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A TECNOLOGIA E A CONSTRUÇÃO DO FUTURO

As rupturas e as descontinuidades inspiram os
empreendedores na concepção de suas iniciativas.
Uma maioria hipnotizada por manchetes de
jornais e desconsolada diante de suas
expectativas frustadas navega sem rumo pelo
espaço digital tornando-se objeto da evolução.
Outros, forjados na adversidade e nos choques de
culturas, concebem sua visão de futuro para fazer
a diferença. Assumem seu papel de sujeito numa
sociedade em mutação. Para eles a ruptura induz
o delineamento do projeto. A retrospectiva de
rupturas que ao longo dos séculos determinaram
a evolução da sociedade traz luzes e sombras que
nos permitem melhor compreender os desafios do
tempo presente e as tendências de mudanças,
chaves para antecipar o futuro.

Jacques Marcovitch
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GESTÃO TECNOLÓGICA PARA INSTALAÇÃO DE UM IRRADIADOR DE

ALIMENTOS NO VALE DO RIBEIRA

CARLOS NABIL GHOBRIL

RESUMO

Este trabalho apresenta pesquisa relativa à gestão tecnológica aplicada ao

estudo de viabilidade técnica e econômica da instalação de um irradiador

multipropósito no Vale do Ribeira (SP). De um lado o trabalho apresenta as

características regionais que indicam que o Vale do Ribeira se mostra a região

menos desenvolvida economicamente do estado de São Paulo; de outro lado, a

emergência da tecnologia da irradiação de alimentos, com resultados aceitos e

recomendados pelas autoridades internacionais. A gestão tecnológica, a partir

dos conceitos apresentados, procura unir essa realidade regional com a

tecnologia disponível, na busca do desenvolvimento regional. Os

procedimentos metodológicos aplicados incluem, além da pesquisa

bibliográfica, a aplicação de pesquisas qualitativa e quantitativa, bem como a

utilização de métodos estatísticos e econômicos. A principal conclusão deste

estudo indica a viabilidade técnica e econômica do empreendimento, embora

sejam recomendados mais estudos específicos sobre a irradiação de bananas e

sobre a aceitação do consumidor brasileiro a alimentos irradiados.
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TECHNOLOGY MANAGEMENT FOR THE INSTALATION OF NA

FOOD IRRADIATOR IN THE RIBEIRA VALLEY

CARLOS NABIL GHOBRIL

ABSTRACT

This thesis presents a research focused on technology management applied to

technical and economic viability study for the installation of a multipropose

irradiator in Vale do Ribeira. First, the work presents the regional

characteristics that shows Vale do Ribeira as the less economically developed

region of Sao Paulo state. On the other side, it shows the emergence of

irradiation techniques applied to the food industry, with accepted and

recommended results by international authorities. Technology management,

from the conceptual basis here presented, links regional environment reality to

available technical knowledge, in search of regional development. The

methodology was composed by the use of bibliographical, qualitative and

quantitative research, and the analysis was supported by the use of statistical

techniques and economic viability analysis. The present research concludes

that there is technical and economic viability of the venture here analyzed,

although it should be recommended more studies about banana irradiation and

about brazilian consumer acceptance to irradiated food products.



8

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO .........................................................................................12
1. 1  Considerações Gerais ...............................................................................................12
1. 2  Objetivo....................................................................................................................20
1. 3  Justificativa ..............................................................................................................22

CAPÍTULO 2 – MARCO CONCEITUAL..........................................................................27
2.1  Análise Regional .......................................................................................................28

2.1.1  Caracterização do Vale do Ribeira.....................................................................28
2.1.2 Principais Produtos..............................................................................................41

2.2  Processo de Irradiação...............................................................................................93
2.2.1 Irradiadores .......................................................................................................109
2.2.2 Irradiação de Banana.........................................................................................124
2.2.3 Irradiação de Alimentos em Geral ....................................................................133

2.3 Gestão Tecnológica..................................................................................................140
2.4 Aspectos Ambientais e Sustentabilidade .................................................................148
2.5  Comportamento do Consumidor .............................................................................156
2.7 Sistemas Agroindustriais..........................................................................................171

CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA ...................................................................................174
3.1 Análise Estatística ....................................................................................................176

3.1.1 Pesquisa Qualitativa ..........................................................................................178
3.1.2 Pesquisa Quantitativa ........................................................................................180

3.2 Análise da Viabilidade Técnica e Econômica..........................................................185

CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS...................187
4.1 Breve Análise do Mercado.......................................................................................188

4.1.1 Análise Estrutural..............................................................................................188
4.1.2 Análise Conjuntural ..........................................................................................192

4.2  A Pesquisa...............................................................................................................196
4.2.1 Entrevistas .........................................................................................................196
4.2.2 Pesquisa de Campo ...........................................................................................198

4.3 Viabilidade Técnica e Econômica............................................................................215
4.3.1 Análise de Viabilidade Técnica ........................................................................217
4.3.2 Análise de Viabilidade Econômica ...................................................................220

CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES .......................................................................................234
5.1 Respostas ao objetivo do trabalho............................................................................237
5.2 Contribuições, limitações e sugestões para futuros trabalhos ..................................239

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...........................................................................241
GLOSSÁRIO .................................................................................................................269



9

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Território e Número de Municípios – RA de Registro e estado de SP 28

Tabela 2 – Taxa Geométrica de crescimento anual da população, por períodos 33

Tabela 3 – Classificação dos municípios da RA, segundo o IPRS, 2004 38

Tabela 4 – Critérios para classificação dos municípios segundo o IPRS 38

Tabela 5 - Área e participação das culturas agrícolas, 2002 e 2006 41

Tabela 6 - Classificação de bananas segundo o seu estádio de maturação 50

Tabela 7 – Produção de banana – Principais estados, 2006 53

Tabela 8 – Área, produção e produtividade de bananas, 2005/08 53

Tabela 9 – Oferta de bananas, por meses do ano 58

Tabela 10 - Principais países produtores de banana 61

Tabela 11 - Exportações brasileiras de bananas por destinos, 2003 a 2005 62

Tabela 12 – Principais exportadores de banana, de 2003 a 2005 (mil toneladas) 64

Tabela 13 – Principais importadores de banana, de 2003 a 2005 (mil toneladas) 64

Tabela 14 - Classificação de bananas por classe 77

Tabela 15 - Classificação de bananas por categoria 77

Tabela 16 - Produção Mundial de Chá, em 2005 (em mil toneladas) 87

Tabela 17 – Principais exportadores de chá, em 2005 (em mil toneladas) 87

Tabela 18 – Principais importadores de chá, em 2005 (em mil toneladas) 88

Tabela 19 – Principais consumidores de chá, em 2005 (em mil toneladas) 88

Tabela 20 – Vida útil de produtos agrícolas selecionados, com e sem irradiação 98

Tabela 21 – Tolerância relativa de frutas frescas para radiações ionizantes 102

Tabela 22 – Resultados de pesquisas selecionadas de aceitação de irradiação 159

Tabela 23 - Exportações brasileiras de frutas, em toneladas 193

Tabela 24 – Estimativa de perdas de frutas selecionadas, Brasil, 2005
194

Tabela 25 – Gênero do respondente
198



10

Tabela 26 – Idade do respondente
199

Tabela 27 – Escolaridade do respondente
199

Tabela 28 - Função do respondente
200

Tabela 29 – Mantém outra atividade comercial na propriedade ?
200

Tabela 30 – Área cultivada de banana (em hectare)
201

Tabela 31 - Residência do respondente
202

Tabela 32 – Tipos de banana produzida
202

Tabela 33 - Tempo desta atividade na propriedade
203

Tabela 34 – Distribuição da amostra por município
204

Tabela 35 – Utilização de informática na produção e comercialização
205

Tabela 36 – Comportamento em relação à exportação
206

Tabela 37 – Pretende permanecer na atividade
206

Tabela 38 – Número de empregados
207

Tabela 39 – Formas de comercialização 207

Tabela 40 - Posicionamento tecnológico em relação a seus competidores
208

Tabela 41 – Opinião em relação à Gestão Tecnológica
209

Tabela 42 – Quadro de respostas das Questões 1 a 8
210

Tabela 43 – Respostas de quesitos selecionados
211

Tabela 44 – ‘Você conhece esta metodologia de irradiação de alimentos?’
212

Tabela 45 – ‘Você consumiria alimentos irradiados ?’
212

Tabela 46 – ‘Acredita que o uso da irradiação contribui com a atividade ?’
213

Tabela 47 – Quadro de respostas dicotômicas de aceitação
213

Tabela 48 – ‘Usaria a irradiação para seus produtos?’
214

Tabela 49 – Valores mínimo, máximo e médio de variáveis selecionadas
232

Tabela 50 – Cálculos do Software @RISK de VPL e respectivas probabilidades
233



11

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Mapa da Região Administrativa de Registro 28

Figura 2 –Estado de São Paulo, por RA 29

Figura 3 – Estado de São Paulo, por EDR 30

Figura 4 – Banana 43

Figura 5 – Distribuição geográfica da banana no estado de São Paulo 55

Figura 6 – Evolução da produção mundial de bananas, 1960 a 2004 60

Figura 7 – Distribuição geográfica do chá no estado de São Paulo 86

Figura 8 – Distribuição geográfica do maracujá no estado de São Paulo 90

Figura 9 – Distribuição geográfica do palmito no estado de São Paulo 92

Figura 10 – Símbolo Internacional da Radiação (Radura) 104

Figura 11 – Rótulo de alimento irradiado utilizado por astronautas da NASA 107

Figura 12 – Imagem de um irradiador de grande porte típico 110

Figura 13 – Fontes de Cobalto 60 encapsuladas 112

Figura 14 – Irradiador Categoria I 114

Figura 15 – Irradiador Categoria II 115

Figura 16 – Irradiador Categoria III 116

Figura 17 – Irradiador Centurion, Categoria IV 117

Figura 18 – Irradiador Categoria IV, com periféricos e compartimentos 118

Figura 19 – Sistema de transporte de produtos 120

Figura 20 – Comparação de maturidade de frutos irradiados e não irradiados 124

Figura 21 – Imagens comparativas de morangos irradiados e controle 133

Figura 22 - Imagens comparativas de cerejas irradiadas e controle 133

Figura 23 – Mamão irradiado e controle 134

Figura 24 – Aparência do palmito submetido a diferentes doses 135

Figura 25 – Gráfico de VPL e respectivas probabilidades 232



12

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

1. 1  Considerações Gerais

Desde a antiguidade, as pessoas se preocupam em cuidar melhor de seus

alimentos utilizando variados métodos de preservação, de modo a controlar a sua

deterioração, a transmissão de doenças e a infestação de insetos. Através dos séculos,

as técnicas de preservação de alimentos foram se desenvolvendo com o avanço do

conhecimento científico.  Os métodos atuais incluem o congelamento, a secagem, o

enlatamento, a preparação de conservas, a pasteurização, a fermentação, o resfriamento,

o armazenamento em atmosfera controlada, a fumigação química e a aplicação de

aditivos preservantes [1].

O rápido crescimento da população mundial e o conseqüente aumento na

demanda de alimentos têm levado o homem a aperfeiçoar tecnologias que garantam

fornecimento mais seguro destes suprimentos. A dificuldade em atender a uma grande

diversidade de padrões de qualidade internacionais tem sido mais um fator restritivo a

um livre comércio entre as nações, agravando o balanço mundial nas relações de oferta

e demanda de alimentos. Os países desenvolvidos têm exigido produtos mais

sofisticados não somente em qualidade, mas também em diversidade, pressionando o

mercado a oferecer produtos bastante elaborados na forma de apresentação e aparência.

Os alimentos, além da função de nutrir, têm também papel cultural e simbólico, e a

aparência exerce influência sobre sua aceitação por parte da população.

O Ministério da Agricultura do governo brasileiro formou um Grupo Técnico, em

dezembro de 1999, para avaliar os benefícios da irradiação de alimentos no Brasil, na

busca da descontaminação e preservação de alimentos. O coordenador deste grupo aponta

grandes vantagens da irradiação de alimentos, indicando a grande eficiência para a

preservação de produtos agrícolas estocados, reduzindo a formação de micotoxinas e de

insetos [2]. Em junho de 2006, o Ministério indica expectativa que a regulamentação do

uso de radiação ionizante em produtos de origem vegetal possa facilitar as exportações das

frutas brasileiras, apresentando o projeto de Instrução Normativa que regulamentará a
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matéria, incluindo a aprovação da aplicação da irradiação como tratamento fitossanitário,

com critérios para prevenir a entrada de pragas quarentenárias no país [3].

A irradiação de alimentos é o tratamento do alimento por exposição a uma

quantidade controlada de energia de radiação ionizante por um tempo específico para

obter determinados objetivos desejáveis. O processo, aplicado segundo recomendações

internacionais contidas na legislação brasileira, não eleva o nível normal de

radioatividade do alimento, independente do tempo durante o qual o produto é exposto

à radiação, ou ao quanto de uma dose de energia é absorvida. Os alimentos irradiados

não ficam radioativos após este procedimento.

O processamento por radiação pode impedir a proliferação de microorganismos que

causam a deterioração do alimento, tais como bactérias e fungos, pela alteração de sua

estrutura molecular, como também pode retardar o amadurecimento ou a maturação de

certas frutas e legumes através da alteração dos processos fisiológicos dos tecidos vegetais.

A irradiação pode aumentar o tempo de prateleira de muitos alimentos a custos

competitivos, ao mesmo tempo em que fornece uma alternativa ao uso de fumigantes e

substâncias químicas, muitas das quais deixam resíduos [4].

A possibilidade de que subprodutos gerados durante a irradiação poderiam ser

prejudiciais à saúde foi por muito tempo um obstáculo para a aceitabilidade de

alimentos submetidos à irradiação. Contudo, a Organização Mundial da Saúde (OMS)

publicou em 1999 um documento no qual fica estabelecido a salubridade dos alimentos

irradiados mesmo com altas doses [5]. O Comitê Misto de Especialistas sobre

Alimentos Irradiados, formado por técnicos da FAO (órgão das Nações Unidas para

Agricultura e Alimentação), OMS e AIEA (Agência Internacional de Energia

Atômica), concluiu, em 1980, que a irradiação de qualquer alimento, com uma dose

total média de até 10 kGy, não apresenta riscos nem requer testes toxicológicos

adicionais. Além disso, declarou que mesmo a dose máxima não gera problemas

nutricionais ou microbiológicos [6].

Ao lado dos métodos e técnicas convencionais de processamento e conservação

de alimentos, a tecnologia de irradiação vem sendo cada vez mais utilizada na busca de

ganhos de qualidade e produtividade. Ainda desconhecida de grande parte da
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população, a pesquisa sobre irradiação de alimentos remonta ao início do século XX,

com as primeiras patentes americanas e britânicas sendo concedidas em 1905 para o

uso da radiação ionizante para eliminar bactérias dos alimentos [7].

Nas instalações de irradiação de alimentos não se acumulam rejeitos

radioativos. Os irradiadores de alimentos, na forma de aceleradores de elétrons,

utilizam energia elétrica e não produzem elementos radioativos. Os irradiadores gama

utilizam radionuclídeos como fonte de energia, Cobalto-60 ou Césio-137, que decaem

transformando-se em níquel e bário, ambos não radioativos. A atividade dessas fontes

diminui com o tempo, e são geralmente recarregadas quando sua atividade atinge entre

6 a 12 por cento do nível inicial. Os materiais radioativos que alimentam os

irradiadores são transportados em cápsulas blindadas, projetadas em conformidade com

as normas internacionais elaboradas pela AIEA através do “Regulamento para

Transporte Seguro de Materiais Radioativos”. Grandes quantidades de materiais são

enviados, de forma segura, para abastecer cerca de 200 irradiadores instalados em todo

o mundo, nos quais é tratada uma grande variedade de produtos. Durante 20 anos,

foram transportados desde o Canadá aproximadamente 190 milhões de Curies (7,03

EBq) de Cobalto 60, em 870 encomendas separadas, sem risco radiológico algum para

o meio ambiente, nem liberação de materiais radioativos. Este excelente histórico de

segurança de transporte, verificado também nos Estados Unidos (EUA) e em outros

países, excede em muito aos de outras indústrias, que efetuam transporte de materiais

perigosos, como produtos químicos tóxicos, petróleo ou gasolina [6].

É interessante notar que a preocupação com a segurança alimentar vem

aumentando progressivamente em todo o mundo, principalmente nos países

desenvolvidos, dando espaço ao alimento irradiado, na medida em que este é mais

divulgado e esclarecido, apresentando suas características e vantagens [8]. O

consumidor desenvolveu ao longo dos tempos critérios mais rígidos na hora de escolher

seus alimentos, preferindo produtos que julga mais seguros. Segundo pesquisas

recentes, o comportamento do consumidor nos EUA está mudando em relação ao

alimento irradiado, prevendo-se uma significativa abertura de mercado para tais

produtos. Esta mudança está relacionada com o crescente número de casos de doenças

provocadas por contaminação bacteriana, que tem chamado a atenção dos

consumidores, dos pesquisadores e das autoridades para as tecnologias direcionadas à
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segurança alimentar. Doenças originadas a partir da alimentação representam um

grande risco à saúde humana e são uma grande causa da redução da produtividade

econômica, além dos custos médicos associados aos tratamentos derivados dessas

doenças. A irradiação pode facilitar no controle desses patógenos, sendo que a

divulgação para o esclarecimento aos consumidores amplia a aceitabilidade dos

produtos irradiados.

O epidemiologista–chefe da Universidade de Minnesota, Dr. Michael Osterholm,

manifesta sua posição favorável à irradiação de alimentos, que denomina como a “quarta

perna” do elenco de medidas para assegurar a saúde pública, ao lado da pasteurização, da

cloração e da imunização, afirmando que “a irradiação apresenta a melhor probabilidade

para reduzir substancialmente as doenças associadas a alimentos contendo bactérias e

parasitas, inclusive frutas e legumes frescos” [2].

A FAO estima que cerca de 25% dos alimentos produzidos em todo o mundo

são perdidos, após a colheita, devido à ação de insetos, bactérias e roedores. Nesse

sentido, a irradiação pode contribuir na diminuição dessas perdas pós-colheitas e

reduzir a dependência de pesticidas químicos [7]. Nos países em desenvolvimento é de

se esperar que esta perda seja muito superior aos padrões médios internacionais e que

atinjam até 50% para produtos de perecimento rápido, principalmente em países de

clima quente, associados a problemas de ineficiência nos sistemas de estocagem e

transporte e o controle epidêmico deficitário na agricultura, como é o caso de frutas

frescas, tais como a banana.

As decisões de irradiar alimentos foram influenciadas pela adoção, em 1983, de

uma norma mundial tratando de alimentos irradiados, adotada pela comissão Codex

Alimentarius, um órgão conjunto da FAO e da OMS, responsável pela emissão de

normas sobre alimentos para proteger a saúde do consumidor e facilitar as práticas

sadias no comércio de alimentos. O interesse no processo é crescente, devido às

grandes perdas de alimentos por infestação, contaminação e deterioração, além das

frequentes restrições de qualidade impostas no comércio internacional que passam a

exigir alimentos cada vez com maior qualidade e boa apresentação, e das restrições

fitossanitárias impostas pelos países importadores, com o aumento de regulamentos

restritivos ou total proibição do uso de fumigantes químicos usados no controle de
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insetos e micróbios nos alimentos [7]. O processo de irradiação não é capaz de resolver

todos os problemas de preservação de alimentos. Não pode transformar alimento

deteriorado em alimento saudável, como também não é adequado para todos os tipos de

alimentos, mas pode resolver problemas específicos importantes e complementar outras

tecnologias.

Diversos estudos vem indicando uma maior aceitação dos alimentos irradiados

pela população, em particular nos EUA, tendo como fundamento os esclarecimentos

sobre a segurança do processo e de seus benefícios para as propriedades dos alimentos.

Pesquisa realizada pelo USDA (Departamento de Agricultura dos EUA) indicou que

66% dos consumidores pagariam um preço mais alto para consumirem frango irradiado

com o nível de Salmonela reduzido, enquanto 18% pagariam o mesmo preço e apenas

14% rejeitaram o frango irradiado. Outros estudos mais recentes indicam que essa

aversão à irradiação vem diminuindo, sendo atualmente inferior a 10%. Apesar do nível

de rejeição à irradiação estar caindo, a minoria contrária tem se manifestado de forma

árdua, através da organização de grupos anti-irradiação, expondo incertezas e

desenvolvendo concepções com a finalidade de depreciar o método. Muitos desses

grupos não se restringem à oposição da irradiação de alimentos, mas também de outras

formas de tratamento, como as de natureza química, defendendo, portanto, uma

agricultura natural, com produtos orgânicos. Essas posições, embora ambientalmente

defensáveis, não obedecem as leis econômicas de um mercado competitivo.

É preciso que sejam difundidos os resultados obtidos através de pesquisas na

área de irradiação, pois há uma grande parcela da população que possui uma percepção

equivocada sobre a segurança e os benefícios advindos da irradiação, estando, desta

forma, suscetível à ação dos grupos contrários ao uso desse processo. Assim, com

vistas a uma maior aceitação e consequente menor questionamento dos alimentos

irradiados, é necessário que haja uma competente comunicação visando a orientação da

população em geral dos prós e contras da irradiação de alimentos. Em países da

Europa, em que essa técnica é largamente utilizada, a aceitação da população advém do

convívio com os bons resultados apresentados. Na França, por exemplo, frangos

desossados são irradiados em Vannes, e pernas de rã são irradiadas em quase sua

totalidade, pois os consumidores estão preferindo a segurança dos alimentos irradiados

ao produto não-irradiado, que praticamente já desapareceu do mercado francês. A



17

China, país com maior população em todo o mundo, possui mais de 50 irradiadores,

produzindo anualmente grande quantidade de alimentos irradiados. A Indonésia e a

Índia, outros países entre os mais populosos do mundo, também vem irradiando

quantidades crescentes de alimentos.

A aceitação dos alimentos irradiados pelo consumidor em geral é uma questão

complexa, que abrange aspectos sociais, legais, culturais e, principalmente, informação

correta. Há, por parte de grande parcela da sociedade, a falsa impressão que os

alimentos irradiados não seriam bem aceitos, pois haveria uma aversão natural das

pessoas sobre tudo que envolva energia nuclear. A resposta das populações às quais

vem sendo oferecidos produtos irradiados contraria aquela percepção. Diversos

trabalhos realizados nos EUA, Europa e outros lugares do mundo têm apresentado

resultados de boa e crescente aceitação aos alimentos irradiados, desde que tenham sido

oferecidas aos consumidores as informações de segurança e qualidade desses alimentos

[9]. Esse tema é discutido com maior profundidade na Seção 2.5.

Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC), do governo

americano, “o tratamento de alimentos por irradiação se constitui, hoje, em uma das formas

mais modernas, seguras e eficientes para sua preservação. A irradiação mata ou esteriliza

os organismos patogênicos presentes nos alimentos, melhorando a sua qualidade e a sua

durabilidade”, concluindo que o valor nutricional dos alimentos não se altera com a

irradiação e não os torna perigosos à saúde [10]. As alterações nos alimentos são tão

mínimas, que muitas vezes é difícil identificar se um alimento foi ou não irradiado.

Embora o processo de irradiação traga uma série de vantagens, há de se estudar

aspectos que possam dificultar o êxito do projeto, tais como:

� ausência de tradição no mercado interno e externo na comercialização de

produtos irradiados;

� alto investimento inicial;

� necessidade de infra-estrutura de apoio (sistema de armazenamento e

distribuição, sistema complementar de preservação);

� padrões culturais contrários à radiação.
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A ciência e a tecnologia constituem, hoje, fatores preponderantes no processo de

desenvolvimento econômico de qualquer país. A evolução do acervo de conhecimentos

científicos e tecnológicos disponível num país é vital para a consecução de objetivos de

desenvolvimento sócio-econômico, que se concretiza através da produção de novos

produtos e processos.

O tema Política e Gestão de Ciência e Tecnologia caracteriza-se por sua

natureza multidisciplinar, sendo objeto de estudo em diferentes setores acadêmicos, os

quais costumam abordá-lo a partir de distintos quadros conceituais, utilizando diversos

métodos de pesquisa [11]. O desenvolvimento tecnológico deixou de ser uma mera

estratégia de propaganda ou apenas aquisições de modernos equipamentos, para

responder por boa parte da capacidade competitiva das empresas e sua condição de

continuar no mercado e se expandir.

O conhecimento do processo de inovação é fundamental para que se possa

entender (e agir em consequência) como as idéias científicas podem contribuir para o

aparecimento de um produto no mercado. Tradicionalmente se presumia que o avanço

tecnológico era o principal agente motivador na criação de novos produtos para o

mercado (technology push). No entanto, novos estudos mostram que o mercado é o

principal agente motivador das mudanças tecnológicas (market pull).

A Gestão Tecnológica pode ser definida como a administração de um conjunto

de habilidades, mecanismos e instrumentos organizacionais necessários para a

sustentação da capacidade de gerar, introduzir e aprimorar inovações tecnológicas de

produto, de processo e de gestão, de modo sistemático e contínuo, com vistas a

maximizar a  competitividade da empresa.

Portanto, a proposição de um projeto de instalação de irradiador de alimentos no

Vale do Ribeira passa por planejamento que envolve desde os agricultores,

distribuidores, trabalhadores, cooperativas agrícolas, comércio varejista, consumidores

e órgãos governamentais, abrangendo assim todos os elos da cadeia produtiva do

agronegócio. Essa tese visa discutir sob que condições um projeto deste porte se torna

viável.
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Este Capítulo 1 apresenta estas Considerações Gerais que buscam contextualizar

e descrever o cenário sob o qual repousa o problema em análise. Além disso, apresenta

os objetivos e a justificativa do presente trabalho.

No Capítulo 2 encontra-se a Revisão da Literatura, onde são tratados diversos

temas – análise regional, o processo de irradiação de alimentos, a gestão tecnológica, os

aspectos ambientais e de sustentabilidade, a aceitação do consumidor, a legislação

pertinente e, finalmente, os sistemas agroindustriais.

O Capítulo 3 é dedicado aos aspectos metodológicos, descrevendo os

mecanismos que permitem atingir os objetivos propostos.

O Capítulo 4 apresenta e discute os resultados da pesquisa. Engloba uma breve

análise estrutural e conjuntural do mercado, a apresentação dos resultados das

entrevistas e das pesquisas de campo, terminando com a avaliação da viabilidade

técnica e econômica do projeto.

No Capítulo 5 estão apresentadas as conclusões, limitações e recomendações da

pesquisa.
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1. 2  Objetivo

Após uma avaliação criteriosa da interação da tecnologia de irradiação e o perfil

do desenvolvimento sócio-econômico da região, este trabalho tem como objetivo

estudar, do ponto de vista técnico e econômico-financeiro, a viabilidade da instalação

de um irradiador de alimentos no Vale do Ribeira, de acordo com os modernos

conceitos de gestão tecnológica.

Os objetivos específicos são: a) determinar os custos envolvidos com a

instalação e a operação deste projeto; b) simulação das receitas provenientes do

aproveitamento econômico do irradiador a ser instalado; c) análise da rentabilidade do

setor produtivo, através da taxa interna de retorno e d) análise de sensibilidade, através

da variação nas produtividades e cenários nacionais e internacionais, com a

determinação das correspondentes taxas internas de retorno.

Por meio do levantamento das potencialidades da região, do conhecimento de

suas metas regionais básicas, e principalmente consciente de sua realidade geo-política,

procura-se identificar a área de aplicação prioritária da radiação ionizante no sentido de

otimizar a utilização desta tecnologia.

Este trabalho irá contribuir com informações destinadas a diminuir as perdas de

produto entre o campo e o consumidor, aumentar a qualidade dos produtos, fazendo

com que a melhora fitossanitária através da irradiação dos frutos, com consequente

extensão de sua vida útil, vença as barreiras existentes, abrindo novos mercados tanto

em nível nacional como internacional. Através da gestão tecnológica, visa criar

competências que contribuam decisivamente para a melhoria da capacidade

competitiva das empresas, formar quadros que intervenham ativamente nas

organizações, promovendo condições que assegurem respostas adequadas aos desafios

que constantemente surgem na área de gestão, como os processos de aquisição e

transferência de tecnologia, através da capilaridade tecnológica, procurando a sinergia

entre os fatores tecnológicos e as potencialidades regionais utilizando informações
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georeferenciadas, buscando o desenvolvimento sustentável em harmonia com o meio

ambiente.

Subsidiariamente, e em decorrência do próprio objetivo central, o trabalho

fornece informações que poderão ser úteis ao estudo de possibilidades e vantagens

comparativas existentes para o desenvolvimento de análises de viabilidade para outros

produtos e em outras regiões.

O presente trabalho também procura atingir um objetivo mais amplo, estudando

a inserção da gestão tecnológica como fator de desenvolvimento. Nesse sentido,

procura-se determinar quais os elementos tecnológicos que podem favorecer a evolução

econômica de regiões menos desenvolvidas.

Além disso, o trabalho proposto tem como objetivo discutir aspectos relativos à

aceitação pública de alimentos irradiados, conforme o tema 27 da lista de temas

propostos pela Comissão de Pós-Graduação do IPEN, que aborda aspectos técnicos,

viabilização econômica e propostas de programas de aceitação pública de alimentos

irradiados.
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1. 3  Justificativa

A evolução das sociedades tem gerado a necessidade de emprego crescente de

tecnologias capazes de melhorar a qualidade e o aspecto final dos alimentos, atendendo

a requisitos de mercado e legislações governamentais. Métodos novos e eletivos são

necessários para aumentar a oferta de alimentos saudáveis e seguros para uma

população global em contínua expansão.

Um relatório preparado em 2000 sob os auspícios de diversas entidades

científicas, como Royal Society de Londres, Academia Nacional de Ciências dos EUA,

Academia Brasileira de Ciências, Academia de Ciências da China, Academia Nacional

de Ciências da Índia, Academia de Ciências do México e pela Academia de Ciências do

Terceiro Mundo, aponta uma preocupação com o abastecimento de uma população

mundial crescente: “Durante o século XXI, a humanidade será confrontada com uma

série extraordinária de desafios. Até 2030 estima-se que oito bilhões de pessoas

estarão povoando o mundo, um aumento de dois bilhões em relação à população atual.

A fome e a pobreza devem ser enfrentadas, enquanto os sistemas que dão apoio à vida

devem ser preservados. Para superar estes desafios serão necessários novos

conhecimentos gerados por avanços científicos, o desenvolvimento de novas

tecnologias apropriadas e a ampla disseminação desses conhecimentos e tecnologias,

juntamente com a capacidade de utilizá-los em todo o mundo” [12].

Todas as formas de processamento de alimentos afetam, em maior ou menor

grau, o conteúdo nutricional, e a irradiação não é uma exceção. Alterações atribuídas à

irradiação são similares àquelas resultantes de processos como cozimento,

pasteurização, branqueamento, enlatamento e outras formas de tratamentos

convencionais [13, 14].

Segundo o Comitê Misto de Especialistas em Segurança Alimentar da

FAO/OMS, as doenças oriundas de alimentos contaminados são “talvez o maior

problema de saúde no mundo contemporâneo e constituem um importante fator de

redução da atividade econômica”. A OMS alerta que 70% das 3,2 milhões de mortes

anuais de crianças são provocadas por microorganismos encontrados nos alimentos.
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Nos EUA, o Centro para Controle de Doenças e Administração de Drogas e Alimentos

(FDA) estima que anualmente mais de 33 milhões de americanos adoecem por

contaminação bacteriana [7]. É incalculável a magnitude da perda econômica associada

a doenças originárias de alimentos e a rejeição de alimentos contaminados por parasitas

e microorganismos patogênicos.

A expansão da produção de frutas frescas, para atender a demanda dos

mercados internacionais por frutas de clima tropical, sub-tropical e temperado, pode

trazer boas oportunidades para os países em desenvolvimento. A própria demanda

mundial por frutas deve aumentar de acordo com a tendência das populações de

ingerirem cada vez mais alimentos naturais e saudáveis.

O Grupo Consultivo Internacional sobre Irradiação de Alimentos (ICGFI),

órgão patrocinado pela ONU através da FAO, OMS e AIEA informou aos países

membros as expectativas de crescimento do comércio internacional de alimentos

irradiados, como conseqüência da rodada Uruguai do GATT [15]. Segundo essa

circular, espera-se um aumento no comércio internacional de alimentos irradiados por

três razões:

1 – Atualmente encontra-se em vigor o “Acordo Internacional para Aplicação de

Medidas Sanitárias e Fitossanitárias”, negociado na rodada da reunião do GATT no

Uruguai. Segundo esse acordo, os países membros da OMC poderão ser interpelados à

respeito de restrições a importações de alimentos, baseadas em legislações nacionais,

que sejam mais restritivas que as normas, orientações e recomendações das seguintes

organizações internacionais: Comissão do Codex Alimentarius (segurança alimentar),

Convenção Internacional de Defesa Vegetal (defesa vegetal e quarentena) e Serviço

Internacional de Epizootia (saúde animal). Exceções somente são aceitas se o país

importador puder provar, cientificamente, que a importação de determinado alimento

ocasiona riscos à saúde de seus cidadãos, animais ou plantas.

2 – Existem proibições e restrições crescentes ao uso de vários produtos químicos

utilizados na desinfestação e descontaminação biológica de alimentos, por razões de

saúde e/ou ambientais.
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3 – A aceitabilidade dos alimentos irradiados vem aumentando com o esclarecimento

da opinião pública.

O Brasil, embora com bons resultados em sua balança comercial nos últimos

anos, encontra muita dificuldade para exportar frutas para mercados mais exigentes,

como EUA, Europa e Japão. Para que o país se torne mais competitivo nesta área, seja

interna ou externamente, torna-se necessário investir em tecnologia para melhorar a

qualidade dos produtos. Este tem sido o enfoque de vários encontros, feiras e

congressos na área da fruticultura.

Nesse cenário, há a necessidade de se desenvolver competência em gestão

tecnológica como fator crítico de sucesso. Os novos padrões de desenvolvimento e de

transferência de tecnologia, de construção de alianças estratégicas e de cooperação

tecnológica demandam um perfil de executivos e gerentes com habilidades de gestão

[16]. A gestão da inovação tecnológica representa o conjunto de atividades voltadas

para o planejamento e a administração do processo de pesquisa, desenvolvimento,

demonstração e difusão de novas tecnologias. Assim, é, por natureza, uma prática que

permanentemente tem que lidar com definição de prioridades [17].

A pesquisa científica gera numerosos resultados. Neste farto material temos

processos, produtos e serviços, desenvolvidos dentro de critérios científicos, muitos

deles não disponíveis para a sociedade, talvez pela falta de articulação entre a produção

do conhecimento e os diversos setores produtivos. É, portanto, conveniente uma

abordagem de gestão tecnológica, para atuar como ponte entre os setores, identificando

e encaminhando parceiros para a produção, em escala piloto ou seriada, propiciando a

industrialização e comercialização tanto dos resultados das pesquisas como dos

produtos, processos e sistemas propostos.

Estamos inseridos em um contexto em que é necessário priorizar a pesquisa de

acordo com a demanda de crescimento do setor produtivo, sem abandonar a pesquisa

básica, que é a mola mestra para as grandes descobertas; mas é preciso dimensionar e

direcionar  recursos disponíveis para a pesquisa de forma a atender a demanda induzida

e espontânea. Essa política de ciência e tecnologia reflete a viabilidade de articular a

pesquisa acadêmica ao setor produtivo, garantindo a independência tecnológica,
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gerando empregos e produtos de qualidade, estimulando empresas que sentem-se

compromissadas com a pesquisa e o desenvolvimento do país. Conhecimentos

científicos e tecnológicos são patrimônios valiosos e fatores decisivos para o futuro de

uma nação.

 Num ambiente competitivo e globalizado, um país será reconhecido menos por

fabricar as coisas e mais pela capacidade de desenvolvê-las e adaptá-las às

necessidades locais, pois diferentes tecnologias exigem diferentes tipos de gestão [18].

Nesse contexto, uma das resoluções da ECO-92 realizada no Rio de Janeiro foi: “Em

vista do crescente papel das ciências em relação a questões do meio ambiente e

desenvolvimento, é necessário construir capacidade científica e fortalecer tal

capacidade em todos os países – particularmente em países em desenvolvimento – de

maneira a permitir sua plena participação na geração e aplicação dos resultados da

pesquisa e desenvolvimento científico relativos a desenvolvimento sustentado.” (Item

35.20, capítulo 35 da Agenda 21 “Science for Sustentable Development” – ECO 92).

O desenvolvimento de novas tecnologias, notadamente para o tratamento de

bananas, tem ocorrido em grandes centros de pesquisa, principalmente no ITAL de

Campinas e no CENA-USP (Centro de Energia Nuclear na Agricultura) de Piracicaba.

Trabalhos avaliam a inibição do amadurecimento de bananas através da radiação gama,

analisando seus aspectos físicos, químicos e sensoriais, apresentando resultados de

variedades que podem, através dessas técnicas, ter a durabilidade de até três semanas

[19]. Outras pesquisas desenvolvidas pelo CENA produzem novas variedades de

vegetais, como trigo e banana, com características especiais, que aumentam sua

aceitação no mercado e elevam a qualidade e resistência exigidas pelos padrões de

exportação [20].

A questão da contaminação causada por produtos químicos utilizados nas

lavouras e nas indústrias, seja para combate de pragas ou controle biológico de

vegetais, é um problema crescente, pois, além de afetar a saúde dos trabalhadores, os

resíduos são descartados na natureza, penetrando no solo, contaminando rios, nascentes

e o meio ambiente [21].
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Outra vantagem da irradiação sobre métodos tradicionais pode ser o aspecto

financeiro. Trabalhos indicam que o processo é economicamente viável, tanto no que se

refere ao custo da operação quanto à durabilidade de produtos perecíveis, pois aumenta

a vida útil destes alimentos, dando ao produtor a opção de comercializá-los após o

período de safra, atingindo melhores preços.

No início da década de 90, o governo americano recomendou que os

hamburgueres fossem irradiados, através de um estudo publicado pela Fundação

Instituto Americano de Carnes. A medida reduziu a contaminação pela Escherichia

coli, bactéria que causa graves infecções intestinais. A irradiação é tão segura que foi

escolhida pela Nasa, a agência espacial americana, para purificar as refeições servidas

em seus vôos [22].

Finalmente, este estudo é justificável por sua contribuição ao conhecimento de

possibilidades de progressos tecnológicos advindos da irradiação no Brasil. É um

trabalho inédito, em um campo de pesquisa muito importante e ainda pouco explorado

e em que há demanda de informações não só por parte dos pesquisadores, mas também

por parte das autoridades, do setor produtivo, da imprensa e da população em geral.

Esses aspectos retratam a originalidade desta tese de gestão tecnológica aplicada à

irradiação de alimentos.
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CAPÍTULO 2 – MARCO CONCEITUAL

A presente pesquisa carece de subsídios de naturezas diversas, dentro de um amplo

espectro conceitual. Para atingir essa gama de conceitos, o presente capítulo realizou uma

extensa revisão bibliográfica subdividida em sete partes:

- Análise Regional

- Processo de Irradiação

- Gestão Tecnológica

- Aspectos Ambientais e Sustentabilidade

- Comportamento do Consumidor

- Aspectos Legislativos

- Sistemas Agroindustriais
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2.1  Análise Regional

2.1.1  Caracterização do Vale do Ribeira

A Região Administrativa (RA) de Registro é formada por 14 municípios, que

ocupam uma área total de 12.129 km2 ou 4,9% do território paulista. Em termos de número

de municípios, a participação relativa é menor, de apenas 2,2%. O Produto Interno Bruto

(PIB) regional representa apenas 0,3% do total do estado.

Tabela 1 – Território e Número de Municípios – RA de Registro e estado de São Paulo

Área Total Número de Municípios

Estado de São Paulo 248.600 645

RA de Registro 12.129 14

Participação da RA no Estado 4,9% 2,2%

Fonte: Fundação SEADE [23]

Figura 1 – Mapa da Região Administrativa de Registro
Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico [24]
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Os municípios que compõem esta Região Administrativa são: Barra do Turvo,

Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu,

Pariquera-Açú, Pedro de Toledo, Registro e Sete Barras. A capital administrativa é a

cidade de Registro, que dista 190 km de São Paulo, 210 km de Curitiba, 150 km de

Sorocaba e 190 km de Santos. Apesar da localização privilegiada e de estar

estrategicamente localizada no eixo central do Mercosul, é a região que apresenta os piores

indicadores sociais e de renda do estado, medidos pelo Índice de Desenvolvimento Urbano

(IDH).

Figura 2 –Estado de São Paulo, por RA (Região Administrativa)
Fonte: Instituto de Economia Agrícola [25]

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo utiliza regionalização

semelhante, sendo que o Escritório de Desenvolvimento Regional (EDR) de Registro

contém quinze municípios, adicionando o município de Iporanga aos quatorze da RA.
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Figura 3 –Estado de São Paulo, por EDR (Escritório de Desenvolvimento Regional)Fonte:
Instituto de Economia Agrícola [25]

O Vale do Ribeira abrange parcelas de dois estados de nossa federação: Paraná e

São Paulo, sendo que 61% de sua área pertence ao estado de São Paulo. A análise do

presente estudo foi focada na parcela paulista do Vale do Ribeira.

Em termos geográficos, divide-se em duas regiões distintas, a faixa litorânea e a

Zona da Serra do Paranapiacaba. Seu relevo é bastante acidentado, com montanhas

altas e várzeas sujeitas a inundações. A floresta do Vale do Ribeira, composta em

grande parte por Mata Atlântica, tem ainda mais de um milhão de hectares, nada menos

que 64% do território da região, dos quais aproximadamente quinhentos mil hectares se

encontram em áreas de preservação ambiental. Para efeito de comparação, o estado de

São Paulo possui 13% de seu território coberto por florestas.

Diferentes ecossistemas formam ali o maior patrimônio de cobertura vegetal

preservada do Estado, representando hoje o maior fragmento de Mata Atlântica do país.

Grande parte do território é coberto por Mata Atlântica, protegida por Parques, Reservas e

Áreas de Proteção Ambiental (APAs), como as APAs da Serra do Mar, de Cananéia-

Iguape-Peruíbe e da Ilha Comprida, os Parques Estaduais do Alto Ribeira e Jacupiranga, e

a Estação Ecológica da Juréia. Em função dessa exuberante e importante reserva natural
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preservada, a UNESCO concedeu ao Vale do Ribeira o certificado de patrimônio de

Reserva Natural da Humanidade.

O Vale do Ribeira se localiza entre as latitudes 23o50’ e 25o30’ ao Sul do Equador e

longitudes 46o50’ e 50o00’ ao Oeste de Greenwich. O Pólo de Desenvolvimento Regional

do Vale do Ribeira, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,

em Pariqüera-Açú, está localizado a 24º 43' S de latitude, 47º 57' W de longitude e 25 m de

altitude, em solo Podzólico Vermelho-Amarelo "integrade" para Latossolo Vermelho-

Amarelo, de textura argilosa, profundo, topografia ligeiramente ondulada e bem drenado

[26]. Predomina, nessa área, o clima tropical úmido Af (Köppen) com transição para Cfa,

sem estação seca definida. A temperatura média anual é de 20,8ºC, umidade relativa de

85,0% e pluviosidade média anual de 1.517 mm, com predominância de chuvas elevadas

de outubro a abril e mais reduzidas de maio a setembro.

Pelo sistema de Köppen existem na região três tipos de clima:

1) “Af” : tropical úmido, sem estação seca, sendo a temperatura média do mês mais

quente superior a 22o C e do mês mais frio maior que 18o C. O total das chuvas do

mês mais seco é maior que 60 mm. Este tipo climático ocorre na faixa litorânea

que, partindo de Cananéia, alarga-se ata atingir Pariquera-Açú, estreitando-se

novamente na altura de Iguape, e continua até Mongaguá.

2) “Cfa”: úmido sem estiagem, sendo a temperatura média do mês mais quente maior

que 22o C e do mês mais frio menor que 18o C. O total das chuvas do mês mais seco

é maior que 30 mm.

3) “Cfb” : semi-temperado, também sem estiagem, sendo a temperatura média do mês

mais quente menor que 22o C e do mês mais frio menor que 18o C. O total de

chuvas do mês mais seco é maior que 30mm.

Localizada no extremo sudeste do Estado de São Paulo, a região apresenta extensas

áreas de relevo serrano, com grandes declividades, e um setor composto por planícies

costeiras, manguezais, terraços marinhos e fluviais, com destaque para o complexo

estuarino-lagunar de Iguape-Cananéia.
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As características geológicas e geomorfológicas regionais favorecem formações

ambientais específicas como grutas, cavernas e cachoeiras, que se constituem em

patrimônio natural de grande valor paisagístico.

A Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, bem como ao Sul do

país e ao Mercosul, corta a região longitudinalmente, estruturando seu sistema de

transportes. Há ainda na região uma ferrovia operando basicamente para o transporte de

minerais.

A história da ocupação da região pelos portugueses começa logo após o

descobrimento, com a fundação de Cananéia, em 1531, e de Iguape, em 1538. A notícia de

que havia ouro no interior levou à subida do Rio Ribeira de Iguape e resultou em um

período de prosperidade. Foi nessa época, já no século XVII, que surgiu a sede da região,

Registro (de início um porto no Rio Ribeira de Iguape criado pela coroa portuguesa para

cobrar impostos dos garimpeiros que retornavam das minas de Eldorado e Sete Barras).

Com a criação do Porto de Registro de Ouro, rapidamente um povoado nasceu ao seu

redor. Com o fim do ouro, no século seguinte, a região passou por um período de

estagnação.

O caráter itinerante da vida e da economia local, com processos de ocupação

humana sempre ligados a ciclos econômicos de duração e resultados variados, como os

ciclos do ouro, da borracha e do arroz, caracterizou a evolução da economia regional. Até

meados da década de setenta, a RA possuía população rural superior a urbana,

apresentando muitas vezes saldos migratórios negativos. Condições de clima e solo não

apropriados ao café impediram o acompanhamento do desenvolvimento do restante do

estado de São Paulo, estimulado pelo sucesso da cafeicultura no fim do século XIX e início

do século XX.

Com a chegada da imigração japonesa, em 1910, que introduziu o chá, em Registro,

o eixo econômico regional, que desde o século XVI, direcionava-se do interior para

Iguape, pelo Rio Ribeira, passou a se estruturar paralelamente ao litoral, de Registro para

Juquiá e daí se expandiu, via férrea, para Santos. A partir de 1930, o chá e a banana se

consolidam como os principais produtos da economia regional.
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A população da RA era, em 2005, de 286.232 habitantes, ou 0,7% do total estadual.

A região apresenta a menor densidade populacional do Estado. A densidade demográfica

no Vale do Ribeira em 2005 era de 23,6 hab/km2, enquanto a densidade do estado era de

160,7 hab/km2.

Apesar da região apresentar um acelerado processo de urbanização na segunda

metade do século passado, ainda é a região administrativa que possui a mais baixa taxa de

urbanização do Estado de São Paulo, 68,73%, também dados de 2005.

Historicamente, é uma das regiões que apresenta menores taxas de crescimento

populacional, devido a sua fraca atividade econômica. Nos últimos anos, porém, os dados

da região se aproximam da média estadual. No período de 2000 a 2005, a taxa geométrica

de crescimento da população regional foi de 1,53%, próxima à média estadual, de 1,56%.

Tabela 2 – Taxa Geométrica de crescimento anual da população, por períodos, RA de
      Registro e Estado de São Paulo

Período RA de Registro Estado de São Paulo

1980 – 1991 1,86 2,12

1991 – 2000 1,77 1,82

2000 - 2005 1,53 1,56

Fonte: Fundação SEADE [23]

O processo de modificação da pirâmide etária pelo qual passa nosso Estado nas

últimas décadas é também verificado no Vale do Ribeira, com acentuada redução da

participação da faixa etária de 0 a 14 anos e consequente aumento das demais faixas

etárias, apontando para um envelhecimento da população. Porém, a pirâmide regional é

mais rejuvenescida que a estadual.

O PIB de toda a RA foi, em 2004, de R$ 1,8 bilhão, representando apenas 0,3% do

total do Estado. O PIB regional per capita foi aquém da metade do PIB per capita estadual,

R$ 6.421,96 e R$ 13.725,14, respectivamente.
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A agricultura e a pesca têm grande destaque na economia regional, capitaneada pela

banana, mas que tem diversos outros produtos de expressão econômica, como o chá,

hortaliças, cebola, alho, pupunha, palmeira real, maracujá, abacaxi e plantas ornamentais e

medicinais, além da produção bovina e bubalina, com os respectivos produtos lácteos. O

potencial pesqueiro da região é ainda sub-explorado, havendo uma grande extensão da RA

banhada pelo Oceano Atlântico.

A região do Vale do Ribeira caracteriza-se como uma economia basicamente

dependente da produção agrícola, em cuja estrutura se destacam as culturas da banana e

do chá, exploradas segundo padrões ainda rudimentares. É considerada como região

agropecuária concentrada, com a bananicultura representando mais de 80% do valor da

produção agrícola regional [27].

A bananicultura é a principal atividade econômica da região, representando

mais de 80% do valor da produção agropecuária, ocupando cerca de 75% da mão de

obra. As propriedades agrícolas bananicultoras são em sua grande maioria

monocultoras e sub-utilizadas [28].

Apesar do Brasil ser o segundo produtor mundial de bananas, atrás da Índia, o

país tem papel apenas residual no mercado externo deste produto. Os maiores

exportadores de banana são o Equador e a Costa Rica, que juntos são responsáveis por

40% do mercado mundial da fruta, sendo que a Europa é a principal importadora, com

cerca de 35% do mercado internacional.

Os estados da Bahia e de São Paulo são os maiores produtores de bananas no

Brasil, cada um responsável por cerca de 17% da produção nacional. O Vale do Ribeira

é responsável por 71% da banana produzida no estado de São Paulo [29].

As exportações brasileiras representam menos de 1% do comércio mundial,

sendo, no entanto, a segunda fruta na pauta brasileira de exportações, atrás apenas da

laranja. Até 1992, 95% do que o Brasil exportava provinha do Vale do Ribeira, que

hoje responde por menos de 10% de nossas exportações, perdendo espaço para outras

regiões produtoras, como Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

Essa perda de competitividade internacional está diretamente associada à qualidade do
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produto, e às condições de combater as doenças que afetam a bananicultura da região.

É nesse contexto que os produtores da região se sentem compelidos a investir em

técnicas que, melhorando a qualidade, possam devolver a competitividade tanto a nível

nacional como internacional.

A produção brasileira é praticamente toda consumida no mercado interno, mas

uma grande parte é perdida pós e pré-colheita. A dificuldade de conquistar o mercado

internacional pode ser vencida através de tratamentos que melhorem a qualidade, a

durabilidade e a apresentação das bananas brasileiras, principalmente através da

irradiação. Uma das conseqüências favoráveis à exportação seria a redução expressiva

no custo do frete, uma vez que a deterioração dos alimentos seria retardada,

possibilitando assim o transporte marítimo em lugar do transporte aéreo.

Dados da FAO estimam uma perda de 20 a 30% da produção mundial de alimentos

por falta de uma política adequada de conservação. Nos países em desenvolvimento, é de

se esperar que esta perda seja muito superior aos padrões médios internacionais e que

atinjam até 50% para produtos de perecimento rápido, como a banana, principalmente em

países de clima quente, associados a problemas de ineficiência nos sistemas de estocagem

e transporte e o controle epidêmico deficitário na agricultura.

A banana é a fruta mais consumida e mais comercializada em todo o mundo. No

Brasil, ocupa o segundo lugar, atrás da laranja. O Vale do Ribeira apresenta condições

edafoclimáticas favoráveis a essa cultura. A bananicultura, para seu bom

desenvolvimento exige condições climáticas, pluviométricas, edáficas, de

luminosidade, vento, umidade relativa do ar, altitude, topografia, tipos de solos,

propriedades minerais do solo e suas correções, tratos culturais, acondicionamento

adequada dos cachos, permitindo assim uma maior produtividade e competitividade do

produto.

Outro produto que se destaca na região do Vale do Ribeira é o chá, sendo que a

região apresenta vocação de solo e clima também para essa cultura. Cerca de 95% da

produção paulista de chá preto é destinada ao mercado externo, mas essa produção se

encontra em acentuado declínio pela falta de competitividade.
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As culturas da banana e do chá são também importantes no emprego da mão-de-

obra. A cultura da banana representa 0,8% da área cultivada do estado de São Paulo,

mas emprega 3,2% da mão-de-obra agrícola; a teicultura cobre apenas 0,1% da área,

empregando 0,4% da mão-de-obra.

A condição sócio-econômica da região, distante dos índices do estado mais

desenvolvido da federação, preocupa os dirigentes públicos nos âmbitos municipais,

estadual e federal, que têm realizados programas visando diminuir essas desigualdades

e incentivar o desenvolvimento do Vale do Ribeira. Ações do governo federal através

principalmente do Ministério da Integração Regional, e principalmente ações do

governo do estado têm propiciado recursos que permitam melhoria tanto dos

indicadores econômicos como também dos sociais. Dentre essas ações, foi lançado em

2000, pelo governo do estado, o Fundo de Desenvolvimento do Vale do Ribeira, e foi

criado, pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), o Pólo

Tecnológico do Agronegócio do Vale do Ribeira, voltado ao desenvolvimento

científico e tecnológico, que utilizando informações georeferenciadas, busca subsídio

para a gestão tecnológica adaptada às características regionais. As instituições de

Pesquisa e Desenvolvimento, socialmente responsáveis e cientes de seu compromisso

com a sociedade, têm aplicado elevados recursos financeiros e trabalhado para

disponibilizar conhecimentos e tecnologias que possam ser incorporadas, visando

melhorar a qualidade de vida dos agricultores, possibilitando seu ingresso no

agronegócio brasileiro, dentro do contexto da globalização de mercados.

O Vale do Ribeira é uma região que, devido a suas próprias condições

epistemológicas e naturais, atrai interesses e recursos nacionais e internacionais de

entidades ambientalistas. Essa dicotomia entre a vocação ambientalista-turística e o

desenvolvimento da região tem criado obstáculos a algumas ações que buscaram

desenvolver o potencial econômico do Vale do Ribeira, devido à legislação ambiental e

as áreas de preservação compostas pelos Parques Ecológicos.

A agroindústria regional tem peso importante e se constitui de pequenos e médios

estabelecimentos de processamento de chá, banana e outros produtos artesanais.
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A indústria extrativa mineral tem papel de destaque, já que a região detém o

principal potencial mineral do Estado, bastante diversificado, com minerais ferrosos,

metálicos não-ferrosos, preciosos, minerais industriais diversos e materiais destinados à

indústria da construção civil. O município de Cajati possui o maior parque industrial da

região, produzindo cimento, argamassa, ácido sulfúrico e fosfórico, fertilizante e ração

animal. Há jazidas de mármore, granito, calcário e dolomita. Nas últimas décadas, observa-

se um debate sobre a possibilidade de exploração desses recursos em função das restrições

relacionadas ao meio ambiente estabelecidas na região.

Segundo a Pesquisa de Atividade Econômica Paulista (PAEP), realizada pela

Fundação SEADE, em 1996 e 2001, a participação das unidades locais da indústria da

região no total do Estado decresceu de 0,37% em 1996 para 0,26% em 2001. O mesmo

ocorreu com a participação do pessoal ocupado na indústria e do valor adicionado

industrial no total estadual, que caíram de 0,17% para 0,11% e de 0,25% para 0,05%,

respectivamente [23].

O município de Registro é o principal centro comercial regional. Recentemente a

UNESP (Universidade Estadual Paulista) instalou seu Campus em Registro, com o curso

de Agronomia, e há planos de ampliar o número de cursos oferecidos. Há ainda duas

faculdades privadas e dois hospitais no município.

Os indicadores sociais da região são também muito preocupantes. De acordo com o

Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), a RA de Registro encontra-se em

situação desfavorável nas três dimensões que compõem o índice. O IPRS sintetiza a

situação de cada município no tocante a longevidade, escolaridade e riqueza.

A RA de Registro encontra-se em último lugar entre as quinze regiões

administrativas do Estado nas dimensões riqueza e escolaridade e em 13º lugar em

longevidade.

De acordo com a classificação dos municípios pelo IPRS, os resultados são também

ruins, apenas com um município no Grupo 2, nenhum município nos grupos 1 e 3, e os

demais municípios nos grupos 4 e 5:
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Tabela 3 – Classificação dos municípios da RA de Registro, segundo o IPRS, 2004

Grupo Município

Grupo 2 Ilha Comprida

Grupo 4

Barra do Turvo

Cananéia

Eldorado

Iguape

Jacupiranga

Pariquera-Açú

Registro

Sete Barras

Grupo 5

Cajati

Itariri

Juquiá

Miracatu

Pedro de Toledo

O critério de enquadramento dos municípios neste índice é o seguinte:

Tabela 4 – Critérios para classificação dos municípios segundo o IPRS

   Grupo                                         Características

Grupo 1 municípios com bons indicadores nas três dimensões – riqueza, longevidade

e escolaridade

Grupo 2 municípios com  bom indicador de riqueza mas resultado insatisfatório em

uma das demais dimensões do IPRS

Grupo 3 reúne e municípios com baixos níveis de riqueza e bons indicadores de

longevidade  e  escolaridade

Grupo 4 reúne municípios com baixo indicador de riqueza e indicadores sociais

intermediários

Grupo 5 municípios com indicadores de riqueza, longevidade e escolaridade

menos favoráveis



39

O Vale do Ribeira tem sido caracterizado como sendo uma região onde os

níveis de tecnologia e mecanização são bastante reduzidos e as condições de vida são

as mais precárias do estado de São Paulo no que se refere, principalmente, a transporte,

educação e saúde [30].

São características do Vale do Ribeira o baixo nível econômico dos produtores,

a infra-estrutura de apoio deficiente, a irregularidade pluviométrica, as dificuldades

climáticas e as dificuldades de armazenamento e distribuição da produção.

Esses fatores têm contribuído para que uma região bem localizada

geograficamente não exerça na plenitude seu papel de produtor/exportador.

A duplicação da principal rodovia da região, que é responsável pelo escoamento

de sua produção, promete reduzir os custos de transporte e eliminar diversas

dificuldades, promovendo um maior desenvolvimento para o Vale do Ribeira.

   Estudo sobre aspectos de desenvolvimento regional dos agronegócios analisa

a realidade do Vale do Ribeira, mostrando que não apenas essa região concentra um

dos menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do território paulista como

também esse desempenho está inexoravelmente vinculado à renda. Por outro lado,

indica que ocorre uma enorme desigualdade inter-regional na medida em que em

Registro (sede regional) verifica-se IDH acima da média estadual e no Alto Ribeira

(Barra do Chapéu e Itapirapuã Paulista) encontram-se as áreas mais pobres do Estado.

Este trabalho também rebate o argumento de que as restrições de uso do solo pela

legislação ambiental estariam impedindo o desenvolvimento regional, pois municípios

amplamente desmatados figuram entre os menores índices de renda. A questão central

estaria ligada à conformação do capital produtivo dominante nas atividades regionais

que não atende aos modernos padrões de desenvolvimento da dinâmica econômica. Por

fim, propõe a consolidação de um pólo de frutas frescas competitivo pela alta

produtividade e qualidade superior [31].
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A conveniência da instalação de um irradiador de alimentos multipropósito

pode incentivar o desenvolvimento principalmente da bananicultura e da teicultura na

região, pois a banana e o chá são produtos que podem ser muito beneficiados e ter

grande valor agregado através da irradiação.

Sendo a região uma das mais pobres do estado, em que há mão-de-obra

disponível, e havendo incentivos para seu desenvolvimento tanto por parte do governo

estadual como federal, aliado a duplicação da principal rodovia que corta a região,

existe uma grande oportunidade para a instalação do irradiador sugerido, desde que os

volumes a serem irradiados possam viabilizar economicamente um projeto dessa

magnitude.

É necessária uma avaliação criteriosa da interação da tecnologia de irradiação

com o perfil do desenvolvimento sócio-econômico da região. Somente através do

levantamento das potencialidades da região, do conhecimento de suas metas regionais

básicas, e principalmente consciente de sua realidade geo-política, será possível

identificar a área de aplicação prioritária da radiação ionizante no sentido de otimizar a

utilização desta tecnologia. Os critérios de avaliação devem analisar necessariamente a

viabilidade técnica, a viabilidade econômica e a pertinência em relação à legislação e as

normas vigentes.

A viabilidade deste projeto pode alterar a dinâmica sócio-econômica da região,

melhorando os indicadores que fazem desta área uma das caudatárias do estado em

termos de desenvolvimento.
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2.1.2 Principais Produtos

Tabela 5 - Área e participação das culturas agrícolas no Vale do Ribeira, 2002 e 2006

Área (ha) Participação (%)
Atividade

2002 2006 2002 2006
Abóbora Seca 120,00 132,00 0,24 0,24

Abobrinha 97,8 184 0,20 0,33

Arroz em casca 1.477 1.208 2,97 2,17

Banana 31.662 32.943 63,72 59,30

Café 2 57 0,00 0,10

Cana 767 380 1,54 0,68

Caqui 214,62 196,88 0,43 0,35

Cebola 150 150 0,30 0,27

Chá 2.062 2.400 4,15 4,32

Chuchu 525,5 521 1,06 0,94

Feijão 1.789 1.201 3,60 2,16

Laranja 212,88 110 0,43 0,20

Mandioca 533 584 1,07 1,05

Mandioquinha 26 5,1 0,05 0,01

Maracujá 874 545 1,76 0,98

Milho 3.720 9.716 7,49 17,49

Pepino 50,4 10,84 0,10 0,02

Pupunha 860,62 3.206,4 1,73 5,77

Quiabo 42,2 16 0,08 0,03

Repolho 36,8 10 0,07 0,02

Seringueira 116,67 6,9 0,23 0,01

Tangerina 2.059,8 782,4 4,15 1,41

Tomate 1.046 833 2,11 1,50

Vagem 56,8 65,3 0,11 0,12

Outros1 1.186,0 293,12 2,38 0,53

Total 49.688,09 55.556,94 100,00 100,00
1Inclui abacate, abacaxi, alface, alho, amendoim, batata, batata-doce, berinjela, beterraba,
brócolos, cenoura, cogumelo, couve, couve-flor, figo, goiaba, limão, mamão, melancia,
moranga, morango, pimentão, soja e uva

Fonte: Elaborada a partir de IEA/CATI (BANCOIEA, 2007) [32] e dados da pesquisa
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A TAB. 5 apresenta a área das principais culturas agrícolas no Vale do Ribeira,

em 2002 e 2006. Da análise da TAB. 5, verifica-se que nos últimos anos houve

considerável aumento das áreas de milho e palmito em detrimento da redução das áreas

de maracujá, feijão e tangerina.

Em relação à produção pecuária, os rebanhos são de 33.666 cabeças de gado misto,

16.880 cabeças de gado leiteiro, 75.779 cabeças de gado de corte, 29.700 cabeças de

frango e 6.145 cabeças de suínos [32]. Além disso, a região é importante pólo de

bubalinos, com cerca de 5.000 cabeças de búfalos, o que representa 25% do rebanho

paulista.

O Valor da Produção Agropecuária do EDR de Registro, em 2007, foi de R$

368,50 milhões, sendo a banana responsável por 81,1% deste resultado, com R$ 298,91

milhões [27].

A seguir é apresentada a análise de alguns importantes produtos da região: banana,

chá, maracujá e palmito.
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2.1.2.1 Banana

A banana (Musa spp.) é a fruta tropical de maior produção no mundo, com mais de

70 milhões de toneladas anuais, e é explorada na maioria dos países tropicais. A

identificação de um grupo de frutas como tropicais, subtropicais ou de zonas temperadas

constitui hoje um conceito muito subjetivo, e cada vez mais está ligado a aspectos de

ordem comercial e menos a áreas de cultura. A seleção de cultivares e o condicionamento

do meio têm permitido, com maior ou menor facilidade e sucesso, produzir frutas de

quaisquer tipos em praticamente todos os lugares do globo. As aptidões naturais, no

entanto, constituem importante elemento da competitividade econômica da atividade.

 Trata-se do quarto produto agrícola em volume de produção em todo o mundo,

depois do arroz, do trigo e do milho. A banana é a fruta de maior consumo no mundo [33]

e a fruta com maior valor transacionado no comércio internacional, sendo consumida tanto

nos países tropicais como nos temperados. Sua casca constitui-se numa embalagem

individual (FIG. 4), fácil de retirar, higiênica e, portanto, prática e adaptável aos costumes

dos tempos atuais. Contribuem ainda para o seu alto consumo a ausência de suco na polpa,

a ausência de sementes duras, o valor alimentício e a sua disponibilidade durante o ano

todo, além de ser uma fruta barata em grande parte dos países. Por outro lado, é uma fruta

frágil, que exige grandes cuidados na colheita e na pós-colheita. Sendo uma fruta com

nutrientes prontamente assimiláveis por nosso organismo, é um alimento apto de forma

irrestrita para o consumo de toda a população, incluindo crianças e idosos [34].

Figura 4 – Banana
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Sua importância econômica e liderança mundial na produção de frutas ocorre há

mais de cinquenta anos, chegando a representar, no passado, mais de um quarto da

produção mundial de frutas e cerca da metade do volume comercializado no mercado

internacional [35].

A banana é um fruto climatérico, apresentando alta taxa respiratória e alta

produção de etileno após a colheita, o que a torna altamente perecível. O etileno é um

hormônio vegetal de estrutura simples, envolvido em inúmeros processos, desde a

germinação de sementes até o amadurecimento e senescência de frutos [36]. Este

hidrocarboneto gasoso pode difundir-se dentro e fora dos tecidos vegetais, afetando a

qualidade e as características de produtos hortícolas, como cor, textura e aroma. Tais

efeitos podem ser benéficos, como, por exemplo, em centrais de distribuição na

uniformização de amadurecimento de vários produtos, ou deletérios, durante o

armazenamento e transporte de frutas e hortaliças.

A banana é o fruto de uma planta herbácea tropical originária do Sudeste

Asiático. O gênero Musa, ao qual pertencem as bananeiras, foi criado por Lineu em

homenagem a Antonius Musa, médico de Otávio Augusto, primeiro imperador de

Roma (63-14 AC). A banana chegou ao Ocidente atravessando o Oriente Médio e a

África sub-Saariana. Algumas etapas deste processo estão documentadas: Alexandre

Magno registrou cultivos de bananas na Índia no ano 327 antes de Cristo, e há relatos

de culturas em grande escala no ocidente africano, durante o século XVI. Os registros

históricos mais antigos sobre a cultura da banana vem da Índia, nos cânones budistas

em língua páli, datados do sexto século antes de Cristo, mas é muito provável que sua

cultura nesta região já existisse há milênios. De acordo com o historiador chinês Yang

Fu, há indicações da presença de plantações de banana na China cerca de 200 anos

antes de Cristo [37].

A presença de banana no Novo Mundo, oficialmente, é relativamente recente: a

planta foi transportada para a Ilha La Espanhola em 1516 e de lá foi difundida para as

Ilhas Caraíbas e América Central. No entanto, há diversas evidências da presença da

banana na América pré-descobrimento. Segundo Irwing, em 1503, quando explorava a

costa oriental do Panamá, Colombo relatou que “o país produzia bananas, plátanos,
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abacaxis, cocos e outras frutas”. Sykes relata que o conquistador dos incas, Francisco

Pizarro, em 1524 “encontrou habitantes ao sul do Equador, que viviam em vilas e

cidades, cujos produtos alimentícios incluíam bananas, milho, batata-doce, abacaxi e

coco”. Em relação ao Brasil, Hoehne [38] aponta registros pouco tempo após o

descobrimento. Lery (“Histoire d’un voyage en le terre du Brésil”, 1578), Thevet

(“Singularités de la France Antartique”, 1557), Gandavo (“História da Província de

Santa Cruz”, 1587) e Soares de Souza (“Tratado descritivo do Brasil”, 1587) relatam

presença de banana de diversos tipos em regiões distintas, como alimentos dos índios

[39].

De acordo com Medina [40], as bananeiras pertencem à ordem Scitamineae, sub-

divisão Monocotyledonaea, família Musaceae, sub-família Musoideae e gênero Musa.

Há cerca de trezentas variedades de bananas, das quais apenas vinte são produzidas

comercialmente. No Brasil, a bananicultura aparece como atividade comercial a partir de

1820, quando também se iniciam as exportações para o mercado platino. Em 1925, o

Instituto Agronômico de Campinas (IAC) organizou a primeira coleção de bananeiras do

Brasil, com uma dúzia de variedades.

O Brasil se destaca como o segundo produtor mundial de bananas, com cerca de

10% da produção mundial e como seu maior consumidor. Essa fruta possui alto valor

nutritivo e custo baixo, se apresentando em segundo lugar em consumo e volume

exportado no país, atrás apenas da laranja.

Os principais macronutrientes necessários para o bom desenvolvimento da

bananeira são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Para produzir 100 toneladas

de bananas, são necessários aproximadamente 200 kg de Nitrogênio (N), 60 kg de Fósforo

(P2O5), 640 kg de Potássio (K2O), 45 kg de Cálcio (CaO) e 90 kg de Magnésio (MgO).

O grau nutritivo da banana é encontrado principalmente no seu teor de hidratos de

carbono. Entre os sais minerais, destacam-se o potássio, o sódio, o fósforo, o cloro, o

magnésio, o enxofre e o cálcio.
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Segundo Medina [40], para cada 100 gramas de banana, temos:

- 42 miligramas de Sódio

- 373 miligramas de Potássio

- 8 miligramas de Cálcio

- 31 miligramas de Magnésio

- 0,6 miligramas de Manganês

- 0,2 miligramas de Cobre

- 0,6 miligramas de Ferro

- 28 miligramas de Fósforo

- 12 miligramas de Enxofre

- 125 miligramas de Cloro

- 0,003 miligramas de Iodo

- 250 a 335 unidades internacionais de Vitamina A

- 42 a 54 microgramas de Vitamina B1 (tiamina)

- 88 microgramas de Vitamina B2 ou G (riboflavina)

- 0,6 miligramas de Niacina (ácido nicolítico)

- 10 a 11 miligramas de Vitamina C (ácido ascórbico)

Essa distribuição de elementos constitutivos da fruta depende muito do seu grau de

maturidade e da variedade da banana considerada. A banana ‘Maçã’, por exemplo, possui

teores de Cálcio, Ferro e Potássio mais elevados que as variedades ‘Nanica’ e ‘Prata’,

enquanto a banana ‘Prata’ é mais rica em Magnésio e Sódio, e a variedade ‘Nanica’ é mais

rica em Fósforo e Vitamina C [41].

Os açúcares totais representam 20,4% da fruta, sendo 4,6% de dextrose, 3,6% de

levulose e 12,2% de sacarose. A acidez em frutos de bananeira varia de 0,17% a 0,67%

[42,43], o pH, de 4,2 a 4,8  [44], e o teor de sólidos solúveis totais aumenta até um máximo

de 27%, tendo pequena diminuição quando a fruta já está muito madura [45]. A extensa

literatura aponta resultados diferenciados para essas medidas, em função das variedades e

das condições estabelecidas em cada pesquisa. Por exemplo, em relação ao pH, Daza et al.

[46] indicaram o valor de 5,6, Mohsenin [47] entre 4,5 e 4,7, e GARCIA et al. [48]

encontraram como resultado 4,58.
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O peso médio de uma banana nanica madura é de 130 gramas, possuindo cerca de

120 kcal. A banana verde tem 60% de seu peso na polpa e 40% na casca, porém quando

madura apresenta 75% de peso na polpa e os restantes 25% na casca.

Além do consumo in natura, a banana pode ser processada de diversas formas,

através de doces, compotas, purê, bananada, passas, balas, bombons, geléias, sorvetes,

produtos desidratados (liofilizada, farinha, pó e flocos), néctar, frita (chips), farinha,

vinagre, licor, pinga e glicose, entre outras formas, como a cerveja de banana, muito

consumida em países africanos.

Um dos produtos mais promissores é o purê asséptico, que é geralmente acidificado

e preservado quimicamente, tendo grande utilização nas indústrias de alimentos. Os

principais fabricantes deste produto estão em Honduras e no Panamá, mas há uma fábrica

em Registro, cuja produção é destinada quase que na totalidade para exportação,

apresentando resultados animadores, assim abrindo espaço para novos empreendimentos.

A polpa de banana é outro produto com grande potencial comercial. Na última

década, o crescimento das exportações deste produto superou os 200%, atingindo a marca

de 40 mil toneladas anuais, destinadas geralmente às indústrias de baby-food e iogurte,

além de alimentos caracterizados como “produtos naturais” [49]. O Brasil figura como

exportador deste produto para os EUA e Europa.

A banana seca é consumida quase que exclusivamente nos países desenvolvidos.

Há bom potencial de mercado para banana passa e “chips”, cristalizada e em pó [49].

Para os produtores do Vale do Ribeira, a exportação destes derivados da banana

seria uma forma de agregar valor ao produto, além de serem produtos com menor

perecibilidade.

Há grande disponibilidade de matéria-prima para implantação de unidades

industriais nas regiões produtoras de banana. A conveniência da associação da produção de

frutos com a industrialização decorre do fato que a banana está sujeita a importantes

flutuações de preços, e a indústria pode suportar o aproveitamento de excedentes não
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exportáveis e não comercializáveis no mercado interno [50]. Mas as dificuldades

enfrentadas no processamento da fruta vão desde os problemas tecnológicos de

processamento até os problemas de fornecimento contínuo de matéria prima nas

quantidades e qualidades requeridas. Esse gargalo só pode ser resolvido com planejamento,

tanto agrícola como industrial, comprometimento e profissionalismo.

A existência de sistemas produtivos regionalizados, marcados pela concentração

geográfica de empresas que guardam entre si algum tipo de sinergia, propicia a

configuração de redes colaborativas. O Vale do Ribeira comportaria, por exemplo, um

Arranjo Produtivo Local (APL).
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2.1.2.1.1  Produção de Bananas no Brasil

Os frutos da bananeira resultam de desenvolvimento paternocárpico. Reúnem-se em

pencas, coletivamente conhecidas como cachos [44].

O fruto passa por quatro fases de desenvolvimento: crescimento, maturação,

amadurecimento e senescência. O crescimento é marcado por um período de rápida divisão

ou alongamento celular. A maturação é caracterizada por mudanças físicas e químicas que

afetam a qualidade sensorial do fruto. A maturação culmina com o amadurecimento do

fruto, período no qual se torna apto para o consumo, em virtude das alterações desejáveis

na aparência, aroma, sabor e textura [51].

A melhor época para o plantio é o início da estação chuvosa. Geralmente, a

primeira colheita ocorre aos 12 meses, a segunda aos 18, a terceira aos 24, e a partir daí a

cada 12 meses. A bananeira requer limites térmicos bastante estreitos, com exigência de

1.100 a 2.900 mm de chuvas anuais. É uma planta com boa resistência a deficiência

hídrica, mas precisa de boa iluminação [49].

É um fruto climatério, cujo início do amadurecimento é marcado por forte aumento

da taxa respiratória e produção de etileno; em seguida, ocorre um acentuado declínio que

marca a senescência [52].

Há diversas formas de mensurar o grau de amadurecimento da banana. A maciez da

fruta e a relação de peso polpa/casca podem ser indicadores do seu grau de maturidade. A

forma mais simples e mais utilizada, porém, consiste em associar o grau de maturidade à

coloração da casca. Evidentemente há relação entre essas diferentes mensurações.

Medlicott et al. [53] utilizaram um texturômetro para medir a força necessária para

penetrar na banana e verificaram forte correlação com a cor da casca.

A relação de peso polpa/casca é considerada como um coeficiente de maturação,

pois aumenta com o amadurecimento [54]. O aumento da referida relação é devido ao

acúmulo de umidade na polpa, derivado da hidrólise do amido, a qual produz um aumento

da pressão osmótica e consequentemente uma transferência de água da casca para a polpa,
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acrescida da perda de água da casca pela transpiração. A relação de peso polpa/casca,

segundo Palmer [55] varia de 1,2 a 1,6 em frutos verdes para 2,0 a 2,7 em frutos maduros.

Segundo Deullin & Monnet [54], a textura da banana torna-se macia no decorrer do

amadurecimento, devido a ações de enzimas que atuam na hidrólise do amido, na

transformação de constituintes celulóticos e na conversão de protopectina em pectina

solúvel, sendo tais transformações mais intensas no final do período pré-climatério e

climatério. Estes resultados foram confirmados por Matoo et al. [56] e Bleinroth [45].

Externamente, o amarelecimento da casca é a alteração mais marcante que ocorre

com o amadurecimento. A clorofila, que confere coloração verde à casca de banana no

estádio pré-climatério, é rapidamente degradada, dando lugar aos carotenóides, pigmentos

amarelos que caracterizam a banana madura [51].

A classificação usada em relação à cor é descrita na TAB. 6:

Tabela 6 - Classificação de bananas segundo o seu estádio de maturação

Estádio de maturação Característica da fruta

1 Fruta verde

2 Verde com traços amarelos

3 Mais verde que amarela

4 Mais amarela que verde

5 Amarela com extremidade verde

6 Amarela

7 Amarela com pequenas manchas pardas

8 Amarela com grandes manchas pardas

Fonte: Tadini et al.[57]

A casca da banana apresenta uma coloração que vai do verde para o amarelo na sua

fase de maturação e que é devido à clorofila, xantofila e caroteno. Porém, outros pigmentos

são encontrados no protoplasma da célula, que são os flavonóides e as antocianinas. Os

demais pigmentos são encontrados nos plastídeos. A quantidade de clorofila encontrada na

fruta verde é de 52 a 103mg/kg de casca, a de xantofila é de 5 a 7mg/kg, e a de caroteno
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entre 1,5 e 3,5mg/kg [58]. No decorrer da maturação, a clorofila é gradualmente destruída

pela ação enzímica, o que determina que o caroteno e a xantofila se tornem cada vez mais

evidentes.

O nível de amido declina com o amadurecimento, ao mesmo tempo em que a

parcela de açúcares solúveis aumenta [59], principalmente sacarose, glicose e frutose [60].

Uma das mais flagrantes modificações durante o amadurecimento é a hidrólise do amido,

que culmina com o acúmulo de açúcares e adoçamento da polpa [51].

A banana é um produto biológico altamente higroscópico, ou seja, com a

propriedade de realizar trocas de água, sob a forma de vapor ou líquido, com o ambiente

por absorção ou dessorção [61].

O aumento da concentração de açúcares solúveis na polpa em relação à casca causa

um gradiente de potencial osmótico entre polpa e casca, resultando no movimento de água

da casca para a polpa [62]. Além disso, a casca perde água para a atmosfera por

transpiração através dos estômatos. Assim, há significativa perda de peso do fruto durante

seu amadurecimento [63]. Porém, o peso da polpa aumenta durante a maturação, devido à

absorção de água proveniente da casca e do engaço, através desta diferença de pressão

osmótica, provocada principalmente pela hidrólise do amido. Assim, como anteriormente

observado, há aumento considerável na relação de peso polpa/casca, que é considerado um

índice de maturação da banana.

O aroma característico da banana também se intensifica durante o amadurecimento,

com o aumento da concentração de ésteres, principalmente o acetato de isopentila [64]. A

palatabilidade dos frutos está relacionada com os teores de ácidos (málico, cítrico e

oxálico) da polpa.

As bananas geralmente atingem a maturidade fisiológica de 90 a 150 dias após a

inflorescência [65], dependendo do clima, cultivar, nutrição e tratos culturais.

A formação do cacho da banana apresenta frutos de diferentes idades, pois à

medida que vai abrindo cada bráctea, expõe-se um verticilo ou penca.  Dependendo das

condições climáticas, a cada dia ou em dias alternados, pode-se abrir uma nova bráctea e,
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consequentemente, ocorre a formação sucessiva de pencas. No caso de abrirem 10

brácteas, tem-se a formação de 10 pencas, sendo que a primeira que surgiu é de 10 a 20

dias mais velha que a última formada. Com isso, há diferentes graus de desenvolvimento

das pencas, necessitando, portanto, que o cacho permaneça na planta por um período

relativamente longo a partir da emergência da inflorescência, a fim de se obter melhor

uniformidade das frutas das diferentes pencas, após o que o cacho é colhido.

As transformações químicas que ocorrem na constituição da banana durante a

maturação têm sido objeto de frequentes pesquisas em diversos centros de estudos no

mundo todo, procurando-se obter resultados satisfatórios sobre o comportamento da fruta

em todo o processo, desde o transporte até a sua maturação, o que é de grande importância,

tanto para o mercado de fruta fresca como para a indústria [45].

É sabido que todo tecido vivo, vegetal ou animal, possui determinadas substâncias

químicas, em pequenas quantidades, denominadas ênzimos, que atuam sobre muitos

processos vitais de crescimento e desenvolvimento. Na banana são encontrados os

seguintes ênzimos: peroxídase, fenólase, catálase, oxídades do ácido ascórbico.

Praticamente, cada transformação na aparência, textura e composição química da banana,

no amadurecimento, deve-se, direta ou indiretamente, à ação de determinados ênzimos. A

proporção com que essas mudanças ocorrem depende sobretudo da atividade relativa dos

diferentes ênzimos. Estes, entretanto, são estimulados ou inibidos pelas condições físicas

às quais a fruta é submetida [45].

Se, por um lado, a banana oferece todas as características de uma fruta de alto valor

nutritivo, por outro lado, existem sérios problemas enfrentados pela indústria, em relação à

atividade dos ênzimos oxidantes, que favorecem o escurecimento do produto

industrializado.

Os principais fatores que afetam a qualidade comercial da fruta estão mais

relacionados com a aparência do que com a qualidade interna da banana. Isto inclui a

ausência de injúrias, manchas ou queimaduras, casca com cor brilhante amarelo e

adequada vida de prateleira [65].
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A banana é cultivada em todos as unidades de nossa federação. Os sistemas de

produção e as variedades cultivadas são bastante heterogêneos [66]. Os principais

estados produtores, pela ordem, são Bahia, São Paulo e Santa Catarina, conforme

indicado na TAB. 7. Nos últimos anos, Bahia e São Paulo têm se alternado na liderança

da produção no território nacional.

Tabela 7 – Produção de banana – Principais estados produtores e Brasil, 2006

Estado Produção (toneladas)      %

Bahia 1.182.941 17,01

São Paulo 1.175.768 16,90

Santa Catarina 596.636 8,58

Minas Gerais 554.039 7,96

Pará 551.786 7,93

Ceará 408.026 5,87

Pernambuco 388.875 5,59

Brasil 6.956.179 100%

Fonte: IBGE [67]

Os dados a respeito da produção paulista de bananas nas três últimas safras são

apresentados na TAB. 8:

Tabela 8 – Área, produção e produtividade de bananas, estado de São Paulo, 2005/08

Safra 2005/06 Safra 2006/07 Safra 2007/082

Área (mil hectares) 57,68 60,32 60,75

Produção (mil toneladas) 1.160,53 1.226,17 1.190,26

Produtividade (kg/ha) 21.719 22.047 21.412
2 Dados preliminares, referentes a levantamento realizado em novembro de 2007

Fonte: Caser et al. [29]

O preço médio da caixa de 20 kg de banana no estado de São Paulo sofreu variação

negativa entre 2006 e 2007, com preços médios em 2007 de R$ 8,03/cx. 20 kg, ante os R$

9,25/cx. 20 kg em 2006. Ainda assim, a banana representa 1,37% do Valor da Produção

Agropecuária de nosso estado, ocupando, em 2007, individualmente, a 13ª posição no
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ranking dos principais produtos agropecuários do estado de São Paulo, que é capitaneado

por cana-de-açúcar, carne bovina e laranja. Ocupa também a segunda posição entre as

frutas, atrás das frutas cítricas [27].

Na estimativa da safra 2007/08, o EDR de Registro apresenta área de 36.089

hectares, com produção de 849.690 toneladas de banana, o que corresponde a um

rendimento de 23,54 toneladas por hectare, superior à média estadual. A área e a produção

regional correspondem respectivamente a 59,40% e 71,39% do total do Estado.

No estado de São Paulo, a bananicultura está presente em cerca de dez mil

propriedades, sendo aproximadamente quatro mil no Vale do Ribeira, onde há predomínio

de pequenas e médias unidades produtoras, com área média próxima a dez hectares de

banana por propriedade. Além do EDR de Registro, destacam-se também como regiões

produtoras de banana os EDRs de São Paulo, Pindamonhangaba, Avaré, Jales,

Fernandópolis e Assis. As principais variedades produzidas em território paulista são:

‘Nanica’, ‘Prata’, ‘Maçã’, ‘Ouro’ e ‘Terra’. No Vale do Ribeira a produção de bananas é

quase toda concentrada em apenas duas variedades: ‘Nanica’, com cerca de 60% da

produção e ‘Prata’, com os restantes 40%. De acordo com Perez [68], as regiões de

Fernandópolis e Jales são consideradas as maiores produtoras de banana ‘Maçã’ do Estado,

enquanto Registro, São Paulo, Pindamonhangaba e Avaré são responsáveis pela produção

de ‘Nanica’ e ‘Nanicão’. Na região de Jales, grande parte dos produtores é formada por

arrendatários, com maquinário próprio, utilizando preparo de solo convencional, algumas

vezes com análise de solo, nem sempre fazendo adubação, mas com uso de corretivos [69].

As variedades ‘Nanica’ e ‘Nanicão’, tanto em termos de industrialização, como em

termos de exportação do produto ‘in natura’, são aquelas que apresentam melhores

características de forma, tamanho, aroma e sabor, podendo facilmente competir com a

banana produzida em outros países de clima tropical, tradicionais exportadores.
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Figura 5 – Distribuição geográfica da banana no estado de São Paulo

O grau de associativismo dos bananicultores paulistas é baixo, principalmente se

compararmos com outras regiões produtoras voltadas à exportação, como Santa Catarina e

Rio Grande do Norte, em que as entidades representativas dos produtores estão mais

organizadas. As regiões de Joinvile, em Santa Catarina, e do Vale do Açu, no Rio Grande

do Norte, têm processos produtivos mais estruturados, com boa organização dos

produtores, alcançando resultados expressivos, tanto em termos de produtividade, como

em volumes de exportação.

O consumo médio de bananas no Brasil é de 29 quilos/habitante/ano [33]. Esse

valor corresponde a um importante crescimento do consumo, que há cerca de quinze

anos era de 20 quilos/habitante/ano. Esse expressivo resultado corresponde, para uma

família média paulistana, a 15% do seu gasto total com frutas. O elevado consumo da

fruta, que serve como alimento básico para a população de baixa renda, está

relacionado com seu alto valor energético e baixo custo, o que lhe confere importância

social. Há ainda algumas regiões do país com grande potencial de aumento de

consumo; em Curitiba, por exemplo, o consumo médio é de 0,5 quilo/habitante/ano.
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Nossos parceiros do MERCOSUL são também grandes consumidores: a

Argentina com 14,5 quilos/habitante/ano, o Uruguai com 16 quilos/habitante/ano e o

Paraguai com 18,1 quilos/habitante/ano. Nos EUA, o consumo médio é de

aproximadamente 20 quilos/habitante/ano. O consumo médio mundial é da ordem de

10 quilos/habitante/ano [70].

Há locais em que a banana é a principal fonte alimentar. Na Uganda, o consumo

anual per capita ultrapassa os 200 kg [71]. Nos estados da região Norte do Brasil,

principalmente no Amazonas, a banana se constitui no alimento básico da população

carente [72].

Países com consumo per capita superior a 12 quilos/habitante/ano, como EUA,

Canadá e alguns países europeus, podem ser considerados como nações que já

atingiram a saturação do consumo da fruta, esperando-se apenas avanços marginais, em

relação à fruta in natura [49]. Há, porém, grandes mercados a serem explorados, como

o Japão e grande parte da Europa, cujos consumos são próximos a 5

quilos/habitante/ano, o leste europeu, com consumo muito baixo, e os países em

desenvolvimento, onde o aumento da renda da população vem criando um mercado

promissor para algumas frutas, entre elas a banana.

A forma de comercialização mais utilizada pelos produtores do Vale do Ribeira

é através de intermediários ou para grandes atacadistas e varejistas. Apenas 8% da

produção local é vendida diretamente aos consumidores. Das 850 mil toneladas

produzidas no Vale do Ribeira, cerca de 10% é destinada ao abastecimento da capital,

sendo o restante destinado a outras regiões do estado de São Paulo, para outros estados

e para exportação, além da parcela destinada à indústria [73].

Os cultivos nacionais ocorrem predominantemente nos padrões tradicionais, com

baixos índices de capitalização e tecnologia.

O baixo potencial de produtividade das principais cultivares exploradas no país,

abaixo de 16 toneladas por hectare, o porte elevado de algumas variedades, a intolerância à

estiagem e a presença de doenças e pragas são os principais problemas que afetam a

bananicultura no Brasil.
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No Vale do Ribeira, podemos classificar os sistemas de produção em relação ao

emprego da tecnologia e à localização:

1) Alta tecnologia

Os bananais localizam-se nas várzeas mais férteis, ao longo dos rios Ribeira do Iguape e

Jacupiranga. Há emprego intensivo de insumos, com proprietários mais capitalizados.

Alguns deles inclusive atuam como atacadistas, aumentando a lucratividade da atividade.

Produzem frutos de maior qualidade, atingindo algumas vezes o mercado externo. Estima-

se que 20% da área encontra-se nesta categoria, com produtividade entre 26 a 50

ton/ha/ano, com média de 35 ton/ha/ano.

2) Média tecnologia

Culturas bem localizadas para o escoamento, com bom emprego de insumos, embora as

terras não sejam tão férteis. Estima-se que 40% da área esteja nesta categoria, com

produtividade entre 16 a 26 ton/ha/ano, com média de 22 ton/ha/ano.

3) Baixa tecnologia

Localizadas nos morros e serras, conduzidas por proprietários com baixa capacitação e

com dificuldades de comercialização da produção. Abrange 40% da área, com solos de

baixa fertilidade e baixo emprego de insumos. Produtividade indo de 8 a 16 ton/ha/ano,

com média de 8 ton/ha/ano.

Buscando regulamentar alguns aspectos relacionados com a bananicultura no

Brasil, o MAPA promulgou em janeiro de 2005 uma Instrução Normativa (ANEXO A),

aprovando normas técnicas para a produção de bananas, abrangendo as práticas agrícolas e

comerciais, embalagem, segurança do trabalho, educação ambiental e rastreabilidade.

A bananicultura sempre foi um importante fator de fixação do homem ao campo no

Vale do Ribeira, pois emprega mão de obra o ano todo, de 1 a 2 homens/2ha em bananais

mecanizados e o dobro nos outros, o que representa cerca de 30 mil trabalhadores no

campo, somados a mais de 20 mil dependentes desta cultura nas cidades. Estima-se que no

Vale do Ribeira sejam 75 mil empregos diretos ou indiretos relacionados com a atividade

bananeira, considerando o conceito de cadeia produtiva.
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O Vale do Ribeira tem apresentado condições favoráveis ao bom desenvolvimento

da bananicultura, que é exigente em relação às condições climáticas, pluviométricas

edáficas, de luminosidade, vento, umidade relativa do ar, altitude, topografia, tipos de

solos, propriedades minerais dos solos e suas correções, além de necessitar de tratos

culturais e acondicionamento dos cachos.

A bananicultura não apresenta acentuada sazonalidade, podendo a banana ser

colhida durante todo o ano. Porém, devido às condições de cada estação, apresenta

resultados diferenciados ao longo do ano. Essa variação da disponibilidade da oferta afeta

o preço do produto, tanto no atacado como no varejo. No Vale do Ribeira, a distribuição da

produção anual ao longo dos meses é a seguinte:

Tabela 9 – Oferta de bananas, por meses do ano

Mês Porcentagem da Produção

Janeiro 7,75

Fevereiro 6,28

Março 8,95

Abril 10,18

Maio 10,31

Junho 13,04

Julho 11,32

Agosto 7,18

Setembro 6,82

Outubro 5,46

Novembro 5,67

Dezembro 7,04

Estudo realizado em Piracicaba mostrou diferenças no período de florescimento de

algumas variedades de banana: ‘Nanica’ (287 dias), ‘Nanicão’ (231 dias), ‘Gros Michel’

(474 dias), ‘Ouro’ (331 dias), ‘Prata’ (343 dias), ‘Terra’ (485 dias) e ‘Figo’ (350 dias) [74].

Dependendo das condições edafoclimáticas de cada localidade, os ciclos produtivos podem

sofrer grandes variações. Na América Central, onde há menos dias frios, os ciclos são de

até 7 meses, enquanto nas Ilhas Canárias o ciclo pode chegar a 24 meses.
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Diversos estudos sobre a viabilidade econômica do cultivo de banana têm sido

conduzidos no Brasil, em diferentes localidades, com distintas variedades de banana e em

diferentes condições. A grande maioria desses estudos demonstra resultados satisfatórios,

que variam de acordo com as especificidades de cada pesquisa.

Estudos realizados no estado de São Paulo indicam resultados satisfatórios: Silva et

al. [69] conduziram estudo na região noroeste do estado de São Paulo, utilizando a

variedade banana ‘Maçã’, concluindo pela boa rentabilidade da cultura; Zonetti et al. [75]

estudaram a variedade ‘Nanicão’ no município paulista de Ilha Solteira e mais uma vez

concluíram pela viabilidade do empreendimento; e Furlaneto et al. [66], estudando bananas

do subgrupo Cavendish, no médio Paranapanema, também concluíram ser a cultura

economicamente viável.
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2.1.2.1.2  Mercado Internacional

No mercado externo, o comércio mundial de bananas cresceu 90% nos últimos

quinze anos, enquanto que a produção aumentou 42%, configurando um viés exportador,

embora com preços em declínio. A produção brasileira teve crescimento menor neste

período, 28%, com exportações em declínio.

A produção e o consumo de banana têm crescido a um taxa média próxima a 3% ao

ano desde 1960, quando a produção mundial era de 20 milhões de toneladas, como

mostram os dados da FIG. 6.

Figura 6 – Evolução da produção mundial de bananas, 1960 a 2004
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados disponíveis no site da FAO [76]

Os dados mais recentes da FAO apontam para uma produção mundial de

bananas de aproximadamente 71 milhões de toneladas, em 2004. Os principais

produtores são Índia, Brasil, China, Equador, e Filipinas, que respondem juntos por

58% do total produzido no mundo, conforme TAB. 10. O Brasil era até há poucos anos

o maior produtor, mas foi superado pela Índia, que vem mantendo a liderança na

produção de bananas nos últimos anos.
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Tabela 10 - Principais Países Produtores

País    Produção (toneladas)     %

Índia 16.820.000 23,81

Brasil 6.593.110 9,33

China 6.220.000 8,81

Equador 5.900.000 8,35

Filipinas 5.500.000 7,79

Indonésia 4.400.000 6,23

México 2.026.613 2,87

Costa Rica 1.862.978 2,64

Total mundial       70.629.047        100%

Fonte: FAO [76]

O Brasil, com cerca de 10% da produção mundial, participa apenas com 0,5%

do comércio internacional. Essa modesta participação se deve ao elevado consumo

interno (primeiro consumidor mundial), mas também aos problemas de estrutura e

qualidade da cadeia produtiva da bananicultura. Qualidade é a palavra de ordem tanto

no mercado externo como no interno, o que leva a uma padronização e classificação da

banana [77].

Como mostram os dados da TAB. 11, as exportações brasileiras de banana têm

sofrido pequenas variações nos últimos anos, com aproximadamente 50% de nossos

produtos exportados tendo como destino a Argentina, cerca de 25% o Uruguai e os outros

25% países europeus, sendo os demais destinos apenas residuais em termos de quantidade

exportada. Em termos de valores recebidos por esses produtos, a relação se modifica, pois

o preço pago pelos europeus é muito superior ao pago por nossos vizinhos platinos.

Dados do Ministério do Desenvolvimento registram receitas com exportações de

bananas em 2005 no valor de US$ 33,03 milhões, com crescimento em 2006 para US$

38,46 milhões. De acordo com as informações da FAO, relativos ao ano de 2005, a banana

é a 2a fruta (atrás da laranja) e o 9o produto agrícola em volume de produção no país [76].
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Tabela 11 -Exportações brasileiras de bananas (em toneladas) por destinos, 2003 a 2005

País 2003 2004 2005

Alemanha 3.073 2.542 2.795

Argentina 129.679 91.372 97.903

Bélgica 34 10 8

Bósnia Herzegovina 0 0 174

Chile 67 0 0

Coréia 16 32 23

Croácia 0 0 141

Espanha 1 17 0

Estados Unidos 5 2 17

França 0 3 2

Guatemala 2 2 0

Holanda 19 401 3.525

Hungria 0 17 0

Inglaterra 25.897 30.631 36.134

Itália 21.857 20.762 23.351

Japão 1 0 0

Portugal 0 0 336

Rússia 22 0 0

Suécia 1 0 0

Uruguai 40.095 42.293 47.766

Total 220.769 188.084 212.175

Fonte: FAO [76]

Tradicionalmente, o principal destino das exportações brasileiras é o mercado

platino – Argentina e Uruguai. Porém, nos últimos anos, o produto brasileiro tem perdido

espaço para a banana equatoriana, que apresenta melhor qualidade. Atualmente, os

principais fornecedores da fruta para a Argentina são o Equador e a Bolívia, vindo o Brasil

em terceiro lugar. Para recuperar este mercado e expandir negócios com outros parceiros

do MERCOSUL, que se apresenta como mercado sólido e rentável, é necessário que o

Brasil passe a investir em tecnologia de produção, sob o risco de ver declinar ainda mais

sua participação no mercado sul-americano [78].
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É imperioso ressaltar que a banana produzida no Vale do Ribeira não está perdendo

espaço apenas para os concorrentes internacionais. O Vale, que já foi responsável por mais

de 95% das exportações brasileiras, responde hoje por apenas 5% de nossas exportações,

perdendo espaço para os produtores de Santa Catarina (mercado platino) e Rio Grande do

Norte (Europa e EUA).

Geralmente os caminhões frigoríficos que transportam a banana brasileira para a

Argentina retornavam carregados com a maçã argentina, o que representa uma vantagem

logística importante [49].

Entre os principais problemas responsáveis pelo baixo volume de exportações de

banana, destacam-se a baixa qualidade, problemas de logística e armazenamento, a

irregularidade no fornecimento, a inobservância às regras do mercado internacional e a

desuniformidade dos produtos comercializados [49].

Outro aspecto, que pode ser considerado positivo, embora prejudique as

exportações, é o grande mercado interno. Face à pouca exigência doméstica por produtos

de qualidade, os produtores se acomodam e não se esmeram em produzir segundo as

normas do mercado internacional [49].

Gonçalves & Souza [31] também destacam grande diferença entre os processos

produtivos do Brasil em relação a outros países produtores, sob bases empresariais, onde

há comprometimento com a qualidade do produto. Apontam ainda que um dos principais

motivos da baixa participação nacional no mercado internacional se deve a falta de

qualidade do produto, com o que concordam todos os pesquisadores que tratam do tema.

Moreira [70] destaca a exigência dos mercados europeus e americanos por produtos

de qualidade superior, não só em sabor, mas também em aparência, pois “a fruta se vende

primeiro pela aparência e depois pelo sabor”. Ele destaca ainda característica da

comercialização internacional, com seus navios especializados com containers frigoríficos

e a preferência do mercado internacional pela variedade ‘Nanica’, a mais consumida tanto

nos EUA, como também na Europa e no Japão.
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Segundo Pizzol & Eleutério[79], mesmo havendo excedente de produção, os

frutos nacionais produzidos não possuiriam qualidade suficiente para conquistar o

mercado externo, principalmente devido às precárias estruturas de produção e

comercialização predominantes no país. Além disso, as normas de qualidade são

defasadas, dispersas e não-compatíveis com os padrões básicos vigentes nos mercados

compradores de frutas in natura.

Tabela 12 – Principais exportadores de banana, de 2003 a 2005 (mil toneladas)

País 2003 2004 2005

Equador 4.671 4.537 4.654

Filipinas 1.829 1.797 1.905

Costa Rica 1.901 1.793 1.593

Colômbia 1.399 1.395 1.498

Guatemala 936 1.058 1.129

Honduras 443 528 508

Panamá 410 398 359

Camarões 314 295 258

Brasil 221 188 212

Costa do Marfim 243 229 211

Fonte: FAO [76]

Tabela 13 – Principais importadores de banana, de 2003 a 2005 (mil toneladas)

País 2003 2004 2005

Estados Unidos 3.357 3.398 3.468

União Européia 3.356 3.643 3.453

Japão 987 1.026 1.067

Rússia 978 991 1.034

Canadá 423 441 449

China 421 381 356

Argentina 286 303 321

Arábia Saudita 199 111 246

Coréia 220 208 233

Polônia 252 207 223

Fonte: FAO [76]
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As TAB. 12 e 13 acima apresentam os principais exportadores e importadores de

banana, no período de 2003 a 2005.

Os maiores exportadores de banana – Equador, Filipinas e Costa Rica - representam

juntos quase 50% do volume comercializado internacionalmente. Os EUA, a Europa, o

Japão e a Rússia são os principais importadores, representando, no conjunto, três quartos

do montante comercializado.

O comércio internacional de bananas é caracterizado basicamente por países pobres

exportadores e países ricos importadores. Não existe correlação entre os principais países

produtores e principais exportadores de banana. Observa-se, por exemplo, que os três

principais produtores (Índia, Brasil e China) não figuram entre os principais exportadores.

Os EUA e a Bélgica são considerados grandes reexportadores do produto. A

Bélgica (incluindo Luxemburgo), apesar de não ser produtor, é um dos grandes

exportadores mundiais. Isso ocorre por ser entreposto comercial e distribuir na União

Européia (UE). Os EUA têm importância como exportador devido a consolidação de fortes

estruturas de produção e comercialização, em importantes regiões produtoras das Américas

Central e do Sul.

O preço da banana pelo mundo é muito diversificado, sendo muito barata em alguns

países e mais cara em outros. Em 2005, o preço na França era de 0,73 euros/kg, na

Alemanha de 0,96 euros/kg, nos EUA era de 0,60 dólares/kg, no Japão de 59 yens/kg,

enquanto no Brasil era de um real/kg e na Índia o equivalente a 0,30 dólares/kg.

O Brasil apresenta uma vantagem em relação à sazonalidade de preços mundiais.

Temos condições de oferecer produtos no período de março e abril, quando os preços se

encontram mais elevados, devido à baixa produção de Equador e América Central neste

período, e coincidir com o início do verão nos EUA e na Europa, que contribui para o

aumento do consumo. O pico de produção na América Central ocorre de julho a agosto,

quando os preços caem por excesso de oferta. O mesmo fenômeno de queda nos preços

ocorre nos meses de dezembro e janeiro, quando se dá o pico de produção no Equador.
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O comércio internacional se dá principalmente pela via marítima, com exigência de

barcos fruteiros especializados capazes de transportar à temperatura de 12 graus Celsius

com umidade relativa elevada e com cerca de 24 renovações de ar diárias. Geralmente são

utilizados navios com porões frigoríficos com capacidade de 10 a 50 mil caixas de 20

quilos de frutas. O transporte aéreo não é economicamente competitivo, mas é utilizado

algumas vezes, levando em consideração a intolerância do produto a longas viagens,

devido a seu rápido amadurecimento [80]. Outro fator a ser considerado na opção do

transporte por via aérea é que os produtos ficam intervalos de tempo aguardando embarque

e desembarque, períodos em que devem ser tomados todos os cuidados em relação à

climatização, o que torna esse transporte muito caro. Além disso, durante a viagem, a

temperatura, que costuma ser muito baixa, deve ser controlada, para não causar injúrias nas

frutas. No transporte marítimo, também devem ser observados os mesmos cuidados com a

temperatura e o acondicionamento nas esperas de embarque e desembarque.

A banana, por ser uma fruta perecível, sensível a choques físicos e com rápida

maturação, conferiu ao mercado internacional a característica de comércio de

vizinhança, onde os maiores centros importadores mantém relações geopolíticas

especiais com os países exportadores. Por exemplo, os EUA absorvem a maior parte da

banana produzida na América Central, na Colômbia e Equador, em função da

proximidade e dos vínculos existentes entre esse país e as grandes transacionais que

atuam tradicionalmente no comércio da fruta. Na Ásia, o Japão e o Oriente Médio

absorvem a produção filipina. O mercado platino foi abastecido pelo Brasil até poucos

anos atrás, mas o produto brasileiro vem enfrentando ultimamente forte concorrência

da banana equatoriana. No caso da UE, a parceria comercial se pautou por razões

histórico-econômicas, beneficiando suas ex-colônias ACPs (África, Caraíbas e

Pacífico), ou países signatários do Tratado de Lomé, com tarifas preferenciais e cotas

de mercado [77].

O cenário internacional se completa pela presença das tradings companies, que

constituem eficientes estruturas de produção, pós-colheita, armazenagem e distribuição

nos principais países exportadores. As empresas bananeiras United Brands, antiga

United Fruits Company (bananas Chiquita) e Standart Fruit Company, detentora das

marcas Dole e Del Monte, são as mais representativas no mercado. Elas associam-se a

produtores independentes através de contratos de produção e dominam toda a estrutura
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de comercialização. Possuem associações ou subsidiárias nos centros importadores,

garantindo ampla base de distribuição de um produto perecível, que exige uma logística

estrategicamente situada para atender rapidamente o consumidor. Assim, o predomínio

comercial das tradings no controle do fluxo produção-consumo acrescenta

característica de concentração na oferta e demanda, com formação de oligopólios e

oligopsônios bastante rígidos [77].

Além dessa estrutura, existem as barreiras tarifárias ao livre comércio. Nos

EUA, não há barreiras para a entrada de bananas. O Japão taxa a importação em 10%

de abril a setembro e 20% de outubro a março. No MERCOSUL, aplica-se tarifa zero

no comércio intrabloco e Tarifa Externa Comum (TEC) de 10%. Para Mascarenhas, a

UE é o melhor exemplo de protecionismo que atinge os blocos comerciais [81].

Embora sem muita repercussão no Brasil, a banana foi protagonista de uma

severa guerra comercial entre EUA e UE, que durou nove anos, de 1993 a 2001. Uma

guerra estranha, pois as produções americana e européia são insignificantes. De fato, os

países produtores foram só atores à sombra dos dois gigantes da economia global.

A origem desta guerra se inicia com o compromisso de alguns países da Europa,

sobretudo a França e a Grã-Bretanha, de ajudarem as antigas colônias da África, das

Caraíbas e do Pacífico. Este compromisso foi declarado pouco depois de ser criada a

Comunidade Européia, em 1957, e reiterado com a posterior entrada da Grã-Bretanha,

Irlanda e Dinamarca, em 1973. Finalmente, o compromisso ficou formalizado na

Convenção de Lomé, um conjunto de acordos comerciais e de cooperação assinados

pela primeira vez em Lomé, Togo, em 1975 pela UE e por cerca de 70 economias

emergentes da África, das Caraíbas e do Pacífico. A convenção foi modificada em

1980, 1985 e 1990 com a finalidade de garantir condições favoráveis para a exportação

de produtos agrícolas desses países para a UE, sobretudo para as bananas.

Esse privilégio incomodou os produtores latino-americanos. Os EUA

intervieram, mesmo não sendo um país produtor, pois é a sede das três principais

marcas multinacionais: Chiquita-United Brands, Del Monte e Dole. Estas empresas

vendem bananas cultivadas na América Latina e o seu poder é enorme; só a Chiquita e

a Del Monte são responsáveis por 40% do comércio mundial [77].
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Os EUA apoiaram os países que acusavam a legislação européia de ir contra os

acordos de livre comércio assinados pela própria UE sob os auspícios da OMC em

Genebra. Pela primeira vez, a OMC se pronunciou contra a UE em 1997. A UE reagiu

simplificando a legislação existente, mas não abandonou as quotas. Outras propostas

foram rejeitadas pela OMC, e os EUA foram autorizados a aplicarem sanções

alfandegárias no valor de 191 milhões de dólares a diversos exportadores europeus.

A solução foi alcançada em abril de 2001, já na administração do presidente

George W. Bush. Os então comissários europeus para o comércio, Pascal Lamy, e para

agricultura, Franz Fischler, comprometeram-se a reduzir o tratamento favorável aos

países citados. De julho de 2001 a 2006 existiram três bandas (quotas) com regimes

alfandegários diferentes. A quota manteve-se inicialmente, mas decresceu para 750.000

toneladas, cerca de 100.000 toneladas menos que na proposta anterior. Isto significa

que precisaram ser revistos os acordos da Convenção de Lomé. Os novos convênios

levaram em conta as condições da “paz das bananas”. Finalmente, a partir de dezembro

de 2006, a UE eliminou o sistema de quotas.

Essa decisão da OMC abre novas oportunidades para os produtores brasileiros,

desde que nossas bananas consigam atingir os níveis de qualidade requeridos no

mercado internacional.

O Brasil, embora sendo um dos principais produtores mundiais, carece de uma

melhor organização produtiva e comercial, e essa deficiência tem resultado na

produção de bananas de qualidade apenas aceitável e num fraco volume de exportação.

Além disso, o Brasil possui um aspecto negativo de elevadas perdas após a colheita,

devido à falta de organização e tecnologias apropriadas de armazenamento, transporte e

comercialização. Não se tem números exatos de quanto das cerca de 7 milhões de

toneladas de bananas produzidas no Brasil são perdidas em pós-colheita, mas estima-se

que 40 a 50% do total produzido deixe de ser comercializado ou consumido. A

organização da produção de forma racional e moderna em toda cadeia produção-

distribuição, além da melhoria na qualidade da fruta, podem proporcionar maiores

ganhos ao produtor e conduzir o Brasil a tornar-se também um grande exportador.



69

2.1.2.1.3 Pós-Colheita

Mesmo após a colheita, a atividade biológica dos produtos agropecuários continua

em ação. Com isso, a vida útil desses produtos tende a ser diminuída de forma acelerada.

Sem cuidados específicos, esses produtos, após colhidos, podem durar poucas horas, dias

ou semanas [50].

Devido a essas especificidades, o agronegócio exige tecnologia, estrutura para

armazenagem e conservação, logística específica e tratamento mercadológico [50].

Após a colheita dos cachos, pode ocorrer o desenvolvimento de alguns fungos,

cujos esporos já estão presentes nos frutos ainda na planta, mas que devido à falta de

condições de ambiente ou maturação não se desenvolvem, permanecendo em estado

latente. Diversos fungos são capazes de produzir manchas ou pintas nos frutos,

comprometendo sua aparência e qualidade. A ocorrência destes fungos se dá de forma

generalizada, em todas as áreas produtoras da planta [40].

A possível utilização da irradiação como tratamento pós-colheita pode contribuir

para o combate a esses fungos, além de oferecer como resultado principal a extensão da

vida útil da fruta.

Segundo Chitarra & Chitarra [82], após a colheita as bananas sofrem modificações

químicas, com a continuidade dos processos metabólicos, sendo a hidrólise do amido a

mudança mais característica do climatério. Além dessa mudança, o amadurecimento está

relacionado a outras modificações complexas, entre as quais: aumento da taxa respiratória,

aumento na produção de etileno, aumento na concentração de açúcares, solubilização de

substâncias pécticas, degradação dos pigmentos, aumento nas concentrações de ácidos

orgânicos, produção de voláteis, variações nos teores de enzimas, minerais, vitaminas e

mudanças na permeabilidade dos tecidos.

Surendranathan & Nair [83] citam os seguintes processos bioquímicos envolvidos

no amadurecimento da banana: modificação da cor verde para amarela, como conseqüência

da quebra da clorofila; quebra das moléculas de amido, hemicelulose e substâncias
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pécticas, levando ao amolecimento dos tecidos; produção de etileno concomitantemente

com a elevação da taxa respiratória; conversão do tanino não polimerizado em

polimerizado, com diminuição da adstringência do fruto; produção de substâncias voláteis

responsáveis pelo aroma dos frutos.

A fase de pós-colheita, embora muitas vezes pouco considerada, é uma das mais

críticas dentro do processo produção-comercialização, uma vez que define, desde o

momento que se colhe até o consumo, a qualidade e a capacidade de conservação da

fruta.  A pós-colheita de uma fruta começa no momento da separação desta de sua fonte

produtora (a planta) e se estende até atingir o consumidor final e ser consumida. O

processo produtivo é cumulativo e o produto colhido representa o resultado do tempo,

terra, mão-de-obra, insumos e demais componentes necessários à produção. Caso a

produção econômica não seja consumida, todos os esforços prestados durante o

processo produtivo terão sido em vão. A obtenção de um produto de alta qualidade

deve ser a meta de qualquer processo produtivo, sendo ele para grandes ou pequenos

produtores, e uma vez alcançada, resulta numa melhor aceitação pelo mercado

consumidor e maiores retornos financeiros à base produtiva [84].

A pós-colheita da banana apresenta certos inconvenientes:

a) A fruta madura é bastante suscetível a danos físicos durante o transporte e

comercialização, devido aos constantes manuseios do cacho antes do despencamento, e

das frutas nas embalagens;

b) As bananas maduras deterioram-se rapidamente, devido ao ataque de fungos que

podem instalar-se nos frutos antes ou após a colheita;

c) Em condições naturais, existe desuniformidade no amadurecimento de bananas após

a colheita.

Na bananicultura, para contornar ou minimizar estes problemas, é comum a

colheita das frutas ainda firmes e verdes, porém fisiologicamente maduras, seguida pelo

amadurecimento controlado (também chamado de climatização) em recintos

apropriados, possibilitando um período de duas semanas para o consumo. Mesmo
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sabendo-se que a fruta também pode sofrer o amadurecimento na própria planta,

estudos revelaram uma melhor qualidade da fruta quando amadurecida fora da planta,

traduzida por um melhor aspecto quanto a coloração interna e externa e um melhor

sabor.

A climatização de bananas vem ultimamente se constituindo numa maneira de

elevar a rentabilidade dos produtores, eliminando, em parte, a presença do atravessador.

Porém, há necessidade de um intercâmbio mais consistente entre os segmentos

produção/pós-colheita buscando-se maximizar o uso de tecnologias apropriadas para a

produção de bananas de alta qualidade, uma vez que o amadurecimento controlado não

é capaz de elevar a qualidade de uma fruta afetada antes da sua colheita, ou por sua

exposição a condições desfavoráveis ou pelo seu manejo inadequado. O manejo

adequado da cultura, desde o seu plantio até a colheita, juntamente com o uso de

tecnologias apropriadas de amadurecimento controlado são, entre outros, caminhos a

serem seguidos, não só para maior produtividade e rentabilidade, como também para a

melhoria da qualidade das frutas.

 A colheita apresenta como principal objetivo a retirada do produto do campo

em níveis adequados de maturidade, com um mínimo de danos ou perdas, com a maior

rapidez possível e com um custo mínimo. Após a colheita, o produto é geralmente

manuseado de forma rudimentar, o que lhe acarreta injúrias físicas, as quais,

posteriormente, resultam em rápida deterioração.

Em propriedades mais organizadas, o transporte dos cachos até o galpão é feito por

intermédio de cabos aéreos, o que evita choques no transporte que podem machucar as

frutas. Os cachos são pendurados por meio de uma corda a um gancho que contém um par

de roldanas, que deslizam sobre um cabo de aço a uma altura de 2,20 metros. No cabo de

aço, são colocados vários ganchos com suas respectivas roldanas, onde são pendurados os

cachos, formando filas de 50 a 100 cachos, podendo ser puxados por operários, tratores ou

monotrilhos.

Após a chegada das frutas ao galpão, elas recebem geralmente tratamento manual,

para lavagem, classificação e preparação para embalagem. Em 8 horas de serviço, 5

operários conseguem cortar, limpar e embalar 400 caixas de banana, com 6 pencas em



72

média (sistema manual, convencional). A lavagem e o tratamento químico são realizados

com água, detergente e fungicidas, utilizando, geralmente, o hipocloreto de potássio. Esta

lavagem realizada ainda no galpão objetiva a retirada de restos florais, leite e seiva, além

de promover melhor aspecto ao fruto, ajudando a diminuir a temperatura interna da fruta.

Após embaladas, o transporte ocorre em caminhões frigoríficos com temperatura de

12 graus Celsius, buscando eliminar o etileno e demais componentes voláteis que possam

provocar a maturação da fruta. A umidade relativa do ar no frigorífico deve ser de 90 a

95%, pois se estiver inferior a este patamar, pode causar enrugamento da casca.

O saco de polietileno é também utilizado, podendo controlar o teor de oxigênio,

diminuindo a respiração da fruta, havendo assim menor desprendimento de gás carbônico e

etileno, elementos que aceleram a maturação.

A atmosfera controlada permite estender o tempo de maturação (até duas semanas

além do normal), sob condições frigoríficas com atmosfera constante de 5 a 8% de CO2 e

4% de O2, temperatura de 14 graus e umidade relativa 95%.

O 1-metilciclopropeno (1-MCP) é uma ferramenta que tem sido utilizada na

extensão da vida pós-colheita e manutenção da qualidade de produtos vegetais [85, 86, 87,

88]. Liberado para utilização em produtos comestíveis em vários países, incluindo o Brasil,

o 1-MCP é um produto promissor para utilização na pós-colheita de produtos vegetais. A

utilização do 1-MCP vem sendo estudada como alternativa para retardar o amadurecimento

de bananas. Os resultados das pesquisas, porém, são desencontrados e não conclusivos.

Enquanto algumas pesquisas encontram resultados favoráveis, tal como Sisler & Serek

[89], outras concluem pela inconsistência dos resultados, como o trabalho realizado por

Pelayo et al. [90]. Outra pesquisa encontrou retardo no amadurecimento de

aproximadamente 8 dias, porém com comprometimento de características importantes,

notando-se, ao longo do amadurecimento, amarelecimento desuniforme da casca dos frutos

submetidos a 100, 150 e 200 ηL.L-1  e uma aparência comprometida destes ao final do

armazenamento [91].
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O ácido giberélico pode aplicado sob a forma de pulverização ou em imersão para

conservar a fruta no estado verde, em temperatura ambiente, podendo estender a vida útil

da fruta em até dois dias. Este tratamento é pouco utilizado devido a seu elevado custo.

Antes da colheita é necessário determinar o estádio de maturação em que a fruta

se encontra, pois a colheita realizada em momento inadequado, fora do ponto ideal,

pode influenciar não só a produção, em termos de volume colhido por área, como

também o comportamento das frutas em pós-colheita, tanto na fase de amadurecimento

controlado como na comercialização. Os cuidados com o transporte, embalagens e nos

tratamentos pós-colheita também podem ser influenciados pelo estádio de maturação da

fruta no momento da colheita.

Existem basicamente dois tipos de maturação: a maturação fisiológica e a

maturação comercial ou amadurecimento. A maturação fisiológica corresponde àquela

em que a fruta atinge seu tamanho e peso máximo, porém ainda não possui

características visíveis e de sabor desejáveis de comercialização e consumo. Se a fruta é

colhida neste estádio, ela continua a sofrer transformações e atinge posteriormente o

amadurecimento, que é o estádio de desenvolvimento em que a fruta possui os pré-

requisitos para ser consumida. A banana é um fruto que pode ser colhido na maturação

fisiológica, ao contrário de outros frutos como os cítricos e a uva, que devem ser

colhidos quando estiverem amadurecidos. Portanto, a colheita da banana deve ser

realizada quando a fruta atinge sua maturação fisiológica, com o amadurecimento

alcançado posteriormente, através da climatização.

A determinação do ponto de colheita, na prática, é muito influenciada pela

experiência do produtor, o qual, invariavelmente, através de avaliações visuais,

reconhece o melhor momento de iniciar a colheita dos cachos. O desaparecimento das

quinas dos frutos pode ser utilizado como  referencial para a colheita dos cachos em sua

maturidade fisiológica, principalmente em cultivares como ‘Nanica’, ‘Nanicão’, ‘Grand

Naine’, ‘Maçã’ e ‘Prata’. Porém, para outros cultivares como ‘Terra’, ‘São Tomé’,

‘Figo’ e ‘Marmelo’, este índice de maturação é problemático, uma vez que as quinas

dos frutos permanecem salientes, mesmo quando esses atingem sua maturidade
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fisiológica.  Neste caso, deve-se proceder a colheita quando os frutos localizados no

meio do cacho apresentarem desenvolvimento máximo de seu diâmetro.

Os estádios de maturação da banana, quanto ao diâmetro e angularidade dos

frutos podem ser classificados da seguinte maneira:

• Estádio magro (30mm de diâmetro): bananas com desenvolvimento

incompleto e quinas salientes, impróprias para o consumo.

• Estádio ¾ magro (32mm): bananas com quinas salientes e superfície

estreita e plana;

• Estádio ¾ (34mm): bananas ainda com presença de quinas, porém os

lados são mais largos e ligeiramente arredondados;

• Estádio ¾ gordo (36mm): bananas não apresentam quinas e as faces são

arredondadas;

• Estádio gordo (38mm): bananas cheias e completamente arredondadas.

A escolha do ponto de colheita, baseado nos estádios acima descritos, depende

do destino que se pretende dar à fruta e das condições climáticas. Na estação quente, os

cachos podem ser colhidos em estádios mais avançados (¾ gordo e gordo), quando as

frutas são destinadas para mercados próximos, e em estádios menos avançados (¾

magro e ¾), para mercados mais distantes. Na estação fria, a colheita deve ser realizada

em estádios mais avançados (¾ gordo e gordo), independente da distância do mercado.

Quando as bananas são destinadas a desidratação (fabricação de banana-passa),

devem ser colhidas no estádio ¾ magro, apresentando 30 e 32mm de diâmetro, para os

cultivares ‘Nanica’ e ‘Nanicão’, respectivamente. Quando destinadas para exportação,

as bananas devem ser colhidas no estádio ¾, com 32mm de diâmetro para ‘Nanica’ e

34mm para ‘Nanicão’.
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A medição do diâmetro da fruta é realizada através de um calibre confeccionado

em chapa de aço inoxidável, na forma de “U”, com aberturas variando de 30 a 38mm.

Nos países da América Central, a determinação da colheita do cacho é também

realizada com base na retirada do “coração”, a qual é efetuada quinze dias após a

emergência do cacho. Após 75 dias da quebra do coração, o cacho encontra-se apto a

ser colhido. No Brasil, este método praticamente não é utilizado. A retirada do coração

é importante, pois favorece o desenvolvimento das pencas e diminui a incidência de

pragas (tripes e traças).

Uma das principais causas das perdas de qualidade após a colheita decorre de

danos mecânicos sofridos pela fruta, principalmente entre a fase do transporte e o

embalamento. Daí a importância de uma cuidadosa e mínima manipulação dos cachos

após a colheita. É recomendado que o bananal seja formado por talhões não superiores

a 50m de largura, para facilitar o transporte do cacho até o carreador.

No galpão, as frutas são submetidas aos processos de despencamento, lavagem e

tratamento, classificação e acondicionamento:

 a) Despencamento

Ao chegar no galpão de embalagem, os cachos devem ser pendurados em

ganchos, para evitar que durante o despencamento sejam arrastados ou rolados

no chão, o que causa danos nas frutas (batidas, esmagamentos, ferimentos,

escoriações e, posteriormente, manchas).

b) Lavagem e tratamento

No galpão de embalagem, após o despencamento, é realizada a lavagem e o

tratamento químico, o que melhora a aparência da fruta e a protege na pós-

colheita. Estes tratamentos são realizados em dois tanques distintos. No

primeiro tanque é feita a lavagem das pencas em água, acrescida de 300ml de
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detergente e 200 a 500g de sulfato de alumínio para cada 1000 litros de água. A

lavagem tem como objetivo melhorar a aparência da fruta, através da retirada

dos restos florais e da seiva (látex) que escorre após o despencamento. Durante

a passagem do primeiro para o segundo tanque, as pencas podem ser divididas

em buquês. No segundo tanque é realizada a lavagem dos buquês em água

adicionada a hipocloreto de potássio ou sulfato de alumínio (200 a 500g) para

cada 1000 litros de água, por um período também de 10 minutos.

 c) Classificação

Após os tratamentos anteriormente relacionados, as pencas ou buquês são

colocadas em mesas ou estrados, para escorrer o excesso de água.

Posteriormente, as frutas devem ser classificadas. A banana é classificada por

grupo, classe e categoria.

- Classificação por grupo

De acordo com os cultivares, a banana deve ser classificada em dois grupos:

1. Grupo I (Cavendish): ‘Nanica’, ‘Nanicão’, ‘Grand Naine’, ‘Valery’,

‘Lacatan’ e ‘Poyo’.

2. Grupo II: ‘Prata’ e ‘Maçã’.

- Classificação por classe

Após classificar as bananas por grupos, estas devem ser classificadas  por

classes, que refere-se a forma de apresentação e tamanho e diâmetro dos frutos.

Existem 3 classes para bananas, conforme TAB. 14.
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Tabela 14 - Classificação de bananas por classe

_________________________________________________

Classe    _     Forma de apresentação         Número de frutos__

1                         Dedo                                 1 ou 2

2                         Buquê                                3  a 8

3              __       Penca                                 mais de 8_______

- Classificação por categoria ou tipo

Esta classificação leva em conta a qualidade da fruta, principalmente a presença

de defeitos. Podem ser classificadas em quatro categorias, conforme TAB. 15.

Tabela 15 - Classificação de bananas por categoria

__________________________________________________________________

                                            Categoria____________________________________

                                                Extra                     I                    II                        III

Defeitos graves   ----- Limites de defeitos permitidos por categoria (%) -------------

Amassados                                  0                         1                    5                        20

Dano profundo                            0                         1                    5                        20

Queimado de sol                         0                         2                     5                       20

Podridão                                      0                         1                     2                       10

Lesões severas de tripes              0                         5                   1 0                       20

Lesão/mancha                             0                         5                    10                       20

Imaturo                                        0                         1                      5                      10

Total de defeitos graves               0                         5                    1 0                      20

Defeitos leves                               5                       10                   20                     100

Total geral de defeitos     _____   5                       10                   20                     100
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A banana é desclassificada e terá sua comercialização proibida quando

apresentar odor estranho ou substâncias nocivas à saúde. As bananas do Grupo I

são desclassificadas para exportação quando apresentarem diâmetro menor do

que 30mm, comprimento inferior a 150mm ou danos por contato com a água do

mar ou por queimaduras de sol.

d) Acondicionamento

 

Antes de embalar as frutas, as pencas ou buquês podem ser submetidos a uma

desinfecção, através de um tratamento, por pulverização ou imersão, com

benomyl ou thiabendazole (4g/l).

A embalagem a ser utilizada depende do destino e forma de comercialização da

fruta. O uso de embalagens para cachos é obrigatório no caso de exportação,

devendo estes serem acondicionados em sacos de polietileno ou palhão com

tamanhos suficientes para envolver o produto. A embalagem é instrumento de

proteção, movimentação e exposição do produto. A Instrução Normativa

Conjunta SARC/ANVISA/INMETRO número 009, de 12 de novembro de

2002, estabelece as exigências para as embalagens de frutas e hortaliças frescas,

incluindo a banana.

As pencas ou buquês são normalmente acondicionadas em caixas tipo torito,

com capacidade de 22-23 kg, ou 27-28 kg, fabricadas com madeira leve, quando

as frutas são destinadas para o mercado interno, ou em caixas de papelão,

forradas como polietileno, ou envolvendo as pencas com plástico antes de

colocá-las na embalagem de papelão (17-18 kg), quando as frutas forem

destinadas ao mercado externo.

Durante o amadurecimento da banana, várias modificações ocorrem nos frutos

tais como o amaciamento da polpa, transformação de amido em açúcares,

desaparecimento da clorofila (cor verde) e surgimento de carotenóides (cor amarela),
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perda de adstringência, e desenvolvimento de sabor e aroma característicos. A principal

modificação que ocorre em bananas durante o amadurecimento é a transformação do

amido em açúcares. Quando o fruto está fisiologicamente maduro (verde-maturo)

apresenta cerca de 88% de amido. Com o amadurecimento, este valor cai para 5 a 15%,

enquanto que os açúcares (sacarose, frutose e glicose) aumentam.

As bananas que serão submetidas à climatização devem estar no estádio de

maturação fisiológica, ou seja, plenamente desenvolvidas, mas ainda com a coloração

verde intensa. Cachos que iniciaram o amadurecimento ainda ligados a planta, mesmo

sendo colocados na climatização, não apresentam amadurecimento uniforme.

As câmaras de climatização são utilizadas com o objetivo de controlar o

amadurecimento, em períodos que duram de quatro a dez dias. São construídas

especialmente para este propósito, sendo que a única diferença em relação a uma

câmara frigorífica comum é a presença de exaustores com os quais é realizada a

renovação do ar interno da câmara.

Em uma câmara de climatização, os seguintes fatores devem ser considerados:

• Temperatura

• Umidade relativa

• Gás ativador do amadurecimento

• Ar atmosférico

• Circulação de ar e exaustão

Quando forem retiradas das câmaras de climatização, as bananas ainda devem

estar com as extremidades verdes (“ponta verde”), porém com a parte mediana já

amarelando, o que indica que o processo de climatização teve êxito. Se a temperatura

ambiente for elevada (acima de 32oC) é recomendável proceder-se uma exaustão

durante trinta minutos antes de se retirar as frutas da câmara, procurando diminuir a
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temperatura progressivamente para 25oC. Este cuidado tem o propósito de evitar que as

bananas sofram choques climáticos nesta fase e tenham sua vida de prateleira

prejudicada.

Uma vez retirada da câmara, a banana completa seu amadurecimento

lentamente, possibilitando um bom período para a sua comercialização. A fruta deve

chegar ao consumidor cerca de 30 horas após sua retirada da câmara e estar totalmente

apta para o consumo ao completar 48 horas. Neste caso, o consumidor estará recebendo

frutas que sofreram uma total transformação do amido em açúcares e sua conservação,

em termos de consumo, poderá ser de até oito dias.

O elevado índice de perdas na comercialização de bananas no Brasil faz com que

apenas uma parcela, entre 50 e 60% da produção, chegue à mesa do consumidor [92]. Estes

valores são semelhantes aos apresentados pela FGV [93], que indica perdas em torno de

40% e outro trabalho mais recente de Sanches et al. [94], que concluem que do total de

bananas colhidas, somente 40 ou 50% chegam efetivamente às mãos dos consumidores.

Estudo desenvolvido por Souza et al. [95] procura detalhar estes números, determinando

perdas em diferentes etapas da cadeia: lavoura(5%), no processo de embalagem (2%),

atacado (6 a 10%), varejo (10 a 15%) e no consumidor (5 a 8%).

O conceito de perda se baseia em Carvalho [96], que a define como a redução na

quantidade física do produto disponível para o consumo, que pode vir acompanhada por

uma redução na qualidade, diminuindo o valor comercial ou nutritivo do produto.

As frutas comercializadas in natura são produtos que continuam seus processos

metabólicos após a colheita, consumindo O2 e liberando principalmente CO2, calor e água.

O envelhecimento natural após a colheita se dá pelo consumo das substâncias de

reserva, que reduzem sua estabilidade estrutural e tornam-no mais suscetível a danos

mecânicos e ao desenvolvimento de microorganismos.
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De um modo geral, as principais causas de perdas de frutas in natura são:

1) causas fisiológicas: caracterizadas pela desidratação ou perda excessiva de umidade

em decorrência da época da colheita, prematura ou tardia e/ou condições

inadequadas de estocagem;

2) causas fitopatológicas: devido à alta susceptibilidade das frutas a ataque de

microorganismos após a colheita. Patógenos presentes no solo, no ar e na água

desenvolvem-se facilmente em contato com lesões no produto;

3) causas mecânicas: corte, compressão, impacto e vibração.

As perdas econômicas no varejo são repassadas ao consumidor, através de preço, o

que compromete a concorrência da fruta em relação a suas concorrentes; da mesma forma,

pode rebaixar o valor recebido pelos produtores, afetando a competitividade de toda a

cadeia.

Os dados de perdas demonstram que as práticas de pós-colheita realizadas ainda

não são suficientes para garantir uma boa qualidade da fruta. Portanto, o desenvolvimento

e a adaptação de novas tecnologias de refrigeração, atmosfera controlada e retardadores do

amadurecimento permitirão aos produtores e empresários alcançarem melhores condições

e competitividade nos mercados nacional e internacional [86].

Além das perdas quantitativas, devem ser consideradas as perdas qualitativas,

tais como perda de valor calórico e nutricional, perda de aceitabilidade pelos

consumidores e perda de sabor, que afetam a disposição dos consumidores em comprar

frutas.
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2.1.2.1.4  Problemas na Produção, Pragas e Doenças da Bananeira

A banana é uma fruta sensível a temperatura, choques físicos e outros fatores, além

de ser suscetível a uma série de pragas e doenças.

A bananeira, no período de formação do fruto, não pode ser exposta à temperatura

inferior a 12o C, pois nessas condições a fruta fica com a casca escura, o que deprecia o

produto. Este fenômeno conhecido como “chilling” (resfriamento) é uma perturbação

fisiológica nos frutos, cujo sintoma aparece cerca de 48 horas após a exposição a baixas

temperaturas, tempo necessário para coagulação do látex e seu subsequente escurecimento

por oxidação fenólica [97]. O consumidor brasileiro está acostumado com bananas com

essa aparência, mas para que o produto ganhe valor comercial no mercado interno e tenha

condições de alcançar mercados externos, esta perturbação é bastante danosa. Nos

principais estados produtores do Sul e Sudeste brasileiros este fenômeno é comum, não

comprometendo, no entanto, o sabor da fruta.

A seguir, é apresentada a descrição das principais pragas que atacam as bananeiras:

1) Broca (Cosmopolites sordidus)

A fêmea de um pequeno besouro preto ovoposita 100 ovos/ano próximo à bainha das

folhas, de onde nascem larvas responsáveis por perfurações cilíndricas no rizoma, abrindo

galerias que enfraquecem a planta. É uma praga bastante disseminada, atingindo

praticamente todos os bananais.

2) Nematóides ( Radopholus similis, Helicotylenchus spp., Meloidogyne spp.)

Os nematóides são vermes microscópicos que parasitam o sistema radicular das

bananeiras, comprometendo o rizoma e as raízes, as quais podem ficar reduzidas a apenas

10% de seu comprimento, provocando o tombamento da planta.
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3) Tripes (Chaetanaphothrips spp., Caliothrips spp., Pallencothrips spp., Tryphactothrips

spp., Frankliniella spp.)

Os tripes são pequenos insetos que rapidamente se espalham pela bananeira, acometendo

principalmente as bananas ainda em flor e os frutos novos, causando danos na casca dos

frutos, prejudicando sua aparência e valor comercial.

4) Traça da bananeira ( Opogona sachari)

Mariposa que ataca os frutos ainda verdes, a partir da extremidade, penetrando na polpa da

fruta, abrindo galerias, tornando-a imprópria para o consumo.

5) Lagartas de folhas (Caligo illioneus, Caligo brasiliensis, Caligo beltrão, Opsiphanes

invirae, Ceramidia viridis, Antichloris eriphia)

Borboletas que depositam ovos nas folhas das plantas, que desenvolvem lagartas que

destroem os limbos foliares a partir dos bordos. Com essa redução da área foliar da

bananeira, os cachos ficam bastante prejudicados no número de pencas e desenvolvimento

das bananas.

6) Mosca branca (Bemisia tabaci)

Mosca que deposita ovos na face inferior das folhas. As ninfas sugam a folha causando o

aparecimento de fumagina.

7) Abelha Irapuá (Trigona spinipes)

Ataca a inflorescência e cachos, a procura de substâncias resinosas, causando lesões à

banana, prejudicando seu valor comercial.

8) Ácaro ( Tetranichus spp.)

Aracnídeos que atacam as faces inferiores das folhas, onde produzem uma teia de seda que

cobre as áreas infestadas.

9) Cochonilha

Pequenos insetos gregários que sugam a seiva e enfraquecem a planta.
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10) Formigas cortadeiras (Acromyrmex spp., Atta spp.)

Esses insetos cortam folhas e flores, enfraquecendo a bananeira.

11) Gafanhoto

Os gafanhotos se alimentam da casca da banana ainda verde, o que torna as frutas

impróprias para a comercialização.

12) Lesma

Devoram tanto as raízes como as partes aéreas, prejudicando o desenvolvimento da planta.

13) Morcego

Alimentam-se de bananas verdes, causando grandes lesões às frutas.

Além das pragas citadas, as bananeiras podem ser acometidas por uma série de

doenças, entre as quais se destacam:

1) Mal de Sigatoka

Os sintomas ocorrem nas folhas, com lesões que comprometem a área foliar.

Por ser uma doença fúngica, é favorecida pela umidade [98].

A Sigatoka amarela já está presente há mais tempo nos bananais brasileiros, sendo

considerado um problema fitossanitário.

A Sigatoka negra, causada pelo fungo Mycosphaerella fijiensis, é uma doença que

destrói as folhas da bananeira, impedindo a planta de respirar e elaborar fotoassimilados

para seu sustento, levando a planta à morte antes mesmo do cacho da banana estar pronto

para ser colhido.
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A Sigatoka negra é muito mais agressiva que a Sigatoka amarela, pois além de

infectar as folhas novas, ataca também as folhas velhas da bananeira.

2) Mal do Panamá

Também conhecido como Fusariose, é uma doença causada por um fungo de solo

(Fusarium oxysporum), presente nos bananais paulista desde a década de 1930. Provoca

desequilíbrios nutricionais. A doença aparece de baixo para cima, ou seja, das folhas

velhas para as mais novas, provocando amarelecimento progressivo. Em poucos dias, as

folhas murcham e secam, deixando a planta com um aspecto de “guarda-chuva fechado”

[98].

As variedades ‘Nanica’ e ‘Nanicão’ são mais tolerantes a essa doença; já a cultivar

banana ‘Maçã’ é bastante susceptível ao Mal do Panamá.

A proteção do bananal e o combate às pragas e doenças da bananeira são realizados

geralmente com a utilização de fungicidas, inseticidas, nematicidas e, principalmente,

tratos culturais.

Os fungicidas utilizados podem ser de dois tipos:

1) Fungicidas protetores – são fungicidas de contato, isto é, ficam sobre a folha da

bananeira, sem, no entanto, penetrarem nela;

2)  Fungicidas sistêmicos – penetram nas folhas.

Há fungos que se tornam resistentes aos fungicidas; para evitar, deve-se fazer uma

rotação de fungicidas, procurando atingir mesmos os fungos mais resistentes.

Os tratos culturais são as operações efetuadas e necessárias para favorecer que as

plantas cresçam e se reproduzam [50]. Entre essas operações relacionadas com a bananeira,

encontram-se: manutenção de área limpas, desbaste dos filhotes, escoramento e proteção

dos cachos, combate a pragas e doenças, estabelecimento de quebra-vento, eliminação do

pseudo-caule e restos florais, irrigação e adubações.
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2.1.2.2  Chá

A teicultura, a cultura do chá (Thea sinensis), estabeleceu-se no Vale do Ribeira no

início do século XX, com a chegada dos imigrantes japoneses. Atualmente, o Estado de

São Paulo é responsável por praticamente toda a produção nacional de chá, e o Vale do

Ribeira é a grande região produtora em nosso estado. A área cultivada tem se mantido em

torno de 2.400 hectares nos últimos anos, mas já chegou a ocupar mais de 5.000 hectares.

Figura 7 – Distribuição geográfica do chá no estado de São Paulo

O Vale do Ribeira apresenta condições favoráveis de solo e clima para o bom

desenvolvimento desta cultura, apresentando produtividade que chega a 7.500 kg/ha [99].

A teicultura está concentrada nos municípios de Registro e de Pariquera-Açú (FIG. 7),

onde há um parque agroindustrial instalado para processamento da produção regional.

Cerca de 95% da produção paulista de chá preto é destinada aos mercados

externos, sendo o produto utilizado na composição de ligas de grandes firmas como a

Lipton/Pepsi-Cola e a Nestlé/Coca-Cola [30, 100]. O preço do chá tem sofrido grandes

oscilações no mercado internacional, mas estima-se que as exportações regionais em 2006

tenham gerado uma receita de aproximadamente 3,68 milhões de dólares. Os principais

destinos do produto nacional são os EUA, a Inglaterra e o Chile [101].
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Nos últimos anos, os países asiáticos predominam no comércio mundial de chá,

liderados por Sri Lanka, Índia e China. Outra importante região produtora/exportadora é

constituída por Quênia, Tanzânia, Malavi, Uganda e Ruanda, países africanos

influenciados pelas rotas comerciais do Oceano Índico. Fora deste contexto aparecem

Argentina e Alemanha, esta última tradicional reexportadora de produtos gerados em

países em desenvolvimento. Com apenas 0,25% das exportações mundiais de chá, a

participação brasileira é extremamente discreta [102].

As TAB. 16 a 19 apresentam dados referentes à produção mundial de chá e os

principais exportadores, importadores e consumidores do produto no ano de 2005.

Tabela 16 - Produção Mundial de Chá, em 2005, em mil toneladas

País Produção

China 934,9

Índia 928

Quênia 328,5

Sri Lanka 317,2

Turquia 205,6

Indonésia 165,8

Mundo 3503,7

Fonte: FAO [76]

Tabela 17 – Principais exportadores de chá, em 2005, valores em mil toneladas

País Quantidade

Quênia 309,2

Sri Lanka 298,8

China 286,6

Índia 187,6

Indonésia 102,3

Vietnã 89,0

Mundo 1531,2

Fonte: FAO [76]
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Tabela 18 – Principais importadores de chá, em 2005, valores em mil toneladas

País Quantidade

Comunidade Européia (15) 201,3

Rússia 177,4

Paquistão 134,1

Reino Unido 128,2

Estados Unidos 100,1

Egito 72,0

Japão 51,4

Fonte: FAO [76]

Tabela 19 – Principais consumidores de chá, em 2005, valores em mil toneladas

País Quantidade

Índia 757

China 675,3

Rússia 180,3

Japão 150,2

Paquistão 134,1

Reino Unido 128,2

Estados Unidos 100,1

Fonte: FAO [76]

A produção mundial de chá é crescente nos últimos anos. No ano 2000 a produção

não chegava a 3 milhões de toneladas, ultrapassando os 3,5 milhões de toneladas em 2005

[76]. O chá é produzido sobretudo em países sub-desenvolvidos e em desenvolvimento.

O mercado internacional de chá, diferentemente do que ocorre com a banana, é

dominado pelos grandes produtores. Os principais exportadores estão nos continentes

africano e asiático. A Ásia é a maior consumidora, seguida da UE e EUA. Na América do

Sul, os principais produtores são Argentina, com 73 mil toneladas, e o Brasil, com 8,3 mil

toneladas. Ambos os países exportam grande parte das respectivas produções.
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2.1.2.3  Maracujá

O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de maracujá, com área cultivada

próxima a 37 mil hectares, produzindo praticamente 500 mil toneladas da fruta, com

produtividade média de 13,5 toneladas por hectare. Os cultivos nacionais são conduzidos,

em grande parte, sob baixos padrões tecnológicos [103].

O Brasil já foi o maior exportador mundial, chegando a ter 50% do mercado

internacional. O papel do Brasil no cenário externo, porém, foi bastante reduzido nos

últimos anos. O maracujá é exportado sob as formas de fruta fresca, fruta conservada e

suco concentrado. Os principais destinos de nossas exportações são os países da Europa, o

mercado platino e o mercado norte-americano. Pequena parcela de nossas exportações é de

frutas frescas, devido principalmente à perecibilidade e a fatores fitossanitários. O

maracujá processado é comercializado na forma de suco natural a 14oBrix (teor de sólidos

solúveis) ou concentrado a 50oBrix. Pode também ser processado em forma de geléia,

polpa ou néctar [103]. O maracujá é também utilizado para produzir passicol, um alcalóide,

que age como agente antibacteriano e antifúngico.

No Brasil, 60% do maracujá é consumido como fruta fresca e os restantes 40% são

destinados para a indústria. Essa distribuição representa uma mudança nos hábitos de

consumo desta fruta pelos brasileiros, pois até o início da década de 1980 apenas 30% do

consumo era de frutas frescas.

No estado de São Paulo, o Vale do Ribeira se destaca como uma das principais

regiões produtoras, ao lado das regiões de Itapetininga, Marília e Barretos. A FIG. 8

destaca as regiões produtoras do estado.
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Figura 8 – Distribuição geográfica do maracujá no estado de São Paulo
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2.1.2.4  Palmito

O Brasil é o maior produtor mundial de palmitos, respondendo por cerca de 85%

das exportações mundiais, com preços atuais acima de 10 dólares por quilo.

O palmito é considerado uma hortaliça não convencional e pode ser obtido de

diversas espécies de palmeiras. As mais exploradas no Brasil têm sido as pertencentes ao

gênero Euterpe, principalmente a Juçara (E. edulis), nativo da Mata Atlântica

(principalmente Paraná, Santa Catarina e São Paulo), e o açaizeiro (E. oleracea), nativo da

Amazônia, espécies que têm ciclo produtivo superior a sete anos. Esses palmitos são

obtidos quase sempre através do extrativismo [104].

Dentre as espécies cultivadas, destaca-se a pupunha (Bactris gasipaes), também

nativa da Amazônia, porém com boa adaptação em território paulista, principalmente nos

Vales do Ribeira e Paraíba e no Planalto Paulista. Essa palmácea soma as boas

características dos palmitos obtidos de forma predatória com o crescimento acelerado, de

cerca de dois anos, além da possibilidade da comercialização in natura, pois o palmito

pupunha não escurece tão rapidamente após o corte [105], oferecendo elevada

lucratividade ao setor [104].

Enquanto a variedade Juçara demora oito anos para produzir um único palmito,

extinguindo a planta ao ser cortada, a pupunha inicia sua produção em 18 meses, e perfilha

nova planta de 8 a 12 meses. Pesquisadores do IAC já desenvolveram um pacote

tecnológico para esta cultura, com produtividade esperada de uma tonelada por hectare a

cada ano, o que torna atrativa a atividade. Esse é um dos fatores responsáveis pelo forte

aumento da área desta cultura na região [106]. É interessante frisar que o palmito Juçara

tem grande importância no ecossistema da Mata Atlântica.

No Vale do Ribeira já existe um conjunto de pequenas agroindústrias processadoras

de palmito, facilitando o escoamento da produção regional. Um aspecto importante a ser

considerado é que a cultura da pupunha é uma atividade legalmente constituída,

possibilitando emprego formal e melhores condições sociais e econômicas aos

trabalhadores envolvidos, enquanto a atividade extrativista envolve geralmente moradores
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oriundos de comunidades quilombolas, que vivem na região em situação de extrema

pobreza [107]. As áreas de maior concentração desta cultura em território paulista estão

destacadas na FIG. 9.

Figura 9 – Distribuição geográfica do palmito no estado de São Paulo



93

2.2  Processo de Irradiação

Dentro do espectro eletromagnético de radiação que compreende comprimentos de

ondas entre 10-9 a 104 cm, há dois tipos de radiações: as caloríficas e as ionizantes. As

radiações caloríficas geram aumento da temperatura nos corpos submetidos a estas pela

vibração dos elétrons ou das moléculas, como ocorrem com as radiações infravermelho e

microondas, respectivamente. No entanto, estas técnicas não têm sido utilizadas no setor

alimentício tendo por finalidade a conservação dos alimentos.

Já as radiações ionizantes têm sido aplicadas na conservação de alimentos por

propiciar a destruição de microorganismos, inativar enzimas indesejáveis e produzir

alterações mínimas aos constituintes dos alimentos [108]. Utilizado em frutas frescas,

grãos e vegetais, este processo previne o brotamento, retarda a maturação e aumenta o

tempo de conservação dos alimentos. Com isto, fica mais fácil armazená-los e evita-se a

transmissão de doenças causadas por parasitas, contribuindo com a melhoria da qualidade

de vida da população. Os alimentos são submetidos a uma quantidade minuciosamente

controlada de radiação e não ficam radioativos.

Desde os primórdios das pesquisas com materiais radioativos, a irradiação de

alimentos tem sido objeto de atenção dos pesquisadores. Samuel Prescott, em 1904,

publica o primeiro artigo que trata do potencial da radiação para utilização em alimentos

[109], poucos anos depois da descoberta da radioatividade natural pelo francês Antoine-

Henri Becquerel (1896) e dos raios X por Roentgen (1895). A primeira patente concedida

neste campo de estudos, a British patent n. 1609, foi concedida em 1905, na Inglaterra,

para J. Appleby e A. J. Banks. Nos EUA, estudos são conduzidos no Instituto de

Tecnologia de Massachussets (MIT) desde 1899. B. Schwartz, do USDA, propôs em 1921

a utilização da irradiação de alimentos. Na França, uma patente foi concedida em 1930

para o engenheiro alemão O. Wust que inventou um processo de eliminação de bactérias

em alimentos enlatados utilizando raios X [110].

A partir da década de 1950, além dos EUA, diversas outras nações empreenderam

estudos sobre a utilização da irradiação para tratamento de alimentos, entre elas Bélgica,

Canadá, França, Alemanha, Holanda, Polônia, Inglaterra e União Soviética. A primeira
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utilização comercial de irradiação de alimentos ocorreu em Stuttgart na Alemanha, em

1957, por meio de um gerador Van de Graaff para higienizar condimentos [110].

No Brasil, os primeiros esforços de aplicação nuclear na agricultura surgiram na

ESALQ – USP, em Piracicaba, no início dos anos 50. Desta semente nasceu em 1966 o

CENA – USP.

O crescente interesse pelo assunto acelerou as pesquisas pelo mundo. No primeiro

Simpósio Internacional sobre Irradiação de Alimentos, em 1966, representantes de 28

países relataram os progressos de seus programas nacionais [110].

Em 1980, o JECFI (Joint Expert Comitee on the Wholesomeness of Irradiated

Food), criado sob os auspícios dos órgãos oficiais da ONU, concluiu pela salubridade dos

alimentos irradiados, recomendando sua utilização como fator contributivo para aumentar

a segurança alimentar. Em sua conclusão, o Comitê endossa que a irradiação até a dose de

10 kGy não apresenta risco toxicológico nem tampouco problemas nutricionais ou

microbiológicos nos alimentos.

Em 1982, o IFIP (International Project in the Field of Food Irradiation), criado em

1970, com a colaboração de mais de 20 países, sob o patrocínio da FAO, AIEA, OCDE

(Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) e OMS, concluiu

também que alimentos irradiados com doses inferiores a 10 kGy eram aptos e

recomendados ao consumo humano [111].

Com base na marcante decisão do JECFI em 1980, o Codex Alimentarius adotou

em 1983 a General Standard for Irradiated Food e as Recomendações Internacionais de

Boas Práticas nos Irradiadores de Alimentos. A OMS encorajou o processo, descrevendo-o

como “uma técnica para preservação e melhoria da segurança dos alimentos” [112]. A

OMS pediu ainda que outro grupo de especialistas desenvolvesse mais pesquisas a respeito

e este grupo em 1994 referendou as conclusões do encontro do JECFI de 1980 [113].

A ONU, por meio de seus órgãos, a FAO e a OMS, juntamente com a AIEA,

constituíram um grupo consultivo com o objetivo de informar os governos dos resultados
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científicos de interesse do público em geral, como a segurança e o uso adequado da

tecnologia de irradiação de alimentos. Assim, em 1983, foi criado o ICGFI, que conta hoje

com mais de 40 países participantes.

Em 1997, um Grupo de Estudos em Irradiações de altas doses da FAO/AIEA/OMS

examinou os resultados relativos à segurança e concluiu que a irradiação com qualquer

dose apropriada para atingir seus objetivos é tanto segura para os consumidores como

nutricionalmente adequada [5]. Em março de 2001 o Comitê do Codex Alimentarius reviu

sua posição de 1980 e retirou o limite de 10 kGy, afirmando não ser necessário estabelecer

doses máximas para a irradiação de alimentos.

Os diversos questionamentos e dúvidas acerca desta tecnologia suscitaram a criação

de grupos de estudo em todo o mundo. A ONU assumiu papel importante na busca por

estas respostas, acompanhando os avanços no campo científico alcançados nos diversos

países. Durante muito tempo, os alimentos irradiados foram servidos a voluntários,

astronautas, pacientes imunodeprimidos e militares de todo o mundo. Entre 1964 e 1997, a

OMS acompanhou os resultados dos diversos estudos, em conjunto com a FAO, através de

uma série de reuniões técnicas e científicas com pesquisadores de todo o mundo.

Finalmente, a conclusão definitiva foi alcançada em setembro de 1997, afirmando que a

OMS aprova e recomenda a irradiação de alimentos, em doses que não comprometam suas

propriedades organolépticas, sem a necessidade de testes toxicológicos [114]. Entre essas

comunidades que participaram voluntariamente das pesquisas, há um grupo de 21 homens

e 22 mulheres, na China, cuja dieta tinha de 62 a 71% das calorias vindo de alimentos

irradiados durante quinze semanas. Os estudos conduzidos com este e outros grupos de

voluntários em vários países, bem como pesquisas com animais (por várias gerações),

serviram de subsídios para as decisões da FAO e da OMS acerca da salubridade dos

alimentos irradiados [115].

A segurança e os benefícios da irradiação de alimentos estão hoje consolidados e

aceitos internacionalmente por pesquisas científicas realizadas em diversas partes do

mundo. Segundo Sigurbjönsson & Loaharanu [116], quarenta anos de pesquisa e

desenvolvimento demonstraram que a irradiação de alimentos é um versátil e efetivo

processo de preservação, descontaminação e desinfecção de alimentos.



96

As autoridades de saúde americanas vem encorajando o uso de alimentos

irradiados. O FSIS (Food Safety and Inspection Service of USDA) reconhece a irradiação

como uma importante tecnologia para proteger a saúde dos consumidores dos potenciais

problemas causados por alimentos. Desde 1963, o FDA vem aprovando alimentos para

irradiação, estabelecendo a irradiação de alimentos como um procedimento seguro [117].

Em 50 países, mais de 60 tipos de alimentos são irradiados. Em alguns países da

Europa, a irradiação de alimentos vem sendo usada há décadas [117].

Vários organismos internacionais posicionaram-se favoravelmente à irradiação de

alimentos. Entre essas entidades, destacam-se:

American Council on Science and Health

American Dietetic Association

American Farm Bureau Federation

American Feed Industry Association

American Meat Institute

American Medical Association

American Veterinary Medical Association

Animal Health Institute

Apple Processors Association

Chocolate Manufacturers Association

Council for Agricultural Science and Technology

Florida Fruit and Vegetable Association

Food and Drug Administration

Food Distributors International

Grocery Manufacturers of America

Health Physics Society

Institute of Food Technologists

International Atomic Energy Agency

International Food Information Council (IFIC)

The Mayo Clinic

Millers' National Federation

National Confectioners' Association
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National Cattlemen's Beef Association

National Food Processors Association

National Fisheries Institute

National Meat Association

National Food Processors Association

National Turkey Federation

National Pork Producers Council

Northwest Horticulture Association

New England Journal of Medicine

Produce Marketing Association

Scientific Committee of the European Union

United Egg Association

UK Institute of Food Science & Technology

United Fresh Fruit & Vegetable Association

United Nation Food and Agricultural Organization (FAO)

U.S. Department of Agriculture

Western Growers Association

World Health Organization (WHO)

Os principais benefícios advindos da irradiação de alimentos em relação às doses

recebidas são:

� dose baixa – até 1 kGy –  inibição de brotamento; atraso na maturação;

desinfestação de insetos; inativação de parasitas.

� dose média – 1 a 10 kGy – redução do número de microorganismos da

decomposição; redução ou eliminação de patógenos não formadores de esporos, isto é,

microorganismos causadores de doenças; melhora das propriedades tecnológicas dos

alimentos; extensão do tempo de prateleira.

� alta dose – acima de 10 kGy – redução do número de microorganismos ao ponto

da esterilidade, incluindo formadores de esporos.
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A irradiação por raios gama tem despontado como uma técnica emergente para a

conservação de alimentos. Essa é uma opção concreta que vem sendo cogitada por

produtores de frutas que exportam para os EUA, país que deu prazo para a comercialização

em seu território de alimentos quimicamente conservados. A irradiação é um tratamento

substituto da fumigação, que utiliza produtos nocivos à camada de ozônio, como brometo

de metila, debrometo de etileno (EDB) e fosfina.

Muitas frutas, legumes, carnes, aves, pescados e frutos do mar podem ter o tempo

de prateleira prolongado por tratamentos combinados de irradiação de baixa intensidade e

refrigeração, sem alteração de sabor ou textura.

Alguns exemplos dos benefícios no aumento da vida útil propiciados pela

irradiação:

Tabela 20 – Vida útil de produtos agrícolas selecionados, com e sem irradiação

Vida útil
Produto

Sem irradiação Com irradiação
Variação3

Alho 3 meses 12 meses 300%

Arroz 3 – 18 meses 4 anos 1.500%

Cebola 30 dias 120 dias 300%

Cenoura 8 dias 20 dias 150%

Feijão 18 meses 4 anos 170%

Farinha de mandioca 120 dias 4 anos 1.200%

Farinha de trigo 4 meses 18 meses 350%

Mamão (frutas tropicais) 15 dias 4 meses 700%

Melão 16 dias 30 dias 88%

Morango 5 dias 3 semanas 320%

Pão de forma 4 dias 6 meses 4.400%

3 Razão entre as vidas úteis com e sem irradiação.

Com relação à exportação, esta tecnologia poderia contribuir ainda com a redução

expressiva no custo do frete, uma vez que a deterioração dos alimentos seria retardada,

possibilitando assim o transporte marítimo em lugar do transporte aéreo.
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Há basicamente três diferentes tecnologias de irradiação, de acordo com a natureza

da radiação empregada:

1) usando radiação de uma substância radioativa, Cobalto 60 ou Césio 137. Esses

materiais emitem raios gama de alta energia, com grande poder de penetração nos

alimentos. Essas substâncias não emitem nêutrons, não tornando, portanto, nada radioativo

a sua volta. Esta tecnologia vem sendo usada há mais de trinta anos para esterilizar

materiais médicos, dentários e de uso doméstico, e também em radioterapia. Estes

elementos estão constantemente emitindo raios gama. Quando não está em uso, o material

radioativo é colocado em piscinas com água, que absorvem adequadamente a radiação

emitida. Para irradiar alimentos ou outros produtos, o elemento radioativo é retirado da

piscina para uma câmara recoberta por paredes de concreto, que impedem que a radiação

saia deste ambiente protegido. Os produtos a serem irradiados são levados para esta câmara

e expostos aos raios gama por um período definido de tempo. Após o uso, o material

radioativo retorna para o tanque de água.

2) elétrons de alta energia podem ser produzidos por um tubo que emite esses elétrons

direcionados para o alvo. Pode ser desligado quando conveniente. Não envolve

radioatividade. Os trabalhadores no entorno devem se proteger, mas não há necessidade de

paredes de concreto, pois os elétrons não são tão penetrantes como os raios gama. Nos

alimentos, os elétrons conseguem penetrar apenas poucos centímetros, portanto, os

alimentos devem ter pouca espessura ou requerer radiação apenas superficial. São

utilizados para esterilização para fins médicos há 20 anos.

3) a mais nova tecnologia é a irradiação com raios X. É uma variação dos emissores

de elétrons e ainda está em desenvolvimento. A máquina de raios X é a mais poderosa

versão das máquinas usadas em hospitais e consultórios médicos. Como os raios gama, os

raios X têm bom poder de penetração e requerem blindagens poderosas. Como nos

emissores de elétrons, o equipamento pode ser desligado e não há substâncias radioativas

envolvidas. Algumas unidades emissores de raios X vem sendo construídas desde 1996

[10].
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O processo é baseado na absorção de energia da radiação gama. Esta é uma

radiação com a mesma característica física da luz visível, ou das ondas de rádio e TV e a

quantidade de energia absorvida pode ser facilmente controlada de modo a se obter um

efeito desejado. A interação da radiação se processa em nível molecular.

Não ocorre nenhum contato entre materiais radioativos e os produtos irradiados.

Aliás, a adição de materiais radioativos aos alimentos é proibida por normas internacionais

e explicitamente prescrita na norma CNEN-NE-3-01.

Diferentes mecanismos são atribuídos para explicar os efeitos da radiação em nível

molecular. Os mais importantes são as modificações químicas ou estruturais dos ácidos

nucléicos e as alterações nas moléculas das membranas celulares e a inativação de

enzimas. A alteração do ácido desoxiribonucléico (ADN) resulta na incapacitação da

reprodução, sendo considerado o principal mecanismo da ação. Essa irradiação provoca a

ionização, criando cargas positivas ou negativas que resultam em efeitos químicos e

biológicos, podendo impedir a divisão celular em bactérias pela ruptura de sua estrutura

molecular. A ruptura de membranas resulta na morte celular e a inativação de enzimas

inviabiliza mecanismos de sobrevivência de espécies parasitas dos alimentos. Uma centena

destas espécies pode causar doenças no homem.

O alimento é um complexo formado por um conjunto de macronutrientes ou

componentes mais abundantes e de micronutrientes ou componentes minoritários. Os

primeiros são as proteínas, os hidratos de carbono e os lipídios; os segundos são os

minerais e as vitaminas. Estas últimas são mais vulneráveis a qualquer tipo de tratamento

de alimentos, incluindo a irradiação. O que se pretende é eliminar os seres vivos

indesejáveis sem comprometer as propriedades dos alimentos. Diversos estudos têm

buscado com sucesso uma sinergia entre os procedimentos cruzados (interação da radiação

com outros procedimentos, buscando potencializar os resultados) [118].

Como a irradiação é um processo a frio, isto é, não aumenta sensivelmente a

temperatura do alimento, perdas de nutrientes são pequenas, principalmente quando

comparadas com os processos alternativos tais como enlatamento, secagem e pasteurização

a quente.
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Em alimentos irradiados, pode haver perda de nutrientes, especialmente vitaminas.

Vitaminas hidrossolúveis, como vitaminas B e C, podem ser oxidadas durante o processo

de irradiação; em solução pura, tiamina é a mais sensível, seguida pela vitamina C,

piridoxina, riboflavina e niacina. Das vitaminas lipossolúveis, a tipo E é a mais sensível,

seguida pela A e K, sendo a vitamina D bastante radioestável. Por ser um processo não

térmico, a perda de vitaminas durante o processo de irradiação é menor que em processos

convencionais térmicos. A perda ocorre durante a exposição do produto aos raios

ionizantes e posteriormente durante a estocagem, fatos que podem ser minimizados

excluindo-se a presença de oxigênio. Há sinergismo entre irradiação de alimentos e perda

por calor (cozimento) de certas vitaminas [119, 120, 121].

Nem todas as frutas ou legumes são adequados à irradiação, pois alterações

indesejáveis na cor ou na textura, ou ambas, diminuem sua aceitabilidade. Devem ser

irradiados os produtos passíveis de irradiação sem alteração ou comprometimento de suas

características organolépticas. Também diferentes variedades de cada fruta reagem

diferentemente à irradiação. O estado da fruta antes de ser irradiada, o tempo de colheita e

o estado fisiológico também afetam essa resposta. É necessária uma análise da distribuição

da dose dentro dos alimentos para atingir objetivos sem comprometer suas características.

Para atrasar a maturação das frutas, por exemplo, é recomendável irradiá-las antes do

início da maturação.

A desinfestação de insetos pela radiação pode facilitar o comércio de frutas frescas,

que freqüentemente abrigam pragas e insetos de importância quarentenária. O tratamento

convencional a essas pragas é muitas vezes feito através do brometo de metila, que é cada

vez menos utilizado por ser danoso à camada de ozônio. A existência dessas pragas nos

alimentos é, muitas vezes, motivo de restrição para a exportação, pois os países

importadores evitam trazer para seu território pragas que possam contaminar suas

plantações locais (criando barreiras significativas no comércio internacional).

A tolerância das frutas à radiação, sem que esta cause danos às frutas está

apresentada em Kader [122]:
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Tabela 21 – Tolerância relativa de frutas frescas para radiações ionizantes com doses

abaixo de 1 kGy

Tolerância Relativa Frutas

Alta

(dose entre 0,5 e 1 kGy)

Maçã

Cereja

Manga

Morango

Pêssego

Mamão Papaia

Moderada

(dose entre 0,25 e 0,50 kGy)

Banana

Figo

Lichia

Laranja

Maracujá

Pêra

Abacaxi

Tangerina

Baixa

(dose abaixo de 0,25 kGy)

Abacate

Uva

Limão

Fonte: adaptado pelo autor a partir de dados disponíveis em Kader [122]

Os insetos que infestam a produção de frutas devem ser controlados para permitir a

entrada dessas commodities no comércio internacional. Em geral, a escolha de tratamentos

quarentenários envolve considerações sobre a eficácia, fitotoxidade, facilidade de

aplicação e supervisão e custo. A maioria dos tratamentos quarentenários utilizados

atualmente causam fitotoxidade. O processamento por radiação é um processo pós-colheita

que não deixa resíduos tóxicos e é capaz de eliminar pragas, especialmente a mosca das

frutas, que afetam a fruticultura e que são responsáveis por restrições regulatórias

estabelecidas pelos países importadores [123].

De acordo com Follett [124], os tratamentos quarentenários são requeridos para

desinfestar grande parte das commodities de importância econômica. A irradiação é a
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tecnologia aceita no tratamento quarentenário de dez frutas e outros cinco vegetais

produzidos no Hawai, que são dirigidos à parte continental dos EUA, por ser efetivo em

seus resultados sem comprometer a qualidade destes alimentos. O autor ressalta ainda que

a irradiação é a tecnologia ideal a ser usada para prevenir problemas quarentenários, e que

seu uso em larga escala pode contribuir na facilitação do bom desenvolvimento do

comércio internacional de frutas.

As frutas produzidas e irradiadas no Hawai têm tido boa aceitabilidade e consumo

crescente. Desde 2000, está em funcionamento uma instalação para irradiar frutas do

Hawai, visando alcançar o continente, pois suas frutas vinham tendo dificuldades devido a

questões fitossanitárias. São várias frutas irradiadas, entre elas mamão Papaia, atemóia,

lichia e banana [125].

Devido ao aumento do comércio internacional de alimentos e das crescentes

exigências regulatórias dos mercados consumidores, cada vez mais países importadores e

exportadores têm demonstrado interesse na irradiação de alimentos e desenvolvido

pesquisas na aplicação prática desta tecnologia [126].

A irradiação é atualmente o processo mais estudado entre as diferentes tecnologias

de conservação de alimentos. O interesse pela irradiação como tecnologia de tratamento de

alimentos tem forte justificativa econômica devido às grandes perdas decorrentes de

infestações por insetos, contaminação e deterioração por microrganismos, além da

germinação prematura de tubérculos ou da maturação, no caso das frutas.

Segundo o Comitê Misto de Especialistas em Segurança Alimentar da FAO/OMS,

as doenças oriundas de alimentos contaminados são “talvez o maior problema de saúde no

mundo contemporâneo e constituem importante fator de redução da atividade econômica”.

Segundo Loaharanu [115], citando como fonte o CDC, são 76 milhões de pessoas

que adoecem anualmente nos EUA, com 325.000 internações hospitalares por intoxicação

alimentar, responsáveis por aproximadamente 9.000 mortes, números que poderiam ser

substancialmente reduzidos pela irradiação. O FDA estima um custo de tratamento entre

174,3 e 467,7 milhões de dólares a cada ano, apenas para tratar de 7.000 a 20.000

americanos afetados por problemas causados pela bactéria Escherichia Coli.
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É crescente a preocupação com a magnitude da perda econômica associada a

doenças originárias de alimentos. A rejeição de alimentos contaminados por parasitas e

microorganismos patogênicos é uma questão de grande importância econômica. Métodos

novos e eletivos são necessários para aumentar a oferta de alimentos sadios e seguros para

uma população mundial em expansão.

A irradiação foi identificada como solução eficaz para a redução dos patogênicos e

tem sido recomendada como parte de programa para aumentar a segurança dos alimentos.

Steele [127] aponta a irradiação de alimentos como uma oportunidade para um salto de

qualidade na saúde pública.

Além da preocupação com a contaminação bacteriana, também aumentam as

exigências mundiais de qualidade dos alimentos. Assim, os problemas com

armazenamento, transporte e processamento de alimentos exigem a busca de métodos

alternativos de preservação. A FAO estima que de um quarto a um terço da produção

mundial de alimentos é perdida devido a pragas, bactérias, fungos, insetos e enzimas que

comem, estragam ou destroem as colheitas [126].

O USDA estima que para cada centavo investido pelos consumidores americanos

na irradiação de alimentos, eles terão retorno equivalente a dois centavos em redução de

doenças e danos causados por alimentos contaminados [115].

Os alimentos irradiados devem fazer constar em seu rótulo dizeres indicando que o

material foi irradiado, oferecendo as informações ao consumidor. Além dos dizeres, o

símbolo internacional da radiação (FIG. 10), conhecido como radura, também deve fazer

parte do rótulo.

Figura 10 – Símbolo Internacional da Radiação (Radura)
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O FSIS aprovou recentemente os seguintes dizeres para constarem dos rótulos de

alimentos irradiados [128]:

‘Treated with irradiation for your food safety”
(tratado com irradiação visando sua segurança alimentar)

‘Treated with irradiation for food safety”
(tratado com irradiação visando a segurança alimentar)

‘Treated with irradiation to improve food safety”
(tratado com irradiação para elevar a segurança alimentar)

‘Treated with irradiation to reduce the potencial for foodborne illness”
(tratado com irradiação para reduzir o potencial de doenças de origem alimentar)

“Irradiated for your food safety”
(irradiado visando sua segurança alimentar)

“Irradiated for food safety”
(irradiado visando a segurança alimentar)

A questão da contaminação causada por produtos químicos utilizados nas lavouras

e nas indústrias, seja para combate de pragas ou controle biológico de vegetais, é um

problema crescente, pois, além de afetar a saúde dos trabalhadores, os resíduos são

descartados na natureza, penetrando no solo, contaminando rios, mares e nascentes,

podendo causar um impacto ambiental negativo.

Outra vantagem da irradiação sobre métodos tradicionais é o aspecto financeiro. O

processo é economicamente viável, tanto no que se refere ao custo da operação quanto à

durabilidade de produtos perecíveis, pois aumenta a vida útil, dando ao produtor a opção

de comercializá-los após o período de safra, atingindo melhores preços.

Em termos energéticos, a irradiação apresenta grandes vantagens. A energia

consumida na irradiação é notavelmente inferior a qualquer outro processo de conservação

[129].
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No Brasil, as pesquisas sobre irradiação de alimentos ocorrem em diversos centros

de pesquisa, com destaque para o Laboratório de Irradiação de Alimentos e

Radioentomologia (Liare), do CENA-USP, em Piracicaba. No Liare já foram realizados

experimentos com a carne de frango, derivados do leite, legumes e frutas tropicais.

Encontra-se em desenvolvimento no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo

(CTMSP), em conjunto com o IPEN e a Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM),

trabalho de pesquisa visando o estudo da melhoria de qualidade de alimentos e rações

especiais para a Marinha através do tratamento desses alimentos por ionização. O Exército

brasileiro conduz pesquisa com objetivos semelhantes. No futuro, será possível o

desenvolvimento do projeto e construção de um irradiador específico a essa finalidade.

A expansão da produção de frutas frescas, para atender a demanda dos mercados

internacionais por frutas de clima tropical, sub-tropical e temperado, pode trazer boas

oportunidades para os países em desenvolvimento.

As especiarias são os produtos com maior volume de processamento, sendo

irradiadas normalmente até 20 kGy. O efeito esperado, em substituição ao uso de produtos

químicos, é a redução do número de microorganismos contaminantes e a eliminação de

insetos [126]. Em grande número de locais no mundo todo irradiam-se especiarias. A

quantidade irradiada em 1987 era de aproximadamente 8.000 toneladas [130]. Segundo

dados do Food and Environmental Protection Section da FAO/AIEA, em Viena, a

quantidade de alimentos irradiados no mundo, vem crescendo a uma taxa próxima de 10%

ao ano desde 1997, quando era de 200.000 toneladas.

Nos EUA, frangos são irradiados em grande escala para eliminar Salmonella; a

carne vermelha é irradiada, com autorização desde 1999, como solução para os casos de

síndrome hemolítico-urêmico, causados por Escherichia coli O157 H7. Essa grave doença

causou um número apreciável de mortes por ingestão de sanduíches de hamburgueres. No

Brasil, trabalho de Boaratti [131] indica resultados alarmantes em relação à contaminação

bacteriana, aplicando neste estudo o sistema de gerenciamento de segurança alimentar

APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle), concluindo que a irradiação é

o tratamento de descontaminação mais versátil e essencial para garantir a segurança dos

alimentos crus estocáveis.
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Os astronautas americanos utilizam alimentos irradiados há mais de 30 anos.

Pacientes com baixa imunidade também requerem alimentos irradiados para reduzir a

chance de infecções [128].

             
Figura 11 – Rótulo de alimento irradiado utilizado por astronautas da NASA

Atualmente, o preço dos alimentos irradiados é ligeiramente superior aos dos

alimentos não irradiados. Para frutas, isso representa aproximadamente 5 centavos de dólar

por quilo, devido ao custo do processamento na planta radioativa, que são compensados

com ganhos com durabilidade e garantia de qualidade. Porém, especialistas acreditam que

com maior escala, esta diferença tende a desaparecer [128].

A opinião pública a respeito da irradiação de alimentos foi favorável durante as

décadas de 50 e 60, durante a fase de desenvolvimento tecnológico. A partir da década de

70, movimentos anti-nucleares cresceram e a opinião das pessoas ficou dividida. Muito

mais que ser eficiente, a irradiação de alimentos tem que vencer a batalha da

desinformação e das barreiras regulatórias existentes. A aceitação da população aos

alimentos irradiados vem crescendo com o esclarecimento da opinião pública.

Contrariamente ao esperado, tem sido demonstrado que alimentos irradiados disponíveis

no mercado tem tido boa aceitação devido à satisfação dos consumidores com a qualidade

e segurança dos produtos. É claro que esse é um processo em que a informação passada de

forma clara e correta tem papel fundamental no comportamento do consumidor.
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Com a resistência de uma parcela da população, as indústrias tem avançado mais

lentamente nesta direção. Irradiações em quantidades razoáveis de frutos do mar vêm

sendo conduzidos há algum tempo na França e na Bélgica. Com os problemas de saúde

pública causadas pela presença de organismos patogênicos, as barreiras vem sendo

transpostas, já que a irradiação é uma arma efetiva no combate a esses problemas.

Espera-se que este trabalho possa contribuir com informações no sentido de

diminuir as perdas de produto entre o campo e o consumidor, aumentar a qualidade do

produto, fazendo com que a melhora fitossanitária através da irradiação dos frutos, com

consequente extensão de sua vida útil, vença as barreiras existentes, abrindo novos

mercados tanto em nível nacional como internacional.
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2.2.1 Irradiadores

O número de produtos irradiados no mundo vem crescendo de forma consistente

nas últimas décadas. Atualmente, se irradiam materiais para uso médico, pedras, frutas e

vegetais e uma série muito grande de produtos variados. Essa plêiade de produtos resulta

em uma necessidade de novas opções de irradiadores, que ofereçam especificações e

custos adequados à nova realidade. Estabelecida a viabilidade técnica do processo, os

esforços se voltam para os estudos de viabilidade econômica [132].

Há, no Brasil, de acordo com dados da CNEN, aproximadamente 900 instalações

radiativas na indústria, que utilizam cerca de 3.000 fontes de radiação, para diversas

aplicações, incluindo medidores nucleares, equipamentos de gamagrafia e demais

equipamentos para outras finalidades industriais.

O irradiador consiste em uma instalação com capacidade de processar materiais

utilizando a tecnologia da irradiação, geralmente contendo uma estrutura de concreto,

denominada "bunker", que aloja a fonte de radiação; este conjunto forma a câmara de

irradiação. A alimentação desta câmara pode ser manual ou automática, através de esteiras

rolantes. Os produtos a serem irradiados, embalados ou a granel, passam pela câmara de

irradiação através de um sistema transportador composto de esteiras, onde são submetidos

a um campo de irradiação num ritmo preciso e controlado, de forma a receber a quantidade

exata de energia para o tratamento, que precisa ser anteriormente planejado com os

respectivos cálculos. Esses cálculos analisam a distribuição da dose dentro dos alimentos

para atingir os objetivos estabelecidos sem comprometimento de suas características. O

processo é acompanhado e controlado eletronicamente por operadores qualificados [114].

O alimento resultante é geralmente idêntico ao que entrou, mas com redução ou

eliminação dos patógenos, bactérias, parasitas e fungos [128]. O alimento, em hipótese

alguma, entra em contato com a fonte de radiação. Os alimentos irradiados não se tornam

radioativos. A conservação de alimentos pela irradiação é recomendada por instituições

nacionais e internacionais, entre elas Codex Alimentarius, FAO, OMS e AIEA [133].
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No caso de irradiador gama, a fonte de radionuclídeos emite continuamente

radiação e quando não estiver sendo utilizada para os fins propostos, deve ser armazenada

numa piscina funda, pois a água é uma das blindagens mais apropriadas contra esse tipo de

radiação, levando em conta os aspectos tecnológicos e econômicos, absorvendo a energia e

protegendo os trabalhadores da exposição à radiação. Já as máquinas produtoras de

elétrons de alta energia operam geralmente com eletricidade e podem ser desligadas

quando fora de sua atividade [7].

Figura 12 – Imagem de um irradiador de grande porte típico

A principal diferença entre esse tipo de instalação e uma outra indústria é a

existência de uma blindagem de concreto (1,5 a 2,0 metros de espessura) cercando a sala

de irradiação, assegurando que a radiação ionizante não comprometa o espaço externo a

este recinto. Há modelos cujos projetos possuem geometrias variáveis que permitem alterar

as doses de irradiação variando a distância da fonte ao produto, em função da densidade e

da espessura dos produtos. As otimizações da geometria e do sistema de transporte em um

irradiador multipropósito são de fundamental importância, pois afetam a distribuição de

dose no produto e, assim, seus custos operacionais [134].

Plantas ou instalações industriais de irradiação de alimentos precisam ser

licenciadas, regulamentadas e inspecionadas pelas autoridades nacionais de segurança

radiológica e de saúde, de acordo com as normas vigentes, em geral baseadas nos

regulamentos estabelecidos pela AIEA, FAO e OMS. A esse propósito, deve-se salientar
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que instalações para irradiação de alimentos não possuem reatores nucleares e tampouco

produzem lixo radioativo.

Essas instalações estão sujeitas a auditorias, programas de qualidade, otimização e

fiscalização dos órgãos competentes, assegurando sua segurança e a efetiva ação desejada

sobre os produtos irradiados, além de estudos de impacto ambiental.

Segundo normas do Codex Alimentarius, os alimentos irradiados devem ser

acompanhados de documentos de despacho identificando o irradiador, data do tratamento,

identificação do lote, dose e outros aspectos do tratamento.

A otimização de uma operação industrial para atingir seu máximo rendimento

técnico-econômico é obtida através de planejamento que limite suas funções,

possibilitando que os equipamentos envolvidos na operação sejam dimensionados e

projetados de forma a atender adequadamente a funções específicas.

Obviamente, como outros equipamentos industriais, um irradiador é mais eficiente

quando é especializado, ou seja, planejado para operar com produtos dentro de um raio de

densidade e com uma dose estável. Essa é uma característica sinérgica em relação ao

problema em análise, pois o Vale do Ribeira caracteriza-se como uma região com grande

concentração da atividade econômica vinculada a um mesmo produto [132].

A irradiação pode ser aplicada a frutas já embaladas, pois é um processo a frio que

utiliza a radiação eletromagnética, com grande penetração na matéria [135]. O material da

embalagem não deve liberar produtos de reação induzida pela radiação ou aditivos sobre os

alimentos, nem perder suas qualidades de resistência mecânica, estabilidade de vedação ou

impermeabilidade.

Como qualquer outro processamento do alimento, a irradiação acrescenta custos.

Porém, a irradiação traz também benefícios como menores perdas, ganhos de qualidade e,

muitas vezes, abertura de mercados com a melhoria dos alimentos. A redução das perdas

pode isoladamente compensar os custos de tratamento.
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Apesar dos custos da irradiação estarem condicionados a um conjunto de variáveis,

há estimativas de custos e preços para estes procedimentos. O preço de irradiação varia de

US$ 10 a 15 por tonelada para baixa dose, e US$ 100 a 250 por tonelada para altas doses

[136]. Estes custos são competitivos com tratamentos alternativos, podendo ser

considerados menos dispendiosos em alguns casos [137]. Ainda é uma tecnologia cara,

porém os custos, hoje em dia, estão se tornando compatíveis com outras tecnologias

(embalagem a vácuo, supercongelamento, pasteurização), apresentando crescentes

vantagens.

A fonte radioativa largamente mais utilizada para esse fim é o Cobalto 60, por se

apresentar em forma metálica e ser insolúvel em água, proporcionando maior segurança

ambiental [138]. O Cobalto 60, um metal sólido geralmente obtido a partir do

bombardeamento com nêutrons do Cobalto 59 em um reator nuclear, tem meia vida de

5,27 anos. Depois que o Cobalto 60 é produzido, ele é duplamente encapsulado, o que

impede qualquer vazamento de radiação. Em geral, uma caneta de cobalto (FIG. 13) é

utilizável por cerca de 20 anos, quando atinge 1/16 de sua atividade original. Uma

representação do ciclo de decaimento do Cobalto encontra-se no Anexo B.

Figura 13 – Fontes de Cobalto 60 encapsuladas
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Os principais fornecedores de equipamentos desta natureza são:

- MDS Nordion, uma grande companhia do Canadá, que fornece Cobalto 60 a todo o

mundo (mais da metade do Cobalto utilizado em todo o mundo);

- IBA é outra grande empresa, na Bélgica, e tem 47 instalações em 12 países;

- Ganmaster é outra empresa de irradiação gama baseada na Holanda, fundada em 1968,

com filiais na Europa, Ásia e África;

- Gray Star, companhia americana sediada em Arlington (NJ), que fornece Cobalto 60

para irradiadores;

- SureBeam é uma nova subsidiária da Titan Corporation, utilizando aceleradores

lineares desenvolvidos por sua co-irmã para o programa ‘Guerra nas Estrelas’ do

governo americano. Baseada em San Diego, Califórnia, a SureBeam está construindo

redes de filiais de irradiação no Brasil e na Arábia Saudita. Tem também acordos com

Austrália e Japão e está negociando com Guatemala, Filipinas, Tailândia, México e

Vietnã. A empresa anunciou que centralizará seus esforços de expansão na América

Latina.

Os irradiadores são classificados em categorias, de acordo com a Agência

Internacional de Energia Atômica, por meio do “Radiation Safety of Gamma and Electron

Irradiation Facilities, Safety Series no 107, 1992” [139]:



114

 Categoria I – Irradiadores com pequena capacidade de processamento, geralmente de 3 a 4

litros por sessão de irradiação, com 26.000 Curies (962 TBq). O modelo mais conhecido é

o Gamacell, da Nordion (FIG. 14).

Os irradiadores da Categoria I são auto-blindados com armazenamento seco, ou seja, sem

piscina para acondicionar a fonte radioativa. A fonte é fixa e os produtos a serem

irradiados descem até o recinto onde se encontra a fonte.

O custo deste tipo de irradiador, em geral, é entre 100 e 500 mil dólares.

Figura 14 – Irradiador Categoria I

- Categoria II – irradiador panorâmico de armazenamento seco, onde a fonte é removida

de sua blindagem, por meio de um tubo guia, até a posição de irradiação, em uma sala
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de irradiação (bunker). Um conhecido modelo desta categoria é o Gamma Beam (FIG.

15).

Tem capacidade maior (50 litros) que os irradiadores da Categoria I, com 60.000

Curies (2,22 PBq), e seu custo é de aproximadamente 500 mil dólares.

Figura 15 – Irradiador Categoria II
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- Categoria III – irradiador auto-blindado com armazenamento úmido. A fonte é

armazenada em uma piscina, geralmente com profundidade entre quatro e sete metros.

Um dos modelos desta categoria é o Gênesis, da GrayStar.

Sua capacidade é de 1 tonelada, com fonte de até 1 milhão de Curies (37 PBq). O custo

estimado é de 400 a 500 mil dólares. Um modelo esquemático é apresentado na FIG.

16.

Figura 16 – Irradiador Categoria III
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Categoria IV – irradiador de grande capacidade, panorâmico de armazenamento úmido.

Requer um conjunto de equipamentos que permitam sua operação com segurança,

como o chiller para resfriar a água (acima de 500 mil Curies ou 18,5 PBq). Necessita

de blindagem apropriada, geralmente com dois metros de concreto. Um exemplar desta

categoria é o Centurion, ou os irradiadores da Johnson & Johnson, em São José dos

Campos e na EMBRARAD, em Cotia. Comporta fontes de até quatro milhões de

Curies, e seu custo pode chegar a cinco milhões de dólares.

Os irradiadores da Categoria IV (FIG. 17) são os mais utilizados internacionalmente

para finalidades comerciais.

Figura 17 – Irradiador Centurion, Categoria IV

CENTURION
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A estrutura dos irradiadores (FIG. 18) pode ser bastante variada, dependendo de seu

porte e de sua Categoria. Alguns dos componentes de uma instalação:

- Bunker – blindagem de concreto;

- Piscina – recipiente com água para armazenamento da fonte (geralmente com

diâmetro próximo de 3 metros e profundidade de 4 a 7 metros);

- Compartimentos de armazenagem - Locais para armazenamento de produtos. Os

produtos irradiados e os ainda não irradiados são usualmente colocados em

compartimentos separados;

- Periféricos – filtros, compressores, sistemas de resfriamento (chillers), deionizadores

de água e exaustores;

- Laboratório de dosimetria;

- Sistema de transporte.

Figura 18 – Irradiador Categoria IV, com indicação de alguns periféricos e compartimentos
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O sistema de segurança é muito rígido em uma instalação desta natureza. O

conceito de segurança em profundidade objetiva minimizar a ação humana e possui três

níveis:

Nível 1 – nas fases de projeto e planejamento, prever possíveis desvios de operação normal

e adotar as medidas referentes aos procedimentos que possam prevenir acidentes;

Nível 2 – detectar e dar resposta aos possíveis desvios das condições normais de

funcionamento, e realizar o acompanhamento das providências;

Nível 3 – atenuar as conseqüências de um acidente para diminuir seus possíveis impactos e

danos.

A segurança de um irradiador de grande porte é baseada nos conceitos de

redundância, diversidade e independência.

A redundância significa utilizar mais que o mínimo necessário de recursos para

cumprir determinada tarefa com segurança. A diversidade é aplicada sobre os sistemas

redundantes, que possuindo a mesma função, devem ser compostos de princípios diversos

e/ou diferentes fabricantes. Já o conceito da independência é baseado em sistemas de

segurança com separação física e funcional.

O sistema de segurança radiológica da instalação deve ter diversos elementos,

dentro dos conceitos de redundância, diversidade e independência. Entre esses elementos

estão foto-células, cabos de emergência, exaustores, travas, maçanetas e relógios de

passagem.

Ainda em relação à segurança das instalações, diversas providências são

necessárias e devem ser estritamente observadas, seja para a segurança dos produtos, seja

para a segurança das pessoas ou da população em geral. O sistema de segurança física deve

restringir o acesso de pessoas às instalações, além do controle de entrada e saída de

materiais. Esse sistema pode ser composto por cercas, sistemas de controle de acesso e

saída, cancelas, fechaduras e sistemas de alarme. São necessárias também barreiras de alta

densidade para absorver a radiação da fonte, como a piscina e o bunker. Além dessas
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providências, é fundamental um sistema eletrônico de segurança, que promova o

armazenamento automático da fonte, sistemas de alarme mais sofisticados e demais

equipamentos que configurem ambiente seguro para as instalações do irradiador.

A regulamentação das normas de segurança dos irradiadores no Brasil está

consolidada na norma CNEN NE-6.02, de Licenciamento de Instalações Radiativas, que

deve ser observada em conjunto com as demais regulamentações legais, observando

especialmente as normas CNEN 3.01, CNEN 3.02 e CNEN 3.03.

O sistema de transporte (FIG. 19) pode ser realizado de diversas maneiras. As mais

usadas são os totes (caixas), carriers (containeres), paletes ou bacht (lotes). A escolha da

modalidade depende da quantidade de material a ser irradiado, do tipo do irradiador e de

outras variáveis relacionadas com a operação.

Figura 19 – Sistema de transporte de produtos

Uma das preocupações constantes em relação à irradiação é com a uniformidade de

dose (DUR). A dose através do produto não é geralmente uniforme; para que a irradiação

seja efetiva em todo o produto, muitas vezes ele é irradiado em mais de uma face, com
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estudos de sua geometria e dosimetria, para garantir os objetivos propostos, otimizando a

utilização do irradiador.

Já há bastante tempo que a atenção com a eficiência econômica dos irradiadores

ganha destaque nos meios acadêmicos. A tendência atual é o desenvolvimento de novos

irradiadores mais eficientes e baratos [140].

Na escolha de um modelo de irradiador apropriado a uma determinada necessidade,

deve-se observar alguns parâmetros: doses aplicadas, densidade dos materiais, manejo e

condições de distribuição e uniformidade de dose [132].

De acordo com dados obtidos em nossas entrevistas e na literatura consultada,

apresentamos algumas das opções de irradiadores disponíveis, que poderiam ser utilizados

para os propósitos do presente trabalho:

1) Irradiador de grande porte, Categoria IV.

Configuração do Irradiador:

Fonte : Cobalto 60

Atividade : 2,96 PBq (80 mil Curies)

Funcionamento: 8.000 horas/ano

Capacidade de processamento: 120.000 toneladas

Custos de Implantação:

Irradiador: US$ 700.000

Fonte radioativa: US$ 120.000

Acessórios: US$ 480.000

Construção Civil: US$ 500.000

Total: US$ 1.800.000
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2) O Modelo ‘Brevion’, descrito em McKinney et al. [141], é um versátil e pequeno

irradiador multipropósito, produzido pela MDS Nordion. Requer um investimento

relativamente baixo (US$ 500.000), com capacidade de processar pequenos volumes de

produto, tendo capacidade de 1 milhão de Curies, ou 37 PBq de Cobalto 60.

Características Principais, de acordo com o fabricante:

- necessidade de apenas um operador;

- pode ser transportado e novamente instalado em outro local;

- densidade de produto até 0,4 g/cm3, o que representa 88 kg;

- grande capacidade de penetração;

- velocidade de processamento economicamente competitiva;

- baixa uniformidade de dose (DUR);

- câmara de irradiação com medidas modestas, 12 m x 8 m, o que facilita a instalação;

- pequeno prazo para instalação, de apenas quatro semanas;

- toda a instalação necessita de um terreno com apenas 31m x 18m.

3) McKinney & Perrins [142], da MDS Nordion, apresentam o irradiador multipropósito

‘Centurion’, chamado pelos autores de revolucionário, com capacidade de processar até 90

Mkg anualmente. Esse irradiador pode ser utilizado para irradiar diversos tipos de

alimentos, desde frutas até carne bovina, suína e de frango.

De acordo com os autores, este modelo permite controlar um conjunto de parâmetros:

- máxima e mínima dose absorvida;

- temperatura do produto;

- embalagem;

- densidade

Essas características operacionais determinam o custo da irradiação, que fica entre US$

0,02 a 0,04 por quilo, por exemplo, para a irradiação de carne.

Utiliza mecanismo de exposição e recolhimento da fonte, mecanismo de travamento, eixo

de comando, colimador, tubo guia, tambor porta-fonte e haste de elevação
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4) O Minicell, irradiador de pequeno porte da SteriGenics International, é apresentado em

artigo de Clouser & Beers [143].

O modelo é um versátil irradiador, de baixo custo, que procura ser economicamente viável

para uso interno de empresas de porte médio ou grande, ou ainda para uso como unidade

comercial em pequena escala.

5) Beers [144] apresenta outro modelo de irradiador de pequeno porte da SteriGenics

International, chamado de Micro-cell. Com capacidade de processar até 25.000 quilos/ano,

é proposto para uso semelhante ao do Minicell, mas com capacidade inferior àquele

modelo.

6) Calvo et al. [145] apresentam um pequeno irradiador multipropósito, com sistema de

transporte continuado, sendo construído no IPEN. Segundo os autores, é uma tecnologia

nacional e revolucionária, com sala de irradiação de 76 m2 de área, 1.100 m2 de área total,

tendo capacidade para fonte de Cobalto 60 de 37 PBq (1 MCi).

Este irradiador deve ser utilizado tanto como irradiador de pesquisas como para irradiação

de produtos em geral. Estão previstas atividades como esterilização de produtos médicos,

irradiação de alimentos, irradiação de sementes e diversos outros usos.

No Capítulo 4 há discussões de pertinência e viabilidade do modelo de irradiador

compatível com esse projeto.
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2.2.2 Irradiação de Banana

A irradiação de bananas apresenta tanto o benefício do retardamento da maturação

da fruta como também uma melhoria em sua qualidade, favorecendo sua aparência (FIG.

20) e, consequentemente, aumentando seu valor comercial. Diversos estudos têm mostrado

que não há alterações significativas nos aspectos sensoriais da banana pelo processo de

irradiação. A literatura disponível apresenta uma plêiade de resultados, sendo a grande

maioria indicando conclusões muito promissoras para os benefícios da utilização desta

técnica, sendo que diferentes resultados encontrados estão relacionados a uma série de

fatores, desde o local de realização da pesquisa até o tipo de banana irradiada.

Figura 20 – Comparação de maturidade de frutos irradiados e não irradiados

Pesquisa realizada no Brasil indica que bananas podem alcançar durabilidade de até

três semanas [146].

A irradiação tem inibido a maturação da banana, sendo que dosagens até 100 krad

têm sido toleradas. Dosagens mais elevadas provocam alteração na coloração da casca e

ativam significativamente a bioquímica da polpa, causando modificações no metabolismo

e, algumas vezes, o escurecimento da polpa devido à polifenol-oxídase [40].

Thomas et al. [147] constataram que a irradiação gama na dosagem de 20 a 40 krad

inibe a maturação, retardando a fase pré-climatérica, sem prejudicar a fruta. Ainda segundo
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Thomas, os primeiros estudos na área de irradiação de bananas referiam-se aos frutos

oriundos da América Central, América do Sul e Caribe, transportados em temperatura não

refrigerada. Embora a maior parte desses estudos considere que as bananas estavam na fase

pré-climatéria, as possíveis influências da maturidade do fruto na colheita, tempo decorrido

entre a colheita e a irradiação e o estado fisiológico dos frutos na época da irradiação não

foram necessariamente levados em consideração.

De acordo com Wills [148], os tratamentos visando o atraso no amadurecimento

das diferentes cultivares de bananas, destinadas à exportação, como armazenamento em

baixas temperaturas, atmosfera modificada, uso de etileno e irradiação, podem provocar

indesejáveis modificação fisiológicas, bioquímicas e físicas, as quais precisam ser

devidamente estudadas.

O primeiro pesquisador a estudar os efeitos das radiações no amadurecimento de

bananas foi Brownell (1951-52), citado por Thomas [147]. Usando raios X, o autor

mostrou que a irradiação com doses entre 10 e 1.000 krep diminuiu a taxa de

amolecimento dos frutos, mas aumentou o escurecimento da casca. Após 30 dias de

armazenamento, bananas irradiadas com dose de 150 krep mostraram-se mais consistentes

do que frutas irradiadas com 50 ou 100 krep, sendo que o escurecimento da casca ocorreu

nas três doses. Poucos anos após esta pesquisa, outros autores como Hannan [149], Teas et

al. [150], Chachin & Kato [151] e Amezquita [152] também realizaram pesquisas com

irradiação de bananas, com conclusões animadoras em relação aos resultados encontrados.

Fergurson [153] trabalhando com bananas ‘Gros Michel’ irradiadas com doses 0 –

25- 50 –200 krad armazenadas em condições comerciais após a irradiação, notou que as

frutas apresentaram desenvolvimento normal da cor, embora  a dose 25 krad tenha causado

pequena aceleração inicial no amarelecimento e doses de 50 e 200 krad pequeno atraso no

amarelecimento. No entanto, paras as 4 doses, 9 dias após a irradiação, todas as amostras

apresentam o mesmo grau de coloração. Concluiu que bananas não irradiadas e irradiadas

com 25 krad mostraram-se adequadas para consumo 3 a 4 dias após a irradiação, ainda

utilizáveis a 7 dias e indesejáveis a 10 dias. A dose de 50 krad prolongou por dois dias e a

dose de 200 krad por 4 dias o período que as frutas foram consideradas adequadas para o

consumo. Em relação aos teores de açúcares analisados, não houve diferenças nas doses
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zero, 20 e 50 krad, notando-se ligeira diminuição com 200 krad. Em relação ao ácido

ascórbico, houve decréscimos estatisticamente significativos com o aumento da dose.

Maxie et al. [154] trabalhando com bananas que haviam sido embarcadas por vários

dias sob refrigeração, demonstraram que a irradiação inibe o amadurecimento, desde que

os frutos sejam tratados ainda no período pré-climatério. Usando pencas de bananas ‘Gros

Michel’, armazenadas a temperatura de 20 oC, os autores observaram retardo de 15 a 23

dias, quando submetidas a doses de 35 krad, embora em alguns casos, tenha sido apenas

três dias. Para fruto pré-climatério, doses acima de 50 krad foram consideradas

prejudiciais, sendo que para a dose 200 krad, os frutos mostraram-se escurecidos e

rachados. Notaram um atraso no início de produção de etileno e CO2 em frutas irradiadas

em fase pré-climatérica.

Cuevas et al. [155] encontraram resultados favoráveis à extensão de vida de

prateleira da banana, com aumento do tempo de armazenamento de sete a nove dias.

Solanas & Darder [156] trataram cachos inteiros e pencas de bananas ‘Dwarf

Cavendish’ cultivadas na Venezuela, com doses 0-10-20-30-40-50 krad, até 24 horas após

a colheita. Frutos irradiados até a dose de 30 krad permaneceram aptos para consumo por

25 dias, mantidos a temperatura de 18oC e 80% de umidade relativa, enquanto que bananas

não irradiadas duraram apenas 13 dias. Acima de 30 krad foi notado escurecimento na

casca, e, em alguns casos, inclusive na polpa, com alteração no sabor.

Kahan [157] utilizou frutos com diferentes estádios de maturação, irradiados de um

a sete dias após a colheita com as doses 10-20-30-40-60-80 krad, armazenados a 17oC. Foi

observado que doses até 40 krad retardaram o amadurecimento, ao passo que doses acima

de 60 krad, em alguns casos, até aceleraram o amadurecimento. Destaca que a irradiação,

embora tenha provocado escurecimento da casca em alguns casos, não alterou a aparência

ou o gosto das frutas. Os danos aumentaram para as doses de 60 e 80 krad.

Manalo et al. [158], trabalhando com doses 0-15-25-35 krad, apresentaram bons

resultados no retardo de amadurecimento, principalmente nas doses 15 e 25 krad. Em

relação ao ácido ascórbico, os autores notaram um ligeiro aumento com a maturação tanto

para os frutos irradiados como para os não irradiados.
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Dharkar [159] realizou estudo na Índia indicando resultados favoráveis da aplicação

da irradiação gama no aumento do tempo de prateleira de bananas e mangas.

Em outro trabalho, Manalo et al. [160] irradiaram bananas com grau de maturação

verde e verde-amarelada, com doses 0-10-15-25-50 krad, armazenando-as a temperatura de

30oC. Para os frutos verde-amarelados não houve efeitos significativos para a textura,

perda de umidade, desenvolvimento da cor e aumento de vida de prateleira. Para frutos

verdes, foram constatados efeitos significativos para desenvolvimento de cor e vida de

prateleira e não significativos para textura e perda de umidade. Frutos irradiados com dose

25 krad permaneceram nos graus de cor 3 e 4 por 6 a 8 dias após a irradiação, período 4 a 6

dias superior ao obtido para bananas não irradiadas.

Analisando as propriedades organolépticas da variedade ‘Basri’, com base nos

parâmetros cor, textura, sabor, odor e atraso de amadurecimento, Khan & Muhammed

[161] mostraram que os frutos irradiados com doses 15-25-35 krad obtiveram notas um

pouco mais elevadas que a testemunha, após sete dias de armazenamento. Não

encontraram resultados significativamente positivos no retardo de amadurecimento desta

variedade.

Chowdury & Hamid [162] concluíram que doses 10-20-30 krad aumentaram o

período de conservação em três dias, em relação à testemunha, enquanto doses 40-50-60

krad não mostraram diferenças em relação ao controle, no que diz respeito a conservação.

Kao [163] irradiou bananas 24 horas após a colheita, com ar atmosférico a 12oC.

Após a irradiação, os frutos foram armazenados a 12-20oC e 25-30oC. O autor detectou

escurecimento da casca para doses superiores a 50 krad. As doses 20-30 krad foram ótimas

para as bananas, com atraso no amadurecimento por volta de sete dias para frutas

armazenadas a 12-20 oC e cinco dias para armazenadas a 25-30 oC.

Rochetti & Denti (1971) apud Thomas [147] irradiaram bananas ‘Poyo’ com 20-

35-50-100 krad, encontrando resultados positivos no retardo de amadurecimento desta

variedade.
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Thomas et al. [164] realizaram extenso trabalho com quatro variedades de banana e

uma de plátano, cultivadas na Índia. Frutas com diversos graus de maturidade foram

irradiadas na fase pré-climatérica, com doses variando de 5 a 200 krad, sendo observado a

dose ótima para extensão da vida de prateleira entre 20 e 40 krad, dependendo da

variedade. Para todas as variedades, doses acima de 50 krad causaram escurecimento na

casca e quando submetidos a doses de 100 a 200 krad, os frutos apresentaram polpa

amolecida e aspecto farináceo. Os autores verificaram que com o avanço do grau de

maturidade quando da irradiação, há um decréscimo progressivo no atraso do

amadurecimento. Concluíram que as doses ótimas para retardo de amadurecimento não

afetam os teores de ácido ascórbico.

Sreenivasan et al. [165] irradiaram quatro variedades de bananas na fase pré-

climatérica, com relação polpa/casca entre 1,4 e 1,5. Após a irradiação, os frutos foram

mantidos a temperatura de 24-29oC e 75-80% de umidade relativa, com doses de 0 a 200

krad. A variedade ‘Dwarf Cavendish’, irradiada com 30 krad, teve 8 dias de aumento no

período de conservação. Este aumento foi de 7-8 dias para a variedade ‘Giant Cavendish’

(35 krad), de 8-9 dias para ‘Fill Basket’(25 krad) e de 7-8 dias para ‘Red’ (40 krad).

Cabrera [166] irradiou bananas ‘Dominico’ com dose 0-1-5-10-25-50 krad,

armazenando-as a 19-21oC e 45-55% de umidade relativa. Nos primeiros três dias após a

irradiação, as frutas irradiadas e não irradiadas apresentavam a mesma coloração, mas do

10o ao 14o dia foi notada uma ligeira inibição no amadurecimento das irradiadas com dose

de 5 krad. Não foram encontradas diferenças significativas de peso entre as bananas

irradiadas e não irradiadas.

Barruel [167] combinou a irradiação com armazenamento a 15oC, não encontrando

resultados significativamente positivos.

Surendranathan & Nair [168, 169, 170] realizaram diversos estudos relacionados

com a irradiação de bananas, mostrando que a irradiação na fase pré-climatérica provoca

atraso na maturação de 7 a 8 dias, estendendo o período de amadurecimento para 15 a 20

dias, sendo este atraso devido ao metabolismo de carboidratos. Com base em extensa

revisão de literatura, os autores concluíram que a irradiação não afeta os constituintes mais

importantes do ponto de vista nutricional.
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Broderick & Strydom [171], utilizando bananas tratadas com TBZ (Thiabendazole)

e irradiadas com dose 0,85 kGy, em escala comercial, mantendo os frutos a 13oC e 80% de

umidade relativa, observaram aumento da vida de prateleira de 14 para 29 dias, com

significativa redução no desenvolvimento da coloração de verde para amarela.

Broderick et al. [172] procurando reproduzir condições comerciais, trataram

bananas com etileno durante 24 horas, irradiando-as em seguida com dose de 0,6 kGy.

Antes de serem despachadas para o comércio, as frutas foram mantidas a 13oC e após

serem despachadas foram armazenadas a 20oC, quando apresentaram cores entre 3 e 5,

conforme classificação de coloração da casca descrita na Seção 2.1.2.1. Com base na

coloração e firmeza dos frutos, foi observado um aumento da vida útil das bananas

irradiadas entre 2 a 4 dias, com significativa diminuição no escurecimento dos frutos.

Strydom & Whitehead [173] consideram a dose de 0,2 kGy ideal para bananas

‘Dwarf Cavendish’, conservadas por um período de 28 dias a uma temperatura de 21oC e

75% de umidade relativa, sem alterações na textura e qualidade dos frutos. Os autores

acrescentam que doses até 0,6 kGy resultaram em ligeira diminuição no desenvolvimento

da cor verde para amarela, enquanto que doses de 0,8 a 1,0 kGy proporcionaram um

desenvolvimento de cor similar às frutas não irradiadas, notando-se um indesejável

escurecimento da casca.

Strydom et al. [174] estudaram bananas ‘Dwarf Cavendish’ na fase pré-climatérica,

com frutos tratados com TBZ, em pencas, mantidos a 15oC antes da irradiação, utilizando-

se 0-0,2-0,4-0,6 e 1,0 kGy, a uma taxa de dose de 1,38 kGy/h. Após a irradiação, os frutos

foram mantidos a 21oC e 75% de umidade relativa. Para a dose 0,2 kGy foram observadas

modificações na estrutura da casca e doses maiores provocaram alterações na maciez e

amarelecimento dos frutos, não significativos em comparação com as frutas não irradiadas.

Kader [122] pesquisou irradiação de bananas, concluindo que as doses entre 0,25 e

0,35 kGy apresentavam resultados satisfatórios em termos de extensão da vida útil da fruta,

sem comprometimento de suas propriedades.
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Domarco et al. [146] irradiaram bananas ‘Nanica’ com doses 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0

kGy, sob três diferentes condições e analisando-as quando os frutos do controle

apresentaram-se maduros. Em bananas sem embalagem em temperatura ambiente e

analisadas aos quinze dias, as radiações produziram efeitos estatisticamente significativos

para acidez total titulável (ATT) e relação SST/ATT e não significativos para sólidos

solúveis totais (SST) e pH, observando-se que para as doses 0,2 a 0,8 kGy, os frutos

apresentam maior acidez e menor relação SST/ATT. Em bananas sem embalagem a 17oC,

os efeitos das radiações foram estatisticamente significativos para SST e não significativos

para ATT, relação SST/ATT e pH, constatando um decréscimo linear de sólidos solúveis

da dose zero à 1,0 kGy. Para bananas armazenadas com embalagem de plástico a 17oC, por

42 dias, os efeitos foram estatisticamente significativos para os quatro parâmetros

estudados, observando-se, com o aumento da dose, diminuição nos teores de SST, na

relação SST/ATT e no pH e um aumento na ATT.

Vilas Boas [175] trabalhando com banana ‘Prata’ irradiada na fase pré-climatérica

com doses de 0, 0,25 e 0,50 kGy, a uma taxa de dose de 1 kGy/h, concluiu que a coloração

e as características visuais dos frutos não foram aparentemente afetadas pela radiação

gama. Foi observado aumento da relação de peso polpa/casca. Também a irradiação não

afetou a degradação do amido durante a maturação.

Assim, diversas pesquisas em diferentes condições apresentaram resultados não

coincidentes. Os resultados de grande número de pesquisas relativas aos efeitos das

radiações em diversas variedades de bananas estão relatados na extensa revisão de

literatura de Thomas, de onde:

1) A dose ótima para inibir o amadurecimento, situada entre 0,25 e 0,4 kGy, bem

como a dose máxima que as frutas podem tolerar, parece diferir entre as cultivares e até

entre frutos da mesma variedade cultivada em locais diferentes;

2) Os frutos devem ser irradiados ainda na fase pré-climatérica, pois a irradiação na

fase climatérica não produz os efeitos desejáveis;

3) Doses superiores a 0,5 kGy podem causar escurecimento e injúrias externas em

quase todas as variedades irradiadas na fase pré-climatérica;

4) Doses até 0,5 kGy apresentaram pouco efeito sobre a textura dos frutos, enquanto

dose de 1,0 kGy pode provocar marcante alteração no amolecimento;
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5) A irradiação na fase pré-climatérica está relacionada com o retardamento do início

da fase climatérica;

6) A irradiação com doses adequadas à conservação está relacionada com uma

diminuição inicial na hidrólise do amido e conseqüente formação de açúcares e sólidos

solúveis totais, ainda que no estádio de amadurecimento adequado para o consumo, os

níveis de açúcares possam atingir valores semelhantes àqueles dos frutos não irradiados;

7) Enquanto alguns trabalhos apresentam ligeiro aumento no conteúdo de ácido

ascórbico dos frutos irradiados, outras pesquisas indicam pequena diminuição;

8) Doses consideradas ideais para inibir o amadurecimento parecem não afetar

significativamente os valores de pH, acidez total e conteúdo de minerais.

Alguns resultados parecem definidos, porém outros resultados são contraditórios. O

grande número de fatores envolvidos com a irradiação de frutas e a carência de resultados

de pesquisas recentes, conduzem à conclusão que novas pesquisas devam ser realizadas

principalmente no Brasil, com suas variedades e características.

Potenza [176] estudou o emprego da radiação como tratamento quarentenário,

visando o controle da traça, em banana ‘Nanicão’ e dracena, concluindo pela efetividade

do procedimento.

Dois estudos conduzidos na Universidade de Colombo, Sri Lanka, pela Dra.

Hirimburegama, demonstram bons resultados da irradiação de bananas buscando melhorias

genéticas e controle de vírus que atacam os bananais daquele país [177, 178].

A Índia, maior produtora mundial de bananas, tem assistido a um conjunto de

pesquisas com irradiação de bananas na busca de melhoramento genético. Kulkarni et al.

[179] verificaram diferenças positivas nas bananas ‘Grand Naine’ tratadas com radiação

gama, utilizando como técnica estatística a ANOVA (Análise de Variância). Karkamar et

al. [180] estudaram o efeito da irradiação gama até 0,80 kGy de bananas ‘Basrai’,

apresentando resultados de rádio-sensibilidade promissores de melhoria genética.

De acordo com o professor da USP, Dr. Frederico Wiendl, a dose de 200 Gy (0,2

kGy) é muito efetiva tanto para o retardo do amadurecimento quanto para destruir o

Opogona sacchari moth, responsável por contaminação da banana exportada de São Paulo,

no caminho para Argentina e Uruguai [181].
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Vieira [182] trabalhando com bananas ‘Prata’ observa que os frutos irradiados

mostraram ligeira diminuição no desenvolvimento da cor (verde para amarelo).

Dependendo da dose, o aumento do período de amadurecimento foi de 1 a 4 dias (de 8 para

12, no máximo), pouco significativos comercialmente, que poderiam ser conseguidos com

atmosfera modificada e refrigeração. Não houve diferenças significativas na textura entre

as bananas irradiadas e de controle. A irradiação não afetou a perda de peso. Doses

superiores a 0,5 kGy causaram escurecimento da casca, notadamente nos estádios finais de

amadurecimento. Com base no desenvolvimento da cor, a irradiação provocou aumento de

período de conservação dos frutos entre 2 e 6 dias. As radiações provocaram pouco ou

nenhum efeito sobre a textura, umidade, pH, fenólicos totais, vitamina C, ácido

dehidroascórbico, ácido ascórbico, açúcares não redutores e redutores, perda de peso e

relações polpa/casca.

Estudo realizado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro por Silva et al.

[183] com bananas ‘Nanicão’ submetidas à irradiação de 0,25, 0,50, 1,0 e 2,0 kGy, em

associação com tratamento com cálcio, apresentou os resultados da combinação destes dois

métodos de preservação no tempo de prateleira e no grau de maturidade da fruta, através de

sua firmeza e coloração da casca.

Manoel [184] estudou os efeitos da irradiação e da refrigeração na conservação de

bananas ‘Prata’ e ‘Nanica’ climatizadas, buscando aproximação com as condições reais de

comercialização da fruta. O experimento foi realizado com diferentes doses aplicadas às

bananas de ambas as variedades, comparando os resultados com as do grupo de controle. A

conclusão foi a de que a dose 0,4 kGy é a mais eficiente na conservação, tanto para a

banana ‘Prata’ como para a ‘Nanica’.

Wall [185] realizou estudo com bananas de origem brasileira cultivadas no Hawai

verificando o efeito de raios X como tratamento quarentenário, concluindo pela efetividade

da técnica, indicando que seu uso pode expandir as exportações locais de banana.
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2.2.3 Irradiação de Alimentos em Geral

As pesquisas que tratam da irradiação de frutas e outros alimentos vem acontecendo

em todo o mundo, cada uma com suas condições de contorno específicas, e os resultados

vem sendo compilados na busca de consolidar os conhecimentos adquiridos nesse conjunto

de investigações. As FIG. 21 e 22 mostram exemplos destas pesquisas

      

Figura 21 – Imagens comparativas de morangos irradiados e das frutas não irradiadas
como controle, após três semanas da irradiação

Fonte : Lindsay et al. [186]

    
Figura 22 - Imagens comparativas de cerejas irradiadas e das frutas não irradiadas como
controle, após três semanas da irradiação

Fonte : Lindsay et al.[186]

A seguir está apresentada uma pequena parcela das pesquisas realizadas e

respectivos resultados, indicando o grande potencial da utilização da radiação ionizante

para beneficiar a população por meio do processamento de alimentos.

O maracujá, que é uma das importantes culturas no Vale do Ribeira, foi investigado

por Floriano [187], que encontrou resultados promissores para a extensão da vida útil e das

propriedades sensoriais de maracujá irradiado.
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Giannoni [188] estudou a utilização da irradiação em mamões minimamente

processados com conclusões positivas em termos de qualidade e tempo de prateleira.

Gomez et al. [189] já haviam estudado a influência da radiação gama no metabolismo de

carboidratos durante o amadurecimento do mamão, concluindo que a irradiação dos frutos

não afetou a respiração e os teores de glicose, não prejudicando, portanto, a qualidade

sensorial. Outro estudo com mamões foi conduzido por Pimentel & Walder [190],

indicando resultados positivos em relação aos aspectos sensoriais e no retardo do

amadurecimento da fruta irradiada (FIG. 23). Camargo et al. [191] realizaram análises

físico-químicas de mamão Papaia irradiado, confirmando também aumento no período de

vida de prateleira da fruta. Anteriormente, Urbain [192] já havia apresentado resultados

favoráveis em pesquisas com mamão Papaia.

Figura 23 – Mamão irradiado e controle

O cultivo de tangerinas também representa uma importante atividade econômica no

Vale do Ribeira. Alonso et al. [193] conduziram pesquisa sobre a irradiação de tangerinas

obtendo resultados satisfatórios, inclusive como tratamento quarentenário.

Diversas pesquisas foram encontradas na literatura tratando da irradiação de uvas.

Pesquisa conduzida no Brasil por Domarco et al. [194] estudou a sinergia entre a radiação

ionizante e o aquecimento na vida de prateleira da uva Itália, não encontrando resultados

positivos. Muitos anos antes, Behara [195] havia pesquisado a irradiação de uvas, também

sem resultados positivos na extensão da vida útil da fruta. Porém, outras pesquisas

mostram resultados favoráveis ao aumento da vida útil da uva: Belli-Donini [196] concluiu

pela pertinência da utilização da irradiação como fator de extensão da vida de prateleira de

uvas de mesa; Stegman [197] relata excelentes resultados da radiação combinada com
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embalagem, que poderia prolongar a vida de prateleira para 50 dias a 10oC sem qualquer

mudança nas propriedades organolépticas; e Campos [198], na pesquisa de sua tese de

mestrado, trabalhando novamente com uva Itália, encontrou resultados favoráveis na

extensão da vida útil dos frutos, na combinação com atmosfera modificada. Os resultados

apresentados indicam que as diversas conclusões não são todas convergentes, o que

certamente é função dos objetivos específicos e das condições sob as quais cada pesquisa

foi conduzida.

O palmito pupunha, destacado na Seção 2.1.2.4 como um dos principais produtos

do Vale do Ribeira, é outro produto com possibilidade de benefícios por meio de sua

irradiação. Estudos conduzidos no CENA-USP (FIG. 24) mostram a efetividade da

irradiação para evitar o amarelecimento de sua polpa, que diminui sua aceitação e seu valor

comercial.

Figura 24 – Aparência do palmito submetido a diferentes doses

Samahy [199] realizou pesquisa com mangas irradiadas no Egito, concluindo que a

irradiação não prejudicou as propriedades da manga e conseguiu estender sua vida de

prateleira em 25 dias em comparação com a fruta não irradiada. Quase trinta anos antes,

trabalho de Farkas et al. [200] indicava resultados semelhantes. Tinjaca [201], em seu

trabalho de mestrado, mostra resultados animadores da aplicação de irradiação de mangas.

Há farta literatura sobre a utilização de radiação gama em mangas, principalmente de

autores asiáticos, com ótimos resultados.
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Germano et al. [202] conduziram estudo sobre a conservação pós-colheita de

abacates Pérsia americana Mill., variedades Fortuna e Quinta, por irradiação, concluindo

pelo prolongamento de vida de prateleira de 7 para 15,2 dias para o abacate Fortuna. A

variedade Quintal não mostrou resultados estatisticamente significativos.

Neves et al. [203] avaliaram o uso da radiação gama na conservação pós-colheita de

nectarina, encontrando resultados positivos, indicando inclusive que as frutas irradiadas

apresentaram melhora na aparência.

Já Calore & Vieites [204] estudaram a conservação de pêssegos ‘buiti’ por

irradiação, em comparação com a refrigeração, e não demonstraram resultados superiores

em tempo de vida de prateleira para os produtos irradiados.

Outras pesquisas com frutas indicam resultados favoráveis: Silva et al. [205]

encontraram bons resultados para abacaxi e Avila [206] apresentou bons resultados na

extensão da vida útil de goiabas.

Cetinkaya et al. [207] estudaram os efeitos da radiação sobre frutas secas,

especificamente uvas passas, figos secos e damascos secos, na Turquia. Os resultados

foram bastante animadores com extensão da vida útil dos produtos para além de um ano

sem afetar os atributos sensoriais das frutas secas, e ainda o processo funcionou como

tratamento quarentenário.

Trabalho realizado com amendoim, variedade ‘Tatu Vermelho’, resultou na

conclusão que a irradiação do produto demonstrou ser um processo eficaz na redução da

microbiota fúngica, com consequente aumento da vida de prateleira [208].

Estudo de Kaupert et al. [209] indica a sinergia da utilização de calor e irradiação

na conservação de sucos concentrados de maçã e pera.

Grossi [210], analisando a irradiação de mandioca, afirma que a irradiação

proporcionou aumento da vida de prateleira em cerca de 250%.
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Moura et al. [211] avaliaram mudanças sensoriais na irradiação do feijão preto,

concluindo que este método de conservação pode ser utilizado sem prejuízos às

características sensoriais.

Furgeri et al. [212] avaliaram a irradiação de Mate (Ilex Paraguareiensis),

concluindo pela efetividade do tratamento na inativação de patógenos, praticamente sem

modificações nos aspectos nutricionais e sensoriais das amostras irradiadas.

Há grande potencial na irradiação de flores para desinfestação de insetos e retirada

de larvas, principalmente as destinadas a exportação. Atualmente, a desinfestação é feita

geralmente com o brometo de metila, que será proibido definitivamente em 2015, pois é

um gás tóxico para os trabalhadores, além de causar danos à camada de ozônio.

Dois trabalhos dos pesquisadores Moy e Wong apresentam interessantes resultados

sobre irradiação de produtos do Hawai. Moy & Wong [213] propunham a irradiação como

método eficaz para a entrada dos produtos hawaianos em mercados com barreiras

sanitárias e fitosanitárias. Anos depois de aprovada a autorização para este procedimento,

os autores realizaram o estudo de caso [214] sobre os efeitos da irradiação sobre as frutas

tropicais, mostrando a boa aceitação destes produtos entre os consumidores americanos,

apontando que a irradiação foi efetiva como tratamento quarentenário, que era exatamente

o propósito desta irradiação, permitindo a comercialização com sucesso dos produtos

hawaianos na parte continental do país.

Jakabi et al. [215] mostraram que a devida aplicação da irradiação pode reduzir a

níveis considerados seguros, do ponto de vista microbiológico, as populações de

Salmonella, Vibrio parahaemolyticus e V. vuilnificus em ostras e mariscos vivos, que são

freqüentemente consumidos crus. Este estudo indica que não houve alteração na aparência,

sabor e odor dos alimentos irradiados.

Em relação aos alimentos minimamente processados, cujo consumo é altamente

crescente nos últimos anos, Wiley [216] afirma que a ionização com radiações gama

permite a desinfecção de produtos minimamente processados. A irradiação com doses

abaixo de 1 kGy tem sido sugerida como uma  técnica de processamento mínimo para

prolongar a vida útil de algumas frutas e hortaliças [122]. Os produtos processados
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minimamente têm preços, em média, cerca de 180% superiores ao das mesmas frutas

comercializadas a granel [217]. Essa variação de preços permite agregar a estes produtos

atributos adicionais, como sua irradiação, oferecendo a seus compradores maiores

benefícios em termos de qualidade e durabilidade.

Segundo Urbain [192] a irradiação tem produzido resultados muito positivos em

relação ao atraso na maturação de diversos produtos vegetais cortados e embalados. Vieites

et al. [218] indicaram as doses de 0,1 a 0,2 kGy como apropriadas no controle do

amadurecimento, na prevenção de doenças e em maior durabilidade de melão

minimamente processado. Trabalhando com manga minimamente processada, Vieites et al.

[136] concluíram que a irradiação mostrou-se como tratamento efetivo em seu controle

microbiológico, sendo as doses 0,4 e 0,5 kGy as mais apropriadas para a sanitização das

frutas. Lima et al. [219] também concluíram pela eficiência da radiação gama em cenouras

minimamente processadas, atingindo 24 dias de vida de prateleira, o triplo das cenouras

não irradiadas.

A irradiação, isoladamente ou em conjunto com outras técnicas de preservação,

como o processamento mínimo, pode facilitar o alcance dos objetivos de segurança

alimentar e redução de perdas pós-colheita [220].

Nos EUA, boa parte dos alimentos consumidos é irradiada. Na Ásia e em países da

Europa, há muitos anos a irradiação de alimentos é usada. Na América do Sul, a Argentina

vende para o MERCOSUL morangos, cebolas e frangos irradiados.

A humanidade está amparada por milhares de trabalhos, não apenas científicos, mas

também tecnológicos, econômicos e sociais apontando para o potencial da boa utilização

desta tecnologia.

Associada aos procedimentos pós-colheita normalmente empregados, as radiações

gama, em baixos níveis de dose, têm mostrado ser um excelente método para prolongar a

vida comercial das frutas, retardando os processos de amadurecimento e senescência, bem

como reduzindo significativamente o apodrecimento causado por fungos e bactérias

patogênicas [221].
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Dr. Mark McLellan, diretor do Instituto de Ciência e Engenharia de Alimentos, da

Universidade do Texas e Presidente do Instituto de Tecnologia de Alimentos, afirma que

os investidores americanos demonstram grande interesse pela tecnologia de irradiação de

alimentos, principalmente os varejistas e os proprietários de restaurantes. Esse interesse

deriva da demanda cada vez mais acentuada dos consumidores por alimentos seguros e

pelos constantes problemas por contaminações com listeria ou E.coli. “Esses problemas

nos restaurantes filiados à Associação Nacional de Restaurantes, em 2002, envolvendo

mais de 12 milhões de quilos de carnes, custaram cerca de US$ 81 milhões, sem contar os

custos de processos judiciais. Em contrapartida, a rede Dairy Queen, uma das pioneiras na

utilização de hambúrgueres irradiados, apresenta custo deste tratamento em US$

0,07/quilo, o que equivaleria, para a mesma quantidade de carne, a um custo de US$ 1,9

milhão, ou 2,4% do custo das reclamações registradas”, afirma o Dr. McLellan. Chamando

a irradiação de alimentos de um dos “pilares da saúde pública”, ele acredita que a

utilização de alimentos irradiados nos restaurantes e na indústria alimentícia tende a

crescer bastante impulsionada pela decisão do USDA de oferecer carne irradiada nas

merendas escolares, com isso desmistificando sua utilização e favorecendo sua aceitação

[222].
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2.3 Gestão Tecnológica

No quadro atual da economia mundial, um dos poucos consensos estabelecidos no

intenso debate sobre o desenvolvimento econômico é de que a inovação e o conhecimento

são os principais fatores que definem a competitividade das nações, regiões, setores,

empresas e até indivíduos [223].

A inovação tecnológica vem assumindo um papel central na discussão do

desenvolvimento de uma região ou país. O desenvolvimento de inovações já fora

identificado como fator intrínseco ao sistema capitalista por autores como Marx e,

posteriormente, Schumpeter [224].

A proposta deste capítulo não é realizar um debate teórico amplo, mas suportar o

restante do trabalho, apresentando alguns conceitos fundamentais sobre gestão tecnológica.

O processo de inovação nas empresas é caracterizado pela sua natureza intangível.

A gestão tecnológica (technology management) é um campo de abordagem

multidisciplinar, dentro das dimensões atuais de competitividade das empresas na

economia globalizada [225].

Estudos realizados por Schumpeter há quase um século, em 1912, já indicavam a

inovação como a mola central do capitalismo, capaz de provocar grandes alterações no

dinamismo da economia. Para o autor, a inovação tecnológica provoca uma ruptura no

fluxo circular da economia, tirando-a de seu estado de equilíbrio; isto caracteriza o

desenvolvimento econômico. O crescimento dependeria não só do surgimento de

inovações, mas da existência de condições que propiciem sua difusão [226,227].

Diversos autores procuram definir tecnologia, inovação, competitividade e outros

conceitos correlatos à gestão tecnológica:

Porter [228], em seu clássico estudo sobre a competitividade empresarial,

destaca a inovação tecnológica como fator determinante de êxito, reforçando o caráter

dinâmico da inovação. Haguenauer [229] define competitividade como a característica
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estrutural relacionada à capacidade de um país produzir bens igualando ou superando

níveis de eficiência observáveis em outras economias.

Dosi [230] relaciona a inovação com a descoberta, desenvolvimento,

experimentação e adoção de novos produtos ou processos produtivos. Já Drucker [231]

define a inovação como a ferramenta do empresário para explorar oportunidades.

Schumpeter [232] propõe que as empresas buscam a inovação como forma de aumento de

receitas.

Valeriano [233] conceitua tecnologia como o conjunto ordenado de conhecimentos

científicos, técnicos, empíricos e intuitivos empregados no desenvolvimento, na produção,

comercialização e na utilização de serviços ou bens.

Para Longo [234], “tecnologia é o conjunto de conhecimentos científicos ou

empíricos empregados na produção e comercialização de bens e serviços”. Já para

Kruglianskas [235], “tecnologia é o conjunto de conhecimentos necessários para se

conceber, produzir e distribuir bens e serviços de forma competitiva”.

Marcovitch [236] ressalta a importância do fator humano como recurso

fundamental no processo de capacitação e desenvolvimento tecnológico.

O setor agroindustrial encontra-se em posição tal que os recursos tecnológicos

passam a ser fundamentais para enfrentar os desafios da competição nacional e

internacional. É nesse contexto que a inovação tecnológica tem sido identificada como

uma das fontes de vantagem competitiva para as empresas [237].

Ao lado do conceito da competitividade global, deve-se observar a competitividade

regional. Sob esse enfoque, que pode ser aplicado na análise específica do objeto de estudo

deste trabalho, as empresas de uma mesma região não podem permitir que suas

concorrentes diretas se afastem tecnologicamente uma das outras, pois competem pelos

mesmos fatores de produção (terras, mão-de-obra, maquinários) e clientes, uma vez que o

desempenho individual depende das relações sistêmicas presentes no ambiente que envolve

a empresa [238].
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O bom desempenho do processo inovativo depende do comportamento do

consumidor, na medida em que as mudanças produzidas pela inovação devem guardar

estreita relação com as demandas e necessidades dos consumidores [239]. No caso das

agroindústrias, fatores relacionados com qualidade e segurança alimentar também afetam o

comportamento do consumidor. Novas demandas de parcelas mais exigentes dos

consumidores afetam positivamente o processo inovativo [240].

Em virtude do vigoroso processo de transformação de base tecnológica em curso, e

em decorrência das mudanças ocorridas na economia brasileira na última década, gerando

maior poder de compra aos consumidores, a exigência por produtos de origem

agroindustrial com requisitos de maior qualidade aumentou substancialmente. Esse novo

padrão de consumo confere ao mercado características próprias, diminuindo o ciclo de vida

dos produtos, com alterações nos hábitos, gostos e preferências dos consumidores, com

foco crescente nos direitos do consumidor, que procura crescentemente produtos que

valorizem seu bem-estar e sua saúde. O sistema alimentar passa a contar com um novo

paradigma de consumo, valorizando os aspectos qualitativos dos alimentos.

Assim, o consumidor brasileiro adquiriu novos hábitos de compra, dentro do

conceito de cuidados com sua saúde, com segurança nos alimentos ingeridos e

preocupação com suas características nutricionais.  As mudanças seguem o ritmo da

introdução de novas tecnologias e descobertas científicas em diversas áreas, como a

fisiologia, nutrição e bioquímica [241].

Segundo Weise [242], “o crescimento da economia nacional está relacionado

com o conteúdo tecnológico da sua produção. Quanto maior a tecnologia empregada,

maior o valor agregado do bem produzido e, conseqüentemente, maior é a

competitividade da indústria. O resultado disso reflete-se numa melhoria dos termos de

troca, que certamente criarão condições de crescimento auto-sustentado para a

economia”.

Ainda em relação ao processo inovativo no setor agroalimentar brasileiro,

Conceição & Almeida [237] conduziram importante pesquisa avaliando o impacto de

variáveis microeconômicas sobre a inovação. Entre as conclusões, os autores destacam o
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tamanho da firma, a escolaridade dos trabalhadores, o investimento em propaganda e os

esforços em P&D como condicionantes positivos na probabilidade da empresa inovar.

A adoção tecnológica e a introdução de inovações na agricultura é uma variável

qualitativa condicionada tanto por variáveis econômicas, culturais e sociais, quanto

também subjetivas dos produtores. Essas diferentes características afetam em maior ou

menor grau a percepção da realidade e a forma como enfrentar e solucionar os problemas

apresentados ao agricultor [243].

Estudando o caso da bananicultura em Cariri (CE), Oliveira et al. [244] avaliaram a

adoção tecnológica e suas condicionantes. As variáveis indicadas como positivamente

correlacionadas com a adoção de novas tecnologias foram renda, posse da terra, assistência

técnica, bananicultura como atividade principal, idade, escolaridade e disponibilidade de

crédito.

A inovação tecnológica vem sendo crescentemente invocada como estratégia para

redimir empresas, regiões ou nações de suas crônicas aflições econômicas e para promover

o seu desenvolvimento. Por esse motivo, a implementação de políticas eficazes de estímulo

à inovação tecnológica tornou-se, a partir dos anos 90, um dos eixos estruturantes da

atuação da OCDE, que abrange 30 países comprometidos com a democracia pluralista e a

economia de mercado [245].

A preocupação da OCDE em obter indicadores mais precisos de inovação resultou

no Manual de Oslo, que focaliza as mudanças empresariais, principalmente em termos de

inovação de produtos (bens e serviços).

Para a entidade [246], é necessário um conjunto de atores heterogêneos, buscando:

- construir uma cultura de inovação

- aumentar a difusão tecnológica

- promover redes e arranjos inovadores

- aproveitar a globalização dos fluxos internacionais de bens, investimentos,

pessoas e idéias

- alavancar P&D, fomentando cooperação entre os atores do sistema de inovação
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Segundo o Manual de Oslo, a inovação tecnológica pode ser classificada como

inovação de produtos, de processos ou inovação em produtos e processos. Ainda segundo o

mesmo documento, a difusão é a maneira como as inovações são implementadas ao longo

da cadeia, pois sem a difusão, a inovação não tem impacto sobre os sistemas produtivos.

Matesco [247] define como característica essencial para o progresso econômico de país ou

região a inovação tecnológica.

Autores de tradição neo-schumpeteriana apontam a existência de assimetrias em

relação à inovação, uma vez que a decisão de investir no projeto se dá dentro de certo grau

de incerteza. Os fatores de incerteza estão relacionados com a viabilidade técnica do

projeto e com a apropriação do resultado da inovação. Alguns fatores podem influenciar na

viabilidade, e entre eles está a forma de financiamento do projeto. É nítido também que

fatores macroeconômicos e microeconômicos afetam fortemente a possibilidade de

viabilidade do projeto.

Ainda dentro da abordagem neo-schumpeteriana, é destacada a necessidade de

inovar para o desenvolvimento da capacidade competitiva de um país. Diversos trabalhos

têm sido desenvolvidos, apresentando, teoricamente e empiricamente, a relação existente

entre inovação tecnológica e desempenho comercial, argumentando a favor da variável

tecnológica como fundamental na performance exportadora da maior parte dos setores da

economia [248].

O conceito de setor situa-se entre as análises da empresa e dos grandes agregados

macroeconômicos, sendo um conceito mesoeconômico. Sua função é reunir empresas ou

atividades econômicas que apresentem elementos comuns. O nível de agregação depende

do propósito do estudo. Por exemplo, a divisão em setores primário, secundário e terciário

é uma classificação bastante ampla. O conceito de setor tem suas raízes na divisão do

trabalho e especialização. Adam Smith, em ‘A riqueza das nações’, já faz uma separação

entre agricultura e indústria, referindo-se a diferente capacidade produtiva do trabalho

nestas atividades. A dimensão setorial reaparece com forte peso na obra de Schumpeter.

Vale ressaltar que nos países desenvolvidos, assim como em alguns NICs (países de

industrialização recente, em inglês: new industrialized countries) asiáticos, as empresas são
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as principais responsáveis pela inovação tecnológica. Isso não minimiza a interação e

cooperação entre agentes do setor e demais organizações como universidades e centros de

pesquisa. É preciso considerar quatro fatores referentes aos regimes tecnológicos: as

oportunidades tecnológicas, as condições de apropriação tecnológica, a cumulatividade

tecnológica e a natureza do conhecimento. As oportunidades de inovação dependem, por

exemplo, da capacidade do setor em aproveitar os progressos tecnológicos e da interação

com os avanços científicos ocorridos em universidades e institutos de pesquisa [249]. Para

Plonski [250], o conhecimento constitui o eixo estruturante do desempenho das sociedades,

regiões e organizações.

As políticas públicas assumem um papel importante no desenvolvimento de

atividades inovativas. Uma parcela das inovações tecnológicas, de pesquisa e

desenvolvimento é financiada com recursos públicos. Especificamente no projeto proposto,

há claro interesse por parte dos governos de todas as esferas na busca do desenvolvimento

da região, que apresenta padrões sócio-econômicos desfavoráveis em relação ao restante

do estado.

Para Amato Neto [251], as políticas públicas representam um conjunto de ações

orientadas a direcionar e controlar o processo de transformação estrutural de uma

economia, assumindo importante papel no desempenho desta economia, seja municipal,

regional, estadual ou nacional.

De acordo com Fonseca [252], o apoio do governo pode ser direto, com linhas de

financiamento, subsídios e incentivos fiscais ou indireto, criando condições favoráveis ao

desenvolvimento de atividades inovativas e capacitação de recursos humanos.

Um dos principais instrumentos de apoio aos financiamentos de atividades

inovativas são as concessões de incentivos fiscais, de acordo com a Lei 8661 de 1993 que

estabelece os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) e Programas

de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA), do Ministério de Ciência e

Tecnologia. A Lei Federal 10.637 / 2002 permite que os gastos em Pesquisa e

Desenvolvimento relacionados à Inovação possam ser abatidas das Despesas de Custeio do

lucro líquido, no cálculo do Imposto de Renda.
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A lei da inovação - Lei n. 10.973/04 – do governo federal foi aprovada e já está

vigorando, buscando apoiar e incentivar o processo inovativo. No estado de São Paulo, o

Decreto n. 49.274/04, conhecido como lei de inovação paulista, estabelece os pilares do

programa ‘São Paulo Competitivo’, que objetiva “o aperfeiçoamento tecnológico das

empresas e das instituições públicas”.

Em 20 de novembro de 2007, o Governo Federal anunciou investimentos de 41

bilhões de reais para a área de Ciência e Tecnologia nos próximos três anos. É o chamado

PAC da Ciência e Tecnologia, em referência ao Programa de Aceleração do Crescimento

(PAC) lançado pelo governo federal no início de 2007. Grande parte destes recursos serão

destinados a projetos de inovação, incluindo linhas de financiamento.

Programas para projetos de desenvolvimento estão disponíveis por intermédio de

diversas linhas de financiamento bancário, além de recursos da FINEP (Programa Pró-

Inovação- Programa de Incentivo à Inovação em empresas brasileiras), CNPQ (RHAE-

Inovação, programa de incentivo ao desenvolvimento de recursos humanos ligados à

inovação), FAPESP (PIPE – Programa de Inovação Tecnológica em Pequena Empresa e o

PITE – Programa de Parceria para a Inovação Tecnológica), SEBRAE e do próprio

FUNDEVALE (Fundo de Desenvolvimento do Vale do Ribeira).

Outra modalidade de apoio indireto executado pela FINEP são os Fundos Setoriais,

criados em 1999, com o objetivo de financiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e

inovação no Brasil. Os recursos desses Fundos são não reembolsáveis, implicando que não

podem ser dirigidos diretamente a empresas que visem lucros, mas apenas a Instituições de

Pesquisa, como Universidades e Institutos de Pesquisa, ou outras instituições, sendo

aplicável ao projeto em análise, através do modelo de hiatos tecnológicos, proposto por

Dosi et al. [248].

Dosi et al. [248] afirmam que as inovações de produtos e processos criam uma

assimetria que eleva os hiatos tecnológicos. Resumidamente, ao apresentar o modelo dos

hiatos tecnológicos, os autores definem que a performance comercial setorial, representada

por algum indicador de competitividade internacional relacionado ao tamanho das

exportações do setor (i) de cada país (j), (Xij), seria uma função das vantagens tecnológicas

absolutas, medida por um indicador de nível tecnológico (Tij); das diferenças
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internacionais nos custos variáveis, essencialmente custos de mão-de-obra (Cij); e das

formas setoriais de organização industrial, como a estrutura de mercado doméstico, o grau

e as formas de participação em oligopólios internacionais, entre outros fatores, (Oij).

Em alguns setores — por exemplo, em que a tecnologia já se encontra bastante

difundida — uma vantagem em termos de custo pode compensar uma deficiência

tecnológica. Em outros, o mercado internacional pode premiar a inovação, a qualidade e a

sofisticação de produtos e processos, e nesses casos a presença de vantagens salariais não

compensa a existência de atrasos tecnológicos, ocorrendo uma baixa participação no

comércio internacional.

Esta descrição representa os determinantes da competitividade internacional em um

momento no tempo. Entretanto, de um ponto de vista dinâmico, as variáveis dependente e

independente interagem entre si: os diferentes níveis de competitividade internacional

afetam a evolução da organização industrial e sua capacidade de inovação e imitação. A

presença no mercado externo, enquanto estaticamente é determinada por hiatos

tecnológicos, dinamicamente também influencia a adoção de novas tecnologias, dado que

para se manterem competitivas e atuantes internacionalmente, as empresas são estimuladas

a adotar processos mais eficientes e/ou investir na inovação e no aprimoramento de seus

produtos. Neste sentido, a participação no comércio exterior também estaria determinando

a realização de aprimoramentos tecnológicos [249].

Plonski [245] ressalta o caráter sistêmico e autocoordenado da inovação, sob uma

visão prospectiva fundamentada, que deve ser observado sob um prisma de uma postura

estratégica de médio a longo prazo. Para que o conhecimento efetivamente (e não apenas

potencialmente) beneficie a sociedade, é preciso – mais do que estimular a cooperação –

estabelecer uma dinâmica de coordenação entre os distintos agentes envolvidos na

inovação.

Projetos de inovação e de gestão tecnológica como o apresentado no presente

trabalho, que envolve temas polêmicos como a irradiação de alimentos, devem dar especial

atenção à dimensão comunicação, pois ela é considerada um dos fatores críticos de sucesso

do projeto.
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2.4 Aspectos Ambientais e Sustentabilidade

A Região do Vale do Ribeira é a área mais preservada, sob o aspecto ambiental, do

estado de São Paulo. Na encosta da Serra do Mar, entre 100 e 1.200 metros de altitude,

ocorre uma formação florestal típica, onde se desenvolvem árvores com alturas que

ultrapassam os 30 metros, como a virola, o jequitibá, o cedro, a maçaranduba, a canela-

amarela e o jacarandá. Há grande biodiversidade de epífitas: bromélias, orquídeas e

antúrios.

Em relação à fauna local, também há grande diversidade, incluindo morcegos,

gambás, macacos, cuícas, além de diversos répteis, insetos, anfíbios e aves, vários deles

encontrados exclusivamente na Mata Atlântica.

A região concentra as maiores áreas remanescentes de Mata Atlântica do país, o

que desperta interesses nacionais e estrangeiros, pois a Mata Atlântica é um dos biomas

mais ameaçados do planeta, com menos de 5% de sua extensão original preservada. Com

uma biodiversidade comparável a da Floresta Amazônica, a Mata Atlântica é atualmente

objeto de campanhas de preservação, como o Programa “Homem e Biosfera” da Unesco.

Os diversos municípios da região apresentam diferentes percentuais de cobertura vegetal,

tendo em um extremo o município de Ribeira, com pouco mais de 13% de cobertura

vegetal até o município de Pedro de Toledo, com mais de 90% da área do município

coberta por vegetação nativa [253].

O rio Ribeira de Iguape é o único grande rio do estado de São Paulo ainda não

represado. As barragens poderiam servir como reservatórios de água, para combate às

enchentes ou para produção de energia, mas são motivo de antagonismos entre os

moradores locais e os ambientalistas. As enchentes representam um problema crônico e um

grande transtorno para os moradores desta região [253].

Como parte da ação do estado e do movimento ambientalista nas últimas décadas,

grande parte do território do Vale do Ribeira foi transformada em parques, estações

ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental (APA). Cada tipo de unidade de conservação

apresenta diferentes graus de restrições, desde o acesso de pessoas até as atividades
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econômicas. Essas restrições, em muitos casos, são entraves para projetos de

desenvolvimento regional [253].

Um dos debates mais importantes da região é exatamente acerca do limite ou

conflito entre o desenvolvimento e a preservação. Esta não é uma questão de fácil

equacionamento, mas é necessária uma convivência harmoniosa entre os interesses locais,

que permita o desenvolvimento da região, respeitando os postulados do conceito de

desenvolvimento sustentável.

Conceituado formalmente em 1987, o desenvolvimento sustentável está embasado

sobre três pilares: eficiência econômica, equidade social e prudência ecológica [254]:

“Desenvolvimento sustentável é aquele que responde às

necessidades do presente de forma igualitária, mas sem

comprometer as possibilidades de sobrevivência e

prosperidade das gerações futuras.”  (WCED, 1987)

Esta conceituação de desenvolvimento sustentável indica dois vetores: (1) vetor

futuro, ao possibilitar boas condições para as gerações futuras e (2) vetor presente,

consubstanciado pela eficiência econômica e equidade social. É evidente a dicotomia entre

esses dois vetores, mas aí está o desafio de buscar o equilíbrio, pois desenvolvimento

sustentável não significa a estagnação, que pode ser representada pela total preservação

dos recursos existentes no presente. O desenvolvimento não deve ver os recursos naturais

como intocáveis, mas sim discutir como manejá-los de forma apropriada.

Em outras palavras, o desenvolvimento sustentável impõe uma nova forma de

desenvolver um processo que tenha em conta a questão de como proporcionar qualidade de

vida a todos os indivíduos (questão do desenvolvimento), um processo que tenha em conta

o respeito e a preservação pelo ameaçado ambiente biofísico (questão da sustentabilidade).

O Relatório Brundtland (Our common future), em 1987, da Comissão Mundial para

o Ambiente e Desenvolvimento da ONU, chefiada pela então Primeira Ministra da

Noruega, senhora Gro Harlem Brundtland, procura explicar desenvolvimento sustentável

como o “desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a
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capacidade das gerações futuras em satisfazerem suas próprias necessidades”, implicando

no respeito pelos limites do sistema natural [254].

Apesar de gerador de consensos políticos e do caráter sedutor de que se reveste, o

conceito amplo de desenvolvimento sustentável não é totalmente claro e é muitas vezes

invocado e interpretado de tal forma que acaba por ser legitimador daquilo que,

genuinamente, é a sua própria negação [255].

Em verdade, as grandes questões são de natureza cultural e radicam no dramático

divórcio de sensibilidades, de saberes e de culturas profissionais que caracterizam o mundo

atual.

A Agenda 21, um dos documentos resultantes da Conferência da ONU para o

Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992 (RIO 92), apresenta os

princípios universais de sustentabilidade [256].

A preocupação ambiental há muito tempo acompanha a evolução da humanidade.

Em cada época, com maior ou menor intensidade, pensadores refletiram sobre o tema. A

discussão hoje está mais presente, possivelmente porque nossa sociedade tenha atingido

patamares próximos do limite suportável pela natureza. Essa preocupação com o amanhã

não muito distante nos impele a discutir o tema e a rever determinados conceitos.

Thomas Jefferson , em 6 de setembro de 1789, defende “logo digo que a terra

pertence a cada (...) geração durante seu curso, totalmente e com todo o direito, nenhuma

geração deve contrair dívidas maiores que as que podem ser canceladas durante o curso de

sua própria existência”, mostrando solidariedade com as gerações futuras.

Na perspectiva de Pearce & Turner [257], a temática de desenvolvimento

sustentável encontra suas raízes nas teorias econômicas clássicas dos séculos XVIII e

início do século XIX, com os trabalhos que Ricardo, Malthus e Mill desenvolveram sobre

o limite do crescimento, crescimento entendido como uma fase temporária antes de se

encontrar um estado estacionário, tema presente também no trabalho de Marx.
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Malthus (1766–1834) fundamentava os limites do crescimento com base no

conceito de absoluta escassez, determinada pela quantidade disponível de terra, o que

forçaria a população a parar de crescer.

David Ricardo (1772-1823) baseava seu argumento dos limites do crescimento em

função da diminuição dos rendimentos da terra, resultado da sua qualidade não

homogênea. À medida que a população ia crescendo, o uso da terra era cada vez maior,

tornando-se esta cada vez menos fértil, diminuindo a qualidade de vida da população e

levando a população a parar de crescer.

John Stuart Mill (1806-1873) pensava também que um estado estacionário acabaria

por acontecer, uma vez que a riqueza estagnaria num determinado ponto. No entanto,

sendo mais otimista sobre este estado, acreditava que uma melhor distribuição de riqueza

se alcançaria se houvesse uma prudência individual à frugalidade bem como legislação

definida pelo Estado.

Já Karl Marx (1818–1883) considerava o progresso como um processo natural e

definia-o como um avanço material e tecnológico, tornado possível pela exploração da

natureza. Embora não levantasse diretamente o problema dos limites do crescimento, ele

enfatizava o fato do sistema só ser viável se pudesse reproduzir ele próprio. De acordo com

os modernos escritores marxistas, era uma insinuação de que o sistema natural poderia

colocar limites ao progresso.

Por outro lado, ainda segundo Pearce & Turner [257], também a teoria neoclássica

(meados e fim do século XIX) revelava defender uma idéia de sustentabilidade ao propor,

perante as falhas do mercado, uma intervenção governamental, recorrendo às taxas para

restaurar a eficiência, procedendo à internacionalização das externalidades, corrigindo-se

os preços de forma a obter “níveis ótimos de poluição”, propondo medidas para a solução

da escassez de recursos, provocando mudanças tecnológicas de apoio aos processos de

reciclagem. Entendiam os neoclássicos que o desenvolvimento econômico só se sustentaria

se todo o estoque de ativos permanecesse constante, defendendo uma substituibilidade

infinita entre os diferentes tipos de capital, não colocando a irreversibilidade da destruição

do capital natural.
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No Clube de Roma (1968), economistas e cientistas consideravam já a problemática

global do ambiente, efetuando uma análise abrangente, propondo soluções globais,

buscando um novo modelo de pensamento econômico capaz de evitar o previsível colapso

do modelo operante. Propunha um conjunto de linhas: (1) adotar uma aproximação global

dos problemas de um mundo onde continuamente está aumentando a interdependência das

nações num único sistema planetário; (2) centralizar a atenção sobre temas com uma

perspectiva mais a longo prazo da que possam ter os governos; (3) procurar uma

compreensão mais profunda das interações existentes na complexidade dos problemas

contemporâneos, aos que o Clube denominou “a problemática mundial”.

Ainda em 1968, a UNESCO promove a Conferência sobre o Uso Racional de

Recursos e Conservação da Biosfera.

A crescente degradação ambiental, manifestada pelas chuvas ácidas e pela poluição

no Báltico, entre outras preocupantes manifestações naturais, conduz à Conferência das

Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1972 em Estocolmo,

apresentando o conceito de desenvolvimento ligado à idéia de resolução do dilema

desenvolvimento versus ambiente.

O conceito de desenvolvimento sob bases ambientalmente sustentáveis nem sempre

foi unanimidade. As implicações da cultura econômica dominante pode ser tipificada pela

seguinte citação do emérito professor de Economia do MIT (Massachusetts Institute of

Technology) Robert Solow [258], laureado com o prêmio Nobel de Economia em 1987:

“ O mundo pode passar bem sem recursos naturais.

Por isso, seu esgotamento não é uma catástrofe,

é apenas um incidente...

A um custo finito, a produção pode ser

completamente libertada dos recursos esgotáveis”

                                                                                                               (Robert Solow, 1974)
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Independente do aspecto literal desta frase, é preciso depreender dela seu caráter

simbólico, considerando que foi proferida e efusivamente aplaudida na prestigiadíssima

Conferência Inaugural do 86º “Annual Meeting” da American Economic Association, em

dezembro de 1973 [255].

Outra manifestação semelhante àquela do professor Solow foi feita por outros dois

renomados economistas [259]:

“Avanços na ciência fundamental

tornaram possível

tirar vantagens da uniformidade da matéria-energia,

o que torna viável, sem limites pré-definidos,

escapar das limitações quantitativas impostas

 pela natureza da crosta terrestre.”

                                                                                                          (Barnett & Morse, 1963)

Essa visão falaciosa de que o avanço científico pode viabilizar o bem-estar da

humanidade, não guardando relação com os limites da natureza, perde força em nossos

dias, quando enfrentamos problemas concretos como a destruição da camada de ozônio, o

aquecimento global e, de maneira ampla, as mudanças climáticas.

A visão de uma moderna economia integrada com o meio ambiente tem que se

fundamentar na premissa básica de um desenvolvimento sócio-econômico, ambientalmente

sustentável a longo prazo, que garanta a expansão (e não só a conservação) dos recursos

ambientais e, em definitivo, a sobrevivência do ecossistema planetário. Estas ações,

incorporando aspectos tecnológicos, ambientais, econômicos e sociais, exigem o respeito à

dimensão da transdisciplinaridade. A abordagem transdisciplinar de Norgaard [260] faz

também emergir a transculturalidade que se coloca em múltiplas escalas, reveladas através

de um compromisso entre as ciências naturais e sociais, desenvolvendo uma nova

compreensão da interação entre os sistemas. A economia ecológica é conceitualmente

pluralista, tal como o processo econômico é entrópico.
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Regredindo ao século XIX, encontramos o trecho abaixo transcrito que denota a

sabedoria embutida nas culturas das civilizações mais antigas, ilustrando o que hoje é

chamado de “consciência ecológica”. Em 1854, o chefe indígena de Seattle escreve a

seguinte carta ao Grande Chefe Branco de Washington:

“...Sabemos que o Homem Branco não compreende nosso modo de vida.

Ele não sabe distinguir um pedaço de terra de outro, porque ele é um estranho que chega

de noite e tira da terra o que necessita.

A terra não é sua irmã, mas sim sua inimiga e, uma vez conquistada, ele segue o seu

caminho, deixando atrás de si a sepultura de seus pais, sem se importar com isso!

Rouba a terra aos seus filhos: também não se importa! Tanto a sepultura de seus pais

como o patrimônio dos seus filhos são esquecidos.

Trata a sua Mãe, a Terra, e o seu irmão, o Firmamento, como objetos que se compram, se

exploram e se vendem como ovelhas ou contas coloridas.

O seu apetite devorará a terra deixando atrás de si só o deserto.

Não sei, mas a nossa maneira de viver é diferente da vossa. Só de ver as vossas cidades

entristecem-se os olhos do Pele Vermelha(...) Depois de tudo, para que serve a vida se o

Homem não pode escutar o grito solitário do noitibó nem as discussões noturnas das rãs

nas margens dum charco ?

Sou Pele Vermelha e nada entendo.

(...) O Homem Branco não parece estar consciente do ar que respira; como um moribundo

que agoniza durante muitos dias é insensível ao mau cheiro.

(...) Tudo está ligado. Devem ensinar aos vossos filhos que o solo que pisam são as cinzas

de nossos avós. Inculquem nos vossos filhos que a terra está enriquecida com as vidas dos

nossos semelhantes, para que saibam respeitá-la. Ensinem aos vossos filhos aquilo que

nós temos ensinado aos nossos, que a terra é nossa mãe. Tudo quanto acontecer à terra

não pertence ao homem; o homem pertence à terra. Isto sabemos. Tudo está ligado, como

o sangue que une uma família. Tudo está ligado. Tudo que acontece à terra acontecerá

aos filhos da terra. O homem não teceu a rede da vida, ele só é um dos seus fios. Aquilo

que ele fizer à rede da vida, ele o faz a si próprio.

(...) Onde se encontra já o matagal ? Onde está a águia? Desapareceu!

Termina a Vida e começa a sobrevivência !”
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Este é um pequeno extrato do Poema Ecológico “Por fim, talvez sejamos irmãos!”

[261].

Finalmente, quando se planeja uma intervenção no uso da terra sob a o enfoque do

desenvolvimento sustentável, não podemos deixar de prestar atenção ao artigo 5, inciso

XXIII, da Constituição Federal Brasileira, que aborda a  função social da propriedade, que

deve observar:

I – o aproveitamento racional e adequado;

II – a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio

ambiente;

III – a observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV – a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.



156

2.5  Comportamento do Consumidor

Estudos científicos realizados nos últimos cinqüenta anos apontam para a

efetividade e segurança dos alimentos irradiados. No entanto, o sucesso de sua introdução,

em larga escala, no mercado de alimentos, depende do comportamento do consumidor.

A tecnologia de irradiação de alimentos recebeu, a partir dos anos noventa, um

grande interesse do público, da imprensa e da indústria alimentícia nos EUA e, em

conseqüência, no resto do mundo. Isto se deveu, principalmente, à instalação na Flórida, do

primeiro irradiador norte-americano totalmente dedicado à irradiação de alimentos, ao

marketing inicial de alimentos tratados naquela instalação e a aprovação governamental da

irradiação de diversos produtos.

Estudos relacionados com o consumo, nos EUA, indicam que 45% a 55% dos

consumidores desejariam comprar carne vermelha ou de frango irradiadas e, por isto, com

o índice reduzido de bactérias. O endosso do processo por entidades como USDA e a

Associação Médica Americana deram ao processo grande credibilidade.

Produtos irradiados da Flórida estão à disposição dos consumidores em certos

mercados americanos desde 1992. Estes produtos são irradiados para a extensão do seu

tempo de prateleira, e têm sido bem recebidos. As vendas de morangos e cogumelos

irradiados muitas vezes superaram a de produtos não irradiados, na proporção de 10 para 1.

Contudo, nesse oceano de confiança tecnológica surgem vozes que identificam

sérios problemas com a utilização dessa tecnologia. Os que se opõem são geralmente

organizações não-governamentais localizadas em países desenvolvidos: Public Citizen

(EUA), Organic Consumers Association (EUA), Net-Activist (Dinamarca), SFIA – Stop

Food Irradiation Alliance (Austrália), Price-Pottenger Nutrition Foundation (EUA).

Grande parte das organizações contrárias ao processo, geralmente apresentando

argumentação lógica malthusiana, aponta preocupação com a substituição das boas práticas

de fabricação pela irradiação, além das preocupações com a perda de vitaminas e nutrientes

por parte dos alimentos irradiados.
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Jennifer Leigh Peterson atua na divisão de Critical Mass Energy and

Environmental Program da Public Citizen, uma ONG norte-americana de defesa do

consumidor fundada por Ralph Nader em 1971. Segundo ela, o tema irradiação parecia

morto e enterrado, mas voltou agora com força, devido ao comércio internacional e à

globalização. O Brasil já tem instalações destinadas à irradiação, e os EUA estão

interessados em explorar os recursos do país para produzir comida, irradiá-la e distribuir

pelo mundo. Um dos argumentos utilizados pelas entidades contrárias ao processo é de que

as pequenas propriedades não teriam competitividade frente àquelas que utilizassem a

irradiação: “A irradiação de alimentos, assim como os organismos geneticamente

modificados e o agribusiness multinacional, ameaça o seu modo de vida. A irradiação é

uma ferramenta vital para as corporações que dependem da produção no mundo em

desenvolvimento e das fazendas automatizadas para fazer seus lucros. A irradiação pode

estender drasticamente a vida de prateleira de alimentos, matar insetos invasores e

mascarar a contaminação dos produtos da carne. Isso facilita o comércio internacional de

alimentos e leva lucros mais altos para os grandes produtores industrializados que se

transferem para o mundo em desenvolvimento. Isto poderia devastar agricultores

familiares, já que a produção é trocada para o Hemisfério Sul e as importações baratas

inundam mercados europeus e americanos sob os acordos de livre comércio da OMC.

Agricultores familiares e pequenos produtores no Norte não poderão competir com a

produção estrangeira e as grandes fazendas-fábricas que conduzem seus preços abaixo

dos seus custos de produção. Simultaneamente, os fornecedores de alimentos no Sul não

poderão competir com as exportações baratas e então a sua terra e trabalho irão tornar-

se suscetíveis às joint ventures que cultivam produtos tropicais para colheitas

lucrativas”[262].

Pesquisas realizadas em várias partes do mundo indicam que a aceitação do

consumidor está muito relacionada com as informações que são disponibilizadas. Assim,

espera-se que campanhas educativas possam esclarecer corretamente a população,

favorecendo a opção pelos produtos irradiados.

A experiência mostra que os consumidores, quando devidamente informados,

reagem positivamente à oferta de alimentos irradiados. Um estudo realizado na Alemanha

revelou que os consumidores se preocupam com o processamento dos alimentos que

consomem, no entanto essa preocupação foi maior no caso dos pesticidas (55%) e
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conservantes (43%) do que com a irradiação (38%) e embora uma parcela dos

consumidores seja extremamente contrária à irradiação dos alimentos, a maioria muda de

opinião quando exposta a campanhas educativas. Na Argentina, uma campanha de

esclarecimento aumentou muito a aceitabilidade das cebolas irradiadas. Na França

aconteceu o mesmo depois que uma rede de supermercados colocou à venda morangos

irradiados. Após o esclarecimento, os consumidores passaram a preferir os produtos

irradiados devido a sua melhor qualidade. De fato, isso mostra que, quando bem

esclarecidos, os consumidores dão a devida importância à segurança e à qualidade dos

produtos que consomem [114].

Esses estudos indicam ainda que os consumidores estão propensos inclusive a pagar

mais por produtos irradiados, devido à garantia de qualidade e propriedades dos alimentos

submetidos a esse processo. Diversos testes de reações dos consumidores foram feitos pelo

mundo, em diferentes culturas, obtendo ótimos resultados de aceitação desses alimentos.

A aceitação dos consumidores cresce com o acesso a informações acerca da

irradiação [263], mesmo que tenham que pagar mais por isso [264]. Pesquisa conduzida

por Ressurreción et al. [265], nos EUA, mostrou que 72% apresentavam receio em relação

a alimentos irradiados, mas que 87,5% destes não tinham nenhum conhecimento sobre o

assunto. Essa pesquisa mostrou ainda que a preocupação com alimentos irradiados era

inferior a aditivos alimentares, resíduos de ração animal, hormônios de crescimento e

bactérias. A pesquisa indicava que 45% das pessoas comprariam alimentos irradiados, 19%

não comprariam e o restante não opinou. Bruhn [266] mostrou que a preocupação dos

consumidores com a irradiação de alimentos caiu de 42 para 35% em seis anos.

A população em geral tem demonstrado através de diversos estudos uma aceitação

crescente aos produtos irradiados. A Universidade da Geórgia criou um supermercado

simulado, onde havia explicações sobre irradiação de alimentos. 84% dos consumidores

afirmaram que a irradiação de alimentos era necessária ou muito necessária. Outros

estudos conduzidos nos EUA pelo Instituto Americano de Carnes, pelo Conselho

Internacional de Informações sobre Alimentos, pelo Instituto de Marketing de Alimentos,

pela Associação Americana de Fabricantes de Mantimentos e pela Associação Nacional de

Alimentos Processados, apontaram todos para uma larga maioria de consumidores

propensos a comprar alimentos irradiados [128].
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No estado de Minnesota, um programa de irradiação de carnes foi implantado para

combater os alarmantes índices de intoxicações provocadas por patógenos. Desde 1997, o

Conselho Estatal de Carnes de Minnesota (CECM), em conjunto com as Secretarias

Estaduais da Saúde e da Agricultura, conduz uma campanha educativa sobre a irradiação

de alimentos. Essa campanha consta da distribuição de mais de um milhão de amostras,

palestras educativas, artigos nos jornais e revistas, e entrevistas no rádio e na televisão.

Segundo o diretor do CECM, Dr. Ronald F. Eustice, “a educação é a chave mais

importante para a aceitação do consumidor”, pois a irradiação é um processo novo, e

porque a palavra irradiação é muitas vezes mal compreendida, relacionada com

radioatividade [267].

Na Universidade da Califórnia, pesquisa conduzida antes e após a apresentação de

um filme educativo de poucos minutos mostrou que a intenção de comprar alimentos

irradiados cresceu de 57 para 82% [267, 268].

Extensa pesquisa realizada em todos os estados americanos revelou que 78% dos

respondentes acreditam que a irradiação é uma boa tecnologia para o tratamento de

alimentos [267].

O mesmo estudo mostra um quadro comparativo de pesquisas realizadas:

Tabela 22 – Resultados de pesquisas selecionadas de aceitação de irradiação

Pesquisador Ano Produto Aceitação

GALLUP 1984 frutos do mar 73% comprariam

BRUHN & NOELL 1987 papaias 92% já compraram

TERRY & TABOR 1988 vegetais 50% comprariam

TERRY & TABOR 1991 morangos 80% já compraram

RESURRECCIÓN et al. 1995 não especificado 45% comprariam

FOX & OLSON 1998 frangos 81% já compraram

FRENZEN et al. 2001 carne 50% comprariam

Fonte: EUSTICE, 2004 [267]
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Pesquisa de 2003, realizada pela Universidade do Texas, com 484 entrevistados em

treze supermercados nas cidades texanas de Austin, Houston, San Antonio e Waco,

resultou em 95% das pessoas interessadas em comprar carne irradiada após receberem

amostras de carne para experimentar.

Em um restaurante em Minnesota, após a informação de que ali se utilizam carnes

irradiadas, e ao serem perguntados se isto mudaria sua disposição de ir àquele restaurante,

a maioria (67,43%) disse que essa informação não mudaria sua disposição, 28,38%

disseram que aumenta sua disposição em ir a este restaurante e apenas 4,19% disseram que

diminuiriam sua disposição de frequentar o restaurante. Em relação ao quanto pagariam a

mais por um hambúrguer irradiado em relação ao hambúrguer convencional, 4,72%

pagariam mais que US$ 0,30, 10,11% entre US$ 0,20 e 0,30, 15,66% entre US$ 0,10 e

0,20, a maioria de 51,76% pagariam a mais de US$  0,05 a 0,10 e o restante (17,75%)

estariam dispostos a pagar menos de US$ 0,05 [267].

A Associação Nacional de Mulheres, com objetivo de divulgar as vantagens da

carne irradiada, realizou uma iniciativa com 60 voluntárias entre outubro de 2003 e

setembro de 2004, com 61 eventos em 20 estados norte-americanos, contactando 260.575

consumidores, distribuindo mais de 2.000 quilos de amostras de carne irradiada,

distribuindo mais de 32.000 folhetos educacionais e realizando mais de 7.000 entrevistas.

As respostas às principais questões levantadas:

- 74% sabem que a irradiação não elimina a necessidade de bons cuidados de higiene

- 87% sabem que não há alteração nutricional na carne irradiada

- 90% conhecem a ação da irradiação em relação aos patógenos

- 98% destacaram ter gostado do sabor da carne oferecida

Pesquisa realizada no estado americano de Arkansas avaliou a disposição dos

entrevistados em pagar a mais por carne de hambúrguer irradiada, encontrando como

resultado 68,3% dos entrevistados respondendo afirmativamente. Esta resposta positiva foi

interpretada pelos autores como aceitação do alimento irradiado [269].

Em pesquisa realizada na Califórnia sobre segurança alimentar, a irradiação foi a

alternativa indicada pelos respondentes que causa menor preocupação. Em ordem
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decrescente de preocupação, as respostas foram para as opções contaminação por bactérias,

resíduos de pesticidas, mercúrio ou alumínio, má lavagem de louças e, por último, a

irradiação de alimentos, que preocupava 32% dos respondentes. A pesquisa mostra que a

preocupação com a segurança alimentar faz com que as pessoas comprem menos carnes,

ovos e frutos do mar do que gostariam, com receio de contaminação bacteriana [270].

Deruiter & Dwyer [271] destacam o aumento da aceitação da população americana

aos alimentos irradiados, ilustrando mudanças de atitudes em pesquisas realizadas no país.

A proporção de consumidores preocupada com possíveis efeitos nocivos dos alimentos

irradiados vem caindo [266].

Pesquisa realizada pelas Universidades estaduais de Iowa e do Kansas teve como

resultado 80% dos entrevistados interessados em pagar para consumir alimentos irradiados,

quando informados. A pesquisa, no entanto, mostrou que informações desabonadoras têm

maior impacto no comportamento das pessoas que informações positivas [272]. Como os

grupos contrários à irradiação de alimentos costumam realizar campanhas negativas e

contrárias a essa tecnologia, as campanhas de esclarecimento favoráveis devem ser

competentes para elucidar todos os pontos que podem confundir a percepção do cidadão

comum.

Pesquisa realizada no Brasil por Ornellas et al. [273], com 218 entrevistas com

pessoas de diferentes bairros e classes sociais de Belo Horizonte (MG), revelou que 89%

dos entrevistados consumiriam alimentos irradiados mediante a informação de que a

irradiação contribui para a segurança alimentar. A pesquisa constatou também a baixa

proporção de pessoas que tinham conhecimento a respeito do tema, concluindo que a

informação é a melhor arma para combater a resistência de parcela da população aos

alimentos irradiados.

A mesma pesquisa de Ornellas et al. [273] mostrou que para 16% dos entrevistados

alimentos irradiados e alimentos radioativos eram a mesma coisa, resultado alto, porém

inferior ao encontrado por Resurreción et al. [265] que para pergunta semelhante contou

com resposta afirmativa de 33% dos respondentes, em pesquisa realizada em Atlanta

(EUA). Na pesquisa realizada em Belo Horizonte, 62% dos entrevistados revelaram não

saber se os alimentos irradiados podem trazer danos à saúde do consumidor e/ou ao meio
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ambiente; a pesquisa de Atlanta mostrou também alto grau de ignorância dos respondentes

em relação ao tema. Segundo Crowley et al. [274], há forte correlação entre consciência

sobre o assunto e a disposição para comprar produtos irradiados, sendo a falta de

informação um fator limitante a sua expansão. Estudo do IFIC [275] também aponta forte

correlação entre informação e aceitação de produtos irradiados tal qual pesquisa de Bord e

O´Connor [276]. As pessoas que não conhecem o tema têm, em geral, uma natural

desconfiança, o que as afasta desta compra em um primeiro momento.

Outra pesquisa realizada no Brasil, em Piracicaba (SP), no segundo semestre de

2001, revelou que 80% dos entrevistados não conheciam a técnica, e embora apenas 20% a

conhecessem, 34% consumiriam alimentos irradiados. Em relação à construção de um

irradiador no município (no CENA-USP), apenas 7% se manifestaram de forma contrária,

com a grande maioria das pessoas desejando conhecer mais a respeito. A conclusão da

pesquisa foi de que, embora desconhecida da maioria, a tecnologia da irradiação é bem

vista e necessita de divulgação intensiva perante a comunidade.

Pesquisa realizada no Japão por Furuta et al. [277] mostrou que quando a

informação é oferecida na etapa correta do processo educacional, a imagem dos

consumidores em relação à irradiação de alimentos passa de negativa para positiva.

Em 2004, Oliveira & Sabato [278] publicaram artigo em que relatam os problemas

relacionados ao avanço da irradiação de alimentos no Brasil e no mundo, observando o

lento aumento de sua aceitação. Os autores realizaram pesquisa com estudantes do ensino

médio, indagando sua preocupação em relação a cinco formas de processar alimentos. As

respostas indicaram dois blocos: os processos que causavam maior preocupação eram a

irradiação, o enlatamento e os preservantes, enquanto congelamento e tratamento químico

aparecem como processos que despertavam menor grau de preocupação dos estudantes.

Após a exibição de um filme a respeito da irradiação de alimentos, a preocupação com esse

processo caiu quase à metade, igualando o método que causava menor preocupação.

Depois do filme exibido, mais de 90% dos estudantes afirmaram se sentir confortáveis em

relação ao consumo de alimentos irradiados. No mesmo artigo, os autores relatam testes

aplicados em duas reuniões científicas realizadas no Brasil, especificamente no Rio de

Janeiro (agosto de 2002) e em São Paulo (novembro de 2002), para mensurar aspectos
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sensoriais de alimentos irradiados. Os resultados não apontam diferenças significativas de

aparência e sabor entre os alimentos irradiados e os de controle.

Uma das experiências de sucesso em termos de aceitação dos consumidores ocorreu

em Chicago, em 1991, onde um supermercado passou a oferecer morangos, laranjas e

outras frutas irradiadas, claramente e devidamente rotuladas para informação aos clientes,

ao lado dos produtos não irradiados.Os produtos irradiados foram os preferidos, vendendo

nove vezes mais que os produtos não irradiados. No ano seguinte, as vendas de frutas

irradiadas foram vinte vezes maiores em relação às frutas não irradiadas. Essa experiência

positiva encorajou aproximadamente 60 estabelecimentos em Indiana, Illinois e Ohio a

vender uma série de produtos irradiados [279].

Em pesquisa de preferência de sabor, Johnson et al. [280] realizaram um painel

formado por 50 consumidores para avaliar as características sensoriais de carne de frango

irradiada em comparação com a carne não irradiada. Sem conhecer qual era o produto

irradiado, a preferência pela carne irradiada foi significativamente superior à da carne não

irradiada. Os mesmos autores realizaram um acompanhamento da aceitabilidade dos

consumidores por produtos irradiados por dez anos, de 1993 a 2003. Como resultado deste

levantamento, concluíram que a disposição de comprar alimentos irradiados cresceu muito

no período, indo de 29% em 1993 para 69% em 2003. Tanto em 1993 como em 2003, os

entrevistados demonstraram mais preocupação com pesticidas, resíduos animais,

hormônios de crescimento, aditivos, bactérias e toxinas naturais do que com a irradiação. A

preocupação com alimentos irradiados caiu significativamente nos dez anos decorridos na

realização da pesquisa.

Pesquisa recente, publicada em junho de 2007, apresenta uma revisão das pesquisas

de aceitação do consumidor, principalmente nos EUA. Neste artigo o autor realizou uma

pesquisa de campo com um painel de 223 adultos em Mineápolis, estado de Minnesota,

propondo aos respondentes que preenchessem três questionários consecutivos, buscando

avaliar a diferença de percepção em relação à disponibilidade de informações. Os

resultados, mais uma vez, conduziram à conclusão da associação da maior aceitabilidade

relacionada com a informação, indicando que apenas através dos canais de comunicação de

massa o conhecimento acerca da irradiação de alimentos poderá atingir uma parcela mais

significativa da população [281].
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A introdução no mercado dos alimentos irradiados guarda muita semelhança com a

introdução da pasteurização do leite há um século, e que representou um dos maiores

avanços já alcançados em segurança alimentar. As principais alegações contrárias e o

comportamento receoso do consumidor são análogos [282].

Guardadas as devidas proporções, a aceitação do consumidor aos alimentos

irradiados pode ser comparada com a dos transgênicos. O assunto tem sido amplamente

discutido em nossos meios de comunicação, muitas vezes sem a imparcialidade suficiente

para se chegar a um consenso. Esta polêmica envolve uma série de aspectos econômicos,

científicos, éticos, legais e emocionais que precisam ser amplamente discutidos para que

ocorra o devido esclarecimento e os conhecimentos não fiquem restritos apenas à

comunidade científica, mas sejam acessíveis à população em geral [283, 284].

Diehl [110] também afirma que, em muitos aspectos, a irradiação de alimentos

enfrenta obstáculos semelhantes aos dos alimentos geneticamente modificados, mesmas

restrições e reações dos consumidores. Em ambos os casos, os benefícios potenciais

para o consumidor são elevados, mas há os grupos contrários, que acreditam que os

resultados científicos não são suficientes para oferecer estes produtos para a população.

O avanço tecnológico sempre foi motivo de controvérsia ou até mesmo de

preocupação, seja nos alimentos transgênicos, na irradiação de alimentos, microoondas ou

na pasteurização, sendo que, posteriormente, se demonstra que o temor existente era

infundado. Todavia, sendo a ciência extremamente dinâmica, são necessários estudos

constantes para avaliar possíveis riscos a longo prazo. Discute-se ainda que o que

comemos já é modificado geneticamente há milhares de anos, seja por ação do homem ou

da natureza, além disso observa-se que há 25 anos a modificação genética tem sido

utilizada na fabricação de produtos farmacêuticos sem que tenha ocorrido registro de casos

de perigo atribuídos ao processo de modificação genética [285].

A comunidade científica e leiga deve estar aberta a pesquisas e debates sem

qualquer tipo de preconceito, permitindo dessa forma uma avaliação criteriosa da aplicação

desta tecnologia e sua utilização em alimentos, com a devida especificação nos rótulos e

disponibilidade de informações, permitindo assim uma livre escolha aos consumidores.
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2.6 Aspectos Legislativos

O Codex Alimentarius é um conjunto de normas internacionais sobre alimentos em

geral, que não são mandatórias ou obrigatórias, mas servem como base para a legislação de

vários países, que usualmente importam ou exportam alimentos[286].

Em 1983, a ONU, através da Comissão do Codex Alimentarius, estabeleceu as

normas mundiais para a irradiação de alimentos, recomendando esta prática, com a

aprovação dos representantes dos 130 países que compõem aquela comissão.

Em 1984, foi fundado e estabelecido na cidade de Viena, Áustria, o Grupo

Consultivo Internacional em Irradiação de Alimentos – ICGFI, com o apoio da ONU-

FAO/OMS. O ICGFI é composto de técnicos especializados e representantes dos governos

associados. As suas principais funções são:

• acompanhar e avaliar o desenvolvimento tecnológico da irradiação dos alimentos;

• proporcionar as consultorias específicas aos seus membros nos assuntos

relacionados à irradiação dos alimentos;

• fornecer o necessário apoio técnico às comissões do consórcio FAO, OMS e

AIEA, nas questões de qualidade dos alimentos irradiados, bem como à Comissão

do Codex Alimentarius.

Estudos do Codex Alimentarius apontam para a eliminação de restrições em relação

às doses de acordo com a proposta do ICGFI, levando em consideração o relatório da OMS

[5]. Em 1997, o Grupo de Estudos sobre Irradiação em Altas Doses da FAO/IAEA/OMS

examinou os resultados de pesquisas feitas em alimentos irradiados com doses acima de 10

kGy. Reconhecendo que, na prática, as doses aplicadas para eliminar agentes biológicos

seriam menores àquelas que iriam comprometer a qualidade sensorial, o grupo de estudos

concluiu que nenhum limite superior precisa ser imposto[5].

As legislações de vários países vêm abrindo cada vez mais possibilidades para

aceitação da irradiação de alimentos.
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A legislação européia tem sido alterada com o objetivo de harmonizar ao nível

comunitário as legislações nacionais relativas ao tratamento por radiação ionizante dos

alimentos e ingredientes alimentares e as condições da sua utilização com o objetivo de

garantir a livre circulação dos produtos autorizados para tratamento no mercado interno,

tendo em conta as exigências de proteção à saúde humana [287]. Atualmente, a UE aceita

alimentos irradiados de acordo com as normas do Codex Alimentarius, desde que a

irradiação não substitua medidas higiênicas e sanitárias e as boas práticas de cultivo, de

acordo com a diretiva 1999/2/CE do Parlamento Europeu e seu Conselho, de 22 de

fevereiro de 1999. A Diretiva de aplicação1999/3/CE, também da mesma data, relaciona

uma lista comunitária dos produtos autorizados e respectivas doses máximas admitidas. A

Norma 96/29/EURATOM do Conselho, de 13 de maio de 1996, estabelece as normas para

instalações nucleares e radiativas [288].

O Parlamento Europeu da Comunidade Européia aprovou em fevereiro de 1999 a

irradiação de especiarias e vegetais desidratados com até 10 kGy para todos os países

membros. De acordo com a Diretiva 1999/2/CE, é necessário um parecer favorável do

Comitê Científico de Alimentos (CCA) específico para cada alimento. Em 1986, 1992 e

1998, o CCA concedeu pareceres favoráveis para a irradiação de frutas, vegetais, cereais,

condimentos, peixes, frutos do mar, frango, queijos, rãs, goma arábica, ovos, arroz e

embutidos. O Comitê enfatizou que a irradiação não poderia acobertar negligências nos

processos produtivos destes alimentos. Em nova decisão de 04 de abril de 2003, o CCA

aprovou a decisão de que cada país pode manter suas regulamentações sobre o assunto até

que uma lista definitiva de alimentos autorizados para irradiação seja aprovada. Na Itália,

por exemplo, de acordo com a publicação no Diário Oficial da UE, está autorizada a

irradiação de batatas, cebolas e alho com uma dose máxima de 0,15 kGy [289].

De acordo com o artigo 7º da Diretiva 1999/2/CE, os Estados-Membros devem

comunicar anualmente à Comissão os resultados efetuados nas instalações de irradiação,

no que diz respeito aos tipos e quantidades de alimentos irradiados e doses administradas,

como também os resultados dos controles efetuados na fase de comercialização e os

métodos utilizados para detectar alimentos irradiados. A Comissão publica os relatórios

anuais no Diário Oficial da UE. O Relatório Anual sobre irradiação de alimentos relativo

ao ano de 2005 indica que dez Estados-Membros tiveram instalações de irradiação objeto

de aprovação. Dezessete Estados-Membros notificaram alimentos tratados por irradiação
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naquele ano à esta Comissão. No total, 7.011 amostras foram objeto de controle em 2005.

Nas análises realizadas em dezesseis países, foram detectados no mercado 4% de produtos

irradiados ilegalmente e/ou não rotulados, em grande parte provenientes da Ásia. Esse

relatório apresenta os resultados descritivos dos produtos irradiados, com as respectivas

quantidades, de 21 instalações autorizadas de acordo com a Diretiva 1999/2/CE, em dez

Estados-Membros: Bélgica (1), República Checa (1), Alemanha (4), Espanha (2), França

(6), Hungria (1), Itália (1), Países Baixos (2), Polônia (2) e Reino Unido (1). Para efeito de

importação pela UE, a Diretiva 1999/02/CE estabelece que só é permitida a importação

caso tenham sido tratados em instalações aprovadas pela Comunidade.

No Canadá, o governo aprovou em 1960 o uso de irradiação para batatas e o FDA,

que é o serviço governamental norte-americano encarregado de analisar o emprego de

novas tecnologias e produtos na área de segurança alimentar, fez o mesmo, além de

ampliar o uso da irradiação para o trigo e o bacon, em 1964. Na Rússia, as autorizações

para irradiar alimentos começaram em 1958.

Em 1973, no Japão, entrou em operação o primeiro irradiador naquele país, na

Shihoro Agricultural Cooperative, para o tratamento de batatas, sendo o processo incluído

na cadeia produtiva de Hokkaido, uma importante região agrícola.

Nos EUA, o FDA vem aprovando alimentos para serem irradiados, desde 1963.

Para aprovação de alimentos passíveis de irradiação, o FDA exige estudos sobre a

segurança radiológica, a segurança toxicológica, a adequação nutricional e a segurança

microbiológica [290]. O FDA vem propondo uma revisão na legislação concernente a

obrigatoriedade de rotulagem, para que apenas os alimentos irradiados em que a irradiação

provoque alterações organolépticas, nutricionais ou funcionais no alimento sejam

obrigados a ser identificados com o símbolo (radura) e os dizeres indicando material

submetido à irradiação, ou outros termos, como pasteurizado, por exemplo [291].

As aprovações para irradiar alimentos estão acontecendo em etapas, nos EUA: em

1963, aprovou a irradiação de trigo; em 1964, aprovou a irradiação de batatas para inibição

de brotamento; em 1983, a irradiação de especiarias; em 1985, carne de porco para destruir

Trichinella; em 1986, aprovou a irradiação de frutas e vegetais para retardar o

amadurecimento e para desinfecção de insetos; em 1990, carne de frango; em 1995, a
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esterilização de algumas variedades de carnes, além de rações animais [115, 290].  O FDA

aprovou, em 1997, o uso da radiação ionizante para carnes vermelhas para a inativação de

microorganismos patogênicos como Escherichia coli e Salmonella [291]. E em 2000,

aprovou a irradiação de ovos para proteção contra Salmonella e também aprovou a

irradiação de sementes para controle de patógenos.

No Brasil, o Decreto-Lei n. 986, de 21 de outubro de 1969 (DOU de 21.10.1969,

pg. 8935, retificado no DOU de 11.11.1969, pg. 9737) conceitua alimento irradiado como

“todo alimento que tenha sido intencionalmente submetido à ação de radiações ionizantes,

com a finalidade de preservá-lo ou para fins lícitos, obedecidas as normas que vierem a ser

elaboradas pelo Órgão competente do Ministério da Saúde”. Posteriormente, as normas

básicas para alimentos foram estabelecidas pelos Decretos-Lei 72.718, de 02 de agosto de

1973 e 73.718, de 29 de agosto de 1973, autorizando a utilização de radiação ionizante nos

alimentos em geral, cuja energia seja inferior ao das reações nucleares que poderiam

induzir radioatividade ao material irradiado. Essa legislação exigia ainda trabalhos técnicos

e científicos que atestassem a pertinência da utilização da técnica, tarefa de

responsabilidade da CNEN e do Ministério da Saúde. Portarias complementares foram

editadas em 1985 e 1989. A portaria número 30 de 02/08/1989, da Divisão de Alimentos

do Ministério da Saúde, determinava o limite superior de irradiação de 10 kGy, a lista de

produtos aprovados para irradiação e suas respectivas doses e proibia a re-irradiação. Essas

portarias foram revogadas pela Resolução número 21, de 26 de janeiro de 2001 [292].

De forma a regulamentar tal dispositivo, em janeiro de 2001, a ANVISA (Agência

Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o Regulamento Técnico para Irradiação de

Alimentos, de acordo com a resolução RDC número 21 (ANEXO C), publicada no Diário

Oficial da União em 26 de janeiro de 2001, em consonância com os ditames das diretrizes

do Codex Alimentarius [286]. Esta Resolução regulamenta a utilização da irradiação de

alimentos no Brasil, possibilitando o uso em maior escala no país, desde que respeitadas as

restrições e condições de qualidade e segurança descritas na Resolução, que é consoante

com as resoluções dos organismos internacionais especializados no tema. Portanto, não há

mais restrições em relação às doses a serem aplicadas, não mais vigorando a lista restrita

de alimentos autorizados para serem irradiados que constavam da legislação anterior [293,

294], com a revogação das Portarias DINAL 09/1985 e 30/1989.
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Assim, podem ser aplicadas em alimentos no país radiações ionizantes em geral,

cujas energias sejam inferiores ao limiar das reações nucleares que possam induzir

radioatividade no alimento irradiado, não prevendo, no entanto, ao contrário das normas

anteriores, restrições em relação às doses a serem aplicadas e nem restringindo os tipos de

alimentos que possam ser submetidos a tais processos. Esta Resolução ressalta que a

irradiação não deve substituir as boas práticas agrícolas ou de fabricação.

Além dessa legislação, devem ser observadas as resoluções do CONAMA

(Conselho Nacional do Meio Ambiente) número 001 (Anexo D) e número 001-A (Anexo

E), bem como a Resolução número 17 da ANVISA (Anexo F).

Em abril de 2004, a Portaria no 28, da Secretaria de Defesa Sanitária do MAPA,

“considerando a importância dos tratamentos fitossanitários e quarentenários para o

trânsito de vegetais e suas partes, visando resguardar a agricultura nacional de pragas,

bem como garantir a sanidade dos produtos vegetais para exportação”, resolve “aprovar

regulamento para habilitação e credenciamento de estabelecimentos para a realização de

tratamentos quarentenários e fitossanitários, no trânsito de vegetais e suas partes,

mediante a utilização de processos que fazem uso de técnicas de irradiação com radiação

ionizante”.

A crescente preocupação mundial com a segurança alimentar reveste um cenário

em que legisladores procuram assegurar o cumprimento de normas e procedimentos

relacionados com os alimentos, principalmente no que concerne aos alimentos importados.

Nesse contexto, os exportadores brasileiros, assim como de outros países em

desenvolvimento, têm encontrado exigências técnicas crescentes definidas por

regulamentos, normas e programas de certificações. Atualmente, além de atender às

regulamentações aduaneiras, o exportador precisa estar permanentemente acompanhando,

interpretando e reagindo às novas exigências técnicas e sanitárias que surgem no mercado

internacional para as produções agrícolas, tais como: Lei do Bioterrorismo dos EUA;

regulamentações da Comunidade Européia (EC 178/2002), instituindo o “European Food

Safety Authority” e procedimentos quanto à segurança alimentar; normas do setor privado,

como os Eurogap, TNC e BRC; normas de Organizações Não Governamentais para a

certificação de produção orgânica (IFOAM), comércio justo (Fair Trade) (FLO/ SA8000)
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e agricultura sustentável (SAN / Rainforest Alliance). Além disto, estão sendo cada vez

mais requisitadas pelos importadores informações com respeito ao não uso de produtos

transgênicos, contaminação biológica, resíduos em alimentos, bem estar animal,

rastreabilidade animal e vegetal, questões ambientais e sociais.

A análise da viabilidade de instalação do irradiador de alimentos deve levar em

conta não só a legislação brasileira, mas uma análise do mercado internacional, com suas

legislações de aceitação para os compradores potenciais.
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2.7 Sistemas Agroindustriais

Tratando das mudanças do comportamento do consumidor em relação aos

alimentos, Neves et al. [295] afirmam que cresce a preocupação dos consumidores com a

presença de resíduos tóxicos e patogênicos e com o estado de conservação dos alimentos.

É notado ainda o aumento do consumo de frutas em todo o mundo. Nos EUA, entre

1970 e 1995, o consumo de frutas e vegetais passou de 64 para 140 kg/hab/ano. As

exportações mundiais de frutas passaram de 10 para 21 bilhões de dólares de 1989 a 1995.

Essa nova realidade exige uma modernização dos sistemas produtivos. A moderna

teoria de administração de cadeias agroindustriais está baseada nos SAGs (sistemas

agroindustriais), que são projetos coordenados envolvendo os diversos agentes da cadeia.

O propósito desta intervenção não é discutir em profundidade a gênese e a evolução

do conceito de cadeias produtivas, amplamente discutido nas bibliografias nacional e

estrangeira, mas apenas sublinhar alguns aspectos relevantes ao presente trabalho.

Os problemas relacionados à organização, ao funcionamento e à busca de maior

eficiência dos sistemas agroindustriais sempre foram objeto de preocupação e do estudo de

pesquisadores e decisores públicos e privados. No entanto, foi somente à partir da metade

dos anos 50, com o trabalho de Davis & Goldberg [296], que esta preocupação, em termos

de análise sistêmica, toma maior impulso no cenário norte-americano e internacional. Os

pesquisadores da Universidade de Harvard, John Davis e Ray Goldberg, em 1957,

enunciaram o conceito de agribusiness como sendo ‘a soma das operações de produção e

distribuição de suprimentos agrícolas, das operações nas unidades agrícolas, do

armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a

partir deles’. Assim, a agricultura não poderia mais ser abordada de maneira indissociada

dos demais agentes produtivos. Já no início dos anos 60, a escola de economia francesa

apresenta uma de suas ferramentas analíticas privilegiadas, a ‘análise das cadeias

produtivas’ (analyse de filière). Estes dois conjuntos de idéias permitem fundamentar

discussões acerca da utilização de novas ferramentas gerenciais e conceituais aplicadas no
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entendimento da dinâmica de funcionamento e na busca de eficiência destas cadeias. Esses

dois principais conceitos – agribusiness e filière – fundamentam o estudo dos sistemas

agroindustriais no Brasil [297].

Em um mercado competitivo e globalizado, só há espaço para os agricultores que

apresentem bons resultados, tanto em termos qualitativos como quantitativos. Com o

passar do tempo, o ganho “dentro da porteira” foi sendo gradualmente reduzido, e a estreita

margem que restou não oferece espaço para a ineficiência. O planejamento e a logística

têm papel fundamental para a competitividade. A ação compartilhada através de

associações ou outros agrupamentos também é um mecanismo de fortalecimento dos

sistemas de informações gerenciais.

Uma das características básicas dos sistemas agroindustriais, que os diferenciam de

outros sistemas econômicos, é o fato de que organismos vivos, animais e plantas, estarem

diretamente relacionados aos processos produtivos. Isso introduz um grau maior de

incerteza nesses sistemas, pois eleva o número de fatores aleatórios envolvidos no processo

[298].

A intensa evolução tecnológica nas últimas décadas provocou alterações estruturais

nas cadeias produtivas, sujeitando os empresários a mudanças e adaptações. Há

necessidade de mudança de paradigma de adoção de tecnologia para gestão de tecnologia,

levando em consideração variáveis como economia de escala, adequação às características

locais, regionais e culturais, análise de viabilidade econômica e financeira do investimento,

estabelecimento de parcerias e uso compartilhado, coordenação da cadeia produtiva e

mercado consumidor [50].

A competitividade pode ser considerada como um indicador de resultado e medida

pelo desempenho de empresas no mercado, refletindo vantagens adquiridas ao longo do

tempo. Depende de relações sistêmicas, já que muitas vezes as estratégias empresariais

podem ser dificultadas por gargalos de coordenação vertical ou de logística [299]. No

processo de aquisição de competitividade em sistemas agroalimentares, é de fundamental

importância a coordenação e o monitoramento dos agentes da produção, agroindústria,

atacado, varejo e consumidor final [300].
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A maioria dos produtos agrícolas exportados pelo Brasil vem de complexos bem

estruturados, como soja, café, madeira, citrus e carnes, com fluxos de comercialização

interna e externa relativamente bem estabelecidos [49].

Os estudos das cadeias produtivas permitem identificar eventuais disfunções

(comerciais, econômicas, tecnológicas, logísticas ou legais) que comprometem o

funcionamento eficiente da cadeia.
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA

A gestão tecnológica tem por missão gerar, absorver e difundir conhecimentos

científicos e tecnológicos, pelo desenvolvimento integrado de atividades de pesquisa,

tecnologia e suas aplicações, com a finalidade de proporcionar apoio estratégico ao setor

produtivo, sistematizando seu potencial tecnológico, além de promover os mecanismos por

meio dos quais o conhecimento científico e tecnológico possa ser apropriado pelos agentes

implementadores de desenvolvimento e pela comunidade em geral.

Essa interação dos setores produtivo e científico incentiva o aprofundamento de

acervos científicos e tecnológicos acerca das potencialidades endógenas regionais.

Sendo este um tempo de mudanças, é preciso transformar os desafios em

oportunidades. Para tal, é necessário discernir os novos contextos e traçar novos rumos,

participando ativamente na construção das realidades do futuro, em que o binômio

inovação tecnológica-competitividade passou a ter importância estratégica. Assim, a

metodologia do presente trabalho pretende oferecer meios para estudar e sugerir as formas

de intervenção adequadas à implementação da gestão competente das tecnologias

disponíveis capazes de viabilizar o projeto apresentado, organizando e gerenciando

sistemas de informações para permitir o amplo acesso aos resultados e conhecimentos

derivados da pesquisa e fornecer a interação com os setores produtivos.

A pesquisa científica aparece como ferramenta fundamental para geração do

conhecimento, processo esse desencadeado progressivamente e que emerge da coexistência

entre teoria e prática [301].

A metodologia utilizada para determinar a viabilidade econômica da instalação de

um irradiador de alimentos no Vale do Ribeira envolve a determinação da taxa interna de

retorno do investimento, com custos e receitas estimados segundo os critérios que tentam

captar as condições potenciais vigentes na região considerada.

As informações referentes ao cultivo e comercialização das culturas da banana e do

chá foram obtidas através de pesquisas junto ao MAPA, ao Instituto de Economia Agrícola

e ao EDR da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo em
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Registro, que é responsável pelo Vale do Ribeira, enquanto que os dados referentes ao

comércio internacional foram obtidos junto a USDA e FAO. Os vetores de produção,

mercado e preços considerados levaram em conta ainda entrevistas com produtores e

pesquisadores, projetando as condições reais que permitam estabelecer os custos e receitas

associados a essa atividade.

Churchill Jr [302] assevera que dados secundários são produzidos originalmente

não especificamente para a pesquisa em curso, sendo informações disponíveis e que podem

ser utilizadas com caráter científico.

O necessário estudo dos custos envolvidos na instalação de uma planta de

irradiação, bem como as possíveis receitas, foi realizado por meio de entrevistas com

produtores, exportadores e pesquisadores, e por cotações junto aos principais fornecedores.

O conhecimento científico é, em grande parte, enigmático [303]. Para contemplar a

complexidade do modelo e de suas relações, bem como as particularidades do ambiente

competitivo que se está investigando, foi desenvolvida uma estratégia de pesquisa de

campo em duas macroetapas distintas:

- uma etapa exploratória, com o objetivo geral de compreender a lógica que move

as estratégias competitivas das empresas do setor e sua interação com as

prioridades de seus mercados;

- uma etapa descritiva, confirmatória, com o objetivo de pesquisar diretamente

com os produtores do Vale do Ribeira características de sua produção e

perspectivas de implantação da gestão tecnológica como ferramenta na busca do

desenvolvimento regional.

É nesse contexto que se desenvolvem os procedimentos metodológicos deste

trabalho científico, dividido em dois compartimentos fundamentais e complementares: (1)

a análise estatística das pesquisas realizadas; e (2) a análise da viabilidade técnica e

econômica do empreendimento.
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3.1 Análise Estatística

Conforme afirmação pretérita, a pesquisa foi realizada primeiro sob o enfoque

exploratório qualitativo, seguida de uma etapa de pesquisa de campo descritiva e analítica

quantitativa. A realidade que se pretende dominar é múltipla e complexa, exigindo

conjugação de esforços na busca das informações necessárias para responder aos

questionamentos apresentados.

Na pesquisa exploratória, investigou-se com maior profundidade e a partir de uma

análise qualitativa, diversos temas relacionados com o presente trabalho, tais como

irradiação, potencialidades do Vale do Ribeira, características de produção da banana,

mercados interno e externo da bananicultura, gestão tecnológica e aspectos legais e

ambientais relevantes, buscando-se compreender os porquês e como interagem as variáveis

da pesquisa. Essa etapa conduziu a uma validação conceitual dos dados produzidos na

revisão bibliográfica e consequente refinamento da operacionalização de seus constructos.

Na etapa seguinte, da pesquisa de campo, foram utilizadas técnicas quantitativas de

análise. Para obtenção dos dados, utilizou-se o método de levantamento de corte

transversal, caracterizado pela coleta de informações junto a uma amostra da população,

apropriado para pesquisas descritivas em que se deseja determinar o grau de associação

entre variáveis [302, 304].

A análise dos dados foi realizada por meio da estatística não-paramétrica,

verificando-se as associações entre os principais constructos, bem como as respectivas

importâncias relativas em relação à adoção tecnológica.

A estratégia de pesquisa parte da premissa de que os métodos qualitativo e

quantitativo não se opõem e nem se excluem, embora sejam diferentes em forma e ênfase,

mas se complementam no propósito de revelar, da forma mais completa possível, a

conexão das variáveis do problema, seja em termos do porquê e como elas ocorrem, seja

em termos dos resultados de sua interação. A utilização conjunta desses dois métodos torna
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a pesquisa mais robusta, pois reduz os problemas específicos de cada um dos métodos

[305].

As questões epistemológicas, no entanto, são geralmente controversas. É inegável o

prestígio que se deve atribuir ao debate aberto sobre a aplicabilidade do princípio da

conjugação dos métodos quantitativo e qualitativo na literatura. O uso de mais de um

método de pesquisa para examinar o mesmo fenômeno é chamado de triangulação

metodológica [306, 307]. Segundo Denzin e Lincoln [308], é crescente a percepção de que

pesquisas baseadas na composição de técnicas qualitativas e quantitativas, por meio de

uma triangulação, podem ajudar a compreender melhor o fenômeno a ser estudado no seu

ambiente natural, bem como conferir maior validação aos resultados da pesquisa. No

entanto, há autores que mostram objeção a esse tipo de procedimento, como Fielding e

Fielding [309], que alegam que a diferente natureza epistemológica e ontológica dos

métodos de pesquisa não leva necessariamente à maior validação dos resultados. Segundo

Miller e Crabtree [310], há diversas formas de combinar os métodos em uma triangulação,

de modo a prover maior validade convergente.

Na pesquisa em curso utilizou-se a triangulação da seguinte forma: (1) dados

qualitativos foram usados para se desenvolver / refinar o instrumento quantitativo; (2)

ambos os dados foram usados para validar o arcabouço conceitual.
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3.1.1 Pesquisa Qualitativa

O método escolhido foi o de entrevistas em profundidade com especialistas nos

temas relacionados ao presente estudo. Segundo Quivy e Campenhoudt [311], a entrevista

exploratória é uma boa opção metodológica quando o pesquisador quer descobrir

determinados aspectos sobre seu objeto de estudo que não teria pensado por si mesmo ou

complementar as pistas encontradas em sua pesquisa por outras fontes. A entrevista

exploratória é aberta, não diretiva e visa levar o interlocutor a exprimir sua vivência ou a

percepção que tem do objeto de estudo. Eisenhardt [312] pondera que os autores têm

desenvolvido teoria combinando observações da literatura prévia, senso comum e

experiência, mas é a conexão próxima com a realidade empírica que permite o

desenvolvimento de uma teoria testável, relevante e válida. O trinômio verdade-evidência-

certeza é uma das principais ferramentas do pesquisador na busca da compreensão da

realidade [303].

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas em profundidade no período

de fevereiro a julho de 2007. Como foram ouvidos especialistas em áreas diversas, os

questionamentos foram da mesma forma diversos, não havendo pois um questionário

estruturado para o levantamento das informações desejadas.  O registro das informações

coletadas foi feito mediante anotações, conforme indicado para pesquisas qualitativas

[313]. O tempo de duração destas entrevistas apresentou variabilidade elevada, mas

podemos estimar que sua média foi próxima de uma hora.

Foram realizadas quatorze entrevistas. A amostra escolhida é considerada como

amostra intencional, de caráter não-probabilístico, determinada por julgamento

especializado do pesquisador. Esta tipificação de amostragem objetiva sumariamente obter

as informações desejadas, sem buscar representatividade em relação ao universo. A

escolha dos entrevistados, no entanto, privilegiou especialistas com capacidade técnica de

oferecer subsídios necessários para o bom desenvolvimento desta pesquisa, representando,

neste sentido, o conjunto de especialistas dos temas relevantes.
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Um aspecto fundamental na pesquisa qualitativa é a representatividade do dado. O

mais importante não é se obter grande número de pessoas ou casos pois se pressupõe que

em cada manifestação de um fenômeno está presente um aspecto invariante, que faz com

que este fenômeno se diferencie de outros e que os procedimentos de pesquisa tratam de

desvendar. O critério deve ser a procura por dados representativos, ou seja, a seleção de

sujeitos e contextos em que a experiência do fenômeno a ser estudado esteja a ocorrer

[314].

As entrevistas foram realizadas com embasamento no referencial teórico, buscando

explorar a inteligência dos especialistas na elucidação das incompatibilidades e

inconsistências encontradas na pesquisa bibliográfica.

O tratamento dos dados foi feito com o uso da técnica de análise de conteúdo, sob

uma perspectiva de análise semântica, ou seja, em que se busca obter núcleos de sentido:

“Não se trata de atravessar significantes para atingir significados ... mas atingir através

de significados ou de significantes (manipulados), outros significados” [315].
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3.1.2 Pesquisa Quantitativa

A pesquisa de campo realizada junto aos produtores de banana do Vale do Ribeira

teve como objetivo o levantamento das informações concernentes a diversos aspectos

relacionados com a produção regional.

A escolha dos bananicultores como população alvo desta pesquisa se justifica pela

importância e representatividade econômica desta expressiva parcela dos produtores locais,

conforme apresentado na Seção 2.1. Nesse ponto, é valioso salientar que as análises de

viabilidade econômica ulteriores se baseiam de forma central nos dados econômicos da

atividade bananeira regional.

Destarte, o universo da pesquisa é composto pelos produtores de banana do Vale do

Ribeira. População ou universo é o conjunto de todas as unidades elementares de interesse

[316]. Com base nos dados do LUPA/SAA (Levantamento Censitário de Unidades de

Produção Agrícola da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo)

e das informações coletadas in loco, foi determinada a população de interesse composta

por 1.023 produtores.

Das unidades produtoras relacionadas, procurou-se estabelecer uma amostra

estratificada segundo as variáveis porte e município. A amostra estratificada é considerada

estatisticamente representativa [316]. No entanto, a manifestação refratária de alguns

produtores frente à pesquisa e a dificuldade de acesso a alguns entrevistados prejudicaram

a realização da pesquisa como inicialmente planejada. Desta forma, preferimos classificar

a amostragem desta pesquisa como não-representativa, tipificada como amostragem por

conveniência, embora aspectos de representatividade estejam fortemente presentes na

amostra selecionada, de acordo com o planejamento amostral.

A pesquisa foi realizada por meio de um questionário estruturado (APÊNDICE A).

Há no questionário perguntas abertas, semi-abertas e fechadas, de acordo com a natureza



181

da informação pretendida. Para as questões de avaliação foi utilizada a escala de Likert, de

cinco pontos, indicada para averiguar variáveis com este conteúdo [317].  Foi utilizada

ainda a escala de diferencial semântico de Osgood, apropriada para obter uma indicação de

preferência entre posições totalmente opostas [317], com quatro pontos, pois a escala

bietápica, com ausência da resposta neutra, convida o entrevistado a avaliar tanto a direção

quanto a intensidade da escolha.

O questionário é composto por três blocos de questões:

- identificação do produtor e da propriedade

- formas de produção e comercialização

- questões relacionadas com gestão tecnológica e com a irradiação de alimentos

Foi realizado um pré-teste do questionário junto a três produtores. Não houve

necessidade de se alterar o instrumento de pesquisa, pois o resultado do pré-teste foi

satisfatório.

A coleta de dados foi realizada de julho a novembro de 2007, através de entrevistas

pessoais com 61 produtores. Das entrevistas realizadas, quatro foram consideradas

inválidas, por problemas de inconsistência ou não disponibilidade em prestar as

informações necessárias. Assim, a amostra final em análise é composta de 57 entrevistas

validadas.

O destino dos questionários foi a alta administração das propriedades, seja o

proprietário, gerente ou engenheiro agrônomo. O questionário identifica a função do

respondente. O foco nesses dirigentes deve-se a seu conhecimento especializado para

fornecer informações específicas constantes do questionário.

Diversos entrevistados procuraram acrescentar outras informações, além das

constantes das questões. Essas informações foram devidamente anotadas e enriqueceram as

análises, contribuindo para o estabelecimento das conclusões.



182

A margem de erro amostral pode ser estimada por meio da fórmula:

n

qp
Ze

.
.=

onde:

e – é o erro amostral

Z – é a variável Normal reduzida

p e q – são as probabilidades de sucesso e fracasso de um evento

n – é o tamanho da amostra

 Essa fórmula é apropriada para cálculos de margem de erro amostral quando

trabalhamos com populações que podem ser consideradas infinitas. No caso em estudo,

utilizamos um fator de correção para populações finitas [318]. Assim, trabalhando com

nível de confiança 95% (Z = 1,96), encontramos como resultado a margem de erro

amostral de 4,8%.

Realizou-se, ainda, uma análise do viés dos não-respondentes através do teste de

comparação entre as características dos produtores respondentes e não respondentes. A

comparação das características de ambos os grupos avaliou a possível existência de

diferença significativa entre dados relativos ao porte e à distribuição dos municípios. O

comportamento de resposta dos dois grupos foi, então, comparado utilizando-se o teste t de

Student.

Os resultados obtidos pelo procedimento indicaram grande aderência entre os dados

da amostra e da população. O teste t indica não haver diferenças estatisticamente

significativas entre população e amostra, ou seja, a amostra é não-viesada e, segundo este

teste, representa adequadamente a população.
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O processamento dos dados da pesquisa foi realizado com o auxílio do software

estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Para ordenar as variáveis,

utilizou-se o comando “Rank Cases”. Os recursos do SPSS também foram utilizados para

os cálculos de estatística univariada e bivariada, bem como para a realização dos testes

estatísticos. A operacionalização das variáveis e o tratamento dos “missings” foram

realizados também com o uso do mesmo software [319, 320].

De acordo com Hair et al. [304], a escolha da técnica estatística adequada depende,

além dos objetivos da pesquisa, da avaliação de alguns fatores relacionados à amostra e ao

instrumento de pesquisa, quais sejam: o número de variáveis, a escala de mensuração, o

tamanho da amostra e as propriedades de distribuição das variáveis.

Portanto, julgou-se importante apresentar os critérios que levaram à escolha de

determinados procedimentos e métodos de análise de dados em detrimento de outros, bem

como os principais recursos utilizados na pesquisa para o teste das hipóteses formuladas.

No presente estudo, considerando o tipo de amostragem, avaliada a distribuição dos

dados de variáveis latentes e de seus indicadores e verificadas as violações de normalidade

e homogeneidade de variância (homoscedasticidade) que eles demonstram, com a

utilização do teste de Kolmogorov-Smirnov, optou-se pelo uso de estatística não

paramétrica. Tais recursos também possibilitam a verificação da validade das relações

entre as variáveis consideradas, através da análise das associações, bem como por meio de

testes estatísticos apropriados.

Os testes não-paramétricos não requerem a presunção de normalidade e outras

características em relação às variáveis de estudo, sendo também conhecidos como testes de

distribuição livre. Muitos destes testes são conhecidos como provas de ordenação,

utilizando ‘postos’ ou ‘posições’, permitindo uma medida de escala de valores. Outra

vantagem desses testes é sua aplicabilidade a pequenas amostras [321].
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As técnicas não paramétricas utilizadas no presente estudo foram os testes de

McNemar, medidas de associação de Spearman, testes de Kruskal-Wallis, testes de

Wilcoxon, testes de Kolgomorov-Smirnov, teste U de Mann-Whitney e testes de

contingência.

De acordo com Hair et al. [304], o teste de contingência ou de associação entre

variáveis nominais e/ou ordinais, verificando se há diferenças entre os grupos, ou seja, se

as respostas observadas seguem o padrão esperado, pode ser efetuado através de tabulação

cruzada com uso de análise da distribuição do qui-quadrado, que permite testar a

significância estatística entre as distribuições de freqüência dos grupos.

Dessa forma, utilizaram-se as tabelas de tabulação cruzadas associadas ao teste de

qui-quadrado para testar as hipóteses de independência entre variáveis, e em que nível de

significância ela pode ser demonstrada. Nos casos em que foi necessário avaliar a direção

da influência de uma variável ordinal sobre a outra utilizou-se adicionalmente o teste

Sommer’s D. O teste de Kruskal-Wallis é uma técnica não-paramétrica análoga à análise

de variância a um critério de variação, para “k” dados amostrais independentes. Os

resultados dessas análises estão apresentados na Seção 4.2.
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3.2 Análise da Viabilidade Técnica e Econômica

Como qualquer outro processamento do alimento, a irradiação acrescenta custos.

Os custos estimados de aplicação dessa tecnologia com o objetivo de desinfestação de

insetos são estimados entre 0,50 a 5,00 dólares por tonelada. Em contrapartida, a irradiação

traz também benefícios como menores perdas, ganhos de qualidade e, muitas vezes,

abertura de mercados com a melhoria dos alimentos [322]. A redução das perdas pode

isoladamente compensar os custos de tratamento.

Tornou-se necessário um estudo minucioso dos custos diretos e indiretos

envolvidos na instalação de uma planta de irradiação, bem como suas possíveis receitas,

considerando as possibilidades de quebra, custos de manutenção, adversidades de toda a

sorte, considerando que uma instalação desta natureza proporciona benefícios econômicos

agregados de longa duração, tendo em vista que o aproveitamento econômico da irradiação

de alimentos é crescente e promissora. Todos estes aspectos devem ser considerados numa

análise custo-benefício, determinando a viabilidade ou não desse investimento face às

alternativas de investimentos disponíveis, de acordo com o conceito econômico do custo

de oportunidade. Essa análise financeira foi realizada tendo por base critérios de

comparação da taxa interna de retorno desse investimento em relação à taxa de atratividade

do mercado nacional e internacional, associada aos aspectos de risco.

A análise da viabilidade técnica se baseou em pesquisa bibliográfica e entrevistas

com os pesquisadores. Os critérios de avaliação devem analisar necessariamente a

viabilidade técnica, a viabilidade econômica e a pertinência em relação à legislação e às

normas vigentes.

            O modelo teórico de avaliação econômica utilizado (taxa interna de retorno)

pertence ao grupo dos métodos que consideram a dimensão tempo na avaliação dos valores

monetários, sendo definido como a taxa de juros que torna o valor atual dos lucros do

projeto (compreende a inversão do capital em determinado empreendimento, com a

finalidade de obtenção de receitas [323]) igual a zero, o que faz com que o valor atribuído

às receitas futuras se iguale ao custo de investimento, isto é:
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onde p = taxa interna de retorno (TIR);

        L = fluxo anual do projeto e

        t  = tempo em anos.

Ao se analisar um projeto pelo método acima, o critério adotado é de que sua taxa

interna de retorno seja igual ou superior ao custo de oportunidade do capital para o

investidor.

Conceitualmente, a TIR representa exatamente a taxa de juros sobre o saldo do

capital implantado no projeto, durante sua vida útil, enquanto o capital inicial está sendo

recuperado [324].

A decisão sobre a avaliação de investimentos usando a TIR requer a determinação

da taxa mínima de atratividade ou custo real do capital para cada empresa. A comparação

dessa taxa mínima com a TIR calculada permite concluir sobre a viabilidade do projeto.

As análises de viabilidade econômica podem ainda ser realizadas por outros

processos, como Valor Presente Líquido (VPL), Tempo de Retorno do Investimento (‘Pay

Back’) ou pela Análise Custo Benefício, critérios utilizados por alguns autores

referenciados neste trabalho.

Adicionalmente, utilizou-se o software @RISK [325] de análise de riscos

econômicos em projetos de investimentos na condução da análise de sensibilidade. Esse

aplicativo realiza simulações com as oscilações das principais variáveis econômicas

envolvidas na análise, utilizando o método de Monte Carlo.
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CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo inicialmente apresenta uma breve análise de mercado sob os prismas

estrutural e conjuntural, seguida dos resultados das pesquisas qualitativa e quantitativa.

Sobre esse cenário, procura discutir seus resultados à luz do referencial teórico apresentado

no Capítulo 2, e ainda busca promover as análises técnicas e financeiras para avaliar a

pertinência e viabilidade do empreendimento.

Assim, por meio da apresentação dos resultados do presente trabalho e de sua

discussão tendo como referencial todo o arcabouço teórico relacionado com o tema, busca-

se a consecução dos objetivos propostos.
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4.1 Breve Análise do Mercado

Para fins de verificar as condições do mercado frutícola referentes a este trabalho,

esta Seção foi dividida em análise estrutural e análise conjuntural.

4.1.1 Análise Estrutural

A análise estrutural foi subdividida em três compartimentos: econômico, de

infra-estrutura e de gerenciamento.

4.1.1.1 Condições Econômicas

Verifica-se que aumentos de renda afetam significativamente o consumo de frutas.

Essa conclusão deriva de diversos estudos relacionados ao consumo de frutas, e pode ser

facilmente confirmada pela correlação entre renda e consumo.

A grande elasticidade preço-demanda existente para as frutas, as classificam, de

acordo com a teoria neoclássica de microeconomia, como bens supérfluos, o que

corresponde efetivamente ao comportamento da população brasileira, em que a fruta não é

parte da dieta básica da maioria da população [49].

No Brasil, a diferença de qualidade entre a fruta exportada e a dirigida para o

mercado doméstico é um problema que dificulta o aumento das exportações. Isso deriva do

grande salto tecnológico que a maioria dos produtores tem que dar para alcançar padrões

internacionais.

Outro problema é a entrada tardia de investimentos estrangeiros, devido à grande

instabilidade econômica pela qual o Brasil passou por décadas. Esses investimentos, em
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geral, trazem tecnologias e padrões internacionais de produção. A instabilidade econômica,

com as oscilações cambiais que a caracterizaram, desfavoreceram a produção frutífera

voltada à exportação, pois as incertezas no ambiente econômico conduziram a maioria dos

produtores a centrarem seu foco mais no mercado interno, menos volátil.

O sistema tributário nacional também prejudica o setor exportador como um todo.

A falta de iniciativa ou tímida iniciativa governamental para promover as frutas

brasileiras no exterior é outro fator responsável por nosso atraso tecnológico. No início da

década de oitenta, havia uma série de incentivos para os exportadores de frutas, como o

subsídio no frete (US$ 0,30 por quilo para o transporte aéreo e US$ 0,20 por quilo para o

marítimo), existência de financiamentos dos bancos oficiais a taxas inferiores às do

mercado, prêmios à exportação (creditados através da CACEX), além de campanhas de

divulgação das frutas brasileiras no exterior, como a campanha “Delícias do Brasil” que

contou com cerca de US$ 3 milhões [49]. A extinção desses incentivos representou um

fator inibidor dos investimentos voltados à qualidade das frutas produzidas no país.

O governo federal vem procurando oferecer aos produtores novos mecanismos de

fortalecimento tecnológico, buscando competitividade no mercado externo. O PROGEX

(Programa de Apoio Tecnológico às Exportações) é um programa interministerial entre o

Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior (Portaria Interministerial número 606, de 20 de setembro de 2005), que

apóia a adaptação de produtos voltados ao mercado externo quanto a:

• Melhoria da qualidade e do processo produtivo

• Atendimento às normas técnicas

• Redução de custos

• Design

• Embalagens

• Superação de barreiras técnicas
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Esse programa, em consonância com a APEX (Agência Brasileira de Promoção de

Exportações e Investimentos), utiliza recursos da FINEP (Financiadora de Estudos e

Projetos, vinculada ao MCT), e atua por meio de núcleos credenciados, entre eles o IPT

(Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e o ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos), em

São Paulo [16].

O Brasil apresenta vantagens comparativas em relação aos principais produtores

agrícolas do mundo, em termos de clima, áreas disponíveis, água, além de possuir um

acervo razoável de tecnologia.

4.1.1.2 Infra-Estrutura

É notório que a infra-estrutura representa um dos gargalos que obstruem o

desenvolvimento econômico brasileiro.

O deficiente sistema de transporte interno, problemas de armazenagem, portos

muito caros e ineficientes estão entre os pontos que depreciam nossa competitividade. Por

exemplo, estima-se custos portuários próximos a US$ 450 dólares por container (US$ 0,06

por quilo), muito superior aos padrões internacionais. Esses custos integram o chamado

‘Custo Brasil’, apontado por renomados economistas como freio para o crescimento

econômico nacional.

O transporte de frutas para países de nosso continente é feito geralmente por via

rodoviária. No entanto, outros modais são necessários para atingir os demais mercados. O

custo do transporte marítimo para a Europa é por volta de US$ 2.500 por container,

geralmente carregado com cerca de oito toneladas de frutas, o que corresponde a custo de

US$ 0,31 por quilo. No transporte aéreo, este custo é de US$ 1,76 por quilo para a Europa

e US$ 1,30 para os EUA. A esses valores, devem ser acrescidos os custos de preparação do

container e seu envio ao porto, próximos a US$ 0,50 por quilo [49].
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Assim, o custo marítimo total chega a US$ 0,87 por quilo (0,31 + 0,06 + 0,50) para

frutas destinadas ao mercado europeu. Para grande parte dos produtos agrícolas, esse custo

de transporte é superior ao próprio preço do bem exportado. O custo do transporte aéreo é

bastante superior. Não obstante, a maioria das exportações brasileiras de frutas frescas é

feita via aérea, devido à sua perecibilidade.

4.1.1.3 Gerenciamento

Ainda em termos estruturais, constata-se uma deficiência nos aspectos de recursos

humanos e gerenciamento, tanto em termos quantitativos como qualitativos. Há falta de

profissionalização em todas as etapas envolvidas: produção, pós-colheita e

comercialização.

A falta de planejamento dos setores é um sintoma visível dessa deficiência, com

problemas derivados do amadorismo, tais como a falta de padrões nos contratos (sobretudo

os de médio prazo), planejamento incipiente e ausência de regularidade na produção e

fornecimento. Verifica-se que trabalhos voltados à melhoria de desempenho setorial

ocorrem isoladamente, geralmente sem coordenação ou integração; o setor citrícola

destaca-se como uma exceção.
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4.1.2 Análise Conjuntural

As exportações brasileiras de frutas em geral são crescentes na última década,

contribuindo fortemente para os sucessivos bons resultados em nossa balança comercial.

Nesse período, essas exportações cresceram mais de 200%. No ano de 2004

aproximadamente 850 mil toneladas de frutas foram exportadas, gerando receitas

superiores a U$ 370 milhões. Banana, maçã, manga, limão e uva foram as principais frutas

exportadas, sendo o principal importador a Comunidade Européia, principalmente Reino

Unido, Holanda, Portugal e Espanha. Os EUA aparecem como segundo maior importador,

com destaque para mamão, manga e uva. Há uma previsão no mercado de cerca de 10% de

crescimento ao ano para as exportações de frutas.

Nesse ponto, é valioso observar o aumento de requisitos por parte dos

importadores, como as exigências européias Eurogap, que obrigam os produtores a um

conjunto de medidas de higiene das plantações e questões relacionadas com condições de

trabalho e aspectos sociais e ambientais; nos EUA, novas regulamentações de controle ao

bioterrorismo e o controle de insumos utilizados na agricultura são exemplos desses novos

requisitos. Essas exigências crescentes, associadas a programas de certificações,

rastreabilidade e segurança alimentar, por parte dos importadores funcionam como

barreiras à entrada de produtos brasileiros, conforme destacado na Seção 2.6. Estudo

publicado por Nassar [326], utilizando o modelo de equilíbrio baseado na elasticidade

preço-demanda, mostra que sem as barreiras de proteção, as importações dos EUA e

Europa, para os principais produtos agropecuários da pauta de exportação brasileira,

cresceriam respectivamente 94 e 55%.

O Brasil detém a terceira posição no ranking dos maiores exportadores mundiais de

produtos agroindustriais, atrás apenas de EUA e Europa, e apresenta, desde 2002, o maior

superávit comercial agroindustrial do mundo.
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As informações do USDA (2006) retratam a situação das exportações brasileiras de

frutas ‘in natura’, capitaneadas pela banana:

Tabela 23 - Exportações brasileiras de frutas, em toneladas

Fruta 2004 2005

Banana 188.087 212.176

Melão 142.587 179.831

Manga 111.037 113.758

Maçã 153.043 99.332

Uva 28.815 51.213

Limão 37.326 44.258

Mamão Papaya 35.930 38.757

Laranja 90.119 30.652

Melancia 16.143 22.531

Abacaxi 23.375 19.630

Tangerina 18.014 12.475

Outras 3.834 3.095

TOTAL 848.310 827.708

Fonte: USDA – Foreign Trade Department

Verifica-se na TAB. 23 concentração do volume exportado em poucos produtos,

embora especialistas apontem para aumento na diversificação de oferta de frutas brasileiras

exportáveis.

Na área técnica, o maior problema é desenvolver equipamentos e/ou tratamentos

que aumentem a vida útil do produto ‘in natura’. Este é um fator primordial para analisar a

participação do frete no custo final. O aumento da vida útil permitiria maior utilização da

via marítima, em substituição ao transporte aéreo, muito mais caro. Caso se desenvolvam

essas novas técnicas, a competitividade do produto brasileiro seria largamente

incrementada [49]. O empreendimento para irradiação de alimentos em análise talvez seja

exatamente o instrumento para a consecução deste desejado objetivo.
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As perdas, conforme apresentado na Seção 2.1.2.1.3, continuam sendo um grande

problema de nossa agricultura, devido aos problemas estruturais apresentados, mas

também por outros motivos de equacionamento menos complexo. A TAB. 24 mostra o

percentual de perdas das principais frutas exportadas pelo Brasil, onde notamos a

expressiva perda do setor bananicultor:

Tabela 24 – Estimativa de perdas de frutas selecionadas, Brasil, 2005

Frutas Perdas (%)

Abacaxi 30

Banana 40

Laranja 15

Limão 15

Melancia 20

Melão 20

Mamão 40

Manga 20

Tangerina 15

Uva 20

Fonte: Ministério da Agricultura

Analisando as perspectivas para os produtores brasileiros de banana, em 2007,

Ferraz e Lot [327] afirmam que só acreditam em horizonte favorável para os que produzem

bananas de qualidade superior, pois nesse segmento, os preços são mais elevados e há

possibilidade concreta de exportação. Os valores recebidos compensam os custos de

produzir frutas de qualidade, indicando que a atividade nestas condições apresenta boa

lucratividade.

Como indicado na Seção 2.1.1, há expressivo aumento de produção de banana nos

últimos anos na Índia, no Equador e nas Filipinas. Esse aumento, no entanto, é advindo

principalmente de aumentos de área e não de produtividade, o que pode representar fator

limitante a novas expansões nesses países.
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Caixeta Filho & Jank asseveram que, a curto prazo, a grande esperança para

incrementar as exportações de frutas no Brasil parece ser a adoção de técnicas de

irradiação, que asseguram um nível de qualidade adequado para o mercado externo. Os

autores argumentam a favor de campanhas de esclarecimento para evitar reações adversas

por parte dos consumidores, e lembram que 52 países assinaram um acordo em Genebra

comprometendo-se a não impor nenhuma barreira à importação de frutas irradiadas [49].

Publicação do Grupo Intergovernamental de Banana e Frutas Tropicais da FAO em

2004 mostra análises e projeções de mercado para 2010. Entre os resultados das projeções

está o aumento do consumo mundial de bananas em 28% até 2010, em comparação com os

volumes do período 1998-2000. Este expressivo aumento do consumo seria desigualmente

distribuído, com crescimento médio de 2% ao ano nos países desenvolvidos, e aumentos de

50% nos países árabes, 20% na Europa Oriental e 75% nos importantes mercados de

Rússia e China. Em relação aos países exportadores, o estudo indica maior potencial

àqueles com estrutura direcionada à exportação, tais como Equador e Filipinas. A

estimativa da FAO é que o patamar de preços não sofra grandes modificações neste

período [76].

As mudanças nos hábitos alimentares ocorridas nos últimos anos pressionam por

uma oferta de produtos que ofereçam requisitos de qualidade e segurança alimentar. A

crescente preocupação das pessoas em consumir alimentos minimamente processados e

orgânicos é acompanhada pela preocupação com a conservação destes alimentos durante a

armazenagem, pois eles não recebem tratamentos que poderiam protegê-los de infestações.

Nesses casos, a irradiação poderia ser forte aliada na busca desta proteção, sem que os

alimentos precisassem ser manuseados. A irradiação é um processo absolutamente limpo,

ou nas palavras do professor da USP Júlio Walder “só perde para o Sol”.

Ainda como aspecto conjuntural é importante ressaltar a evolução favorável que

ocorre no mundo em termos de aceitação e legislação concernentes à irradiação de

alimentos, conforme mostrado respectivamente nas Seções 2.5 e 2.6 deste trabalho.
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4.2  A Pesquisa

Conforme descrito no Capítulo 3, o levantamento de dados primários está subdivido

em duas partes:

- Entrevistas, que representa a etapa exploratória, por meio de pesquisa qualitativa;

- Pesquisa de campo, que representa a etapa descritiva, por meio de pesquisa

quantitativa.

4.2.1 Entrevistas

As entrevistas foram realizadas de fevereiro a julho de 2007 com quatorze

especialistas, de diversas áreas, assim divididas:

- irradiação de alimentos ( 3 )

- Vale do Ribeira ( 3 )

- gestão tecnológica ( 3 )

- bananicultura ( 3 )

- aspectos econômicos, legais e ambientais ( 2 )

Foram realizadas entrevistas em profundidade com duração variável, sendo que a

de menor duração demorou 35 minutos e a entrevista mais demorada 4 horas. O tempo

médio das entrevistas foi próximo de uma hora.

A análise qualitativa dos dados foi realizada por meio da técnica de análise de

conteúdo, sob uma perspectiva de análise semântica, conforme descrito no Capítulo 3.
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As entrevistas foram fundamentais para a compreensão de aspectos relevantes em

cada um dos temas abordados com os respectivos especialistas. O conteúdo das entrevistas

permeia todo o trabalho, pois suas informações alicerçaram boa parte das considerações

técnicas.

Propositalmente, foram procurados especialistas com visões diferenciadas na busca

de evitar viéses decorrentes do processo amostral. Essa observância, ademais, esposa a

idéia de igualdade e com ela se confunde. Esse procedimento se baseia na busca da

verdade por meio do princípio aristotélico de isonomia, que se traduz por tratar igualmente

os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Ou como

ministrava o brilhante jurista Rui Barbosa que “tratar com desigualdade a iguais, ou a

desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real”. Assim, a

amplitude de opiniões, mesmo que controversas e não convergentes sobre o mesmo tema,

contribui de forma muito importante para que o pesquisador possa formar suas convicções

tendo uma visão mais global e não alinhada.

Além da contribuição para a iluminação sobre os aspectos específicos de cada

entrevista, elas ainda serviram para aprimorar o instrumento de pesquisa quantitativo.
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4.2.2 Pesquisa de Campo

A pesquisa de campo foi realizada de julho a novembro de 2007, resultando em 57

entrevistas válidas. Os procedimentos de amostragem e validação dos resultados estão

apresentados no Capítulo 3.

O questionário foi elaborado com base nos objetivos deste trabalho (expostos na

Seção 1.2) e refinados após as entrevistas realizadas de fevereiro a julho de 2007. O

instrumento de questionário estruturado (APÊNDICE A) é composto por três blocos de

questões:

- identificação do produtor e da propriedade

- formas de produção e comercialização

- questões relacionadas com gestão tecnológica e com a irradiação de alimentos

A apresentação dos resultados e respectivas análises subseqüentes seguirão a

divisão por blocos de questões. As análises foram realizadas com o auxílio do pacote

estatístico SPSS.

4.2.2.1  Identificação do Produtor e da Propriedade

Tabela 25 – Gênero do respondente

Gênero Número de produtores Porcentagem

Masculino 52 91,23

Feminino 5 8,77

Como depreende-se da leitura da TAB. 25, a grande maioria dos respondentes

foi do sexo masculino. Essa predominância é característica da atividade, conforme

dados de diversas pesquisas constantes na revisão bibliográfica.
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Tabela 26 – Idade do respondente

Idade Número de produtores Porcentagem

Menos de 30 anos 6 10,53

30 a 40 anos 9 15,79

40 a 50 anos 13 22,81

50 a 60 anos 14 24,56

Acima de 60 anos 15 26,31

Pode-se afirmar que o perfil etário dos respondentes é envelhecido se

comparado com a distribuição de idades da população local. A média de idade foi de

49,93 anos, com desvio padrão 13,02 anos. Uma das explicações é que em grande parte

a bananicultura no Vale do Ribeira pode ser caracterizada como atividade familiar, e

mesmo que os filhos (ou outros parentes) participem da atividade, não são considerados

os principais gestores até que a passagem de comando seja feita, o que ocorre

geralmente quando os mais velhos não possuem mais capacidade de atuação.

Tabela 27 - Escolaridade

Escolaridade Número de produtores Porcentagem

Até 1º grau 17 29,82

2º grau 24 42,11

Superior 16 28,07

A escolaridade apontada na TAB. 27 é razoável para atividade agrícola. É

possível haver um pequeno viés nesta medida, se a suposição de que os mais

escolarizados têm mais disposição de responder pesquisa for verdadeira.

Foi realizado teste de contingência para verificar se há associação/dependência

entre as variáveis grau de instrução e idade. O coeficiente de contingência 0,57

confirma haver associação entre essas variáveis. De acordo com o teste Sommer’s D

verifica-se que as pessoas mais novas são mais escolarizadas que as demais na amostra.
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Tabela 28 – Função do respondente

Função Número de produtores Porcentagem

Proprietário 45 78,95

Administrador / Gerente 7 12,28

Engenheiro Agrônomo 3 5,26

Outros 2 3,51

A maioria dos entrevistados é composta de proprietários. Há alguma intersecção

entre as categorias, causando um sombreamento entre as opções. A prevalência de

opção foi para ‘proprietário’, mesmo quando a participação do respondente na

sociedade era minoritária. Assim, se o respondente, por exemplo, é engenheiro

agrônomo e proprietário, foi classificado apenas como proprietário.

O teste de contingência (C = 0,13) não indica associação desta variável com a

idade do respondente.

Tabela 29 – Mantém outra atividade comercial na propriedade ?

Outra atividade Número de produtores Porcentagem

Sim 12 21,05

Não 45 78,95

A grande maioria das propriedades é monocultora. Entre aquelas que têm outra

atividade, destacam-se a pecuária, apicultura e palmito pupunha.

Há relatos nas referências bibliográficas de consórcio da bananicultura associada a

outras culturas, notadamente na América Central. No Brasil, no entanto, esta prática é

incomum.
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Tabela 30 – Área cultivada de banana (em hectare)

Área Número de Unidades Porcentagem

Pequenas (abaixo de 10 ha) 29 50,88

Médias (10 a 50 ha) 23 40,35

Grandes (acima de 50 ha) 5 8,77

Esta variável foi utilizada como um dos elementos de estratificação da amostra,

procurando retratar, portanto, os dados encontrados na literatura, bem como no LUPA. A

fase de entrevistas qualitativas foi mais uma vez fundamental para auxiliar na

determinação dessa amostra. No entanto, os dados encontrados, em função das respostas

dos entrevistados, são ligeiramente diferentes dos encontrados na literatura, com os

resultados dessa pesquisa indicando parcela superior de propriedades pequenas.

Uma dúvida do respondente em relação a essa questão, não apontada no pré-teste,

ocorreu em seis entrevistas. Houve duas situações geradoras de dúvida: a primeira quando

o respondente era possuidor de apenas parcela da área de banana da propriedade; e a

segunda quando o mesmo possuía outras propriedades, ou seja, se deveria responder a área

total de banana que possuía ou apenas a da propriedade em questão. A resposta procurada

era sempre a área total de banana apenas da propriedade em questão.

Os testes de associação não indicaram dependência desta variável com gênero,

idade, função ou escolaridade.

Além da área cultivada com banana, foi também indagada a área da propriedade. O

tamanho da propriedade não se demonstrou uma variável relevante, pois a grande maioria

das propriedades é monocultora, como se verifica pelos dados apresentados na TAB. 29.

Geralmente, as maiores propriedades são aquelas em que, além da bananicultura, se

desenvolve atividade pecuária, que é predominantemente extensiva na região.
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Tabela 31 – Residência do proprietário

Residência do proprietário Número de produtores Porcentagem

Na propriedade 23 40,35

No município 27 47,37

Fora do município 7 12,28

Em relação à residência do proprietário, verifica-se grande associação (C = 0, 70)

com o porte das propriedades, indicando que os pequenos produtores têm uma tendência

muito mais forte de residir na propriedade, os médios de residir na cidade e os grandes,

muitas vezes, em outros municípios.

Esta variável também está associada às variáveis idade, escolaridade, mas não com

a variável gênero. A maior escolaridade e a menor idade estão associadas com residir fora

da propriedade.

Tabela 32 – Variedade de banana produzida

Variedade Número de produtores Porcentagem

Nanica 20 35,09

Prata 4 7,02

Nanica e Prata 18 31,58

Outras 15 26,31

O resultado da pergunta da variedade de banana não coincide com os resultados

de outras pesquisas realizadas no Vale do Ribeira. Pesquisas citadas na Seção 2.1

indicavam aproximadamente 60% de produtores de banana ‘Nanica’ e 40% de ‘Prata’,

mas os números desta pesquisa mostram uma predominância mais acentuada da

variedade ‘Nanica’, presente nas alternativas ‘Nanica’, ‘Nanica’ e ‘Prata’, e também na

alternativa ‘outras’, em que está presente a variedade ‘Nanicão’ e mesmo a ‘Nanica’

aparece em produção conjunta com outras variedades. Assim, a proporção de

propriedades que têm ‘Nanica’ ultrapassa os 70% na amostra selecionada.
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O teste U de Mann-Whitney foi usado para verificar se há diferença

significativa entre os portes das propriedades, contrastando aquelas que cultivam

apenas as variedades ‘Nanica’ ou ‘Prata’. De acordo com o Valor Crítico de U na prova

de Mann-Whitney, pode-se afirmar, com 95% de confiança, que as propriedades onde

se cultiva a variedade ‘Nanica’ são maiores que as cultivam ‘Prata’.

Tabela 33 - Tempo desta atividade na propriedade

Tempo Número de produtores Porcentagem

Menos de 5 anos 5 8,77

De 5 a 10 anos 8 14,04

Mais de 10 anos 44 77,19

A presença da bananicultura no Vale do Ribeira, conforme relatado na Seção

2.1, remonta há mais de 20 anos, o que é convergente com os dados deste

levantamento, em que mais de 75% dos entrevistados afirmam ter a atividade naquela

propriedade há mais de dez anos. Os casos de atividade mais recente (menos de 10

anos) são, em geral, decorrência da mudança de titularidade da propriedade.

Um resultado que já era esperado foi verificado pelo coeficiente de correlação

de Pearson: a elevada correlação entre a idade do respondente e o tempo de presença da

cultura na propriedade. Vários entrevistados relataram que a atividade havia sido

iniciada por seus antepassados.

O coeficiente de correlação de Spearman deve ser utilizado para verificar a

associação entre variáveis ordinais [328]. Assim, este coeficiente foi determinado para

averiguar a associação entre as variáveis ‘porte’ e ‘tempo de atividade’. O coeficiente

de Spearman exprimiu associação moderada entre as variáveis, indicando tendência de

quanto maior o tempo da atividade, maior seja o porte da propriedade.
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Tabela 34 – Distribuição da amostra por município

Município Número de produtores Porcentagem

Barra do Turvo 4 7,02

Cajati 6 10,53

Cananéia 1 1,75

Eldorado 5 8,77

Iguape 3 5,27

Ilha Comprida 0 0,00

Iporanga 2 3,51

Itariri 5 8,77

Jacupiranga 4 7,02

Juquiá 5 8,77

Miracatu 5 8,77

Pariquera-Açú 1 1,75

Pedro de Toledo 5 8,77

Registro 5 8,77

Sete Barras 6 10,53

A distribuição da amostra nos quinze municípios que compõem o EDR de

Registro procura representar a distribuição do número de unidades produtoras de

banana da região, de acordo com os dados do LUPA e das informações obtidas nas

entrevistas.
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4.2.2.2 Formas de Produção e Comercialização

Tabela 35 – Utilização de recursos de informática na produção e comercialização

Intensidade de uso Número de unidades Porcentagem

Nenhuma 14 24,56

Pouca 19 33,33

Média 16 28,07

Alta 8 14,04

A utilização de recursos de informática é baixa, aquém do desejável para o bom

desenvolvimento das atividades rurais, em que a integração e o sistema de informações são

cada dia mais importantes.

Apesar de tímidos, esses resultados sinalizam um avanço em relação aos dados de

Francisco & Pino [329], referentes a pesquisa realizada com produtores agrícolas paulistas

em 2003, sobre o uso da internet como ferramenta gerencial. Este avanço é certamente

derivado do lapso de tempo entre as pesquisas (cerca de quatro anos), período em que o

uso dos computadores cresceu de forma generalizada em nossa sociedade. Esta pesquisa

indicava que 10,2% dos produtores costumavam acessar a internet para cuidar de seus

negócios e 17,0% pretendiam fazê-lo no futuro. A mesma pesquisa indicava que a

probabilidade de adotar essa tecnologia era maior nas unidades de caráter empresarial que

nas familiares; em unidades de maior nível tecnológico; por produtores mais jovens, com

nível educacional mais alto; por aqueles que residem fora da unidade produtora; por

membros de cooperativas; por aqueles que pretender expandir suas atividades nos

próximos cinco anos.

Procuramos testar a validade destas hipóteses para a amostra em estudo, e foi

verificada convergência de resultados em relação às associações do uso de informática com

todas as variáveis testadas: idade, grau tecnológico, escolaridade e local de residência do

produtor.
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Foi realizado um teste estatístico não-paramétrico de Wilcoxon buscando

confrontar os resultados desta pesquisa com os dados do citado artigo de Francisco & Pino.

Utilizando nível de significância 5%, podemos atestar o aumento de utilização da internet

no período entre as duas pesquisas em análise neste teste.

Tabela 36 – Comportamento em relação à exportação

Sobre exportação Número de produtores Porcentagem

Já exporta 4 7,02

Pretende exportar 31 54,38

Prefere permanecer apenas

com o mercado interno

13 22,81

Não tem preferência 9 15,79

Nota-se que é pequena a parcela de produtores envolvidos atualmente com a

exportação, mais devido a dificuldades de conseguir exportar do que por não ter interesse.

Esse expressivo grupo que gostaria de exportar, mas não tem acesso a esses mercados,

geralmente por falta de qualidade da banana, poderia ser diretamente beneficiado pela

implantação de um irradiador de alimentos na região.

Tabela 37 – Pretende permanecer na atividade

Propensão a permanecer Número de produtores Porcentagem

Sim 54 94,74

Não 1 1,75

Talvez 2 3,51

Apesar das dificuldades relatadas pelos produtores, principalmente com a

inconstância dos preços, quase a totalidade dos respondentes pretende permanecer na

atividade, seja por estar satisfeito, seja por falta de opções mais atrativas.
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Tabela 38 – Número de empregados por propriedade

Número de empregados Número de produtores Porcentagem

até 10 19 38,77

entre 10 e 20 21 42,86

entre 20 e 50 7 14,29

acima de 50 2 4,08

Percebeu-se um certo desconforto de alguns produtores para responder essa

questão, talvez por se tratar de unidades com vínculo empregatício frágil ou por haver

certa periodicidade no número total de empregados, natural dos sistemas agrícolas. É a

questão em que houve mais casos de “missings” (8 não responderam).

O coeficiente de correlação para variáveis ordinais de Spearman foi calculado

para determinar se há vínculo entre o ‘número de empregados’ e as variáveis ‘porte’,

‘tempo de atividade’ e ‘grau de informatização’. Todos os cálculos deste coeficiente

indicam forte correlação entre o número de empregados com as três variáveis

estudadas, mostrando que a quantidade de empregados está positivamente

correlacionada com o porte, o tempo de atividade e o grau de informatização das

propriedades bananicultoras do Vale do Ribeira.

Tabela 39 – Formas de comercialização

Canais de comercialização Número de produtores Porcentagem

Intermediários 27 47,37

Direto ao atacadista/varejista 12 21,05

Direto ao consumidor 3 5,26

Outros ou misto 15 26,32

O canal de venda mais utilizado pelos produtores entrevistados é por meio de

intermediários. Há associação entre essa variável e o porte dos produtores, sendo o

coeficiente de contingência entre essas variáveis igual a 0,48.
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Quando a venda é feita diretamente para as grandes redes supermercadistas, a

relação de forças entre produtores e compradores é desigual, devido ao enorme volume

dos grandes atacadistas e redes supermercadistas, que têm condições de impor preços e

aspectos comerciais.

O resultado da TAB. 39 em relação às vendas diretas ao consumidor é próximo

dos resultados apresentados na Seção 2.1.

4.2.2.3 Questões de Gestão Tecnológica e Irradiação de Alimentos

Tabela 40 - Posicionamento tecnológico em relação a seus competidores

Posição Número de produtores Porcentagem

Muito menos avançada 2 5,55

Menos avançada 6 9,26

No mesmo patamar 17 31,48

Mais avançada 20 37,04

Muito mais avançada 9 16,67

Mais uma questão em que os entrevistados não responderam com naturalidade,

muitos afirmando desconhecer os demais produtores em relação ao posicionamento

tecnológico. Convidados, ainda assim, a exprimir sua opinião, apenas três não

responderam.

Se a amostra é realmente representativa, a distribuição deveria apresentar forma

simétrica; porém, notamos que a assimetria em direção a manifestação de estarem em

patamar mais avançado tecnologicamente advém, provavelmente, de um viés de

valorização das técnicas empregadas em suas respectivas propriedades em detrimento

de outras técnicas.
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Tabela 41 – Opinião em relação à importância da Gestão Tecnológica sobre a atividade

Acredita ? Número de produtores Porcentagem

Sim 54 94,74

Não 2 3,51

Não sabe 1 1,75

É quase unânime a manifestação favorável à importância da gestão tecnológica

sobre os resultados e a evolução do empreendimento. Este posicionamento dos produtores

não se coaduna com a prática agrícola regional, em que a inserção tecnológica é muito

fraca. Verifica-se, no entanto, movimentos por parte dos agricultores de procurar

melhoramentos por meio da Assessoria Técnica da Casa da Agricultura de cada município,

da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) ou por meio de entidades ligadas

ao apoio técnico e gerencial dos produtores, como a UNESP, o Sebrae e a unidade da

APTA especializada em bananicultura.

Buscando esmiuçar esse quesito, e em atendimento a um dos objetivos do presente

trabalho, os entrevistados foram convidados a avaliar alguns aspectos relacionados com a

gestão tecnológica que podem ser relevantes para a atividade.

A TAB. 42 apresenta as respostas dos entrevistados em relação a oito questões,

utilizando a escala de Likert de cinco pontos, transformada em notas de 1 a 5, buscando

estabelecer uma relação quantitativa, com métrica fixa, à variável qualitativa solicitada aos

respondentes:

Nota 5 – Muito importante

Nota 4 – Importante

Nota 3 – Importância moderada

Nota 2 – Pouco importante

Nota 1 – Sem importância
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Os entrevistados atribuíram tais avaliações para a pergunta “Qual a importância

deste quesito para o bom desempenho de sua atividade?” Para essa questão foram

apresentados aos entrevistados oito quesitos a serem avaliados:

Questão 1 – capacitação de funcionários

Questão 2 – compra de novos equipamentos e ferramentaria

Questão 3 – alterações na gestão organizacional

Questão 4 – investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D&I)

Questão 5 – alterações nas estratégias de negócio, com ênfase em marketing

Questão 6 – sistema de logística e distribuição

Questão 7 – cooperação tecnológica com as empresas do setor e fornecedores

Questão 8 – parcerias com instituições de pesquisa / Universidades

Tabela 42 – Quadro de respostas das Questões 1 a 8

Nota 5 Nota 4 Nota 3 Nota 2 Nota 1 Média DPadrão

Questão 1 16 21 10 7 3 3,70 1,16

Questão 2 14 20 17 6 0 3,74 0,95

Questão 3 5 12 19 14 7 2,89 1,14

Questão 4 4 10 22 18 3 2,89 0,99

Questão 5 8 13 14 10 12 2,91 1,35

Questão 6 2 9 12 14 20 2,28 1,21

Questão 7 9 12 14 10 12 2,93 1,37

Questão 8 11 13 12 11 10 3,07 1,39

As notas mais elevadas denotam os quesitos avaliados como mais importantes pelos

entrevistados. Nesse sentido, as questões 1 e 2 se destacam das demais em termos de

avaliação, segundo a percepção da amostra. Ainda no mesmo sentido, a questão 6 indica o

quesito indicado como o que possui menor relevância em relação ao bom desempenho da

atividade.
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O teste de Kruskal-Wallis (análise de variância a um fator) com nível de

significância 95% não indica diferenças significativas entre as avaliações dos quesitos

consultados. Apesar das variações nas distribuições das avaliações dos diversos quesitos, a

concentração nas avaliações centrais para a grande maioria dos quesitos, reduz o impacto

das diferentes percepções. Para a amostra selecionada, as diferenças de médias, e

principalmente de desvios padrões, não são muito acentuadas.

Utilizando a escala de diferencial semântico de Osgood, os entrevistados foram

instados a se posicionar frente a uma escala bietápica de quatro pontos em relação a opções

antagônicas, cujos resultados estão na TAB. 43:

Tabela 43 – Respostas de quesitos selecionados, pela escala de diferencial semântico

Especialização

de produto
36,84 % 15,79 % 21,05 % 26,32 % Diversificação

Priorizar

mercado interno
40,35 % 21,05 % 12,28 % 26,32 %

Priorizar

mercado externo

Recursos

próprios
50,88 % 28,07% 8,77 % 12,28 % Financiamento

Manter padrões

tradicionais
12,28 % 19,30 % 33,33 % 35,09 %

Novas

tecnologias

O teste de Kruskal-Wallis foi novamente realizado com nível de significância 95%,

desta vez indicando haver diferença significativa entre as avaliações dos quesitos. O teste

de comparações múltiplas de Bonferoni foi aplicado, indicando que as respostas da

variável ‘manter padrões / novas tecnologias’ são estatisticamente distanciadas das demais.

Conforme expresso pelo teste estatístico, a avaliação do quesito em relação ao

avanço tecnológico o distinguiu dos demais. Porém, diferentemente dos dados da TAB. 42

que mostravam concentração das respostas nas avaliações mais ao centro, essa TAB. 43

apresenta resultados mais extremos, com clara escolha por parte dos entrevistados por um

dos dois pólos de contraste.
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A seguir são apresentados os resultados das questões relacionadas com a irradiação

de alimentos.

Tabela 44 - A irradiação é um método de conservação de alimentos. Você conhece?

Conhece ? Número de produtores Porcentagem

Sim 11 19,30

Não 28 49,12

Um pouco 18 31,58

Em concordância com os resultados da revisão bibliográfica, a tecnologia de

irradiação de alimentos é uma grande desconhecida para boa parte das pessoas. O

desconhecimento do processo, próximo de 50%, era um resultado esperado e coerente

com demais levantamentos correlatos.

Tabela 45 - Você consumiria alimentos irradiados?

Consumo ? Número de produtores Porcentagem

Sim 32 56,14

Não 14 24,56

Depende 11 19,30

A parcela de produtores dispostos a consumir alimentos submetidos à irradiação é

bem maior que aqueles que conhecem a técnica. Este é um bom índice de receptividade.

Na tabulação cruzada entre os dados das TAB. 44 e 45, temos como resultado que

mais de 90% dos que afirmaram conhecer a técnica consumiriam alimentos com essas

características.
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Tabela 46 – Acredita que o uso da irradiação pode contribuir com a atividade ?

Acredita ? Número de produtores Porcentagem

Sim 29 49,12

Não 5 8,77

Não sabe 23 42,11

Os entrevistados apresentam boas perspectivas em relação à técnica, mesmo

com baixo conhecimento sobre ela.

A percepção dos entrevistados em relação ao potencial de utilização da

irradiação de alimentos no Vale do Ribeira foi indagada inicialmente, e novamente

após uma breve apresentação de dados referente à técnica, utilizando uma variável

dicotômica, obtendo 34 respostas válidas:

Tabela 47 – Quadro de respostas dicotômicas de aceitação

Antes

favorável desfavorável

favorável 17 13

Depois desfavorável 0 4

Os resultados indicam uma migração de posições desfavoráveis na direção da

posição favorável após a apresentação de informações sobre a irradiação de alimentos.

A análise estatística deste resultado foi realizada por meio do teste não-

paramétrico de McNemar, indicando de forma estatisticamente significativa, com nível

de significância 5%, que houve mudança de opiniões na direção do favorecimento ao

uso da irradiação, após a exposição de informações a respeito do tema.
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Tabela 48 - Se a irradiação apresentasse resultados econômicos positivos, usaria a
irradiação para seus produtos, caso um irradiador viesse a ser instalado na região?

Usaria ? Número de produtores Porcentagem

Sim 39 68,42

Não 3 5,26

Depende 15 26,32

As respostas a essa questão são muito importantes na avaliação da

potencialidade de uso de um eventual irradiador de alimentos no Vale do Ribeira. Na

apresentação desta pergunta não se tratou de custos e outras variáveis que certamente

afetariam as respostas, mas pode-se perceber a disposição da maioria dos entrevistados

em utilizar o equipamento, desde que se demonstre vantajoso e confiável.

O coeficiente de contingência foi calculado para aferir a associação desta

importante variável com diversas outras do questionário. Algumas das indicações dos

testes de contingência:

- não há relação com o gênero nem com a idade do respondente

- os mais escolarizados são mais propensos a utilização

- os respondentes de propriedades com maior área usariam mais a técnica

- a residência na propriedade está associada à menor utilização

- não houve resultados significativos para a variedade plantada

- não houve resultados significativos para o tempo de instalação da atividade

- forte influência positiva do grau de informatização

- os que exportam e que pretendem exportar são mais propensos à utilização

- os que dão maior importância à tecnologia apresentam maior propensão

Estes resultados são animadores, pois os segmentos mais inclinados a utilizar a

irradiação de alimentos coincidem com os grupos de interesse do projeto, tais como os

exportadores, os que acreditam na importância dos avanços tecnológicos, os mais

escolarizados (grupo crescente) e os maiores produtores.



215

4.3 Viabilidade Técnica e Econômica

O atual governador de Pernambuco Eduardo Campos, em 2003, quando ocupava o

cargo de Ministro da Ciência e Tecnologia, assinou convênio com a FINEP, a CNEN e a

Associação dos Exportadores e Derivados do Vale do São Francisco (Valexport) para

analisar proposta da instalação de um irradiador de frutas na região. O então ministro

afirmou “A decisão do MCT em apoiar a instalação de um irradiador de frutas no Vale do

São Francisco comprova como a ciência e a tecnologia podem contribuir para o

desenvolvimento nacional e a geração de emprego e renda”. Os produtores locais indicam

a tecnologia como uma tendência mundial da fruticultura [20].

O Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) realiza pesquisas com

alimentos irradiados relacionadas com o desenvolvimento de ração para náufragos,

armazenadas em botes salva-vidas e rações para o Corpo de Fuzileiros Navais e para

navios e submarinos em combate ou embarcações que tenham que permanecer no mar por

longos períodos.

Em 2004, militares vinculados ao Centro de Ciência e Tecnologia do Exército,

propuseram ao Ministério do Desenvolvimento Social a aplicação da tecnologia de

irradiação de alimentos para ser utilizada no Programa Fome Zero, na busca de evitar o

desperdício e conservar os alimentos doados, com a formação de estoques com maior vida

útil [330].

Iniciativas como a do MCT, da Marinha e do Exército, ao lado da formação de um

Grupo Técnico do Ministério da Agricultura em 1999 para avaliar a irradiação de

alimentos, representam um conjunto de movimentos que demonstram interesse crescente

por essa tecnologia, no Brasil e no mundo, tanto para projetos públicos como para projetos

privados.
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O custo de um irradiador é muito variável, com grande amplitude de custos de

instalação, segundo seu propósito e porte. Para alguns autores, o custo de um irradiador de

alimentos oscila entre um e três milhões de dólares [331]. Este custo é comparável a

instalações de outras formas de processar alimentos [272]. Uma instalação de

processamento a altas temperaturas, para pasteurizar leite, sucos e outros líquidos custa

aproximadamente dois milhões de dólares. Uma instalação pequena para vapor/calor para a

desinfestação de frutas custa cerca de um milhão de dólares [20].

Outros autores indicam valores mais elevados para a instalação de uma planta de

irradiação, apontando serem necessários recursos entre três e cinco milhões de dólares

americanos, dependendo de seu tamanho e de sua capacidade de processamento, além de

outros fatores [7]. É claro que esse custo de instalação deve ser diluído através dos ganhos

dos alimentos processados, sendo que é necessária uma quantidade de processamento que

torne economicamente viável a instalação de um projeto desta grandeza.

Para otimizar uma planta industrial, auferindo o máximo rendimento técnico e

econômico, é necessária a delimitação de suas dimensões e funções, para atendimento de

demandas especificadas. Sendo o irradiador proposto para irradiação de alimentos, e diante

das condições de contorno regionais e relativas aos produtos, já descritas nesse trabalho,

propomos um equipamento com dose máxima de 10 kGy, suficiente para as finalidades

propostas de redução de carga fúngica e bacteriana, ao lado do retardo no amadurecimento.

A Unesco está disposta a financiar o projeto de adoção de irradiadores de alimentos

no país, de valores entre US$ 3 a 5 milhões. Estes equipamentos teriam capacidade para

processar até 50 toneladas de alimentos por dia. Militares envolvidos com projetos desta

natureza sugerem que a irradiação comece por alimentos da cesta básica [330].

A seguir estão apresentadas separadamente as análises de viabilidade técnica e

econômica.
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4.3.1 Análise de Viabilidade Técnica

Fartos estudos nos últimos cinqüenta anos, amparados por órgãos

reconhecidamente capacitados, como a OMS, FAO, AIEA, além de grande quantidade de

trabalhos científicos desenvolvidos em Universidades e em Instituições de Pesquisa,

comprovam a viabilidade técnica e a segurança do processo de irradiação de alimentos.

Conforme exposto na Seção 2.2 a irradiação deve ser estudada para cada alimento

e, muitas vezes, para diversas situações para o mesmo alimento. Desse conhecimento

deriva a cognição dos princípios teóricos que norteiam as análises conduzidas pelo mundo

todo sobre a aplicação desta tecnologia.

A irradiação de frutas é realizada em um número grande e crescente de países:

África do Sul, Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Austrália, Bangladesh, Bélgica,

República Checa, Chile, China, Coréia do Sul, Costa Rica, Croácia, Cuba, Estados Unidos,

Filipinas, Gana, Índia, Israel, Líbia, México, Nova Zelândia, Peru, Polônia, Síria,

Tailândia, Turquia e Vietnã [332].

Especificamente em relação à irradiação de bananas, os resultados das pesquisas

realizadas não são todos convergentes. Eles se diferenciam em relação à variedade de

banana, ao estádio de maturação, doses aplicadas, taxas de dose e demais variáveis, o que

impede que seus resultados sejam completamente comparáveis. Por exemplo, os resultados

apresentados na Seção 2.2.2 mostram resultados mais favoráveis à irradiação de banana

‘Nanica’ do que da variedade ‘Prata’. Contudo, a grande maioria das pesquisas indica

resultados bastante otimistas em relação à irradiação de bananas. Ademais, ela já é

utilizada há vários anos na África do Sul, no Hawai e nos países asiáticos. Conquanto os

resultados sejam predominantemente favoráveis, é conveniente, no estudo em questão, a

realização de mais pesquisas utilizando especificamente os produtos do Vale do Ribeira.

A expansão das instalações para irradiar alimentos parece um processo inexorável,

ocorrendo ainda vagarosamente, mas podendo, em breve, ter seu processo acelerado,

mediante a competitividade que aplaca a economia globalizada. Essa vagarosa velocidade
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de instalação é devida à aplicação do princípio da precaução, que enuncia a prudência em

relação a diversas novas tecnologias, como a irradiação de alimentos e os alimentos

transgênicos, por exemplo.

Essas novas tecnologias se tornam necessárias e aceitas tanto pela comunidade

científica como pela sociedade em geral. Os alimentos transgênicos já não despertam a ira

dos ambientalistas: “Eles estão aqui para ficar”, disse Achim Steiner, diretor executivo do

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). O cenário de escassez da

água, segundo ele, abre espaço para novas tecnologias capazes de produzir alimentos

adaptados à nova realidade [333].

A irradiação de alimentos é cada vez mais aceita e menos criticada tecnicamente.

Os questionamentos que se apresentaram a essa tecnologia vem sendo respondidos de

forma satisfatória pela comunidade científica.

Nos EUA, a expansão deste processo é bem visível, conforme relatado no Capítulo

2, com a instalação de unidades de irradiação de alimentos na Flórida e no Hawai, além de

diversos outros projetos em andamento, com apoio da comunidade científica e endosso dos

órgãos governamentais que tratam do assunto, inclusive com materialização deste apoio

por meio de mecanismos legislativos que favoreçam o processo.

Alguns países europeus fizeram grandes progressos com irradiação de alimentos e

os produzem a nível nacional (Bélgica 6.613 toneladas, França 5.129 toneladas, Holanda

7.114 toneladas, Itália e Reino Unido, números de 2002). Entre os produtos estão frutas,

verduras, frango e frutos do mar. Em nível comunitário europeu, são permitidos alimentos

irradiados de uma lista restrita, englobando ainda poucos produtos como ervas aromáticas,

especiarias, condimentos vegetais e certos alimentos muito pobre em lipídeos. A

continuação das aprovações permanece pendente em análise pelo Comitê Científico de

Alimentos da Comissão Européia. Há um parque instalado de irradiadores, sendo utilizado

para irradiações para esterilização de equipamentos médicos e outras finalidades, mas que

pode ser utilizado assim que decisões favoráveis forem tomadas a nível comunitário.
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Em outros países a irradiação avança mais rapidamente, como na Rússia, China e

outros países asiáticos.

Assim, a viabilidade técnica está amparada por este conjunto de estudos

conclusivos, respaldados pela Academia e pelos órgãos competentes das Nações Unidas. O

passo que ainda falta na direção de uma expansão mais acelerada desta indústria depende

da aceitação dos consumidores e da viabilidade econômico-financeira do investimento.
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4.3.2 Análise de Viabilidade Econômica

A análise custo-benefício tem suas raízes no trabalho do economista francês

Dupuit, em 1844 [324]. Mais tarde, em 1936, em atendimento a um requerimento legal

do governo federal americano, a análise de custo-benefício foi implantada para projetos

de recursos hídricos [334]. A partir da década de 1950, o uso desta técnica se

popularizou em todo o mundo, sob o conceito da eficiência alocativa, com ênfase na

dicotomia existente entre eficiência e equidade.

A regra formal da viabilidade na análise custo (C) - benefício (B) pode ser descrita

de forma sucinta por:

B – C > 0

Pearce [335] propõe a inserção da variável ambiental, considerando que os custos

ambientais (A) devam ser considerados na análise:

B – C – A > 0

O conceito proposto por Pearce apresenta dificuldades operacionais, pois os custos

ambientais podem ser arbitrados de forma subjetiva, uma vez que sua valoração em termos

econômicos não é claramente estabelecida. Por esta razão, esses custos não são usualmente

utilizados diretamente, mas devem ser levados em conta no momento da decisão.

A análise custo-benefício pode ser feita através de diversos indicadores, como

Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno.

Para fins de análise econômica, o termo custo traduz a compensação que os

proprietários dos fatores de produção, utilizados por uma empresa para produzir

determinado bem ou serviço, devem receber para que continuem fornecendo esses fatores

ao sistema [336]. Os custos são classificados em fixos, que não se alteram com a

quantidade produzida, e variáveis, que dependem do nível de produção.
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A depreciação é o custo necessário para substituir os bens de capital de longa

duração, quando estes perdem sua vida útil, em decorrência do desgaste físico ou valor que

perdem com o passar dos anos, devido às inovações tecnológicas e/ou à capacidade de

gerar receitas [337].

A eficiência na alocação de recursos produtivos constitui um objetivo natural da

racionalidade econômica.

A atividade agrícola pode ser afetada por um grande número de variáveis sob as

quais o produtor não tem controle, derivadas de oscilações ambientais, elevando os graus

de risco e incerteza. O risco econômico do mercado, causado por variações nos preços dos

produtos e/ou dos insumos é outra variável a ser considerada.

Análises empíricas mostraram que a taxa de juros de 5% é adequada para análises

de viabilidade econômica de estudos de longo prazo [338].

Na presente Seção procura-se apresentar resultados de sete análises de viabilidade

econômica pertinentes a esse trabalho realizados por outros autores, bem como estão

apresentados os cálculos para alguns cenários propostos.

Caso 1 - A CNEN, em conjunto com o Instituto Biológico e com o ITAL,

conduziram pesquisas durante a década de 1980 sobre a potencialidade da instalação de

irradiadores de alimentos em diversas regiões brasileiras, como a Amazônia Legal e o Vale

do São Francisco.

O irradiador proposto neste estudo da CNEN custaria 1,2 milhão de dólares, sendo

US$ 500 mil para o irradiador, US$ 300 mil para a blindagem biológica e US$ 400 mil

para o Cobalto 60 (200.000 Curies ou 7,4 PBq), com as seguintes características:

• Dose mínima: 0,3 kGy

• Capacidade da máquina (A): 12,5 t/h

• Funcionamento (B): 16 h/dia  x  6 dias/semana  x  48 semanas/ano

• Capacidade de processamento = (A) x (B) = 57.600 ton /ano
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As despesas de operação totais seriam de US$ 230.000 por ano, sendo:

• Amortização de 10% do capital – US$ 120.000

• Recarregamento do Cobalto - US$ 50.000 por ano

• Infra-estrutura - US$ 10.000

• Gerenciamento e pessoal - US$ 50.000

O estudo apontava para um acréscimo de valor ao produto de quatro dólares por

tonelada irradiada.

Como resultado final deste estudo de viabilidade conduzido pela CNEN, foi

encontrado grande potencial de aplicação da irradiação de frutas. No entanto, esses estudos

não resultaram na instalação subseqüente dos referidos irradiadores, sobretudo porque a

legislação da época era muito mais restritiva que a atual.

Caso 2 - Outro estudo realizado no Brasil sob a coordenação da FAO e da AIEA,

em 1996, avaliou a viabilidade técnica e econômica da instalação de um irradiador de

alimentos no estado de São Paulo [9]. Mesmo utilizando valores conservadores de

demanda esperada, o estudo apresentou resultados muito favoráveis, com taxa interna de

retorno estimada em 20% ao ano, e tempo de retorno do investimento previsto em sete

anos. O Valor Presente Líquido da instalação seria de 3,5 milhões de dólares no horizonte

de análise de dez anos, e o retorno sobre as vendas no sexto ano seria de 67%. Análises de

sensibilidade mostraram que mesmo nos cenários mais pessimistas o projeto ainda seria

rentável.

No referido estudo, avaliou-se a aceitação do consumidor, mostrando um cenário

em que pequena parcela da população e dos empresários e mesmo do governo tinham

informações a respeito do potencial da irradiação de alimentos, e recomendava campanhas

de massificação da informação.
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Analisando o potencial de diversas regiões paulistas, o estudo apontou o eixo São

Paulo-Campinas (Vinhedo ou Jundiaí) como o mais apropriado, pela grande produção de

frutas e potencial logístico.

Foi realizado estudo das possibilidades de irradiação de vários produtos, como

cebolas, batatas, mangas, mamão Papaia, banana, morango, maçã, tomate, café, feijão, alho

e mais uma dezena de produtos. Especificamente em relação à banana, o estudo aponta

para grande potencial de aumento de exportações das bananas irradiadas. Com base na

análise das demandas e nos tipos de produtos com possibilidades de irradiação em São

Paulo, os autores concluíram que o melhor modelo seria um irradiador de grande porte

com Cobalto 60, embora tenham empreendido estudos sobre modelos de aceleradores de

elétrons e aparelhos de raios X.

Para minimizar os custos, propõem um irradiador inicialmente com 150.000 Ci

(5,55 PBq),  com capacidade para expansão até 300.000 Ci (11,1 PBq). O modelo proposto

foi o Nordion JS-9.000 Pallet Conveyor. O investimento total estimado foi de US$ 5,09

milhões, com custo operacional anual de US$ 2,18 milhões (custo por quilo de 2,7

centavos de dólar). Para os cálculos de custo e receita, foi feita a suposição de trabalho

durante as 24 horas do dia, atingindo 8.000 horas /ano.

Caso 3 - Gorny & Kitinoja [339] ressaltam que o tempo de retorno do investimento

em tecnologias para retardar o amadurecimento depende do ganho de preço que pode

ocorrer. O tempo pode ser de 1,5 ano se o aumento de preço for grande, 6,5 anos se o

aumento for razoável, e pode não conseguir retorno caso não haja aumento de preços ou

com modesto aumento de preços. De toda forma, a conclusão dos autores é que esses

investimentos são viáveis, mas que não podem estar dissociados ou substituir outras

medidas relacionadas com a qualidade do produto.

 Apesar da posição dos autores do referido trabalho, é importante destacar que o

ganho para os produtores não precisa estar relacionado somente ao aumento de preços

oriundos do processo de irradiação. No caso das frutas, o ganho pode advir do aumento de

tempo de prateleira e da diminuição de perdas, podendo ser economicamente viável

mesmo que não haja majoração de preços dos alimentos irradiados.
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Caso 4 - Estudo de viabilidade econômica da instalação de um irradiador

multipropósito no Marrocos. Foi realizada em 2002 pesquisa buscando estimar a

demanda de produtos irradiados. Foram pesquisadas 328 empresas, sendo 36% na área

médica, 33% na agroindústria, 25% na indústria de embalagens e 7% para polímeros.

Das 328 empresas, 132 demonstraram interesse no processo. O irradiador proposto

custaria inicialmente 3,73 milhões de dólares, para instalação de 400 kCi (14,8 PBq),

capacidade máxima de 3 MCi (111 PBq), Categoria IV, com custos operacionais

próximos a 10 milhões de dólares anuais, incluindo depreciação das edificações e dos

equipamentos, salários, reposição do Cobalto-60, seguros, custos financeiros, e custos

de manutenção (água, eletricidade, telefone, marketing e outros). As receitas médias

anuais ultrapassariam os 15 milhões de dólares nos próximos cinco anos. A conclusão

foi pela viabilidade técnica e econômica do investimento [340].

Caso 5 - Pesquisa realizada pela EMBRAPA Agroindústria de Alimentos, em

parceria com o CTEx – Centro Tecnológico do Exército  e com a UFRJ – Universidade

Federal do Rio de Janeiro, de 2000 a 2002, utilizando um irradiador de pesquisas que

armazena fonte gama de Césio 137, com atividade 52 kCi (1,924 PBq) e volume útil

100 litros. O estudo apresenta resultados favoráveis nos tratamentos quarentenários de

frutas, e também no retardo de amadurecimento, além da irradiação de outros produtos

alimentares, como agrião, suco de laranja e água de coco, encontrando resultados

promissores.

Caso 6 - Estudo conduzido por Omi [341], no IPEN em 2006, sobre a viabilidade

de instalação de uma unidade para irradiação de gemas, propõe um sistema de irradiação

submersa, sem necessidade de paredes de contenção da radiação, de acordo com irradiador

proposto por Calvo (2004), categoria III, com custo de US$ 150 mil, além do custo com a

aquisição do Cobalto 60 (neste caso é necessária grande quantidade). Este estudo, baseado

em 8.000 horas anuais de operação, indica um custo de operação de US$ 21,41 por hora. O

estudo conclui pela viabilidade técnica e econômica do empreendimento.
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Caso 7 - Segundo a MDS Nordion, os custos operacionais do irradiador

Centurion, mostrado na Seção 2.2.1, com 8.000 horas de operação, é de US$ 1.120 mil.

O custo total de instalação, incluindo o equipamento, a fonte e a construção civil, é de

US$ 5.913 mil. Para esta unidade são necessários dez funcionários, sendo um gerente,

quatro operadores, quatro transportadores e um funcionário para manutenção geral. Os

custos de manutenção e de seguro são de 1% e 0,3% do capital, respectivamente.

Estima-se taxa interna de retorno mínima de 16 a 35% no primeiro ano, crescente

chegando a atingir de 43 a 117% após dez anos de operação.

Irradiadores funcionam com bons resultados na Ásia, na Europa, na África, nos

EUA e no resto da América, onde podemos citar os exemplos do México (unidade de

irradiação gama JS-6.500, produz perto de 10 mil toneladas/ano) e do Brasil, com a

Embrarad (desde 1979), em Cotia (SP), que utiliza um irradiador JS-7.500, com

capacidade para 250 litros, operando 24 horas por dia, com 800 mil Curies ou 29,6 PBq

de Cobalto 60, sendo que 15% do faturamento está ligado ao setor alimentício.

Outras unidades em operação comercial estão espalhadas pelo mundo, nem

todas apresentando sucesso. Algumas das instalações, incluindo iniciativas no Brasil,

foram fechadas por falta de rentabilidade. Portanto, o fundamental estudo de

viabilidade deve ser conduzido com cautela, pois o tempo utilizado na fase de

planejamento representa uma minimização dos riscos de um investimento deste porte.

Análise do Irradiador Proposto - A seguir conduzimos os cálculos financeiros

relativos à instalação e funcionamento de um irradiador (hipotético) que poderia ser

utilizado para as finalidades enunciadas neste trabalho.

O irradiador em análise seria da Categoria IV e teria a seguinte configuração:

• Fonte: Cobalto 60

• Atividade: 2,96 PBq (80 mil Curies)

• Funcionamento: 8.000 horas/ano

• Capacidade de processamento: 120.000 toneladas
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Seus custos de implantação seriam:

• Custos de Implantação:

o Irradiador: US$ 660.000

o Fonte radioativa: US$ 160.000

o Acessórios: US$ 480.000

o Construção Civil: US$ 500.000

• Total: US$ 1.800.000

A reposição necessária do Cobalto é de 12,3% ao ano.

A depreciação das obras de engenharia civil pode ser feita em quinze anos e a

de equipamentos em dez anos [341]. Estes valores são baseados em estudos

americanos. A legislação brasileira permite a depreciação de edificações civis em até

20 anos (5% ao ano) e de equipamentos em até 10 anos (10% ao ano), parâmetros

utilizados no presente trabalho.

O custo operacional é estimado em 12% do investimento inicial, para

instalações desta natureza e o custo de manutenção é de aproximadamente 3,5% do

investimento [342].

 Assim, seus custos operacionais:

• Custos Anuais de Operação:

o Salários (1 Gerente, 2 Supervisores, 4 Operadores, 6 Ajudantes): US$ 325.000

o Taxas, Seguros, Manutenção e Administração: US$ 104.000

o Depreciação do Capital: US$ 155.000

o Demais Custos Operacionais: US$ 216.000

• Total: US$ 800.000

Os custos, apresentados acima de forma concisa e simplificada, devem levar em

conta os conceitos já enunciados de custos fixos e variáveis, estrutura de custo

composta inclusive por elementos financeiros que contemplem recursos de terceiros.
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Para a previsão de custos de implantação de um projeto deste porte devem ser

considerados diversos parâmetros, como tecnologia utilizada, capacidade de

processamento, sistema de transporte, geometria e demais fatores operacionais. Dentro das

necessidades específicas deste projeto, e de acordo com os valores disponíveis na literatura

e por meio de consulta a fornecedores, a estimativa de custos envolvidos com sua

implementação é de aproximadamente 2 milhões de dólares. Trabalhos recentes apontam

para uma tendência de construção de irradiadores mais eficientes e baratos, conforme

mostrado na Seção 2.2.1 [140].

As receitas podem ser estimadas por meio de hipóteses de mercado e simulação

de preços, tendo por parâmetro as análises estrutural e conjuntural apresentadas na

Seção 4.1 desse Capítulo.

A estimativa de custos e de receitas para um projeto deste porte enfrenta

dificuldades operacionais decorrentes exatamente de seu ineditismo. As estimativas dos

custos envolvidos podem ser mais precisas, mas em relação às receitas o grau de

incerteza é mais elevado. Em casos dessa natureza, é recomendável vislumbrar três

cenários - o pessimista, o mediano e o otimista - como parte da análise de viabilidade.

A taxa de desconto considerada para os cálculos financeiros será de 5% ao ano,

conforme proposto por Ricker & Daly [338]. No entanto, serão conduzidas análises de

sensibilidade com taxas mais elevadas, de 8, 10, 12 e 14% ao ano.

 As receitas estão alicerçadas por valores de serviços encontrados na literatura, e

confirmados pelas entrevistas qualitativas:

• US$ 15 / tonelada (baixas doses, inferiores a 1 kGy)

• US$ 100 / tonelada (doses intermediárias, entre 1 e 10 kGy)

• US$ 180 / tonelada (doses altas, superiores a 10 kGy)
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De forma conservadora, as estimativas de receita partem do pressuposto que o

irradiador seria utilizado inicialmente apenas para a irradiação de bananas.

Assim, os pressupostos de mercado que embasam as estimativas de receita são:

� No mercado interno, os maiores ganhos estariam

relacionados com a extensão da vida de prateleira, com redução nas

perdas, em todas as fases do ciclo de comercialização.

� Em relação ao mercado externo, as perspectivas de expansão

de nossas exportações são enormes. Esses mercados são

tradicionalmente muito exigentes e só através de melhoria de qualidade

de nossas frutas o Brasil pode conquistar um assento no grupo dos

principais exportadores. A extensão do período de amadurecimento das

frutas se apresenta como diferencial competitivo que poderia abrir novos

mercados para a banana brasileira.

� Os dados da pesquisa realizada junto a produtores do Vale do

Ribeira indicam cenário favorável à utilização da tecnologia da

irradiação de alimentos, desde que os produtores possam auferir ganhos

financeiros e de qualidade a seus produtos.

De acordo com as respostas de disposição em um usar o irradiador apresentadas na

TAB. 48, 68,42% dos entrevistados se mostraram dispostos a utilizar esse equipamento,

caso se demonstre sua eficiência em termos econômicos e de qualidade da fruta. Essa

porcentagem de respondentes equivale a mais de três quartos da quantidade de banana,

pois a incidência de respostas favoráveis foi maior entre os grandes produtores,

abrangendo, portanto, maior parcela da banana produzida na região.
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O Vale do Ribeira produz aproximadamente 800 mil toneladas de banana

anualmente. De acordo com as entrevistas qualitativas, especialistas acreditam que se o

procedimento for demonstrado vantajoso para os produtores e aceito pelos compradores, a

demanda deve ser suficiente para ocupar toda a capacidade do irradiador. Ponderadas essas

características, de forma discricionária, atribuímos valores de utilização do irradiador em

três cenários:

- Otimista: 30% da banana seria processada ( 240.000 toneladas )

- Moderado: 20% ( 160.000 toneladas )

- Pessimista: 10% ( 80.000 toneladas )

Sob a égide da prudência financeira, os cálculos inicialmente se basearam no

cenário pessimista. Caso neste cenário o projeto se mostre viável, também o será nos

demais cenários.

Sendo a radiação necessária para tal finalidade de dose baixa, com preço de

processamento por tonelada de US$ 15,00, como apresentado acima, o cenário pessimista

importaria em receita anual:

Estimativa = 80.000 ton x US$ 15 = US$ 1.200.000

O custo de US$ 15,00 por tonelada é equivalente a US$ 0,015/kg ou

aproximadamente R$ 0,03 por quilo. O preço da banana é sujeito a grandes flutuações, de

acordo com a ‘lei da oferta e da procura’ e também decorrente de sua qualidade. As

variações de preços da fruta podem ser superiores a 100%. Parece razoável admitir que

frutas com melhor aparência e maior durabilidade possam ser mais valorizadas no

mercado.

Especialistas estimam o custo da irradiação de frutas em torno de dois a três

centavos de dólar, enquanto a irradiação de carnes deve custar de três a cinco centavos de

dólar. Estes custos podem ser compensados pela vantagem dos alimentos poderem

permanecer mais tempo frescos nas prateleiras e pelos aumentos de segurança e qualidade.

Por outro lado, acreditam que com a expansão da comercialização desses produtos, os
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preços de processamento tendem a cair. A irradiação de alimentos pode aumentar o tempo

de prateleira a custos competitivos, ao mesmo tempo que fornece uma alternativa ao uso de

fumigantes e substâncias químicas, muitas das quais deixam resíduos [4].

A demanda pela fruta também é sensível a preço e qualidade, embora o consumidor

brasileiro esteja acostumado com bananas de qualidade inferior.

A receita operacional estimada (US$ 1.200.000) é superior aos custos operacionais

estimados (US$ 800.000). Esta estimativa de receita está baseada apenas na irradiação de

bananas.

O irradiador proposto é, por característica, multipropósito. Assim, poderia atender

diversas outras demandas dentro de sua capacidade de atuação, gerando receitas adicionais.

Os cálculos financeiros, realizados por meio do Microsoft Excel, encontram-se no

APÊNDICE B.

Em resumo, utilizando a taxa de 5% sugerida [337], com horizonte de projeto de

dez anos, os cálculos indicam:

� Tempo de Retorno do Investimento (pay back) Descontado: 5,23 anos

� Taxa Interna de Retorno (TIR): 17,96 % ao ano

� Valor Presente Líquido (VPL): US$ 1.288.693,97

Esses resultados conduzem para a viabilidade econômica do empreendimento,

mesmo no cenário mais pessimista entre os apresentados. Ocorre que, na discussão

introduzida neste trabalho, não estão considerados todos os aspectos associados a temas

controversos como este, tal como campanhas de marketing contrárias ou outros efeitos

negativos imprevistos.
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Análises de sensibilidades foram conduzidas e estão apresentadas no APÊNDICE

B, mostrando resultados de dez possíveis cenários econômicos. Foram considerados Custos

Operacionais Anuais de US$ 800.000 e depois os cálculos foram repetidos para Custos

Operacionais Anuais de US$ 900.000, estabelecendo uma margem para outras despesas.

Para cada um desses dois custos operacionais foram calculados o pay back descontado, o

VPL e a TIR, com cinco taxas de desconto: 5%, 8%, 10%, 12% e 14% ao ano, totalizando

dez cenários. Apenas dois desses cenários resultaram em VPL negativo, para custos

operacionais de US$ 900.000 e taxas de desconto 12 e 14% ao ano. Deve-se considerar, no

entanto, que se trata de investimento de longo prazo, e o horizonte destas análises é de dez

anos. Depreende-se assim, em razão da leitura dessas análises, que, in concretus, os

resultados autorizam uma avaliação positiva desta análise de sensibilidade.

Os custos relacionados com campanhas de divulgação e esclarecimento não estão

considerados. Um projeto desta natureza interessa não só aos investidores desse projeto de

irradiador, mas a uma comunidade bem mais ampla, e deve ser alavancado com apoio de

entidades públicas e privadas, que podem contribuir com pesquisas mais aprofundadas e

campanhas de esclarecimento. Especial cuidado deve ser dado à dimensão comunicação,

pois ela é considerada um dos fatores críticos de sucesso do projeto [343].

O software de Análise de Riscos @RISK [325] foi utilizado para ampliar a análise

de sensibilidade. Por meio deste aplicativo foram realizadas 10.000 simulações de cálculo

do VPL, dentro do horizonte de projeto de dez anos, com a variação randômica das

seguintes variáveis:

- Receita                  ( Média = US$ 1.200.000; Desvio Padrão = US$ 50.000 )

- Custo Total           ( Média = US$ 800.000; Desvio Padrão = US$ 50.000 )

- Taxa de Desconto ( Média = 10% ao ano; Desvio Padrão = 1,5% ao ano )

A escolha da taxa de desconto de 10% ao ano como base para a análise permite

explorar todo o espectro de taxas de desconto utilizado neste trabalho, que foi de 5 a 14%,

como se verifica na TAB. 49.
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Resultante destas 10.000 simulações, o @RISK apresentou seus resultados

completos, condensados no APÊNDICE C. Destacam-se entre os resultados apresentados:

Tabela 49 – Valores mínimo, máximo e médio de variáveis selecionadas

Variável Mínimo Máximo Média

Receita ( em US$ ) 997.283 1.388.135 1.199.998

Custo Total ( em US$ ) 602.582 1.004.489 800.000

Taxa de desconto 3,45% ao ano 15,72 % ao ano 10% ao ano

O VPL teve valor mínimo negativo de ( US$ - 899.150 ) e máximo de US$

2.778.048, com média de US$ 665.764. Esta média é próxima à encontrada no cenário 3 do

APÊNDICE B, US$ 657.827, já que esse cenário 3 utilizava exatamente os mesmos

parâmetros inseridos no aplicativo @RISK.

A FIG.25 apresenta o gráfico que mostra os valores do VPL nas 10.000 simulações

e suas respectivas probabilidades:

Figura 25 – Gráfico de VPL e respectivas probabilidades
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Outra resultante da saída do processamento do @RISK é a tabela de probabilidades

de ocorrência do VPL:

Tabela 50 – Cálculos do Software @RISK de VPL e respectivas probabilidades

VPL (em US$ mil) Probabilidade
-1000 0,0002

-800 0,0015

-600 0,0071

-400 0,0187

-200 0,0469

0 0,0823

200 0,1328

400 0,1617

600 0,1654

800 0,1481

1000 0,1124

1200 0,0649

1400 0,0342

1600 0,0148

1800 0,0062

2000 0,0014

2200 0,001

2400 0,0003

2600 0,0001

2800 0

A análise da TAB. 50 permite uma análise de risco, verificando-se que dentro das

condições estabelecidas, a probabilidade de resultado negativo do empreendimento é de

aproximadamente 7,44 %.

Verifica-se ainda da análise da TAB. 50 que os resultados de VPL mais prováveis

para esse empreendimento estão no intervalo entre US$ 200.000 e US$ 1.000.000, que em

seu conjunto somam probabilidade total de 72,04%.
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES

A pesquisa realizada abordou um tema atual e relevante, como demonstrado pelas

eloquentes manifestações do grupo de pessoas entrevistadas, que revelaram grande

interesse pelo assunto. O tema da pesquisa, relacionando à gestão tecnológica com a

irradiação de alimentos como forma de desenvolvimento econômico, é original e inédito,

preenchendo uma lacuna neste campo de conhecimento. Na extensa revisão bibliográfica

efetuada não foi encontrado nenhum trabalho científico com as características do que agora

se encerra, valorizando seus resultados e conclusões, que passam a ser apresentadas.

Apesar da legislação de vários países que permite a irradiação de alimentos e o

vasto conhecimento científico adquirido em décadas de pesquisa, os fatores que

representam os limites cerceadores de seu crescimento mais acelerado estão relacionados a

seu custo e aceitação por parte dos consumidores.

O comércio internacional de alimentos irradiados, embora crescente, não possui

ainda expressão econômica, a não ser para as especiarias. No entanto, os dados levantados

nesse e em outros estudos indicam grande potencial para esses produtos. As condições

necessárias para a alavancagem dos volumes comercializados internacionalmente estão

satisfeitas nesse momento, tais como o acervo científico e o aval dos organismos

internacionais competentes. O Brasil, na condição de grande produtor e exportador de

alimentos, deve estar preparado para as mudanças que devem ocorrer em um futuro

próximo.

A inovação tecnológica causa impactos não só nas empresas, mas na própria

sociedade. As sociedades são organismos vivos, sempre em constante mutação. Suas regras

de comércio se modificam ao longo do tempo, dando lugar às modernas tecnologias, que

respondem às necessidades crescentes da população mundial. As mudanças se refletem nas

instituições, estruturas permanentes que sofrem os influxos dos avanços tecnológicos,

caracterizando a evolução das sociedades.
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O volume de produtos agrícolas comercializados entre as nações vem crescendo a

cada ano, principalmente sob os auspícios da Organização Mundial do Comércio. No

passado, os países importadores eram totalmente livres para estabelecer suas próprias

regras. Atualmente, os países signatários da OMC devem seguir algumas regras e

procedimentos estabelecidos pela entidade. Estas regras do comércio multilateral incluem

o SPS (Application of Sanitary and Fitosanitary Measures) e TBT (Technical Barriers to

Trade), de acordo com a Rodada Uruguai do GATT, que não permitem que os governos

signatários imponham regulamentações mais restritivas que as estabelecidas pelos

Organismos Internacionais, a menos que apresentem evidências científicas que as

justifiquem. Especialmente o SPS tem por objetivo a proteção da saúde e da vida humana,

e também da fauna e da flora de cada nação, reconhecendo os resultados e recomendações

de importantes organismos internacionais, que assistem a OMC nas questões relacionadas

aos alimentos, incluindo a FAO, a OMS e a Comissão Codex Alimentarius, sobre os

aspectos de segurança alimentar. O Codex Standard for Irradiated Food, documento

aprovado em 1980, reconhece a segurança e a efetividade da irradiação de alimentos.

Reconhece ainda que a irradiação pode facilitar o comércio internacional de produtos

agrícolas, inclusive substituindo a fumigação com brometo de metila, danosa à camada de

ozônio, e que está sendo banida do comércio internacional, de acordo com o estabelecido

no Tratado de Montreal. Sob a chancela da manifestação favorável à segurança dos

alimentos irradiados do Codex Alimentarius, os países signatários não podem impor

restrições à sua circulação no comércio internacional; caso contrário, podem ser acionados

no âmbito da OMC. Essa nova ordem mundial nas regras de comércio apresenta um

cenário muito auspicioso para a irradiação de alimentos.

Os problemas relacionados com a segurança alimentar e com a saúde pública

possuem aspectos e abordagens muito mais complexas que a simples aplicação de uma

tecnologia de conservação de alimentos. Porém, a irradiação pode contribuir para a

segurança alimentar, atributo cada vez mais valorizado pelas indústrias e pelos

consumidores. Nesse sentido, deve-se ter presente que a solução destes problemas é muito

mais abrangente, incluindo os cuidados higiênico-sanitários em toda a cadeia alimentar, ou

seja, matéria prima de qualidade, aplicação de boas práticas de fabricação, veterinárias e

agrícolas, armazenamento e transporte adequados, rastreabilidade, educação dos

produtores, fabricantes e consumidores quanto aos aspectos de higiene de forma a
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assegurar a qualidade sanitária do alimento. Além dos cuidados relacionados com a

atividade em si, deve-se observar os aspectos ambientais e de sustentabilidade.

De acordo com as informações apresentadas, pode-se concluir que a irradiação de

alimentos nos próximos anos deve se expandir de forma desuniforme pelo mundo. A

tendência é a difusão da tecnologia, principalmente nos países que possuem uma economia

agrícola importante, como é o caso brasileiro. Além disso, restrições a diversos produtos

químicos usados na pós-colheita e na indústria de alimentos tendem a aumentar.

Esta pesquisa teve como objetivo principal a avaliação da viabilidade técnica e

econômica da instalação de um irradiador de alimentos no Vale do Ribeira. Para atingí-lo,

foram estabelecidos procedimentos metodológicos por meio de revisão bibliográfica,

pesquisas de campo e análises econômicas e estatísticas.

Na busca da consecução dos objetivos propostos, nos defrontamos e superamos

diversos obstáculos. Em relação ao referencial teórico, as limitações decorreram da

dificuldade de sistematização das informações referentes a alguns temas deste estudo.

Freqüentemente, existe mais de uma visão sobre os assuntos, sendo as visões por vezes

complementares, mas, não raro, conflitantes. Em relação à pesquisa de campo, as

dificuldades operacionais são oriundas do desconhecimento dos entrevistados em relação à

temática de irradiação de alimentos e mesmo em relação à gestão tecnológica.
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5.1 Respostas ao objetivo do trabalho

A viabilidade técnica da irradiação de alimentos está demonstrada na extensa

bibliografia referenciada neste trabalho e corroborada pelos organismos internacionais

competentes, que atestam a salubridade e segurança dos alimentos irradiados.

A irradiação apresenta resultados diferentes para cada produto agrícola submetido a

esse tratamento. Esses resultados podem ser excelentes para alguns produtos e não

satisfatórios para outros. Mesmo a irradiação do mesmo produto pode apresentar resultados

diversos, dependendo da variedade tratada, da dose e de sua taxa, da fase de

amadurecimento e outros fatores impactantes na pertinência da aplicação desta tecnologia.

Especificamente no Vale do Ribeira o produto de maior interesse para irradiação é a

banana, para o qual encontramos resultados não todos convergentes em relação à sua

efetividade para promover retardo de amadurecimento e melhoria de sua sanidade vegetal.

A grande maioria dos resultados encontrados na literatura apresenta resultados animadores,

principalmente para a variedade ‘Nanica’, que é a predominante na região. Assim, conclui-

se pela viabilidade técnica, ressaltando que é necessário empreender mais esforços em

pesquisas para que os resultados possam ser mais precisos e confiáveis.

No mercado competitivo e globalizado em que vivemos, pequenos detalhes podem

significar a diferença entre o fracasso e o sucesso do negócio. Poder vender produtos fora

ou antes da época (retardar ou antecipar a venda) pode significar um ganho expressivo, em

alguns casos, recebendo maiores preços. Para muitos produtos agrícolas, pode-se obter o

dobro ou o triplo do preço para um mesmo produto, dependendo da época de sua

comercialização. Esse timing adequado pode ser derivado de mecanismos de controle do

processo de amadurecimento da fruta, resultante da irradiação de alimentos, permitindo a

estocagem destes produtos por maior tempo, aguardando melhores preços.

Além da intervenção na variável receita apresentada no parágrafo anterior, em uma

análise custo-benefício, a irradiação pode favorecer também a diminuição de custos,

permitindo o transporte por navios (no lugar do avião) para exportação.
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A análise de viabilidade econômica apresentada, baseada em pressupostos de

mercado, mostrou bons resultados do ponto de vista econômico-financeiro, considerando

horizonte de projeto de dez anos:

� Tempo de Retorno do Investimento (pay back) Descontado: 5,23 anos

� Taxa Interna de Retorno (TIR): 17,96 % ao ano

� Valor Presente Líquido (VPL): US$ 1.288.693,97

Por meio destas análises, podemos concluir também pela viabilidade econômica do

empreendimento, desde que satisfeitos os pressupostos estabelecidos.

As análises de sensibilidade conduzidas, apresentadas nos APÊNDICES B e C,

indicam uma robustez econômica do empreendimento, com reduzidas probabilidades de

insucesso, no escopo dos parâmetros utilizados.

Ao lado da avaliação das viabilidades técnica e econômica, este estudo verificou a

pertinência do uso da tecnologia como fator de alavancagem do desenvolvimento regional,

por meio da capilaridade tecnológica e da sinergia entre a gestão tecnológica e as

características endógenas regionais. A pesquisa realizada mostra ainda a elevada

expectativa dos agentes do setor produtivo em relação à aplicação de novas tecnologias,

destacando como fatores com maior potencialidade de contribuição para o

desenvolvimento a capacitação dos recursos humanos, a modernização de equipamentos e

o estabelecimento de parcerias com Universidades e Instituições de Pesquisa.
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5.2 Contribuições, limitações e sugestões para futuros trabalhos

Este trabalho tem o mérito de relacionar, por meio dos modernos conceitos de

gestão tecnológica, a irradiação de alimentos e o desenvolvimento regional, indicando

como a utilização adequada da variável tecnologia, através do arcabouço teórico

disponível, pode promover o desenvolvimento de uma região carente como o Vale do

Ribeira.

Sob as condições apresentadas no mercado internacional de produtos agrícolas e

frente ao iminente aumento da comercialização de alimentos irradiados, desenha-se uma

oportunidade de desenvolvimento não só regional, mas também nacional. O trabalho

apresenta elementos que demonstram as responsabilidades tanto do governo como do setor

privado na busca do aproveitamento das vantagens competitivas de nosso país.

Destaca-se também a contribuição desta pesquisa como referência para estudos que

tratem do mercado internacional, seja de bananas ou de alimentos irradiados.

A tendência das exportações de frutas se darem de forma mais processada (polpa,

pasta e suco) e as crescentes exigências de qualidade no mercado internacional configuram

um cenário auspicioso para tecnologias limpas que possam contribuir para o atendimento a

essas demandas. A inclusão de atributos que sejam valorizados pelo consumidor se

constitui em uma forma de agregar valor ao produto, diferenciando-o de seus similares.

Aspectos mercadológicos e de fidelização estão envolvidos neste enfoque, com a possível

utilização de selos de origem e certificados de garantia de qualidade.

As limitações já explicitadas deste trabalho têm fundamento na abrangência

geográfica e na verificação dos pressupostos utilizados, que podem ser afetados por

alterações macroeconômicas ou pelo comportamento do consumidor aos alimentos

irradiados, cujo conhecimento é hoje objeto de numerosas pesquisas, sem que haja, porém,

resultados conclusivos por se tratar de tema estranho à maioria da população e novo para a

ciência.
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Os aspectos de originalidade e ineditismo já observados, manifestados pelo

hibridismo dos temas relacionados nesta tese, oferecem contribuições que podem ser

utilizadas em estudos correlatos, tais como outros estudos de viabilidade de aplicação da

gestão tecnológica ou mesmo estudos mais aderentes e próximos a este, aferindo a

viabilidade da utilização da irradiação de alimentos em outras regiões.

Finalmente, a proposta mostrada tecnicamente e economicamente viável aponta um

possível caminho para o desenvolvimento regional por meio da utilização da gestão

tecnológica, indicando que o problema do Vale do Ribeira não é só de crescimento

econômico, mas sim de desenvolvimento, configurado pelo crescimento com mudanças,

abrangendo não somente os aspectos econômicos, mas também sociais e culturais,

abordados de forma qualitativa e quantitativa.
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GLOSSÁRIO

AIEA – Agência Internacional de Energia Atômica

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

APA – Área de Proteção Ambiental

APL – Arranjo Produtivo Local

APTA – Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios

CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral

CDC (Center of Disease Control and Prevention) - Centro de Prevenção e Controle de

Doenças

CENA – Centro de Energia Nuclear na Agricultura da ESALQ-USP

CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

CODEX ALIMENTARIUS – Órgão conjunto da FAO e OMS, responsável pela emissão

de Normas sobre alimentos para proteger a saúde do consumidor e facilitar as práticas

sadias no comércio internacional

DIRA – Divisão Regional Agrícola do Estado de São Paulo

EDR – Escritório de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo

ESALQ – Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz (USP)

FAO – Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
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FDA (Food and Drugs Administration) – Centro para Administração de Drogas e

Alimentos do Governo dos EUA

FGV - Fundação Getúlio Vargas

FSIS (Food Safety and Inspection Service of USDA) – Serviço de Inspeção e Segurança de

Alimentos do USDA

IAC – Instituto Agronômico de Campinas

ICGFI – Grupo Internacional sobre Irradiação de Alimentos

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano

IEA – Instituto de Economia Agrícola

ITAL – Instituto de Tecnologia de Alimentos

IPEN – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

IFIP (International Project in the Field of Food Irradiation) – Projeto Internacional no

Campo da Irradiação de Alimentos

IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social

GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) - Acordo Geral sobre Tarifas e

Comércio

JECFI (Joint Expert Comitee on the Wholesomeness of Irradiated Food) – Comitê de

Especialistas em Irradiação de Alimentos

LIARE - Laboratório de Irradiação de Alimentos e Radioentomologia

LUPA – Levantamento Censitário de Unidades de Produção Agrícola

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia
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OCDE – Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico

OMC – Organização Mundial do Comércio

OMS – Organização Mundial da Saúde

ONU – Organização das Nações Unidas

PAEP – Pesquisa de Atividade Econômica Paulista

PIB - Produto Interno Bruto

RA - Região Administrativa

SAG – Sistema Agroindustrial

SEADE – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados

TIR – Taxa Interna de Retorno

USDA (United States Department of Agriculture) - Departamento de Agricultura dos

Estados Unidos

VPL – Valor Presente Líquido


