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RESUMO 

 
Este trabalho tem como propósito refletir sobre as possibilidades e perspectivas de 
instalação de uma agroindústria familiar de fruta desidratada, no caso especial da 
manga (do tipo Tommy ou Haden), fruta tropical muito presente e representativa no 
gosto e na fruticultura brasileira. Para isto, o cenário escolhido foi a região 
metropolitana do Rio de Janeiro, especificamente o município de São Gonçalo, 
próximo a região de pequenos produtores de manga (Cachoeiras de Macacu, Rio 
Bonito e Itaboraí) e dos centros de abastecimento (CEASA), localizados em Irajá e 
São Gonçalo. A pesquisa realizada entre março e novembro de 2017, do tipo 
exploratória e bibliográfica utilizando dados quantitativos e qualitativos de fontes 
oficiais. A justificativa deste trabalho é fornecer ao pequeno produtor ou 
microempresário rural, conhecimentos sobre o processamento de manga 
desidratada, visando à redução de custos, ao aumento da produtividade e à garantia 
de qualidade quanto aos aspectos higiênicos e sanitários. O objetivo é um recorte 
nas questões da implantação de agroindústria familiar de manga desidratada, 
caracterizar a produção de manga no Brasil; caracterizar a agroindústria de manga, 
com ênfase na agroindústria familiar; identificar as Boas Práticas de Fabricação 
(BPF) que auxiliem na produção de produtos com qualidade e utilização de recursos 
que possibilitem o processamento de manga de forma eficiente e sustentável. Como 
resultados obteve-se a implantação rápida (cerca de 4 a 5 meses) e simplificada; 
matéria-prima (manga) disponível o ano todo; possibilidade de obtenção de recursos 
financeiros rurais nos bancos especializados a juros baixos para a implantação e 
gerenciamento de resíduos que podem gerar receitas e contribuir para um ambiente 
mais sustentável. Em relação a estudo posterior fica a possibilidade de uma 
pesquisa de campo aliada a uma análise financeira da capacidade de produção da 
agroindústria para obtenção de valores anuais do preço de custo, preço de venda, 
da produtividade, da receita e lucro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: manga, fruta desidratada, agroindústria familiar. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this report is to reflect upon the possibilities and perspectives of the 
installation of a dehydrated fruit family agro-industry, in the special case of the 
mango (Tommy or Haden type), a very present and representative tropical fruit in 
taste and in Brazilian fruit growing. For this purpose, the chosen scenario was the 
metropolitan region of Rio de Janeiro, specifically the city of São Gonçalo, near the 
region of small producers of mango (Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito and Itaboraí) 
and the distribution centers (CEASA) located in Irajá and São Gonçalo. A research 
was conducted between March and November of 2017, of exploratory and 
bibliographic type using quantitative and qualitative data of official sources. The 
justification of this report is to provide the small producer or the rural micro-
entrepreneur knowledge about the dehydrated mango processing, in order to reduce 
costs, increase productivity and ensure the quality regarding hygienic and sanitary 
aspects. The aim is a view in the implantation issue of dehydrated mango family 
agro-industry, characterize the mango production in Brazil, characterize the mango 
agro-industry, with an emphasis on family agro-industry; identify the 
Good Manufacturing Practice (GMP), that can help in the production of quality 
products and source use that can make the mango processing possible in an efficient 
and sustainable way. As a result a quick deployment was reached (around 4 to 5 
months) and simplified; raw material (mango) available all year, possibility to obtain 
rural financial resources in specialized banks with low-interest rates for implantation 
and management of waste that can generate revenue and contribute to a more 
sustainable environment. In relation to further study, there is the possibility of a field 
research along with a financial analysis of the agro-industry production capacity to 
obtain annual values of cost price, sales price, productivity, revenue and profit. 

KEY WORDS: mango, dehydrated fruit, family agro-industry  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente, há de salientar que a agroindústria é um segmento de elevada e 

fundamental importância para a estabilidade da economia do país, com participação 

na cadeia produtiva e forte ligação com os demais setores, em especial os político, 

econômico e financeiro do Brasil, o que nos últimos anos é aflorado em dados 

suficientemente coerentes e sustentáveis, mesmo com a crise política e econômica 

revelada atualmente no Brasil, a saber: 

O agronegócio deve apresentar expansão de 2% em 2017, segundo 

estimativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Segundo 

estimativa da Confederação, o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio terá 

crescimento entre 2,5% a 3%, em 2016. O setor aumentou a sua participação no PIB 

de 2015 para este ano, com alteração do percentual de 21,5% para 23%. (BRASIL, 

2016) 

A agroindústria familiar no Brasil tem crescido em números e se expandido 

em todo território nacional seguindo preceitos do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF1), que vem se organizando e 

ampliando significativamente seu campo de atuação. Aumento dos recursos, 

contratos e número de agricultores beneficiados, têm sido importantes inovações 

desse programa na inclusão de novas linhas de financiamento, seja através da 

inserção de segmentos até então renegados pelas políticas agrícolas ou pelo 

reconhecimento e legitimação de atividades diferenciadas no meio rural, como é o 

caso da agroindústria em menor escala: a familiar. 

Este trabalho vislumbrou a escolha e obtenção de uma agroindústria de 

cunho familiar que emergisse a vontade e o gosto do brasileiro, aliada a facilidade 

de obtenção de matéria-prima, preferencialmente próxima a localidade de 

implantação do empreendimento, a fim de reduzir custos com transporte e 

armazenamento, e portanto, obtenção de maior lucratividade e retorno mais rápido. 

Diante deste propósito, constatou-se que a manga (Mangifera indica L.) é 

uma das mais importantes frutas tropicais brasileiras, produzida em grande parte do 

                                                             
 

1
 Programa gerido pelo Banco Central destina-se a estimular a geração de renda e melhorar o uso da 

mão de obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não 
agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas. 
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território nacional e que dispõe de diversas variedades comerciais: “Tommy Atkins”, 

“Palmer”, “Keitt”, “Haden”, “Coração de boi”, “Carlota”, “Espada”, “Van Dick”, “Rosa” 

e “Bourbon”. 

Segundo Manica (1981), a manga é originária do sul da Ásia, mais 

especificamente da Índia, de onde teve seu cultivo difundido para as regiões 

tropicais e subtropicais do mundo. A difusão deve-se ao excelente sabor, aroma e 

aparência do fruto, bem como pela beleza da árvore quando da floração, sendo 

conhecida popularmente como a ¨rainha¨ das frutas tropicais. 

No Brasil, a manga está difundida por todo o território, apenas excluindo-se 

as regiões frias ou de grande altitude do sul, sendo atualmente a sexta fruta mais 

produzida no Brasil e apresenta safra crescente nos últimos anos e com 

perspectivas de aumento produtivo para 2017 (SABIO, 2016 & 2017). 

A agroindústria de manga no Brasil, concentra-se principalmente na extração 

de polpa e suco para a indústria, principalmente voltada ao comércio exterior. 

Geralmente não há muito interesse por frutas desidratadas, fato que vem mudando 

aos poucos na cultura brasileira. 

As frutas conservadas na forma desidratada são mais saudáveis em relação 

às demais formas como em sucos, doces e geleias, já que este processamento 

quase não compromete o valor nutritivo dos frutos. Quando comparadas com as 

frutas in natura, constituem uma fonte mais concentrada de calorias, fibras, açúcar 

natural e alguns nutrientes. Devido ao alto teor calórico, o seu consumo deve ser 

moderado, mas seu uso equilibrado poderá resultar em benefício à saúde das 

pessoas (YONEYA, 2006). 

Quanto ao processo, a desidratação consiste em retirar parte da água da sua 

constituição mantendo o aroma e sabor adocicado em função da alta concentração 

de açúcares. Esse processo contribui para o aumento da “vida de prateleira”, ou 

seja, validade do produto. 

O processamento da manga através de desidratação é uma forma indicada 

para o aproveitamento racional dessa fruta e para a redução de perdas pós-colheita, 

permitindo, assim, maior aproveitamento da produção e agregação de valor ao 

produto final. 

Portanto, este trabalho tem por objetivo fornecer ao pequeno produtor ou 

microempresário rural, conhecimentos sobre a implementação e funcionamento de 

agroindústria familiar de fruta desidratada. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Este trabalho tem como objetivo estudar a implementação e funcionamento 

de agroindústria familiar de fruta desidratada. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

Especificamente: 

 

 Caracterizar a produção de manga no Brasil; 

 Caracterizar a agroindústria de manga com ênfase na agroindústria 

familiar; 

 Identificar as Boas Práticas de Fabricação (BPF) que auxiliem na 

produção de produtos com qualidade. 

 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DE LITERATURA 

 

O mercado nacional de manga é abastecido durante todo ano, 

preferencialmente nos períodos compreendidos entre abril e setembro, época em 

que os preços do mercado se mantêm mais baixos. Também ocorre nesse período a 

maior parte da comercialização para o mercado externo de outros grandes 

exportadores, tais como Índia, Paquistão e Filipinas. No período de outubro a março, 

a oferta diminui refletindo em preços mais baixos. São poucos países que cobrem 

estes períodos de demanda, onde o Brasil é o exportador mais representativo, 

seguido de Equador e Peru (ARAÚJO, 2007). 

Com vistas aos últimos dez anos, o Brasil continua um expoente do ramo, a 

exploração da manga convive com sistemas extensivos, em áreas esparsas, quintais 

e fundos de vales em pequenas propriedades, formando bosques espontâneos 

aliado a sistemas tecnificados, normalmente irrigados e em extensas áreas, visando 
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a produção de variedades selecionadas para os mercados interno e externo, o que 

vem mantendo e aquecendo este ramo (SEBRAE, 2016). 

Nos sistemas extensivos predominam as variedades locais do tipo „Bourbon‟, 

„Rosa‟, „Espada‟, „Coqueiro‟, „Ouro‟, entre várias outras. Nos sistemas tecnificados 

predominam novas variedades de manga, principalmente as de origem norte-

americana e de comprovada aceitação pelos mercados, principalmente para 

consumo “in natura”, porém este consumo exige frutos perfeitos e vistosos. 

No Brasil, o Vale do São Francisco possui as condições climáticas mais 

favoráveis. O desenvolvimento de novas tecnologias no cultivo da mangueira tem 

ampliado significativamente as exportações. A tendência é uma redução da 

sazonalidade e ampliação de concorrência nos mercados interno e externo. Nesse 

contexto, a regularidade no fornecimento e a qualidade com preços competitivos tem 

sido requisitos essenciais para manter as demandas do mercado. 

Um fato favorável ao produto nacional em relação aos principais 

concorrentes, principalmente os sul-americanos, é a condição climática das zonas 

de cultivo. No Vale do São Francisco, onde se cultiva grande parte da produção 

brasileira, tanto para os mercados nacional e internacional, registra-se baixa 

precipitação, baixa umidade relativa e um ótimo grau de luminosidade, fatores que 

culminam em uma adequada qualidade para manga. 

Outro fato importante é o de que no Brasil, várias espécies de manga estão 

bem adaptadas devido ao clima tropical, propício ao seu cultivo. As espécies 

disponíveis no mercado brasileiro são: “Tommy Atkins”, “Palmer”, “Keitt”, “Haden”, 

“Coração de boi”, “Carlota”, “Espada”, “Van Dick”, “Rosa” e “Bourbon” (Figura 1), o 

que dá um caráter de variabilidade e oferta do produto ao longo de todo ano, junto 

aos pequenos produtores locais ou nas grandes centrais de abastecimento, no 

Estado do Rio de Janeiro, os CEASA‟s2, o que facilita a obtenção da matéria-prima. 

 

                                                             
 

2
 As Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro - CEASA-RJ são empresas vinculadas à 

Secretaria de Estado de desenvolvimento regional, abastecimento e pesca. 
<http://www.ceasa.rj.gov.br> 
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Figura 1 – Algumas variedades de manga no Brasil. 
Fonte: Disponível em <https://www.comoplantar.net/como-plantar-manga/> 

 

A manga, exemplo de fruta nativa e produzida em todas as regiões 

brasileiras, bem adaptada e produtiva, apresenta grande possibilidade de 

industrialização, mas que ainda não é devidamente explorada pela indústria 

brasileira devido a população brasileira consumi-la basicamente in natura, embora 

tenha um grande potencial para compota, suco integral e polpa congelada. (SOUZA 

NETO et al., 2006) 

A Manga fornece cerca de 60 calorias por 100 gramas de seu consumo. Ela 

contém nutrientes como carboidratos, fibras, Antioxidantes e vitaminas, tais como 

vitaminas A, B, C, E e K. A Manga também é fonte de minerais como Cálcio, Zinco, 

Potássio, Ferro, Magnésio e Potássio (MANICA, 1988; SÃO JOSÉ, 1990). 

Numa questão historicamente mais ampla, em análise a tabela abaixo (tabela 

1), infere-se que a manga é um fruto muito promissor tanto em área produtiva como 

em produção nacional ao longo das últimas 4 a 5 décadas, mantendo-se quase 

sempre de forma crescente em seus patamares produtivos. 
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Tabela 1 – Área, produção e rendimento de manga no Brasil, período 1970-2010 

ANOS 
ÁREA COLHIDA 

(ha) 

PRODUÇÃO 
até 2000 (mil frutos) a 

partir de 2005 (t) 

RENDIMENTO 
até 2000 (mil frutos) a 

partir de 2005 (t) 

1970 44.666 2.148.507 48.102 
1975 42.080 2.141.946 50.902 
1980 37.732 1.767.630 46.847 
1985 35.372 1.504.916 42.545 
1990 45.303 1.557.587 34.382 
1995 56.502 1.823.917 32.281 
2000 67.590 2.153.205 31.857 
2005 68.141 1.002.211 14,71 
2010 75.111 1.188.911 15,83 

Fonte: IBGE, 2014. 

 

No quesito área produtiva no Brasil, com base nos dados abaixo (tabela 2) 

pode-se inferir que a manga manteve-se praticamente constante em quantidade de 

área de produção no biênio 2014-2015, diferente de outras hortifruticulturas, que 

decresceram no mesmo período. 

 

Tabela 2 - Área de Hortifrutícolas no Brasil em hectare (2014-2015) 

PRODUTO 2014* 2015* Var % (2015-2014) 

Tomate 39.929 37.273 -6,7 

Batata 101.373 99.250 -2,1 

Cebola 42.160 46.046 9,2 

Cenoura 15.749 15.527 -1,4 

Folhosas 38.305 38.305 0,0 

Manga 49.725 49.749 0,0 

Melão 14.350 13.015 -9,3 

Melancia 38.136 36.488 -4,3 

Mamão 14.000 13.465 -3,8 

Maçã 32.586 32.586 0,0 

Banana 80.513 79.418 -1,4 

Uva 24.894 24.694 -0,8 

TOTAL 491.719 485.815 -1,2 

ÁREA POR GRUPO 2014 2015 Var % (2015-2014) 

HORTALIÇAS 237.515,00 236.401,00 -0,47 

FRUTAS 254.204,00 249.414,10 -1,88 

* Considerou-se a temporada de verão.  
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Fonte: HORTIFRUTI BRASIL. Anuário. Retrospectiva 2015 & Perspectiva 2016, Dez/2015 - 

Jan/2016. 

E no biênio 2016-2017, com base nos dados abaixo (tabela 3) inferiu-se que a 

manga teve um aumento de 5,31% de área produtiva, diferente de outras 

hortifruticulturas, que decresceram no mesmo período. E ainda aparece como o 

segundo maior aumento percentual de área produtiva, apenas ficando atrás da 

batata. 

 

Tabela 3 - Área de Hortifrutícolas no Brasil em hectare (2015-2016) 

PRODUTO 2015* 2016* Var % (2016-2015) 

Batata  101.350 107.340 5,91 

Tomate de mesa 19.237 18.674 -2,93 

Tomate indústria 18.439 18.724 -2,93 

Cebola 46.046 48.070 4,40 

Cenoura 15.317 15.821 3,29 

Alface 41.505 41.505 0,00 

Banana 80.118 79.535 -0,73 

Maçã 32.747 32.547 -0,61 

Mamão 15.325 13.805 -9,92 

Manga 49.749 52.392 5,31 

Melancia 36.759 36.217 -1,47 

Melão 14.620 13.700 -6,29 

Uva de mesa 24.855 24.077 -3,13 

TOTAL 496.066,17 502.406,63 1,28 

ÁREA POR GRUPO 2015 2016 Var % (2016-2015) 

HORTALIÇAS 241.893,57 250.133,63 3,41 

FRUTAS 254.172,60 252.273,00 -0,75 
* Considerou-se a temporada de verão. 
Fonte: HORTIFRUTI BRASIL. Anuário. Edição especial, Ano 15, nº 163, Dez/2016 - Jan/2017. 

 

Segundo o Sabio (2016), as exportações de frutas frescas foram melhores 

que as de 2014, tendo em vista a valorização do dólar frente ao Real à época. De 

janeiro a novembro daquele ano, os embarques de frutas frescas somaram US$ 593 

milhões, aumento de 4,15% frente ao mesmo período do ano anterior, segundo 

dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX). Para frutas de alto valor 

agregado, a manga continua em destaque quando o assunto é comércio exterior. 

Pelo segundo ano consecutivo, foi a fruta mais exportada pelo Brasil (em receita). 
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Em 2014, foram R$ 396 milhões e, de janeiro a novembro/15, R$ 604 milhões. 

Isso se deve, sobretudo, à quebra de safra em países concorrentes, como Peru e 

Equador, que enviaram menos fruta ao mercado europeu. Além disso, os Estados 

Unidos liberaram a entrada de frutas de menor calibre. O aumento em 2015, 

contudo, poderia ser maior caso não houvesse problemas na Bahia e no Vale do 

São Francisco, causados pela seca e quebra de safra em São Paulo devido ao 

excesso de chuva (SABIO, 2016). 

De acordo com o Sabio (2016), o cenário apontou um aumento de 

produtividade em torno de 30% no norte de Minas Gerais e aumento de área 

produtiva em cerca de 20% no sul da Bahia. E nas últimas temporadas de manga, 

por exemplo, produtores da região de São Paulo enfrentaram problemas de 

instabilidade climática, que afetaram o tamanho e aspecto das frutas, assim como 

em todos da região produtora. Esse cenário levou mangicultores a aumentar os 

envios às processadoras, que diferentemente do mercado in natura, não priorizam 

tanto o calibre e aparência dos frutos. Na safra 2015/2016, aproximadamente 40% 

da produção de manga foi destinada às indústrias, principalmente pela baixa 

qualidade, o que permite uma pressão natural por preços pagos pelas 

processadoras ficarem mais baixos (SABIO, 2017). 

A perspectiva para 2017 indica que o volume de manga destinado a este 

segmento poderá ser expressivo, uma vez que o clima pode, novamente, afetar a 

qualidade de algumas frutas. Por consequência da instabilidade climática, 

principalmente por veranicos, secas, falta d'água, mangicultores têm apostado em 

diferentes estratégias de manejo que visam “driblar” o mau tempo, o que permite 

bons preços para o mercado interno, principalmente para as agroindústrias de 

processamento (SABIO 2016). 

No que diz respeito a agricultura familiar no Brasil, historicamente vive-se uma 

realidade diferente de décadas anteriores. Após um longo período de privilégio da 

política agrícola brasileira aos grandes e médios produtores, principalmente os 

localizados na região Sul e Sudeste e com produções destinadas à exportação 

(LEITE, 2001), a década de 90 passa a presenciar a modificação parcial do escopo 

de atuação dos mecanismos de intervenção voltados ao meio rural. Um marco 

dessa transformação foi a implementação do PRONAF (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar), que, ao direcionar suas linhas de crédito a 

um público marcado pela negação das políticas públicas, confirmou o 
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reconhecimento e a legitimação do Estado em relação às especificidades de uma 

nova categoria social – os agricultores familiares (SCHNEIDER, CAZELLA e 

MATTEI, 2004). 

E sobre a agroindústria familiar3, no ano de 1998, o PRONAF incorporou uma 

linha de crédito para investimento denominada Agregação de Renda à Atividade 

Rural (PRONAF-AGREGAR), que em 2003 foi renomeada para Pronaf-

Agroindústria. O surgimento dessa modalidade esteve relacionado à expressividade 

econômica que essa atividade já apresentava nas receitas nacionais em 1996 

(aproximadamente 2,5% do PIB agropecuário e 6% do PIB gerado pela agricultura 

familiar), à pressão dos movimentos sociais para o apoio a essas iniciativas (em 

especial as organizações do Sul do Brasil) e às dificuldades presentes nas 

agroindústrias familiares diante da inexistência de uma linha de crédito específica 

para a atividade (WESZ JÚNIOR, 2010). 

Essa conjuntura direcionou o desenvolvimento de crédito voltado ao apoio das 

agroindústrias familiares na maioria dos estados brasileiros, pois foi a única fonte 

disponível para o financiamento dos empreendimentos à época. Mesmo com a 

abrangência nacional do PRONAF-Agroindústria e com a importância na 

implementação de atividades diferenciadas dentro da agricultura de base familiar, 

desconhecem-se estudos mais aprimorados que abordem a fundo a trajetória dessa 

linha de crédito no Brasil. 

Nesse contexto, desenvolveram-se as agroindústrias de frutas desidratadas, 

que ainda comparadas as de frutas in natura, são extremamente eficazes, pois 

reduzem a perecibilidade dos frutos, têm menor susceptibilidade ao ataque de micro-

organismos, alcançam um maior prazo de validade, possibilitam o consumo durante 

todo o ano, têm praticidades de uso e menor volume ao serem transportados 

(menores custos com transporte) além de facilitarem a exportação de alguns 

produtos não sujeitos à lei de proteção de plantas dos países importadores.  

Outra constatação importante é a possibilidade de substituir os alimentos 

fritos, menos saudáveis, acondicionando as frutas desidratadas em embalagens 

                                                             
 

3
 Agroindústria familiar se refere às "formas de organização em que a família rural produz, processa 

e/ou transforma parte de sua produção agrícola e/ou pecuária, visando, sobretudo, à produção de 
valor de troca que se realiza na comercialização" (MIOR, 2005, p. 191). 
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menores (YONEYA, 2006). Estas características anteriormente elencadas vêm 

contribuindo para o aumento do consumo dessa modalidade em nosso país. 

Segundo Morais (2006), uma grande parte da produção de frutas secas no 

Brasil ainda é artesanal. Dentre as linhas mais comercializadas no Brasil, destacam-

se a maçã, a manga, a banana, o caqui, o abacaxi, o pêssego, a uva, a ameixa, a 

pêra e o damasco (YONEYA, 2006). 

O cenário do mercado de alimentos desidratados no Brasil está restrito e 

concentrado quase todo nos centros urbanos e nas classes sociais de rendas mais 

elevadas, e há uma perspectiva de aumento no consumo interno, por força do 

crescimento da renda do brasileiro e da consciência do consumidor com a qualidade 

de vida, principalmente ligados ao consumo desses produtos naturais. Ainda 

convém destacar que o consumo de alimentos desidratados no Brasil está 

acontecendo em todas as faixas etárias, não havendo quaisquer restrições médicas. 

(MORAIS, 2006) 

Outro quesito extremamente relevante diz respeito à qualidade produtiva 

desses alimentos, onde aparecem as Boas Práticas de Fabricação – BPF (do inglês 

Good manufacturing practices – GMP), com caráter obrigatória nos meios de 

produção mundiais para qualquer processo de produção: alimentação, 

medicamentos, higiene, ferramentas médicas, bancos de sangue, entre outros que 

devem estar em conformidade com os princípios estabelecidos por vários órgãos 

reguladores internacionais: a ANVISA4 brasileira, a FDA5 estadunidense e a EMA6 

europeia, entre outros órgãos regionais e internacionais. 

Esses órgãos regulam os padrões mínimos de qualidade a serem seguidos e 

atingidos a fim de garantir que o resultado final seja seguro, puro, efetivo e que 

tenha a maior qualidade possível, sem quaisquer interferências prejudiciais à saúde 

humana. Essas regras devem ser adotadas por todas as companhias que operam 

legalmente em qualquer país, a fim de garantir a segurança alimentar dos 

consumidores (SECCO, 2000). No Brasil, as boas práticas de fabricação (BPF) 

(figura 2) estão previstas na legislação pela Portaria no 1.428, de 26 de novembro de 

1993, do Ministério da Saúde, sob as “Diretrizes para o Estabelecimento de Boas 

                                                             
 

4
 Legislação de Boas Práticas de Fabricação, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

5
 Good Manufacturing Practices (GMPs), Food and Drug Administration (FDA). 

6
 Good pharmacovigilance practices, European Medicines Agency (EMA). 
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Práticas de Produção e de Prestação de Serviços na Área de Alimentos”. Já a 

Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997, do Ministério da Saúde, aprova o 

regulamento técnico sobre “Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de 

Fabricação para Estabelecimentos Produtores / Industrializadores de Alimentos”. 

 

 
Figura 2 – Selo de Certificação da ANVISA. 
Fonte: Disponível em <http://boaspraticasnet.com.br> 

 

É importante afirmar que toda unidade de produção deve possuir um manual 

de BPF, sendo um documento personalizado da empresa, contendo todas as 

informações e os procedimentos a serem adotados pela agroindústria. 

Por fim, após essa análise histórica e revisão de literatura, definiu-se que o 

estudo relacionado à agroindústria familiar de frutas desidratadas, especialmente a 

manga, pode remeter a um ambiente satisfatório com o processamento e venda 

deste produto, bem como não eximir-se de práticas ecologicamente corretas desde 

a obtenção da matéria-prima até o produto final, de forma a aproveitar todos os 

subprodutos gerados em todo o seu processo. E ainda visando a possibilidade real 

de consolidar o produto no mercado interno, especificamente em estabelecimentos 

de comercialização de produtos naturais, muito valorizados atualmente devido ao 

seu poder nutritivo e preservação da boa saúde. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Escolha da localização e acesso 

 

Recomenda-se que no projeto da agroindústria familiar de manga 

desidratada, a unidade de produção deve estar situada em local isento ou com o 

mínimo saudável de fumaça, fuligem e poeira. 
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Deve dispor de acesso simplificado e próximo ao local de obtenção de 

matérias-primas (mangas e insumos) a fim de reduzir custos de transporte (um dos 

principais fatores que onera a produção). 

Na cidade do Rio de Janeiro, a unidade central de abastecimento - CEASA - 

está localizada no bairro de Irajá, próxima ao centro comercial-financeiro, com 

acesso às principais vias expressas tais como Avenida Brasil, Linha Vermelha e 

Linha Amarela. Importante salientar que no município de São Gonçalo há uma 

unidade de abastecimento. 

Outrossim, também existe uma área de abastecimento de pequenos 

produtores de manga nos municípios de Itaboraí, São Gonçalo, Magé e Rio Bonito, 

pertencentes ao entorno da região leste-fluminense, distantes cerca de 30 km da 

capital (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Região ao entorno da agroindústria. 
Fonte: Imagem retirada do Google Maps em 19/05/2017. 

 

Foi adotada a cidade de São Gonçalo para a instalação de agroindústria 

familiar de manga pelo fato de que os valores pesquisados no mercado imobiliário 

do m² para aluguel de imóveis apontar o menor custo e a análise das características 

georeferenciais locais serem favoráveis, pois no período de safra, escoa-se dos 

produtores rurais da região e cercanias e, na entressafra ou complementação de 

matéria-prima, opta-se pelo CEASA na própria cidade ou no centro do RJ, todos 

bem próximos ao empreendimento. 
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4.2. Escolha da variedade 

 

Considerou-se que podem ser utilizadas as mangas do tipo Haden ou Tommy 

(Figura 4), por apresentarem menor quantidade de fibras, alta produtividade de 

polpa, qualidades como a coloração atraente do fruto, sabor agradável, e menor 

custo de compra de acordo com o boletim de cotação de preços nas centrais de 

abastecimento (CEASA), o que foi obtido por análise do mercado. Estes tipos de 

manga possuem frutos médios a grandes, de 400 a 600g, cor amarelo-rosada; polpa 

sulcosa, pouco fibroso, sabor adocicado, de cor laranja-amarelada e semente 

pequena. Além de vegetar muito, são consideradas alternantes e bem resistentes à 

antracnose e a seca (SÃO JOSÉ, 1990), portanto bastante eficientes e produtivas 

em relação às demais. 

 

 
Figura 4 – Perfil da manga tommy: polpa e casca (MARTIM, 2017). 

 

Será adotada a desidratação em duas etapas: osmótica e a secagem em 
estufa. 

A primeira consiste num pré-tratamento osmótico, conhecido como 

desidratação osmótica, que permite a remoção da água da fruta e a incorporação de 

solutos desejados, como açúcar ou sais. 

Na segunda, a fruta é exposta a uma corrente de ar quente de forma 

contínua, retirando assim a sua umidade. Desse processo resultam produtos 

efetivamente desidratados, o que garante maior validade do produto. (SOUZA NETO 

el al, 2006) 

Não será utilizado o método de desidratação convencional pelo fato de 

resultar numa drástica redução da qualidade em virtude de ocasionar prejuízo do 
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seu sabor e da sua textura. Já a desidratação osmótica contribui efetivamente para a 

preservação da qualidade e da estética do produto (coloração, brilho e rigidez). 

Em se tratando de agroindústria familiar foi adotado um processo produtivo 

com a utilização de 80 kg de produto por dia, ou seja, 4 caixas contendo 20 kg, 

segundo parâmetros estabelecido nos CEASAs do estado do Rio de Janeiro. 

Admitiu-se que o processo de desidratação da manga rendeu 

aproximadamente 20% do peso bruto. Isso significou um rendimento em torno de 16 

kg dia-1, acondicionadas em 320 embalagens com capacidade de 50 g. 

O ocorrido é devido ao processo de desidratação da manga possuir perdas 

por frutos impróprios, cascas, caroços e a própria perda d‟água intrínseca do 

processo. 

Informando ainda, que após pesquisa em casas especializadas do setor, 

verificou-se que a venda é feita em embalagens de 40g.  

 

4.3. Instalações 

 

A construção deve ter características sólidas, com espaço suficiente e 

saudável para a realização de todas as operações, de forma que haja um fluxo 

contínuo e facilitado de produção e evitando quaisquer contaminações entre a 

matéria-prima e o produto final (FELLOWS, 2006). 

O local de produção deve ser bem iluminado e ventilado. 

Os banheiros não devem ter comunicação direta com a área de produção. 

O piso da área de processamento deve ser resistente, de fácil lavagem, 

antiderrapante e apresentar declive de 1% a 2% em direção aos drenos ou ralos 

telados ou tampados. Já o piso externo deve apresentar superfície que facilite a 

limpeza. Recomenda-se pavimentar em concreto liso, com caimento adequado. 

As paredes e tetos não podem ter falhas de revestimento e pintura. 

Recomenda-se pintar o teto e as paredes adequadamente, com tinta epóxi branca 

ou revestir com azulejos claros até uma altura mínima de 2 m. As paredes 

azulejadas devem ser limpas semanalmente. 

As luminárias devem ter formato com proteção das lâmpadas na área de 

processamento, evitando que se quebrem e caiam sobre a produção ou evite 

acidentes. 



26 
 

E por fim, o esgotamento industrial deve usar ralos sifonados com tampas 

removíveis em toda a instalação. Os resíduos acumulados nos ralos devem ser 

retirados diariamente, e em seguida, deve-se deixar escorrer água no encanamento. 

 

4.3.1. Croqui da Instalação 

 

Segue abaixo (Figura 5) um modelo de organização espacial utilizado para 

esse tipo de agroindústria:  

 
Figura 5 – Croqui / planta baixa da instalação. 
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Importante ressaltar que não há necessidade de um empreendimento com 

vários ambientes e divisões físicas. Basta um pequeno galpão fechado ou 

assemelhado (com aproximadamente 300m2) que mantenha boas condições físicas 

e ambientais aos funcionários e produtos, contendo algumas pequenas antessalas 

(recepção e lavagem / almoxarifado / armazenamento), as mesmas podendo ser 

preparadas com divisórias de separação física. 

 

4.3.2. Abastecimento d’água e energia elétrica 

 

Ficam a cargo das companhias estatais fornecedoras dos serviços de água e 

luz. No caso do Rio de Janeiro, respectivamente, CEDAE7 e ENEL8 são as 

responsáveis diretas pelo fornecimento e manutenção dos serviços supracitados. 

Inclusive o serviço de esgoto doméstico e não-especial também está atrelado a 

empresa CEDAE. 

A água utilizada nos processos será a proveniente da CEDAE, que já passa 

por processos biológicos, físicos e químicos para adequá-la ao consumo humano, o 

que não exime a empresa de pós-tratamento e de alguns cuidados quando 

necessário, tais como cloração. Caixas d‟água, cisternas e outros locais de 

armazenamento d‟água devem ser tampados e não devem apresentar fissuras, 

rachaduras ou quaisquer intervenções externas. Devem passar por inspeções e ser 

limpas periodicamente, no mínimo a cada 6 meses. 

 

4.4. Equipamentos e utensílios 

 

São necessários os seguintes equipamentos e utensílios para a instalação e 

processamento de frutas desidratadas (SOUZA NETO et al., 2006): 

• 01 balança com capacidade até 2 kg - para pesagem das embalagens do 

produto final e quantidades menores de insumos envolvidos no processo; 

• 01 balança com capacidade até 30 kg - para pesagem do produto bruto 

(mangas) e quantidades maiores de insumos envolvidos no processo; 

                                                             
 

7
 Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. <http://www.cedae.com.br> 

8
 Empresa Nacional de Energia Elétrica. <http://www.eneldistribuicao.com.br> 
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• 01 tanque de aço inoxidável ou de plástico - para lavagem e higienização 

das mangas, equipamentos e mãos dos funcionários; 

• 01 mesa grande (em aço inoxidável com rodízio) - para seleção e descarte 

dos frutos; 

• 01 mesa grande (em aço inoxidável com rodízio) - para descasque, corte e 

descarte dos frutos impróprios; 

• 01 tacho grande (em aço inoxidável) - para o preparo do xarope osmótico; 

• 01 estufa com circulação forçada de ar (com bandejas metálicas perfuradas) 

- própria para a desidratação dos frutos; 

• 01 termosseladora à vácuo - para fechar / selar as embalagens; 

• 01 fogão industrial - para preparação do xarope e desidratação osmótica; 

• 02 botijões de gás P45 - para alimentar o fogão e a estufa; 

• 02 termômetros - para medição das temperaturas ideais de xarope e da 

desidratação osmótica; 

• 01 medidor de pH - para verificar acidez nos processos de preparação do 

xarope e desidratação osmótica; 

• 01 refratômetro de campo (com escala de leitura até 70ºBrix) - instrumento 

óptico utilizado para medir o índice de refração de uma substância translúcida, no 

caso específico o xarope; 

• Prateleiras - para armazenamento do produto final, insumos e utensílios 

envolvidos no processo; 

• Ferramentas e utensílios (facas, peneiras, colher grande de aço inoxidável, 

cestos para lixo e caixas de plástico) - para manipulação, processamento, transporte 

e descarte no processo. 

• Uniformes (botas de borracha, calças, aventais) - para higiene e segurança 

alimentar. 

• Veículo de pequeno porte do tipo baú - para compra de insumos e matéria-

prima, bem como para distribuição do produto final. 

Também são necessários outros itens e obtenção de serviços de custos 

variáveis para o processamento de manga desidratada tais como disponibilidade de 

energia elétrica, água tratada; gás residencial; combustível GNV; embalagens de 

50g; luvas, toucas e máscaras; açúcar, ácido citrico, benzoato de sódio e a principal 

matéria-prima: as mangas. 
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4.5. Funcionamento das Instalações 

 

4.5.1. Recepção e Pesagem Inicial 

 

As frutas serão recebidas em caixas ou a granel e passarão por processo de 

pesagem. Caso haja necessidade de armazenamento por curto tempo, que sejam 

armazenadas preferencialmente em ambiente refrigerado, cerca de 20°C, até que se 

inicie o processo de produção. Se não houver disponibilidade de sistema de 

refrigeração, as frutas deverão ser mantidas em local seco, ventilado e evitando 

quaisquer contatos com vetores, tais como insetos e roedores. 

 

4.5.2. Seleção, Lavagem e Enxágue 

 

A qualidade do produto final está diretamente associada a matéria-prima 

selecionada. As frutas destinadas à desidratação deverão ser isentas de quaisquer 

doenças, devendo estar íntegras, maduras, com sabor e aroma preservados e 

textura firme para que o processo seja eficiente. 

O produto final deve ser isento de resíduos de cascas e/ou sementes nem 

substâncias estranhas à sua composição. A seleção deve ser criteriosa e executada 

por pessoas previamente treinadas e capazes de descartar as frutas que não 

estejam no estágio de maturação adequado, ou que apresentem injúrias mecânicas 

ou contaminações aparentes, ou seja, mantendo somente os frutos em condições 

ideais (BRUNINI et al.,2002). 

A pré-lavagem será realizada com água limpa a fim de remover a sujeira mais 

pesada (areia, folhas, galhos). Posteriormente, as frutas deverão ser imersas em 

água clorada, por 15 minutos, contendo 50 mg de cloro ativo por litro de água (ou 

2,5 mL de água sanitária para cada 1L de água), principalmente para efeito 

desinfetante. 

As frutas deverão ser enxaguadas com água limpa, padrão de qualidade da 

CEDAE, e tratadas para se retirar qualquer possível excesso de cloro ou água 

sanitária (MELONI, 2003). 
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Para que se tenha um valor numérico do rendimento da produção, as frutas 

selecionadas e lavadas devem ser novamente pesadas antes do descascamento 

(Figura 6). 

 
Figura 6 – Seleção e lavagem dos frutos. (SOUZA NETO et al, 2006) 

 

A solução deve ser trocada regularmente a cada 400 ou 500 kg de frutos 

lavados (dependendo do tipo e da quantidade de sujeira recebida). Essa troca deve-

se ao fato de que a ação do cloro contra os microrganismos diminui devido à sujeira 

e à evaporação. 

Esse procedimento torna o descascamento mais higiênico e reduz a presença 

de microrganismos. 

 

4.5.3. Descasque e corte 

 

O descasque e o corte das frutas (Figura 7) deverão ser feitos com facas 

afiadas, de aço inoxidável, em mesas limpas e de aço inoxidável (MELONI, 2003). 

Deve-se evitar pedaços da casca nos frutos antes do corte. O corte será em 

cubos de aproximadamente 3 cm de espessura (SOUZA NETO el al, 2006). 

Nesta etapa, deverão ser descartados os pedaços que não apresentarem 

textura firme, bem como toda casca e caroços. 
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Figura 7 – Corte dos frutos e separação dos subprodutos (SOUZA NETO et al., 
2006). 

 

Após essa etapa, as frutas deverão ser novamente pesadas para o cálculo da 

quantidade de xarope necessária para a desidratação osmótica. 

 

4.5.4. Preparo dos xaropes 

 

Para a etapa de desidratação osmótica, segundo Souza Neto et al. (2006), 

utilizar-se-á um xarope de sacarose (açúcar cristal), apresentando a concentração 

de 55°Brix (para cada 1 kg de xarope preparado utilizar 550 g de açúcar e 450 mL 

de água). O preparo do xarope deverá ser realizado em tacho de aço inoxidável sob 

agitação e aquecimento (± 80°C) para facilitar a dissolução do açúcar na água. O 

xarope também deverá conter ácido cítrico em quantidade suficiente para obter pH 

3,0 e benzoato de sódio na concentração de 0,1% (cerca de 1 g de benzoato de 

sódio para cada 1 kg de xarope). O ácido cítrico e o benzoato de sódio serão 

adquiridos em qualquer loja de insumos para alimentos. 

 

4.5.5. Tratamento osmótico 

 

Ainda segundo Souza Neto et al. (2006), a quantidade de xarope utilizada 

nessa etapa deverá ser de quatro vezes o peso das mangas cortadas, ou seja, os 

cubos de polpa imergem no xarope em quantidade suficiente para se estabelecer a 

proporção 1:4 de polpa da manga por xarope (Figura 8). 
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O tacho deve ser mantido a 65°C num período de 4 horas agitando as frutas 

eventualmente e de forma suave a fim de evitar danos à polpa. 

 

 
Figura 8 – Imersão da polpa em xarope e tratamento osmótico. (SOUZA NETO et al., 
2006). 

 

Após esse tratamento, os cubos de polpa serão removidos com o auxílio de 

peneiras e deixando-se escorrer o excesso de xarope. 

 

4.5.6. Secagem em estufa 

 

Processo que expõe o alimento sólido a uma corrente de ar quente que flui 

continuamente, dessa forma removendo a umidade da polpa. Nessa etapa, os cubos 

tratados osmoticamente serão dispostos em bandejas metálicas perfuradas e 

colocadas em estufa com circulação de ar, à temperatura média de 65°C (Figura 9). 

O tempo de secagem na estufa varia entre 12 e 16 horas dependendo do 

fruto, da polpa e da espessura do corte, mas para a manga deve ser em torno de 16 

horas (SOUZA NETO et al., 2006). 
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Figura 9 – Frutos dispostos na bandeja de secagem e na estufa (SOUZA NETO et 
al., 2006). 

 

Após a secagem, as frutas já desidratadas deverão ser resfriadas à 

temperatura ambiente em local fresco e protegido. 

 

4.5.7. Embalagem 

 

Feita em embalagens flexíveis (sacos) de polipropileno biorientado (BOPP) 

metalizado contendo de 100 g a 150 g do produto. Após o acondicionamento, as 

embalagens serão fechadas a quente com seladora manual. 

 

4.6. Operacionalização 

 

4.6.1. Higienização dos/nos processos 

 

Higiene em ótimas condições deve ser uma preocupação constante a fim de 

assegurar a obtenção de produtos finais de boa qualidade físico-sanitária. E para 

uma correta higienização do ambiente, de equipamentos e de utensílios, deve-se 

estipular uma frequência de limpeza, definir os produtos químicos e a quantidade a 

ser usada, bem como providenciar o treinamento do pessoal encarregado da 

operação. Importante utilizar produtos com registro no órgão competente (Ministério 

da Saúde) e seguir as instruções do fabricante (BRASIL, 1997) 

De modo geral, recomenda-se que todos os equipamentos, utensílios, pisos e 

paredes sejam higienizados no início e ao final de cada expediente, ou mais vezes, 

de acordo com a necessidade. 
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Segundo Souza Neto (2006), as etapas para limpeza e higienização dos 

ambientes e equipamentos são: 

- Pré-lavagem - etapa onde é feita a redução dos resíduos aderidos à 

superfície dos equipamentos onde a temperatura da água deve estar em torno de 

38°C a 46°C. Pois acima de 46°C pode ocorrer a desnaturação de proteínas o que 

promove uma aderência maior do produto à superfície. E por sua vez abaixo de 

38°C pode provocar a solidificação da gordura o que dificulta a sua remoção. 

- Lavagem – etapa feita com o auxílio de escovas, esponjas e detergentes 

para retirada dos resíduos mais aderentes. Importante saber do tipo de resíduo a ser 

retirado e a qualidade da água. Pode-se utilizar dois tipos de detergentes: alcalinos 

(quando o objetivo é remover proteínas e/ou gorduras) ou ácidos (quando o objetivo 

é eliminar incrustações minerais). 

- Enxágue – consiste na remoção dos resíduos e também do detergente 

aplicado. É aconselhável que a água esteja morna ou quente para eliminar 

microrganismos (bactérias e fungos) e otimizar a evaporação da superfície dos 

equipamentos. 

- Desinfecção – consiste na aplicação de desinfetante na concentração 

recomendada e no tempo de espera para ação efetiva. Um exemplo é o cloro, que 

pode ser utilizado nas concentrações de 1 a 2 ml de hipoclorito de sódio (10% de 

cloro livre) para 1l de água, com tempo de espera de 15 minutos. Os pisos devem 

ser limpos diariamente, antes e após o início da fabricação, ou mais vezes de acordo 

com a necessidade, utilizando-se uma solução de água com detergente e 

enxaguados com solução clorada de 10 ml ou 2 colheres das de sopa de água 

sanitária comercial em 1l de água. 

 

4.6.2. Controle de contaminação 

 

Segundo a SBCC9 (Figura 10) é proibido o cruzamento de matérias-primas 

com o produto final, para que este último não seja contaminado com microrganismos 

típicos das matérias-primas, colocando a perder todo o processamento realizado. 

                                                             
 

9
 Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação (SBCC), fundada em 30 de maio de 1989 

<https://sbcc.com.br/>
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A operação de embalagem deve ser feita em área separada daquela das 

operações com a matéria-prima, sendo finalizada em tempo mais rápido possível a 

fim de minimizar a exposição do produto à recontaminação. 

 

 
Figura 10 – Logotipo da SBCC. Fonte: <Disponível em http://sbcc.com.br/> 

 

Bem como devem ser taxativas, obrigatórias e fiscalizadas por todos 

envolvidos as técnicas utilizadas nas BPFs. 

 

4.6.3. Controle de pragas 

 

A agroindústria deve ter um programa eficaz e contínuo de controle de 

pragas. A unidade de processamento e as áreas circundantes devem ser 

inspecionadas periodicamente, de forma a diminuir ao mínimo os riscos de 

contaminação. 

As orientações já apresentadas nos itens sobre material humano e 

instalações é preventiva em relação à presença de pragas no estabelecimento. 

Entre outras medidas a serem tomadas citamos: 

• Vedar portas, janelas, ralos, condutores de fios e tubos; 

• Remover ninhos de pássaros nos arredores da área da agroindústria e 

vedar todos os espaços livres onde pássaros possam se alojar, principalmente os 

pombos; 

• Não deixar acumular lixo para evitar o acesso de pragas, removendo-o uma 

vez por dia ou quando necessário, nunca esquecendo de retirá-lo da agroindústria 

após cada descarte. Preferencialmente, seria ecologicamente correto se existisse 

uma central de resíduos a fim de separá-los para reciclagem e destinação correta. 
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Quanto ao combate aos vetores (Figura 11), compreende o tratamento com 

agentes químicos e/ou biológicos autorizados, e físicos aplicados sob orientação de 

profissionais capacitados, ou seja, por órgãos ou empresas credenciados para esse 

fim, que conheçam profundamente os riscos que esses agentes podem trazer à 

saúde. 

 
Figura 11 – Funcionário fazendo aplicação química contra vetores. 

Fonte: Disponível em <http://portalsaude.saude.gov.br/> 

 

No caso de terceirização do serviço, a empresa contratada deve possuir 

licença para funcionamento expedida por órgão competente e com responsável 

técnico, com formação e/ou experiência na área, para a supervisão do trabalho 

contratado. 

 

4.7. Boas práticas de fabricação (BPF) 

 

Todos envolvidos na agroindústria devem receber treinamento periódico e 

constante sobre as práticas sanitárias de manipulação de alimentos e de higiene 

pessoal, que fazem parte das boas práticas de fabricação - BPF (SECCO, 2000). 

Os hábitos regulares de higiene devem ser extremamente observados e 

inspecionados diariamente por todos, inclusive pelo supervisor, refletindo-se na 

higiene dos empregados e empregadores (ABIA, 1985). 

As mãos devem ser lavadas sempre que qualquer pessoa entre na área de 

produção, antes de iniciar o processamento, após a manipulação de material 

contaminado e após usarem os banheiros. Recomenda-se a higienização das mãos 

e das luvas a cada 30 minutos, com géis à base de álcool a 70%. As luvas devem 
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ser trocadas no mínimo a cada 4 horas, ou sempre que for necessário. O local para 

lavar as mãos deve ter água corrente, sabão, papel para enxugar as mãos, lixeira 

com saco de plástico e com pedal. 

As unhas devem ser mantidas sempre cortadas e limpas, e sem esmaltes. O 

uso de barba e bigode deve ser sempre evitado e os cabelos devem estar bem 

aparados e presos. 

Todos os funcionários devem ser orientados sobre a não-utilização de anéis, 

relógios, brincos e pulseira, tanto para evitar que se percam no alimento, como para 

prevenir sua contaminação e acidentes de trabalho. 

Na área de processamento, todos os envolvidos devem usar uniformes 

limpos, sem bolsos e sem botões, preferencialmente de cor branca, toucas e botas. 

As toucas devem ser confeccionadas em tecido ou em fibra de papel, devendo cobrir 

todo o cabelo dos funcionários de ambos os sexos. 

Conversas durante o processamento devem ser evitadas a fim de não 

contaminar o produto final. Deve haver uma orientação efetiva para que o diálogo 

entre os funcionários se restrinjam às suas responsabilidades. 

É expressamente proibido comer, portar ou guardar alimentos para consumo 

no interior da área de processamento. Não fumar, espirrar, tossir, cuspir, entre 

outros. 

Afastar as pessoas da área de produção que estejam sofrendo de alguma 

enfermidade ou mal que possa ser transmitido por meio dos alimentos ou que sejam 

portadores de alguma doença contagiosa. Quando apresentarem lesões abertas, os 

funcionários devem ser orientados a não manipular alimentos, a menos que as 

lesões estejam protegidas por cobertura à prova d'água e sem risco de 

contaminação do produto. 

 

4.8. Gerenciamento (ou gestão) de resíduos 

 

Os resíduos gerados (frutos danificados, pedaços de polpa descartados, 

cascas e caroços) serão separados e mantidos em sacos de lixo fechados que serão 

destinados aos produtores da região a fim de barganha para redução de custos na 

compra da matéria prima a ser utilizada.  
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Diversos nutrientes estão presentes em partes geralmente descartadas dos 

alimentos, como sementes e cascas, entrecascas, folhas e talos, causando acúmulo 

de lixo orgânico e desperdício de mantimentos que poderiam ser melhor 

aproveitados. O aproveitamento integral consiste em pequenas mudanças no 

cotidiano que fazem um grande bem para os seres vivos, para o meio ambiente e 

para a sociedade como um todo, através do consumo mais sustentável. 

No caso, as cascas e sementes (caroços), subprodutos do processamento, 

podem ser matéria-prima de compostagem (Figura 12), processo biológico de 

valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, 

agrícola ou florestal, e pode ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo 

orgânico. Trata-se de um processo natural em que os micro-organismos, como 

fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação de matéria orgânica. O 

composto obtido é um material escuro usado como adubo, também conhecido como 

terra preta ou húmus, intensamente produtivo e saudável à vida vegetal. (PEREIRA 

NETO, 1996) 

 

 
Figura 12 – Compostagem com palha intercalada a outros subprodutos vegetais. 

Fonte: Disponível em <http://conexaoplaneta.com.br/blog/compostagem-do-lixo-da-

cozinha-direto-para-a-horta/> 

 

Segundo Teixeira (1998), também há a possibilidade de incorporação dos 

subprodutos à alimentação animal (Figura 13), principalmente como parte nutricional 

integrante da dieta de bovinos e suínos, misturados à ração e a outros compostos 

presentes como farelos, folhagens e outros. 
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Figura 13 – Alimentação de bovinos com ração + subprodutos vegetais. 
Fonte: Disponível em: <http://www.tecnologiaetreinamento.com.br/pecuaria/alimentacao-pecuaria/> 

 

Outrossim, há estudos recentes de aproveitamento desses subprodutos, os 

caroços das mangas são processados em farináceas e servem como base 

nutricional de fabricação de biscoitos enriquecidos (Figura 14), contribuindo com as 

questões ecológica e social (SILVA, 2016) e na fabricação de doces em compotas 

(Figura 15) com as cascas (DAMIANI et al., 2011). 

 

 

Figura 14 – Biscoitos enriquecidos com farinha de caroços de manga (SILVA, 2016). 

 

 

Figura 15 – Doce da casca da manga (DAMIANI et al., 2011). 
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4.9. Armazenamento e transporte 

 

O armazenamento compreende a manutenção dos produtos e ingredientes 

em ambiente que preserve sua integridade e sua qualidade. Ingredientes e 

embalagens devem ser armazenados em condições que evitem a sua deterioração e 

protegidos contra contaminação e vetores. 

O produto final de acordo com os processos descritos pode ser armazenado à 

temperatura ambiente (em torno de 28°C) permanecendo estáveis e intactos por até 

validade de até 120 dias (SOUZA NETO, 2006). Ficam sobre estrados e afastados 

das paredes para permitir a correta limpeza do local, em locais apropriados, limpos, 

organizados, agrupados por fabricante e acondicionados em sacos fechados. 

Evitar o uso de madeira (inclusive em paletes), por ser de limpeza e 

higienização insatisfatórias, principalmente se a madeira estiver molhada, o que 

favorece aparecimento de bactérias e vetores. 

Já o transporte de matérias-primas (fruto, açúcar, aditivos e embalagem) 

como o do produto processado (manga desidratada), será a cargo do produtor e 

feito com veículo pequeno fechado do tipo baú (figura 16), preferencialmente movido 

a gás natural veicular (GNV), a fim de manter a integridade nos processos, ser ágil, 

baixo custo de aquisição e econômico. 

 

 
Figura 16 - Veículo de pequeno porte do tipo baú. 
Fonte: Disponível em <http://www.fiat.com.br/carros/fiorino.html> 

 

Será avaliada a possibilidade de recebimento das matérias-primas pelos 

próprios fornecedores e de entrega do produto processado aos consumidores ou a 

terceiros, quando economicamente viável, esse serviço poderá ser terceirizado na 

fase inicial de instalação e consolidação da agroindústria. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Considerando o detalhamento do processo de implementação da 

agroindústria familiar de desidratação de manga, faz-se necessário planejar o 

cronograma de instalação (Quadro 01), objeto fundamental e obrigatório para o 

planejamento de qualquer projeto de engenharia. 

 

Quadro 1 – Cronograma de implantação da atividade (por mês) 

Atividade 1 2 3 4 5 

Aluguel do galpão X     

Reforma e adequação das instalações X X    

Aquisição e instalação dos equipamentos  X X   

Contratação e/ou treinamento de funcionários   X X  

Fechamento de contratos com fornecedores    X X 

Aquisição do veículo     X 

Início da produção     X 

 

Importante salientar que este cronograma pode ser alterado de acordo com o 

desenrolar dos acontecimentos e imprevistos, porém o ideal é que seja reduzido ou 

ao menos mantido o prazo estabelecido. 

Por exemplo, os itens aluguel do galpão, fechamento de contratos com 

consumidores e aquisição de veículos podem ser efetuados em semanas, bem 

como as demais tarefas podem ser feitas de forma concomitante, o que reduz 

drasticamente o prazo final para o início das atividades (produção). 

Dos estudos realizados, obteve-se o fluxograma operacional (Figura 17) do 

empreendimento: 
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Figura 17 – Fluxograma operacional do processamento de fruta desidratada de uma 
agroindústria familiar. 

 

No quesito material humano, um empreendimento desse porte necessita de 

mão-de-obra ao menos de 04 indivíduos com jornada de trabalho de 40 horas 

semanais sob as normas da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), 

preferencialmente parentescos a fim de manter o caráter da agroindústria familiar.  

Caso não haja local disponível pela família para a instalação do 

empreendimento, deve-se considerar o valor do aluguel de um galpão de cerca de 

300m² como custo fixo na cidade de São Gonçalo, estado do RJ. 

Custos como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), salários e taxas 

legais com funcionários, depreciação de equipamentos, impostos municipais e 

estaduais, entre outros, também devem ser levados em conta no transcorrer da 

implantação e funcionamento do empreendimento. 
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Foi confeccionado um orçamento prévio a fim de nortear a parte financeira do 

negócio, não sendo o caráter principal deste trabalho.  

Os custos com obras de melhoria e adequação do espaço e equipamentos 

(tabela 4) necessários para dar início às atividades de produção seguem abaixo 

listados. Esses dados foram referentes à pesquisa realizada na internet e podem 

sofrer variações, portanto foi considerado um acréscimo de 5% do valor total para 

cobrir estas variações e possíveis fretes. 

 

Tabela 4 – Custos com obras e equipamentos. 

Descrição Qtd Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

Obra (m²) 300 50,00 R$ 15.000,00 

Balança 2kg 01 59,90 R$ 59,90 

Balança 40kg 01 239,80 R$ 239,80 

Tanque para lavagem em aço Inox 01 1.299,00 R$ 1.299,00 

Mesa grande em aço Inox 02 699,99 R$ 1.399,98 

Tacho em aço carbono (90 L) 4 490,00 R$ 1.960,00 

Estufa 2 1.000,00 R$ 2.000,00 

Termoseladora 1 229,99 R$ 229,99 

Fogão Industrial 1 330,00 R$ 330,00 

Termômetros 02 14,99 R$ 29,98 

Medidor de PH 01 29,90 R$ 29,90 

Refratômetro de campo 01 129,99 R$ 129,99 

Utensílios de cozinha 01 100,00 R$ 100,00 

Uniforme (Calça, camisa, bota,...) 08 54,32 R$ 434,56 

Prateleiras para armazenamento 06 100,00 R$ 600,00 

Utensílios de cozinha 01 200,00 R$ 200,00 

Botijão de gás P45 02 220,00 R$ 440,00 

Veículo  01 55.230,00 R$ 55.230,00 

TOTAL (+5%)    R$ 83.698,76 

 

Os custos fixos (Tabela 5) de aluguel, IPTU, funcionários e depreciação de 

equipamentos, cujo foi atribuído um percentual de 10% ao ano. 

 

Tabela 5 – Custos fixos e depreciação (por ano) 

Descrição Quant. Valor Unit (R$) Valor Total (R$) 

Depreciação do veículo  10% aa 55.230,00 R$ 5.523,00 

Depreciação dos equipamentos 10% aa 9.483,10 R$ 948,31 

Aluguel 12 3.000,00 R$ 36.000,00 

IPTU 12 40,00 R$ 480,00 

Funcionários (salário + encargos) x 4 48 1.305,90 R$ 62.683,20 
TOTAL     R$ 105.634,51 
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Os custos variáveis (Tabela 6) relacionados a quantidade de funcionários 

necessários e a matéria prima utilizada para a produção da manga desidratada com 

base na capacidade dos equipamentos adquiridos, seguem abaixo: 

 

Tabela 6 – Custos Variáveis (por ano) 

Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 

Energia elétrica  KWH 20000 0,70 R$ 14.000,00 

Água m³ 360 5,99 R$ 2.156,40 

Refil Botijão de gás  45kg 24 230,00 R$ 5.520,00 

Embalagens 1000 pçs 84 15,00 R$ 1.260,00 

Mascara respiratória descartável 100 pçs 12 3,11 R$ 37,32 

Luva de latex descartável 100 pçs 24 2,65 R$ 63,60 

Touca sanfonada descartável 100 pçs 12 21,85 R$ 262,20 

Saco de lixo 100 pçs 5 53,48 R$ 267,40 

Combustível GNV m³ 180 2,10 R$ 378,00 

Manga Haden (Produtor) Cx 588 20,00 R$ 11.760,00 

Manga Haden (Ceasa) Cx 588 35,00 R$ 20.580,00 

Açúcar kg 40000 2,85 R$ 114.000,00 

Benzoato de Sódio kg 40 18,00 R$ 720,00 

Ácido Cítrico kg 40 15,00 R$ 600,00 
TOTAL     R$171.604,92 

 

Resumindo, o empreendimento necessita de cerca de R$ 84.000,00 para a 

sua instalação (obras de adaptação, equipamentos e insumos), R$ 106.000,00 de 

custos fixos ao ano (aluguel, taxas, funcionários e depreciação) e R$ 172.000,00 de 

custos variáveis por ano (energia elétrica, água, matérias-primas e insumos). 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

Do exposto deve-se salientar que o custo do investimento inicial é significativo 

(alto), cerca de 360 mil reais para instalação e funcionamento no 1º ano, porém 

existe a possibilidade de obtenção de recursos financeiros nos bancos 

especializados à juros baixos, devido a vários programas governamentais de 

incentivo a pequenas empresas rurais. 

A implantação é rápida (cerca de 4 a 5 meses) e simplificada, onde as 

análises apontam matéria-prima (manga) disponível e barata o ano todo. 

Após breve análise dos preços no mercado atual, as concorrentes oferecem o 

produto em embalagens de 40 g a preço de aproximadamente R$ 2,50, o que por 
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estratégia, leva a nossa empresa a produzir embalagens maiores (com 50 g) e a 

preço menor, de forma a obter uma adequação do mercado e/ou concorrência por 

menor preço. 

Quanto ao gerenciamento (gestão) de resíduos, pode-se agregar valores em 

alimentação animal, compostagem, fabricação de compotas, rações e/ou farinha 

nutricional, o que podem gerar receitas ao empreendimento e reduzir a produção de 

resíduos ao longo do ciclo. 

Por fim, pode-se aferir que após este estudo, a situação da implantação da 

agroindústria de manga desidratada (Figura 18) na cidade de São Gonçalo é 

favorável. 

 

 
Figura 18 – Produto final - “Manga desidratada”. 

 

Como sugestão de trabalho futuro fica a possibilidade de uma pesquisa de 

campo em algumas lojas que comercializam produtos naturais similares ao 

estudado, fazendo uma análise da capacidade de produção dos equipamentos 

listados, obtendo-se os valores anuais do preço de custo por cada embalagem, da 

produtividade, da receita e lucro. Para isso, deseja-se um preço de venda abaixo do 

valor de mercado, a fim de impulsionar as vendas. O método do valor presente 

líquido ou valor atual (VPL) poderia ser utilizado no intuito de determinar o valor 

presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros e subtraindo o 

custo do investimento inicial, utilizando taxa mínima de atratividade (TMA) e taxa 

interna de retorno (TIR). 
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