raízes, frutas, hortaliças e sementes 
oleaginosas,  

 20 % da carne e produtos lácteos e  

 35 % dos peixes.  

 

 FAO – alimentos suficientes para alimentar dois 
milhões de pessoas. 

Perdas e desperdícios de alimentos na 

América Latina e no Caribe 
 



Todas as fases da cadeia alimentar:  

 28 % pelos consumidores  

 28 % na produção  

 17 % no mercado e na distribuição  

 22 % durante o manejo e o armazenamento  

 6 % no processamento. 

Fonte: Raúl Osvaldo Benítez, Representante Regional da FAO   
para a América Latina e o Caribe (FAO, 2016) 

Países europeus: 20 % e 25 %.  

Japão: menos de 20 % 

EUA: 35 %, número considerado alto 



 Campo - 10 % 

 Manuseio e transporte – 50 % 

 Centrais de abastecimento e comercialização – 30 % 

 Supermercado e consumidores – 10 % 

Fonte: Luis Carlos O. Lima, UFLA, 2010 (apud Moacir Saraiva, XXII CBF 2012) 

Distribuição das perdas de frutas no Brasil: 
 



13 MILHÕES DE PESSOAS PASSAM FOME 

Total de perdas:  5,1 milhões ton./ano de frutas 
não consumidas 

Fonte: Moacir Saraiva, XXII CBF 2012 

Cinco principais comportamentos que 
levam ao desperdício de alimentos:  

 compra excessiva,  
 preparo abundante,  
 vontade de alimentar um animal de 

estimação,  
 sobras não aproveitadas 
 conservação de alimentos inadequada. 

Fonte: Porpino, G. (2015) 

  



 

 

 

AGROPECUÁRIA BRASILEIRA  
desenvolvimento econômico, produtivo e 
tecnológico reconhecido internacionalmente. 

 

Brasil maiores fornecedores de alimentos 
para o mundo  commodities  

 

 importador de produtos alimentares 
acabados. 



DESTAQUES DA INDUSTRIA DA 
ALIMENTAÇÃO (ABIA, 2016) 

Produtor e exportador mundial de 
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Exportador mundial de alimentos 
processados (volume) 



SETORES DE MAIOR CRESCIMENTO 
(ABIA, 2016) 

9,4 % 

1,7 % 

4,4 % 



INDUSTRIAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS 
NO BRASIL 



TENDÊNCIAS MUNDIAIS 

Alimentos minimamente processados; 

Seguros; 

Sem aditivos ou uso de aditivos naturais; 

Tempo de vida útil prolongado; 

Alimentos de conveniência (refeições rápidas, 

comidas prontas); 

Maior valor nutricional e funcional; 

Mais saborosos e atraentes.  



Tendências 2020 – Onde vai o Consumidor 
Brasileiro? 

  Consumidor cada vez com mais informação e menos tempo. 
 
 O  tempo será um bem cada vez mais  precioso para o consumidor.  
 
 O consumidor gastará cada vez mais com produtos  ecologicamente 

corretos. 
 
 Ele buscará se expressar também através de produtos que represente 

mais  quem ele é. 
  

 Produtos com apelo emocional terão maior relevância. 
 
 Consumidor cada vez menos leal a uma marca. 

 
Fonte:  
SIMÕES, M. Usando as tendências para alavancar a indústria de alimentos e bebidas. Brasil Food Trends 
2020, 2010. 



Principais preocupações dos consumidores 

  

 obesidade (78 %); 

 colesterol (75 %); 

 diabetes (58 %); 

 envenenamento (57 %); 

 disfunção cardiovascular (56 %); 

 pressão alta (51 %); 

 alergias (49 %). 
 



Redução do conteúdo de gordura 
 

Melhorar o perfil de lipídeos (ácidos graxos 
melhores) 

 
Redução do conteúdo de sal (20 mil toneladas de 
sódio do mercado brasileiro até 2020) 

 
Presença de compostos saudáveis 
aumento da capacidade antioxidante 
adição de vitaminas, probióticos e prebióticos 
peptídeos e aminoácidos 

ESTRATÉGIAS PARA MELHORIA NUTRICIONAL DOS 
ALIMENTOS  



TENDÊNCIAS DE CONSUMO  NO BRASIL 

Alimentos processados nutritivos e fortalecidos 

Produtos diet e light 

Alimentos funcionais 

Pratos prontos e semi-prontos 

Sucos de frutas prontos para beber 

Produtos orgânicos 



 alimentos de conveniência 
 alimentos de longa duração 
 refeições prontas para cozinhar 
 alimentos prontos para consumo 
 alimentos com baixa gordura 
 alimentos com baixo carboidrato 
 alimentos infantis 
 alimentos fortificados (para desnutridos) 

DESAFIOS AOS PROCESSADORES DE 
ALIMENTOS 



SIAL, empresa consultoria TNS, sobre hábitos alimentares: 

 • Quantas e quais refeições cada povo faz; 
• Qual o significado de alimentação para cada um; 
• O que significa se alimentar bem para eles; 
• Como compreendem os riscos envolvidos na alimentação;  
• Qual sentido da inovação os interessa. 

 

Estados Unidos a alimentação tem como drive principal:   a    
necessidade (ou funcionalidade);  

 França: a busca é por prazer;  

 Espanha: consideram a questão da sociabilidade. 

A IMPORTÂNCIA DAS EMBALAGENS PARA A 
COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL 
Fonte: Camilo, A.; Garcia, M. C. (dez 2015) 



  55 % fazem ao menos uma refeição fora de casa, sendo: 

  45 % na escola ou no trabalho; 

  39 % em restaurantes, cafés, fast foods e outros; 

  9 % em atividades de lazer, como cinema e teatro. 
 

Possibilidade de entrega de alimentos:  

Estados Unidos: em embalagens práticas, para serem 
consumidos na escola ou no trabalho.  

 França: o ideal é ter embalagens com mais appetite 
appel;  

 Espanha: pacotes que considerem o compartilhamento. 



 

 
PARA ATENDER AOS CONSUMIDORES É NECESSÁRIO:  

 

 providenciar embalagens seguras,  

 bem seladas,  

 shelf life adequado,  

 possam ser refechadas,  

 evidenciem violação, 

 tenham tabelas de ingredientes claras. 



INOVAÇÃO DAS EMBALAGENS: 

 

 aumento da preservação dos produtos; 

 demonstrar autenticidade; 

 entregar conveniência; 

 diversificar sabores e apresentação. 



 PORTANTO, as embalagens podem ter muitos 
objetivos conceituais, de marketing e vendas, mas as 
premissas básicas são duas: 

 

1. Proteger o conteúdo; 
 

2. Estender seu prazo de vida. 
 

 No entanto, o nosso “novo” ritmo de vida 
acrescentou outro objetivo as embalagens: 

 

3.   PRECISAM SER PRÁTICAS. 



Embalagens em pós-colheita 

  







Produtos minimamente processados 



PRODUTOS DE CONVENIÊNICA 











Porções individuais de frutas de conveniência 



Porções individuais de frutas 



PRATICIDADE E UTILITÁRIA 



 

CONCLUSÕES: 
 

 Uso da nanotecnologia para veiculação de 
compostos bioativos 

 



Desenvolvimento de material para 
embalagens ativas e inteligentes. 
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ana.krolow@embrapa.br 

“ SÓ É NOVO O QUE É JULGADO COMO 

TAL PELO CONSUMIDOR E, NÃO NECESSARIAMENTE, 

O QUE É TIDO COMO TAL PELO PRODUTOR”. 


