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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar a viabilidade do processo de 

liofilização no mercado nacional como possível impulsionador do aumento da 

produtividade e das exportações frutícolas. Este tipo de produto, frutas secas, 

encaixa-se em um nicho de mercado em crescimento e consolidação, o que o torna 

ainda mais atrativo para a pesquisa. Os dados foram levantados através de pesquisa 

bibliográfica e análise de dados disponibilizados por órgãos de pesquisa e estatística.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A grande extensão territorial do Brasil com as mais diferentes condições 

climáticas, devido ao seu tamanho e posição geográfica, permite que o país produza 

uma ampla variedade de frutas ao longo do ano. Isso pode ser entendido como 

vantagem comparativa para a produção de frutas de alta qualidade e com uma 

variedade de espécies que vão desde frutas tropicais e subtropicais a temperadas 

(FACHINELLO et al.,2008). 

Observa-se que os consumidores estão mais preocupados com a saúde e com 

o bem estar, o que coloca a procura por alimentos saudáveis e naturais em evidência. 

Devido ao ritmo acelerado de vida das pessoas, nota-se um perfil de consumidores 

que busca a conveniência, a praticidade e a qualidade nutritiva presente nas frutas 

liofilizadas. 

Ao longo dessa pesquisa pretende-se demonstrar que o Brasil possui grande 

potencial de produção e exportação de frutas e, também, como a utilização do 

processo de liofilização pode aumentar a produção e a demanda mercadológica 

nacional e internacional frutícola. 

   

OBJETIVO 

 

O objetivo deste artigo científico é demonstrar a viabilidade econômica e 

mercadológica da liofilização, funcionando como agente agregador de valor e redutor 

de perdas e como elemento fomentador das exportações. 

   



METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho é exploratória e 

descritiva através da pesquisa bibliográfica de livros, artigos, sítios e teses. 

  

DESENVOLVIMENTO 

 

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas em todo o mundo, sua produção 

ultrapassa 40 milhões de toneladas, superado apenas pela China e Índia 

respectivamente. O consumo interno absorve a maior parte da safra, fazendo com que 

o país exporte menos de 3% do total produzido (ANUÁRIO, 2015). A variada gama de 

frutas produzidas e a utilização da agroindústria para agregar valor ao fruto in natura 

são fatores relevantes para aumentar essa pequena participação no mercado 

internacional que o país dispõe atualmente.  

O Brasil possui grande potencial exportador que ainda não é devidamente 

explorado. Além da possibilidade de produção de diversos tipos de frutas, Ele 

encontra-se no hemisfério sul, o que indica uma oposição, com relação às estações 

do ano, aos países situados no hemisfério norte, quando esta parte do globo encontra-

se no período de inverno, geralmente muito rigoroso e com mínima capacidade 

produtiva, a fruticultura brasileira está em alta e contínua produtividade. Essa 

característica de contínua produtividade é perene, visto que o país não possui muitas 

adversidades climáticas mesmo durante as estações mais frias. 

Porém o clima tropical pode afetar negativamente o aumento da produção 

frutícola. A elevada umidade e as altas temperaturas proporcionam condições 

desfavoráveis à conservação de alimentos e, principalmente, às frutas. No Brasil, as 

perdas pós-colheita atingem proporções acima dos 30%. Os danos impossibilitam a 

exportação das frutas, uma vez que elas não atingem a qualidade necessária para 

cumprir as exigências do mercado internacional. 

Kader (2002) afirma que “a redução das perdas no pós-colheita na cadeia de 

comercialização das frutas representa um constante desafio, já que estas apresentam 

alto teor de água e nutrientes e, mesmo depois de colhidas, mantêm processos 

biológicos em atividade, o que as predispõe a processos de injúria pós-colheita”. 

Uma atividade a ser empregada no controle das perdas pós-colheitas é a 

liofilização. Esse método de desidratação possibilita que a água, previamente 



congelada, passe do estado sólido ao gasoso sem passar pelo estado líquido, ou seja, 

ocorre a sublimação, este procedimento objetiva estabilizar produtos através da 

diminuição da atividade de água (GARCIA, 2009). Esta técnica além de aumentar a 

conservação, também resulta em uma maior facilidade de transporte, armazenamento 

e manuseio do produto final, seja este para consumo na forma direta ou como 

ingrediente na elaboração de outros produtos alimentícios (TRAVAGLINI; AGUIRRE; 

SILVEIRA, 2001).  

Atualmente, o alimento tem se transformado em um produto cada vez mais 

industrializado, com conservantes, aditivos, corantes e com características cada vez 

mais calóricas. Porém os consumidores, tendência mundial, estão mais preocupados 

com a saúde e com o bem estar, o que coloca a procura por alimentos saudáveis e 

naturais em evidência. Mas a demanda por tais alimentos não elimina o desejo de 

obter alimentos de maior conveniência, que tragam facilidade no manuseio e preparo, 

e com pequena ou nenhuma perda de atributos sensoriais.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Até o presente momento, com embasamento nas opiniões e reflexões de 

diversos autores sobre a liofilização e na análise de dados coletados em alguns órgãos 

de pesquisa e estatística, é possível observar que o Brasil possui grande potencial 

para aumentar a sua produção frutícola com a redução das perdas pós-colheita e para 

adentrar em um novo nicho de mercado com um produto com maior valor agregado, 

frutas liofilizadas, garantindo, assim, um aumento nas exportações em ambos os 

seguimentos, frutas frescas e secas, e a inserção em novos mercados internacionais. 
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