
10 Jornal da FrutaJANEIRO/2007

PARA MONITORAMENTO DAS •
• PRINCIPAIS PRAGAS DA MAÇÃ

'. . :. t • l I •

USAR OS ISCALURESCOM ARMADILHA DELTA

USETAMBtM ISCA MOSCA-Proteína Hidrolisada
COM ARMADILHA BOLA-Modelo MePhail

ISe. www.isca.com.br
vendas@ísca.com.br
tel. (54) 3232 7630Ferramentas e Soluções para Manejo de Pragas

são um importante instrumento de acesso
a mercados cada vez mais exigentes em
alimentos seguros e respeito ao homem e
ao ambiente, sobretudo no mercado exter-
no, aonde estes requisitos são ainda mais
decisivos para o consumidor. Esta tem
sido, sem dúvida, a principal motivação
para produtores de diversas cadeias pro-
dutivas exportadoras de frutas, como a
maçã, o mamão, a uva, a manga e o melão,
em desenvolver, apoiar e adotar este sis-
tema de produção.

A União Européia, por meio de deter-
minações divulgadas recentemente quan-
to à exigência de um sistema oficial que
tenha rastreabilidade e assegure o uso
adequado de agrotóxicos, reconheceu a
PIF como o único sistema com respaldo
do governo brasileiro que atende a este
requisito. Este fato abre portas para o mer-
cado das frutas produzidas de acordo com
as diretrizes da produção integrada.

Contudo, sabe-se que, no mínimo,
70 % da produção de frutas no Brasil é
destinada ao mercado interno, com um
potencial de mais de 180 milhões de con-
sumidores, que devem ter as frutas na
composição de sua dieta. Esta é uma van-
tagem para a fruticultura brasileira e é exa-
tamente nesta linha que a PIF pode dar
uma importante contribuição: oferecer ao
mercado varejista frutas de qualidade di-
ferenciada, certificadas, produzida com as
melhores tecnologias, com segurança para
consumo garantida pelo Inmetro, com ras-
treabilidade e com forte apelo comercial
no que tange o alto padrão qualitativo e
respeito ao ambiente e ao trabalhador.

A vivência dos pesquisadores da Em-
brapa Uva e Vinho, ao longo de quase 10
anos de ações vinculadas com a PIF no
Brasil, revelou um fato decisivo: apesar
destas nítidas vantag~ns e dos esforços

definiram uma parceria para desenvolver,
em conjunto, um projeto piloto que será
implementada em breve, com o objetivo
de oportunizar a oferta de frutas oriundas
da PIF à rede varejista.

Nesta proposta, o supermercado alo-
cará uma ou mais gôndolas específicas
para as frutas da PIF e comprará estas fru-
tas dos produtores que certificam sua pro-
dução neste sistema pagando um ágio de
cerca de 10% sobre o preço da época da-
quela fruta. A Embrapa acompanhará o
processo e identificará potenciais forne-
cedores e, por sua vez, o Sebrae-RS e o
Inmetro darão o apoio de marketing ne-
cessário à divulgação desta fruta. Ao pro-
dutor caberá certificar sua produção, ga-
rantir o fornecimento da fruta da PIF e
embalar a mesma de forma padronizada. A
esta experiência piloto, somam-se os es-
forços do MAPA, CEAGESP, Embrapa
Clima Temperado e EmbrapaAgroindús-
tria Tropical, que expandirão estas inicia-
tivas para São Paulo e Fortaleza. Em prin-
cípio, a maçã será estabelecida como ân-
cora, pela disponibilidade de frutas ao lon-
go de todo o ano e pela maior experiência
e abundância de frutas certificadas no sis-
tema PlF. Outras frutas, conforme a dispo-
nibilidade, serão inseri das nesta ação.

Alguns pontos fundamentais defini-
dos pelos parceiros e capazes de asse-
gurar o sucesso desta iniciativa são a ma-
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Produção Integrada de frutas: uma nova oportuni-
dade para o mercado varejista ofertar frutas de quali-
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o sistema de Produção Integrada de
Frutas (PIF) é uma inovação tecnológica
e organizacional na fruticultura brasileira
e iniciou no Brasil com a cadeia produtiva
da maçã. A partir de um intenso esforço de
parceria entre instituições públicas e pri-
vadas resultou no desenvolvimento de um
sistema que possibilita a produção de fru-
tas com base tecnológica moderna e am-
bientalmente sustentável, com registro de
atividades sujeitas a auditorias delegadas
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (MAPA) ao Instituto Na-
cional de Metrologia, Normalização e Qua-
lidade Industrial (Inmetro). Esta institui-
ção pública credencia organismos de ava-
liação da conformidade (certificadoras)
referente a uma norma técnica que é um
documento oficial do governo brasileiro.

Os marcos legais da PIF asseguram a
rastreabilidade dos produtos e o controle
externo executado por uma instituição sem
vínculos com o produtor (terceira parte).

Estas características do sistema de PIF
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de divulgação, de modo geral, o consumi-
dor de frutas não conhece a PIF. Conside-
rando a baixa demanda do mercado e a
ausência de um diferencial de preço, o
produtor não vislumbra vantagens eco-
nômicas para implementar as mudanças
tecnológicas requeridas pela PIF. Esta si-
tuação é um prejuízo para o país, pois pro-
picia a perda de um benefício para a quali-
ficação e para a organização da produção,
bem como para a preservação ambienta!.

Cientes desse fato, a Embrapa Uva e
Vinho, produtores associados à Associa-
ção Gaúcha de Produtores de Maçã e Pêra
(Agapomi) e à Associação Brasileira de
Produtores de Maçãs (ABPM), Sebrae-RS
e a cadeia Apolo/Cesa de Supermercados
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nutenção da rastreabilidade, da qualida-
de sensorial da fruta e a identificação
única do sistema, que permitirá ao con-
sumidor preferir frutas que tenham este
selo, além da respectiva marca comercial.
O objetivo final é incrementar o consu-
mo de frutas de alto padrão obtidas na
PIF. Descortina-se, então, uma excelente
oportunidade para que todos os atores
deste processo tomem conhecimento e
se apropriem das vantagens da PIF, como
também amplie-se o mercado interno para
frutas que estimulem o consumidor a ex-
trair delas os benefícios de saúde, prazer
e qualidade de vida. * Eng" Agr", Drs.,
Pesq. da Embrapa Uva e Vinho, Bento
GonçaIveslhoffinann@ cnpuv.embrapa.br
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