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CARVALHO (2011) relata que da produ-
'tao mundial de ma'tas, 70% destina-se ao con-
sumo in natura e que no Brasil, segundo 0
IEGE, a ma'ta e a terceira fruta mais consumida
pelas famflias brasileiras, perdendo apenas para
banana e frutas cftricas.

A significativa contribui'tao das exporta-
'toes no escoamento das safras brasi leiras de
ma'tas, a predominancia do mercado europeu
como comprador desses produtos e 0 fato de 0
pafs ser, conforme colocado por CARVALHO
(20 I I) um tomador de pre't0s no mercado
mundial da fruta, submetem 0 maleicultor bra-
sileiro a atestar sua responsabilidade social e
ambiental na atividade agricola como forma de
garantir sua entrada e/ou perrnanencia nesse
mercado.

o uso de produtos fitossanitarios tem sido
uma importante ferramenta no enfrentamento
de pragas, doen'tas e plantas daninhas nas dife-
rentes fases de condu'tao da cultura da ma'ta.
Este fato, aliado itgrande variedade de molecu-
las (91 principios ativos registrados) e de

produtos recornendados para a cultura da ma'ta
(193 produtos formulados), contribui para a
gera'tao de residuos (AGROFTT, 20 II).

Apos a usa de urn prod uta e inegavel que
ainda h,~a valor agregado a sua embalagem (CE-
BDS, 2011). Mundialmente observa-se que as
forrnas de destina'tao de resfduos diferern entre
paises, ernbora predomine a busca pela valori-
za'tao dos mesrnos.

A agrega'tao de valor a um residua inicia-se
com sua correta identifica'tao e segrega'tao. No
caso de embalagens vazias de agrotoxicos, as
dados relativos as quantidades devolvidas a uma
unidade de recebimento em deterrninado peri-
ado permitem especiar as residuos relacionan-
do formas de apresenta'tao dos produtos dis-
ponibilizados pelos fabricantes e 0 perfil tem-
poral e qualitativo de rnateriais gerados.

Os dados apresentararn relativa redu'tao da
quantidade de embalagens provenientes da cul-
tura da ma'ta, baseado no estudo de um grupo
de produtores que tem a ma'ta como unica ati-
vidade, podendo isto ser atribuido a urn au-
menlO na eficiencia tecnica do uso dos produ-
tos au it real diminui'tao do volume de embala-
gens devolvido pelos agricultores. Porem, a hi-
potese de que os maleicultores estejarn deixan-
do de realizar a devolu'tao das embalagens nao
se sustenta pelo fato de a ma'ta ser urn produto
com foco em exporta'tao e, portanto, estar sub-
metida a um nurnero consideravel de certifica-
'toes baseadas em rastreabilidade, e, sendo im-
portante neste processo, a comprova'tao do
destino adequado das embalagens utilizadas
para a obten'tao da safra.

Assim, os resultados subsidiam a ideia do
uso e manejo correto dos produtos fitossanita-
rios na cultura da ma'ta e permitem concluir

que a crescimento nas quantidades de ernbala-
gens recebidas na unidade nao foi devido it con-
tribui'tao de embalagens geradas como residu-
os pelo uso de produtos fitossanitarios na cul-
tura da ma'ta, mas, sim, pelo uso desses produ-
tos em atividades agricolas para as quais a ras-
treabilidade nao consiste em ferramenta de ga-
rantia da produ'tao e nem faz parte de exigenci-
as impostas para a comercializa'tao.

Com rela'tao it propor'tao dos materiais
componentes das embalagens vazias de agro-
toxicos por agricultores dedicados it maleicul-
tura durante 0 periodo de 2007 a 20 I0, houve
pouca altent'tao ao longo do perfodo estudado
sendo predominantes, na ordem em que apare-
cem: plastico rigido (triagem e tampas), pape-
lao, f1exfveis rnistas, metalicas rfgidas e vidro.

Vale notar que as varial,:oes nas propor-
I,:oes dos materiais ao longo dos anos sao
cada vez mais representativas devido ao
aumento das quantidades totais recebidas
na unidade de recebimento. Assim, toman-
do-se, por exemplo, 0 plastico rigido-tria-
gem, enquanto em 2007 a proporl,:ao de 40%
no total de materiais devolvidos a unidade
de recebimento representava a quantidade
de 16,9 toneladas, em 2010 a proporl,:ao de
39% representava 20,3 toneladas recebidas
desse material na unidade.

A tabula'tao das infonml'toes relativas a for-
ma de apresenta'tao demonstrou que cinco de-
las representam 91 % dos produtos formula-
dos. Sao elas: concentrado emulsionavel (29%),
po molhave I (24%), concentrado soluvel (14%),
suspensao concentrada (J 3%) e granulado dis-
persivel (10%).

Os dados demonstram que 0 potencial de
gera'tao de resfduos na forma de embalagens na

cultura da ma'ta esta relacionado a forma de
apresenta'tao dos produtos e que, pOltanto, e
fundamental que 0 desenvolvimento de produ-
tos formulados leve em considera'tao 0 impac-
to do residuo que sera gerado apos seu usa. Da
mesma forma, a continuidade de praricas como
a devolu'tao das embalagens vazias em unida-
des de recebimento devidamente licenciadas por
orgao ambiental, e imprescindfvel para 0 su-
cesso da atividade.

o objetivo deste artigo foi demonstrar
aos produtores de mal,:a que 0 esforl,:o des-
prendido por todos ao participar do sistema
de recolhimento de embalagens vazias tern
apresentado frutos, esperando que a parti-
cipal,:ao do setor continue firme e atuante.
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Dois importantes eventos acontecem este ano no Brasil em ambito internacioal e
com duas frutas muito consumidas mundialmente: 0 Promusa-banana (Salvador) e 0
Papaya Brasileiro-mamao (Porto Seguro), reunindo a cadeia cientifica e comercial
destas frutas que nao so alimentam milhares de pessoas como tambem geram milha-
res de empregos, principalmente no Nordeste. 0 seu JF traz nesta edi~ao a programa-
~ao dos eventos e ira acompanhar com publica~oes tecnicas e 0 raio X destas frutiferas
que sao a base da economia de muitas cidades brasileiras. Segundo Edson Perito Amo
rim, coordenador do Prom usa, 0 even to tern como tradi~ao atualizar os diferentes
segmentos do agronegocio de bananeira em rela~ao a novidades de pesquisa. "Serao
discutidos os avan~os tecnologicos da cadeia produtiva da banana, com destaque para
quatro areas: praticas culturais e fitossanidade; diversidade e melhoramento geneti-
co; pos-colheita, marketing e comercializa~ao; e desafios e oportunidades para usos
alternativos", explica. Cada sessao consistira de palestras, apresenta~oes orais, ses-
sao de posteres e forum de discussao. E Jorge Loyola do mamao disse "nossa expecta-
tiva e que nao seja mais urn evento de Papaya Brasil. Esperamos que os gargalos da
cadeia produtiva sejam elucidados. Sao tres os desafios: pequeno numero de varieda-
des utilizadas no sistema de produ~ao; a parte fitossanitaria, relacionada ao proble-
ma muito serio de doen~as fUngicas e viroticas; e as questoes de mercado, relaciona-
das as elevadas exigencias do mercado internacional", completa.Veja + pag. 15 e 16

Madri espera grande
publico na 3a Fruit

Attraction em outubro

Macadamia, fruta se
desenvolve bem em

MG, SP e ES

Sustenta~ao latada e ate 50%
mais produtiva - Sistema de condu-
~ao e 0 mais indicado para 0 maracu-
ja, alem de poliniza~ao manual e
profundidade do plantio.Segundo 0

pesquisador da Epagri (Empresa de
Pesquisa Agropecuaria e Extensao
Rural de Santa Catarina) Ademar
Brancher, antes do plantio, 0 agri-
cultor deve escolher a area com mui-
to criterio, pois nem todas as regiOes
sao proplcias para 0 cultivo. Ele deve
conversar com os tecnicos de sua re-
giao, com vizinhos que ja plan tam 0

maracuja e preparar a area com base em uma analise de solo. "Com isso, ele sabera que
tipo de aduba~ao e corre~ao sao necessarias para a cultura. Ja na parte de comercializa~ao,
ele deve conversar com posslveis comprado res para saber onde vai vender posteriormente
sua produ~ao", orienta 0 pesquisador. Quando 0 assunto e corre~ao do solo, 0 agricultor
deve estar atento aos adubos corretivos, organicos e ao calcario. Brancher diz que ele deve
aproveitar a ocasiao e fazer tambem a cobertura do solo com forma~ao de palhada. Basta
que depois, antes da forma~ao do pomar, ele maneje essa palhada de forma que ela seque
e forme a cobertura que e utilizada para 0 plantio direto em diferentes regiOes do pais.
"Na hora do plantio, 0 produtor deve usar mudas de qualidade que nao sejam contamina-
das por doen~as, como a bacteriose ou nematoides. Alem disso, se nao houver umidade
suficiente no solo, ele deve fazer irriga~ao. Ja 0 plantio deve ser feito na mesma profun-
didade na qual a muda se encontra va no viveiro", explica. 0 pesquisador fala ainda sobre
a sustenta~ao. Ele conta que, no Brasil, sao usados como sustenta~ao os sistemas de
espaldeira ou cerca, onde se utiliza apenas urn fio de arame. No entanto, na regiao suI de
Santa Catarina, 0 sistema mais utilizado e 0 de parreira ou latada, onde se forma urn
tendal em cima do pomar, fechando toda a area. "Esse sistema e mais produtivo, ja que a
produtividade do sistema de espaldeira pode ser ate 50% menor. No entanto, 0 produtor
que optar por ele deve ter equipamentos motorizados de pulveriza~ao, em fun~ao do alto
volume de calda necessaria para a realiza~ao dos tratamentos fitossanitarios", orienta 0

pesquisador. Veja materia pagina 9
Recivitis e criada e setor

vitivinicola recebe
mais recursos para

pesquisa no pais


