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Avaliação da segurança do alimento nas 
primeiras etapas de implantação da 
produção integrada de morangos semi- 
hidropônicos

Karoline P ole tto ’ e Fagoni Fayer Calegario2

Q u a lid a d e  de vida, preservação ambiental e segurança de alimentos são 
C o n c e ito s  cada vez mais importantes para a cadeia agroalimentar. Com a 
c re s c e n te  demanda por produtos isentos de contaminações, a produção 
integrada, por ser um sistema que fornece subsídios para a gestão da 
d e g u ra n ça  e qualidade, é uma alternativa para os produtores de frutas 
garantirem sua permanência no mercado. 0  objetivo desse trabalho foi 
descrever e acompanhar as primeiras etapas de implantação do sistema de 
Produção Integrada de Morangos Semi-Hidropônicos (PIMOs), desenvolvendo 
uma avaliação da segurança do alimento baseada no sistema de Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Foi elaborado um fluxogram a 
da PIMOs, ordenando-se as etapas implantadas até agosto de 2005 na 
Unidade Dem onstrativa de Bom Princípio, RS. Para cada etapa, fo i realizada 
uma análise de perigos à segurança do consumidor, listando-se as medidas 
corretivas para cada perigo identificado. Foram identificados perigos mais 
significativos nas etapas de irrigação, preparo da solução nutritiva , 
armazenamento da solução nutritiva e fertirrigação, pontos onde será 
necessário adotar maiores controles durante a produção primária. Ao longo da 
implem entação das demais etapas no campo, a tabela de análise de perigos 
será ampliada e os demais perigos serão identificados. No final do processo, 
teremos a indicação das etapas mais críticas à segurança de alimentos e as 
medidas corretivas que devem ser adotadas. Essas inform ações serão 
repassadas aos produtores e técnicos em programas de capacitação, como 
form a de d ifund ir os cuidados na produção primária, garantindo a produção de 
morangos mais seguros.
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