


Transformações agroalimentares e dinâmica de cadeias produtivas 

4.1 Tecnologia agroalimentar e 
agroindustrialização 

Projeto de cooperação ABC, acordo Unesp / Cirad 1997-1999, Unicamp / 
Cirad 2000-2003, e acordo Embrapa / Cirad 2000 - 2003 

Guy Henry e Dominique Pal/et (Cirad-Amis paa), Coralie Philippe (post doe), 
Sylvie Torne Celer e Andry Rakotonantoandro (Master Cnearc) com o apoio 
de Max Reynes (Cirad-Flhor), Gérard Chuzel, Stéphane Degrés, jean Grail/e, 
Daniel Pioch e Gérard Loiseau (Cirad-Amis paa), Thierry Goguey e Denis 
Loeillet (Cirad-Flhor arbo), Denis Sautier e Claire Cerdan (Cirad-Tera af), Vicent 
Dai/é (Cirad-Amis), Marc Chambolle (Afssa) e jean-Louis Maubois (/nra) 

Glaucia Pastore, Edir Nepuçomoto, Hilary Menezes, Horacio, Lincoln Neves 
e Daniel Are/ano (Unicamp-Fea), josé Machado, Renata Nassu, Maria Bastos 
e Luís Laguna (Embrapa) assim como Usp, Universidade Estadual do Ceará, 
Esalq, Bnaf, Cendotec, instituções e universidades do Cano Sul. 

O projeto Prosper Cone sul (Prospectiva e parceria empresa-pesquisa) 
iniciado em 1998 tenta atender às necessidades de desenvolvimento 
tecnológico das empresas do setor agroalimentar do Cone Sul, 
contribu indo para a aproximação das empresas do norte e do su l e 
favorecendo as transferências de tecno logia. Este projeto oferece 
também oportunidades de uma formação na França para os atuais ou 
futuros líderes. Dois pesquisadores do Cirad estão lotados na Unicamp. 

O projeto é composto de cerca de v inte ações, que tratam de aspectos 
de comunicação, divulgação de informação, formação e apoio técnico 
a projetos agro-industriais. Por outro lado, as preocupações de diversos 
parceiros com a segurança e a qualidade dos alimentos e as 
modalidades de diferenciação de produtos, acarretaram a 
implementação de at ividades de cunho técnico-científicas. 

Com o apoio do Cendotec, reforçou-se a missão de divulgação da 
informação destinada aos parceiros franceses com o bo letim mensal 
Agr ibas, com a publicação de notas de síntese (cadeias produtivas 
sem OGM, agricultu ra biológico) e com a participação no boletim 
eletrôn ico Brasil da ADIT. Fortaleceu-se também a formu lação de novas 
formações universitárias: Master regional em Agribusiness (Ensa Angers 
em_associação com 4 universidades brasileiras), Master profissional 
em «Segurança e qualidade de alimentos» (Unicamp) e projeto de 
formação a distância da rede Cytalfa (Rede «Ciência y tecnologia de 
alimentos Alfa) . Intensificaram-se os intercâmbios científicos graças à 
realização de três estadias científicas de pesquisadores brasileiros nos 
laboratórios do Cirad em Montpellier (u ltrafiltração tangencial, 
desidratação osmótica, cade ia do frio), na montagem do pós-doutorado 
de uma doutora francesa sobre a lipofilização das proteínas (Unicamp 
em associação com a equipe de tecnologia de óleos e gorduras do 
Cirad-Amis) e implementação de uma bolsa de estudo sanduíche de 
doutorado na Unicamp sobre a temática «C lareamento do suco de 
camu camu». 
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Instalação pi loto de ultra-fi !tração tangenc ial 
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Fabri cação artesana l de queijo no Nordeste 

Pav i lhão de tecn o logia agro-ali mentar 

Transformações agroa limentares e dinâmica de cade ias produtivas 

Os do is pesquisadores do Cirad no Bras il se inseriram nas equipes 
loca is de pesq ui sa-dese nvo lv imento com os seguintes temas: 
melh oramento da qu alidade sanitári a dos qu eijos nordestinos 
(Embrapa-Agro indústri a Tropi ca l), frangos diferenc iados e sinais de 
qualidade (Unicamp), análi se do potencial dos produtos fl orestais do 
estado do Acre (consulto ri a Cirad/Bid), va lori zação das frutas, com as 
temáti cas: po lpa texturi zada, ap li cação das técni cas de separação na 
cl arifi cação dos sucos e processo combinado de desidratação osmóti ca
fri tura (Unicamp). 

Contando com uma aprox imação com o setor produt ivo e de uma 
apresentação da experi ência ou consul tori a francesa, organizou -se 
seminári os técn icos que assoc iem o setor industri al, com o apo io da 
Câ mara de Comérc io e In dústri a franco-bras ileira (técni cas de 
separação, rastreab ili dade nas cadeias sem Ogm, sistema de vigilância 
sani tá ri a), e fortalecendo-se a organização de missões de industriais 
franceses (grupo Demeter). Por outro lado, a equipe parti cipou de sa lões 
e fe iras espec iali zadas: feira Fi spal (São Paulo), fe ira Fenar (Petrolina), 
com a organização de um estande Cirad-Adepta. Novos projetos agro
industri ais com o setor privado puderam ser montados v isando-se a 
transferência de inovações ex istentes: apo io ao desenvo lv imento de 
uma cooperati va de produção e comerciali zação de polpa congelada 
de fru ta, montagem de um projeto sobre a carbonização associando 
uma empresa francesa e bras il eira ass im como a Esa lq no Brasil e o 
Cirad-Forêt, va lorização da cera de cana-de-açúcar, desenvolvimento 
de novos produtos a base de filé de peixe defumado brasileiro e apoio 
à montagens de transferência Sul-Sul. 

Finalmente o projeto Prosper contribuiu ao processo de integração 
regional em ciências e tecno logia, assoc iando-se às diversas refl exões 
conduzidas pelo Procisur sobre o desenvo lv imento agríco la da região 
(ex. segurança alimentar reg ional) e mantendo relações privil egiadas 
com as uni versidades da região através da rede Cytalfa que incorpora 
uma dinâmica regional a partir de prob lemáticas prioritári as observadas 
a níve l bil atera l (ex.: qualidade tecno lógica do tri go na Argentina, 
assoc iando o Chile e o Bras il) 
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