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PRODUCAO INTEGRADA DE MANGA E UVA
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Maria Conceigao Peres Young Pessoa - Embrapa Meio Ambiente
Aderaldo de Souza Silva - Embrapa Meio Ambiente

Luiz Carlos Hermes - Embrapa Meio Ambiente
Luiz Carlos Lopes Freire - Embrapa/Valexport

Paulo Roberto Coelho Lopes - Embrapa Semi-Ando

A.PR]E$1EBf17©AO

A globalizagao de mercados abriu novos horizontes para a exportagao
brasileira de produtos agropecuarios mas tamb6m a deixou vulner6vel a
concorr6ncia com produtos elaborados em condig6es demandadas por
consumidores mais exigentes por produtos "ambientalmente corretos". Em
fungao disso surgiu a necessidade de reorientar os produtores brasileiros para
a perman6ncia nos mercados ja alcangados e para uma penetragao mats
incisiva nos mercados ainda nio explorados, mas potencialmente factiveis de
serem ocupados principalmente no perfodo de entressafra dos parses
competidores.

Nesse sentido, o Brasil precisa fazer uso de sistemas de exploragao
agricolas ja adotados por parses da Uni3o Europ6ia onde encontram-se os
mercados mass exigentes. Esses ja se utilizam das t6cnicas de Produgao
Integrada, a qual incluio uso otimizado de insumos e fertilizantes, a adogao de
medidas que aumentem a efici6ncia e eficicia de aplicagao de agrot6xicos, e
medidas preventivas ao aparecimento de pragas e doengas antes que niveis
econ6micos de danos sejam detectados, visando com essas medidas reduzir
os custos de produgao. Tamb6m, objetiva a produgao de alimentos de alta
qualidade, principalmente, mediante o uso de t6cnicas que levem em
consideraQao os impactos ambientais sobre o sistema solo/6gua/produgao e
que possibilitem avaliar a qualidade dos produtos considerando as
caracterfsticas frsicas, qufmicas e bio16gicas dos recursos naturais locais nos
processos envolvidos na cadeia produtiva, p6s-colheita e comercializagao da
produgao.

Em termos de Brasil a produgao integrada 6 uma novidade tecno16gica,
sendo que o Manejo Integrado de Pragas (MIP) representa 80% da estrat6gia
de implantaQao desse sistema de produgao agricola. Assim. a proposigao de
programas de MIP, parte integrante fundamental da produgao integrada. serra
um aliado na minimizagao de gastos, uma vez que prop6e o uso de t6cnicas
de controle qufmico, controle bio16gico e controle cultural para evitar a perda
de produgao. Em especial, a implantagao das Estag6es de Alerta de Pragas e
DoenQas, propostas no imbito dos projetos liderados pda Embrapa Meir
Ambiente. farc uso substancial das informag6es ambientais do processo
produtivo e do p6s-colheita das fruteiras estudadas, coletadas em campo a
navel de parcelas georreferenciadas, assam coma de outras de origem
agron6mica mats comuns. Todas das, deverio ser trabalhadas de forma
integrada para que seja possivel a tomada de decis5o eficiente para cada
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cen6rio populacional das pragas/doengas, que demandem agnes preventivas
ou mitigadoras.

O processo de implantagao da produgao integrada no Brasil deve se dar
de forma gradativa. com apoio dos diferentes formadores e gerentes de
politicas pOblicas, tais como os Minist6rios da Agricultura, do Meio Ambiente,
da SaOde. da Educac3o e da IndOstria e Com6rcio.

Os conceitos a serem internalizados pecos produtores, em especial no
que se refere as boas praticas de manejo fomentadas pdas normas das series
ISO, ainda s3o relativamente "novos" e, portanto, devem ser trabalhadas
agnes no sentido de incorpord-los ao setor agropecu6rio o mais rgpido
possivel, uma vez que a partir de 2003 nenhum produto agricola sem
certificagao de qualidade sera recebido por parses importadores.

Mediante processos de Educagao Agroambiental destinadas a gerentes
de produgao locais, pretende-se a disseminagao das t6cnicas de produg5o
integrada nos mats diferentes seguimentos da cadeia produtiva, do p6s-
colheita e dos demais agentes envolvidos no processo de comercializagao,
divulgag5o e agentes de desenvolvimento de politicas agroindustriais
brasileiros.

Esta publicagao apresenta a experi6ncia pr6tica das agnes de Produgao
Integrada de Manga e Uva fina de Mesa, conduzidas pda Embrapa Meio
Ambiente em parceria com a Embrapa Semi-indo e a VALEXPORT na regiao
do Subm6dio do Rio Sio Francisco, junto aos produtores j6 exportadores de
manga e uva para mercados internacionais. Tamb6m faz meng5o aos
principais problemas levantados quanto ao uso dos agrot6xicos na regiao,
visando subsidiar agnes para a disponibilidade de produtos que tornem o
nosso produtor mais competitivo no mercado globalizado onde esb inserido.

Os projetos est5o sendo implantados na regiao do Sub-M6dio do rio S3o
Francisco, sob a CoordenaQao da Embrapa Meio Ambiente, principalmente nos
municfpios de Juazeiro, Curaga, Sento S6 e Casa Nova no Estado da Bahia e
em Petrolina no Estado de Pernambuco. Este 6 realizado junto a Associag5o
dos Produtores Exportadores de Frutas do Vale S5o Francisco (Valexport) e,
abrange uma area ao redor de 1,5 mil hectares pertencentes a 14 empresas
exportadoras de frutas "in natura" de manga e uva fina de mesa.

Estima-se um beneficio direto ao seu t6rmino, somente no Sub-M6dio do
rio Sio Francisco, de mais de tr6s mil produtores irrigantes, e indiretamente
mais de 500 mil pessoas, em relagao ao fornecimento de informag6es sobre o
processo de manejo da PIF e sobre qualidade ambiental dos recursos naturais.
A16m disso, inicia a formaG6o de uma nova consci6ncia sobre a necessidade
de preservar o meio ambiente, visando a melhoria da situagao pertinente a
seguranga alimentar e ao manuseio dos residuos liquidos e s61idos. Auxilia
tamb6m na proposigao de polrticas de reabilitagao dos corpos de 6gua com
potencial de contaminagao e. agiliza a transfer6ncia de novas tecnologias e
conhecimentos na area ambiental is comunidades rurais, ag6ncias de
assist6ncia t6cnica pOblica e privada, de desenvolvimento rural e comunidade
cientifica.
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A zona semi-6rida inserida no nordeste brasileiro, situa-se na parte maid
ocidental do continente sul americano. Integram-se esta zona cerca de 900
municrpios, com populagao de aproximadamente 17 milh6es de habitantes. A
zona estudada no imbito do Projeto de Produgao Integrada de Manga e Uva
este situada no subm6dio do Rio S5o Francisco junto aos produtores ja
exportadores de manga e uva para mercados internacionais, principalmente
nos municrpios de Juazeiro, CuraQi, Sento S6 e Casa Nova no Estado da
Bahia e em Petrolina no Estado de Pernambuco. Abrange uma area ao redor de
1,5 mil hectares pertencentes a 14 empresas exportadoras de frutas "in
natura" de manga e uva fina de mesa. A regiao coma um todo, tem
apresentado acelerado crescimento de produg5o agroindustrial irrigada.
Atualmente hd uma area de cerca de 100.000 ha irrigado, entre projetos
pablicos e privados com potencial de cerca de 200.000 hectares, que
requerem estudos ambientais preventivos.

Figura 1 : Aspects da regiao em estudo

A regiao apresenta as seguintes caracterfsticas geoambientais:
pluviosidade baixa e irregular, em torno de 750mm/ano, concentrada num
periodo de 3 a 5 meses. Ocorrem periodos agudos de estiagem, quando a
precipitagao pluviom6trica cai para cerca de 450-500 mm/ano. As
temperaturas s5o altas, com taxas elevadas de evapotranspiragao e balango
hfdrico negativo durante parte do ano. A insolag5o 6 muito forte, 2800
horas/ano, e esb aliada a baixa umidade relativa. Os solos s5o oriundos de
rochas cristalinas, predominantemente rasos, pouco permeaveis, sujeitos a
erosio de razo6vel fertilidade natural. Predomina vegetagao de caatinga. que
abrange cerca de 1,0 milhio de km2 e com sucessio indicativa de processo
de degradagao ambiental. A zona definida como semi-6rida, divide-se em areas



naturais chamadas de: caatinga, sertao, serid6, carrasco, cariris velhos,
curimata0 e a parte norte do Estado de Minas Gerais
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No P61o Agroindustrial de Petrolina-Juazeiro encontram-se os maiores
produtores de manga e uva do pars, tends alguns deles ja alcangado mercados
externos. A area plantada com uva de mesa cresceu no periodo de
1991/1995 em 71,8% ampliando sua area de 2.620 hectares para cerca de
4.500 hectares, enquanto a produgao cresceu no mesmo periodo em cerca de
344%, correspondendo ao montante de 32 mil toneladas para 110 mil
toneladas. Nesse mesmo periodo a exportagao dessa regiao cresceu de 1 .050
toneladas, para cerca de 1 2.500 toneladas. Essas cifras geram na regiao cerca
de 18.000 empregos diretos. A cultura de manga tamb6m 6 predominante no
Vale do S5o Francisco, com cerca de 22 mil hectares plantados, sendo a
maior produtora Brasileira. Desses, 62,8% encontram-se no Estado da Bahia,
25,7% em Pernambuco e 10,0% em Minas Gerais. A regiao do P61o de
Agricultura de Petrolina-Juazeiro apresenta a maior densidade de plantio de
manga, com 12,5 mil hectares e representa cerca de 57,3% dos plantios de
manga existentes em todo o Vale (CODEVASF. 1999). Essa cultura 6
respons6vel por cerca de 1 6.000 empregos diretos nessa regiao.

Figura 2: Mercado de frutas em Juazeiro da Bahia/BA
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O desenvolvimento sustentgvel de uma regiao agricola requer a selegao

de sistemas de produgao que atentem para condig6es ambientais
diversificadas, e consequentemente. a escolha de tecnologias adequadas a
cada um desses sistemas nesses ambientes. Devem, assim, contemplar
caracterfsticas que propiciem a estabilidade eco16gica (qualidade do ambiente),
econ6mica {rentabilidade) e social (equidade) (Muller. 1 993) da regiao.

Nesse contexto, processos que fomentem a Gest5o Ambiental do Espago
Agrario tornam-se fortes aliados a implantagao correta desses sistemas, uma
vez que fornecem um conjunto de atividades de planificagao, de pritica e de
controle do espago rural que define a polftica ambiental local, seus objetivos e
responsabilidades culminando com a produtividade desejada pelo produtor
aliada a minimizagao de impactos ambientais negativos.

Assim, atrav6s da proposig5o de principios, de diretrizes e de
mecanismos de estruturagao, controle e tomada de decis6es gerenciais
(sistemas de acompanhamentos), promovem o uso, a protegao, a conservagao
e o monitoramento de recursos naturais e s6cio-econ6micos do espago rural,
tendo sempre em foco as vertentes eco16gicas, econ6micas e sociais nessas
atividades.

Entretanto, as diferentes alternativas para implantar essa forma de se
buscar sustentabilidade (definig5o de politicas regionais ou estaduais, politica
nacional de meio ambiente e pianos "verdes"), impediam que seus beneficios
fossem medidos com a acuidade necess6ria, com reprodutibilidade e,
principalmente, comparaveis a outros in6meros cen6rios propostos
internacionalmente.

A partir da d6cada de 80, houve um gradativo incremento na demanda
por sustentabilidade da agricultura, fomentado pelos movimentos
ambientalistas pda preservagao dos recursos naturais, pda demanda de
produgao de produtos saudgveis e "ambientalmente corretos"

A globalizagao de mercados, instaurada a partir da d6cada passada,
aliada as correntes e demandas de uma populagao mundial cada vez mais
conscientizada e ativa na busca de seus direitos, culminaram na necessidade
de um indicador com identidade visual pr6pria, reconhecido a navel

internacional, que assegurasse a produgao dentro das demandas das "boas
pr6ticas agrfcolas de controle", exigidas pda sociedade. Aliam-se a das os
selos de certificag5o de qualidades de produto e de ambiente.

A Associacao Brasileira de Normas T6cnicas (ABNT), atua desde 1950
no desenvolvimento de programas de certificagao apropriados a diversas areas
da sociedade brasileira. em conformidade com os modelos internacionalmente
aceitos e estabelecidos no imbito do Comity de AvaliaQao da Conformidade
(CASCO) da "International Standartzation Organization" (ISO).

A IS0 6 uma organizagao, sediada em Genebra (Suiga), reconhecida e
aceita internacionalmente no estabelecimento de normas t6cnicas
desenvolvidas e avaliadas no imbito de compet6ncia de suas delegag6es
nacionais.



O Instituto Brasileiro de Normas T6cnicas (INMETRO) representa o
Comity Brasileiro de Certificagao - CBC (criado pda resolugao CONMETRO n.8
de 24/08/92) na ISO e, assim possui a16m das responsabilidades atribuidas a
seus membros, a de divulgar, avaliar e preservar a aceitagao, o uso e
integridade da marca ISO. A ABNT 6 o organismo de certificagao brasileiro,
credenciado pelo INMETRO, para atuagao em certificaQao de sistemas de
garantia de qualidade no pars e tamb6m de produtos.

Segundo a ABNT, define-se por Normalizagao o "processo de
estabelecer e aplicar regras a fim de abordar ordenadamente uma atividade
especifica. para o beneficio e com a participagao de todos os interessados e.
em particular, de promover a otimizagao da economia, levando em
considerag6o as condig6es funcionais e as exig6ncias de seguranga"

A certificac5o resulta em beneficios nio s6 associados diretamente ao
processo produtivo, como tamb6m indiretos para a sociedade. E definida pda
b.BtqX cano "a emiss6o de marcos e certificados de conformidade para as
empresas que demonstram que um produto, servigo ou sistema de gestao
atende ds normas aplicaveis, sejam nacionais, estrangeiras ou internacionais"

Entre os beneffcios resultantes da implantaQ5o de processos de
certificaQao citam-se: a organizagao, simplificagao e clareza de procedimentos
e tecnologias disponiveis para a produgao; a definigao de m6todos de
controle. calibragao e seguranga de equipamentos; a disciplina na produgao;
organizaQao e agilidade na recuperagao de documentagao de registros de
acompanhamentos; controle de produtos, servigos e processes; racionalizagao
de tempo gasto nas atividades; redugao do consumo e do desperdfcio de
recursos naturais nio renovgveis; melhoria de qualidade; diminuigao de
entraves associados a barreiras comerciais; protegao a saOde do consumidor e
ao meio ambiente; seguranga e confiabilidade no produto. Assim, os
beneffcios supra citados podem ser priorizados em fung5o de tr6s grandes
demandas do consumidor: facilidade de identificagao do produto,
competitividade de mercado e credibilidade.

A facilidade na identificagao de selos (logomarcas) dos produtos
certificados, principalmente por instituig6es certificadoras ja conceituadas
pelos consumidores, agrega um novo valor de mercado ao produto no que
tange a sua aceitagao em fungao da qualidade e "seguranga ambiental"
oferecidas, tomada de decis3o frente a escolha de produtos similares e
recomendag6es de compra. Assim, o valor agregado n5o se reflete
necessariamente em cifras monetarias, mas na decis5o de compra por parte
do consumidor e portanto, na garantia de mercado para os produtos
produzidos.

As normas da s6rie IS0 9000- Sistemas de qualidade - foram
elaboradas, inicialmente, enfocando a necessidade de "manejo de qualidade"
Nessa s6rie de normas, a qualidade 6 entendida como "rojas as
caracteristicas de um produto ou servigo que sio exigidas pele consumidor" e
o manejo de qualidade como "o que a organhafao recess/la assegufar que
seu produto tem em conformidade com as exig6ncias do consumidor" t\SO.

Essa famflia de normas representa um consenso internacional em boas
praticas de manejo que pretendem assegurar que a organizagao pode fornecer
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produtos ou servigos que atendam as exig6ncias de qualidade do cliente.
Essas boas praticas representam um conjunto de requerimentos padr6es para
um sistema de manejo de qualidade, n3o importando o que a organizagao faz,
seu tamanho, ou se pertence ao setor pOblico ou privado. Assim, a IS0 9000
estabelece os requerimentos que seu sistema de qualidade necessita enfocar,
entretanto n5o indicam como seri realizada a implementagao pratica de seus
crit6rios, porque o objetivo principal 6 a obtengao dos resultados, deixando
flexibilidade para que as organizag6es a incorporem dentro de suas pr6prias
peculiaridades.

As normas da s6rie IS0 9000 tratam, portanto, dos requisitos dos
sistemas de qualidade estabelecidos atrav6s de procedimentos que buscam
avaliar: a qualidade na especificagao, desenvolvimento, produgao, instalagao e
servigo p6s-venda; qualidade na produgao, instalagao e servigo p6s-venda;
qualidade da inspegao e ensaios finais. Essas normas especificam os requisitos
necessgrios para a implantagao, acompanhamento de processo de produgao e
de satisfagao do cliente em termos prevengao quanto a n5o conformidades em
today as etapas de elaboragao do produto, incluindo servigos de p6s-venda.

As normas da s6rie ISO 14000 - Gest5o Ambiental, foi inicialmente
elaborada visando o "manejo ambiental", que no entender da norma deve
s\grit\car "o que a organizagao faz para minimizar os efeitos nocivos ao
ambiente causados pdas suas atividades" t\SO. 2aaQ\

Assim sendo, essa s6rie de normas fomentam a prevengao de processos
de contaminag6es ambientais, uma vez que orientam a organizagao quanto a
sua estrutura. forma de operagao e de levantamento, armazenamento,
recuperagao e disponibilizagao de dados e resultados (sempre atentando para
as necessidades futuras e imediatas de mercado e, consequentemente, a
satisfaQ5o do cliente), entre outras orientag6es, inserindo a organizagao no
contexto ambiental.

Como as normas da s6rie IS0 9000, as da s6rie ISO 14000 tamb6m
facultam a implementagao pr6tica de seus crit6rios. Entretanto, devem refletir
o pretendido no contexts de Planificagao ambiental, que inclui pianos dirigidos
a tomadas de decis6es que favoregam a prevengao ou mitigagao de impactos
ambientais de car6ter compartimental e inter-compartimental, tais como,
contaminag6es de solo, 6gua. ar. flora e fauna a16m de processos escolhidos
como significativos no contexto ambiental.

A norma IS0 9001 estabelece os requisitos para assegurar a qualidade
dos processor de produgao, ou deja. estabelece crit6rios que possibilitam: a)
agregar fator de confiabilidade ao produto; b) atender a demanda de cliente; c)
atentar para a conformidade na produgao; d) orientar o acompanhamento por
processo relevante para a qualidade; e) ser aplicavel a processo ou a parte da
organizagao-

A norma ISO 14001 estabelece o sistema de gest5o ambiental da
organizagao e, assim: a) avalia as consequ6ncias ambientais das atividades
produtos e servigos da organizagao; b) atende a demanda da sociedade; c)
define politicas e objetivos baseados em indicadores arnbjg111gb definidos pda
organizagao que podem retratar necessidades desde a redugao de emiss6es de
poluentes at6 a utilizagao racional dos recursos naturais; d) implicam na
redugao de custos na prestagao de servigos e em prevengao; e) 6 aplicada is
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atividades com potencial de efeito no meio ambiente; f) aplicavel a
organizagao inteira;

Ressalta-se. contudo, que nem as normal da s6rie IS0 9000 nem
aquelas relativas a s6rie ISO 14000 s5o padr6es de produto. O padrao de
manejo do sistema nessas familias de normas estabelece requerimentos para
direcionar a organizagao para o que ela deva fazer para manejar processos que
influenciam a qualidade (IS0 9000) ou processos que influenciam o impacto
das atividades da organizagao no meio ambiente (ISO 14000). A natureza do
trabalho desenvolvido na empresa e as suas especificidades em termos de
demandas determinam os padr6es relevantes do produto que devam ser
considerados no contexto das normas ISO (ISO, 2000).

Segundo Tin et al. (1995) "a p/oduggo a)fegrada 6 um s/slema de
exploragao agr6ria que produz alimentos e outros produtos de alta qualidade
mediante o uso dos recursos naturais e de mecanismos reguladores para
minimizar o uso de insumos e contaminantes e para assegurar uma produg6o
agr6ria sustent6vel"

Envolta no contexto da segunda metade da d6cada de 90, a Produgao
Integrada (PI) surglu a partir das demandas reais de se satisfazer is
necessidades da sociedade como um todo, no que se refere a produgao de
alimentos e insumos industriais (fibras, couro, etc.), gerados pda produgao
agropecuaria. a geragao de empregos no campo para populagao de baixa
renda e escolaridade e a reduQ5o de 6xodo rural para as cidades grandes.

Inicialmente. visava otimizar o Manejo Integrado de Pragas {MIP) nas
fruteiras de clima temperado da Europa. t6cnica esta que vislumbra a redugao
do uso de agrot6xicos baseadas em controles culturais, qurmicos e bio16gicos.
Sempre que possivel, o MIP 6 orientado pelo Limiar de Dano Econ6mico (LED)
e pelo Noel de Dano Econ6mico (NED), que requer o conhecimento da
dinimica populacional das pragas e doengas prioritgrias de controle pelos
Programas de MIP

A implantagao pratica do Sistema de Produg5o Integrada (SPI) deve,
baseada na sua pr6pria definigao, refletir a gest5o ambiental das atividades
agrgrias de forma sustentivel, estabelecendo normas que assegurem uma
cuidadosa utilizaQio dos recursos naturais minimizando o uso de agrot6xicos e
insumos na exploragao, baseada nas normas da s6rie ISO 14001. Tamb6m
possibilita a aplicagao da norma IS0 9001, no que se refere ao
acompanhamento da cadeia-produtiva e do p6s-colheita orientados a produgao
de produtos agrrcolas de qualidade internacional que atendam as necessidades
e exig6ncias do consumidor final, propondo assim um conjunto de boas
prgticas agricolas a serem estabelecidos em normas e procedimentos aqueles
que se propuserem a utiliza-las no campo

Assim, a (PI) objetiva a produgao de alimentos de alta qualidade obtida,
principalmente, mediante o uso de t6cnicas que levem em consideragao os
impactos ambientais sobre o sistema solo/dgua/produgao e que possibilitem
avaliar a qualidade dos produtos considerando as caracteristicas fisicas,
qurmicas e bio16gicas dos recursos naturais locais nos processes envolvidos na
cadeia produtiva. p6s-colheita e comercilaizagao da produgao.

Assim sendo, os produtos elaborados conforme as normas de Produgao
Integrada (PI) elegem um sistema de produgao que elenca as melhores
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alternativas existentes para a exploragao do sistema agrdrio assim como de
instrumentos e t6cnicas para monitoramento ambiental e controle da cadeia
produtiva e do p6s-colheita, assegurando assim, um menor risco de
contaminagao ambiental direta e indireta. como tamb6m proporcionando uma
diminuigao gradativa dos custos de produgao.

9

De forma gerd a Produg5o Integradq 4 definida como exposto a seguir

Objetivos da produgao integrada

l Integrar os recursos naturais e os mecanismos de normalizagao das
atividades da exploragao agr6ria visando minimizar o aporte de insumos
procedenfes do exferzor da exp/Ofafao. Deve refletir a gestao ambiental das
atividades agrarias de forma sustent6vel, estabelecendo normas que
assegurem uma cuidadosa utilizag5o dos recursos naturais de forma a
minimizar o uso de agrot6xicos e insumos utilizados na exploragao
(baseada nas normas IS014000). A substituigao, mesmo que parcial,
desses produtos assegura um menor risco de contaminagao ambiental
direta e indireta, advindas da mi utilizagao desses produtos, como tamb6m
diminui os custos de produQ3o e melhora a economia da exploragao
agraria;

2. Assegurar uma produgao sustent6vel de alimentos e outros produtos de
alta qualidade mediante a utilizagao preferencialmente de tecnologias que
respe/fem o me/o am6/Cafe; objetiva a produgao de alta qualidade obtida,
principalmente, mediante o uso de t6cnicas que levem em consideragao os
impactos ambientais sobre o sistema solo/6gua/produg5o e que
possibilitem avaliar a qualidade dos produtos levando-se em consideragao
as caracterfsticas fisicas, qufmicas e bio16gicas dos recursos naturais locais
nos processor envolvidos na cadeia produtiva, p6s-colheita e
comercilaizagao da produgao;

3- Eliminar ou reduzir as fontes de contaminagao geradas pdas atividades
agropecugr/as. Objetiva diagnosticar as fontes de contaminagao (pontuais e
n3o pontuais), identificar os impactos gerados pdas mesmas nos recursos
naturais e propor medidas preventivas e/ou mitigadoras desses impactos;

4. Manter as fung6es mOltiplas da agricultura: ob\etxwa saas'iazer hs
necessidades da sociedade como um todo, no que se refere a produgao de
alimentos e insumos industriais (fibras, cours, etc.), gerados peta produgao
agropecudria. a geragao de empregos no campo para populagao de baixas
renda e escolaridade e a redugao de 6xodo rural para as cidades brandes.
Deve tamb6m assegurar e proporcionar a preservaQao e diversificagao da
fauna e flora local, assam como da paisagem, propiciando o aparecimento
de outras fontes de renda ao agricultor como aquelas advindas do
ecoturismo rural.
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Os principios da produgao integrada:
1- Deve ser aplicada de forma holrstigq, pols este baseada na formulagao de

normas levando em consideraQao as caracteristicas pr6prias de cada
ecossistema e a importancia do bem estar e da exploragao racional dos
recursos naturais. A produgao integrada 6 um sistema centrado em toda a
exploragao agrgria homo unidade bgsica. A aplicagao da Produgao
integrada em panes individuais da exploragao n5o 6 compativel com o
enfoque holistico.

2 Minimizar os impactos indeseiiveis e os custos externos sobre a
sociedade. tentando atenuar os efeitos indiretos das atividades agricolas
(contaminagao dgua potdvel por agroqurmicos, redugao de recursos
hidricos pelo aporte de sedimentos decorrentes de eros3o de solo, etch.
Essa valoragao ambiental geralmente n5o 6 considerada nos gastos
decorrentes das prgticas agricolas.

3- Equilibrar os ciclos deJlyll11g111g!, reforQar a diversidade bio16aica local ,
minimizar perdas, propor o manQjQ 6timQ dos recursos naturais e de
t6cnicas utilizadas na agricultura;

4- Proporcionar conhecimento e motivagao peri6dica sobre educagao
ambiental e produgao integrada aos produtores e principais agentes
envolvidos nos processos das cadeias produtivas, p6s-colheita e
certificagao de qualidade: formac5o de monitores ambientais;

5- Utilizar m6todos que fomentem o aumento e a Qprl$g£ygggQ da fertilidade
intrinseca do solo;

6.

7.

Fomentar o uso de manejo integrado como a base de tomada de decis3o
para a protegao das culturas;
Fomentar a busca pda qualidade da pl.pduggg levando em consideragao os
parametros eco16gicos do sistema de produgao e os de certificagao de
qualidade;

Principais procedimentos para a obtengao da produg5o integrada adotados
pda Comunidade Europ6ia {TITI et al., 1995):

1- A organizagao deve ter uma estrutura organizada de acordo com as leis de
seu pals;

2- Os estatutos e as normas da organizagao devem declarar claramente em
seus objetivos a aplicagao dos princfpios da produgao integrada;

3- A organizagao deve aplicar a PI mediante um conjunto de diretrizes (ou
normas) apropriadas, que devem distinguir claramente as normas
obrigat6rias daquelas apenas recomendadas;
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4- A organizagao deve realizar anualmente cursos introdut6rios obrigat6rios
para novos membros e para a formagao sistemgtica da transfer6ncia de
novos conhecimentos a seus membros;

5- A organizagao deve firmar contrato escrito com cada um de seus membros
que pratiquem PI indicando obrigag6es e proibig6es;

6- A organizag3o deve estabelecer e executar um sistema de avaliagio e
controle que supervisione e avalie periodicamente as atividades e os
prejufzos dos membros que pratiquem Pl;

7- A organizagao deve estabelecer um comity de recursos e estabelecer um
procedimento legal para resolver as disputas, o qual deve conter uma lista
de sang6es para as possiveis violag6es cometidas por membros individuais;

8. Os agricultores membros devem

a) declarar por meio de contrato escrito que tentar6 praticar a PI na sua
exploragao agraria de acordo com as diretrizes da organizagao a que
pertenga;

b) Declarar que procurar6 entender e seguir as diretrizes de sua
organizagao;

c) Que realizar6 anotag6es completas e verdadeiras nas Cadernetas de
Campo de sua exploragao;

d) Que n5o utilizar-se-6 de m6 f6 nos certificados e etiquetas emitidas

e) Que permitira o livre acesso a sua exploragao, visitas de inspetores
anunciadas pelos agentes de controle autorizados pda organizagao e
por 6rgaos certificadores;

f) Estar tecnicamente qualificado para levar sua exploragao agraria de
acordo com os princrpios da Pl;

g) Deve levar registros da exploragao de acordo com as normas e enviar a
agentes de controle e de avaliagao autorizados dentro de prazos
estabelecidos;

h) Deve assistir a cursos introdut6rios da PI e completar com 6xito um
perfodo de transigao preparat6rio antes de ser reconhecido;

i) Deve seguir as normas e regulamentos dos cursos de aperfeigoamento
organizados pda organizagao de PI para cumprir os requesitos de 6rgao
certificador de qualidade e para sua formagao profissional permanente.



A utilizagao da marca (selo) de produgao integrada tamb6m deve ser
direcionada atrav6s da publicag5o de normas oficiais, uma vez que existe a
necessidade de diferenciar as produg6es agrrcolas obtidas de sistemas de
produg5o tradicionais daqueles garantidos pda produgao integrada.

Na Comunidade Europ6ia, a padronizagao dos requisitos e crit6rios para
empresas certificadoras sio editadas e oficializadas nas normas europ6ias
(EN), entretanto a implementagao prgtica de cada pars 6 orientada pdas
diretrizes estabelecidas pelos respectivos Minist6rios da Agricultura dos
parses componentes, atrav6s das portarias editadas em Digrio Oficial.

A Espanha. em especial, estabelece suaas normas no imbito das
comunidades aut6nomas, que estabelecem seus pr6prios procedimentos
orientadores de inspegao e de certificagao.

Segundo a ABNT, a certificag5o deve ser entendida como "a em/sogo de
marcas e certificados de conformidade para empresas que demonstram que
um produto, servigo ou sistema de gestao atende ds normas aplic6veis, sejam
nacionais, estrangeiras ou internacionais

Dessa forma, os produtores que aderirem ao sistema de produg5o
integrada, a16m de receberem a credencial de filiag5o a esse sistema de cultivo
tamb6m assumem o compromisso pr6vio de cumprir o regulamento de
produgao estabelecidos pdas normas, assim como a submeter-se a inspeg6es
especificas e controles t6cnicos. Tamb6m devem possuir uma forma Onica de
documentar os registros de campo referentes as operag6es culturais e
fitosanit6rias realizadas em sua propriedade, pr6-estabelecida para o produto,
conhecida como "cadernos de campo" ou "cadernetas de campo"

O perfodo de vig6ncia e revogag5o da autorizagao de utilizagao da marca
de produgao integrada tamb6m 6 pr6-estabelecido na admissio do produtor ao
sistema de PI, podendo ser revogada ou suspensa caso sega detectada, pdas
inspeg6es de auditorias, n3o conformidades com as normas pr6-estabelecidas
que retratem procedimentos nio autorizados ou reincid6ncias sucessivas.

Assim, para o produtor ingressar, permanecer e manter-se autorizado a
praticar PI, deve cumprir as seguintes condig6es minimas:

a) arcar com as responsabilidades t6cnicas de produgao e de controle
inseridas no contexto da produgao integrada;

b) participar de cursos de formaQao em produgao integrada credenciado
pelo governo ou pertencer a associag6es ou entidades que disponham
de pessoal t6cnico habilitado;

c) registrar em cadernetas de campo as operag6es e pr6ticas de cultivo e
controle, apresentando-o sempre que solicitado pdas inspeg6es
peri6dicas e auditagem por entidades de controle credenciadas para o
controle e certificaQao de Pl;
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Uma vez dentro das especificag6es, o produtor pode fazer uso do selo de
produg5o integrada. reconhecido facilmente pelo consumidor por logomarca
associada.

O selo tamb6m pode ser utilizado por ind6strias de alimentos, empresas
empacotadoras e distribuidoras do produto em sua forma original ou ja
processada, desde que cumpridas as seguintes regras gerais:



utilizar linhas de empacotamento distintas daquelas utilizadas para
produtos produzidos em outros sistemas de produgao;
adquirir produtos agricolas de produtores credenciados a Pl;
Possuir responsabilidade t6cnica relativa a sua linha de atuagao e
credibilidade junta ao consumidor;
Apresentar pessoal t6cnico capacitado e em constante reciclagem em PI
no seu quadro funcional;
Seguir normas relativas a tratamentos ou manejo p6s-colheita
associadas a Pl;
Possuir e disponibilizar. para inspeg6es e auditorias, um livro de registro
de controle de proced6ncia dos produtos, assam como com informag6es
de operag6es e tratamentos realizados, principalmente, nas etapas de
processamento do produto;
Permitir livre acesso de pessoal qualificado pertencentes ao governo ou
a empresas certificadoras, credenciados em PI pelo governo, as suas
instalaQ6es;
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a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

Entre as vantagens econ6micas advindas com a PI ata-se. de forma
direta, a minimizagao de custos de produgao decorrentes de desperdfcios e
usos de insumos agricolas. Em se tratando de outros beneficios indiretos,
encontram-se a crescente exposigao na media da busca de produtos
"saudgveis" os quais s5o identificados pda sociedade pelos selos de
certificaQao de qualidade. Esses asseguram ao consumidor que todo o
processo envolvido desde a criagao de mudas at6 a prateleira 6 conhecido e
monitorado, permitindo-se identificag5o de produtos de baixa qualidade, os
quads s8o descartados ou destinados a mercados menos exigentes, e de niVeis
de residuos de agrot6xicos nos produtos, que possam comprometer a
integridade ffsica do consumidor.

Dado o grande volume de informag6es a serem coletadas, armazenadas,
recuperadas e tratadas, a implantagao da Produgao Integrada exige que sega
disponibilizado um Sistema de Acompanhamento da Produgao Integrada
(SAPI). Esse sistema deve ser capaz de disponibilizar as informag6es de forma
automatizada de modo que aQ6es de controle e de tomada de decis5o possam
ser realizadas de forma agil, minimizando custos e impactos ambientais
negativos.
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A PmDUgM INmGRADA DE &UN@ E U\ FINA DE W@
ANTECEDENTES

Em 1997, a Embrapa Meio Ambiente assumiu projeto da SDR-MA e
intensificou as agnes de parcerias na regiao e no exterior para a implantagao
de uma proposta abrangente, incorporando agnes de sensibilizagao a
certificagao de qualidade ambiental em fruticultura irrigada, o que culminou
com a apresentagao do Projeto Ecofrutas (SEP - 11.1999.239) em
junho/1998.

Figura 3: Fruteira de manga na regiao

A importancia dos primeiros resultados alcangados na regiao, sensibilizou
a VALEXPORT- Associagao dos Exportadores de Hortifrutigranjeiros e
Derivados do Vale do S8o Francisco- a financiar, atrav6s da proposta da
Embrapa Meio Ambiente encaminhada ao PADFIN-CNPq (outubro/1998), as
etapas contempladas pelo Ecofrutas enfocando as vias a obtengao de
certificagao de qualidade para exportagao de maga e uva para a regiao
(Projeto Ecolso- Projeto de captagao de recursos externos vinculado ao Projeto
Ecofrutas). Essa proposta incorporava, tamb6m, a necessidade de elaboragao
de avaliagao, a priori da implantagao da PI, de aspectos ambientais locais para
atender a todos os quesitos dessa nova prioridade na produgao agribola

Figura 4: Fruteira de uva na regiao



A atenQao mundial centrada nos problemas ambientais decorrentes da
aplicagao de agrot6xicos, principalmente no que se refere a preservagao da
qualidade das 6guas de usos maltiplos e a detecgao de resrduos em solo-
planta-igua fez com que novos projetos fossem realizados na mesma area
alvo dos projetos anteriores, permitindo uma visio holistica do problema em
estudo. Surge assim o Projeto Eco6gua (SEP 11.1999.240) cujo enfoque
principal estaria em identificar e caracterizar as fontes potenciais de poluigao
das aguas do Subm6dio do Rio Sio Francisco, de classificar a agua em termos
de qualidade e, assim, reorientar o uso diferenciado desse recurso e agnes de
preservag5o. As agnes, conduzidas no imbito desse projeto, subsidiariam
parte do Diagn6stico Ambiental necess6rio para a proposigao da Produg5o
Integrada de Frutas na regiao.
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Figura 5: Monitoramento da qualidade dos recursos hfdricos de usos
maltiplos : Ecoagua.

Tamb6m a preocupagao com os Limites Mgximos de Resfduos (LMR) de
agrot6xicos fomentou a busca de m6todos qurmicos e bio16gicos que
detectem e que barateiem o custo de detecgao desses compostos, tornando-
se alvo de estudo do Projeto Ecofin (SEP- 11.1999.222), conduzido pda
Embrapa Meir Ambiente, uma vez que os custos de produgao integrada
poderiam ser onerados com a necessidade de acompanhamento de resfduos
na cadeia produtiva.
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Figura 6: M6todos de detecgao de residuos de agrot6xicos: Ecofin



As atividades dos projetos seguem os moldes adotados mundialmente.
uma vez que os parses importadores desses produtos pertencem a
Comunidade Europ6ia, onde os mercados Irlgeses e .Alemaes sio os mais..'-b'---n

exigentes em termos das quest6es ambientais correlacioii8das a produgao.
Uma vez que a Uniio Europ6ia faz uso de Produgao Integrada. a identificagao
de Selos que a contenham servo facilmente assimildveis por esses parses
facilitando a entrada de produtos nacionais nesses mercados.

Estando a (PI) baseada nos preceitos do Sistema de Gest5o Ambiental, as
atividades de Avaliag5o de Impactos Ambientais (AIA) atuam sobremaneira em
todd o contexto dessa nova forma de exploragao agr6ria.

A AIA 6 um instrumento de politica ambiental formado por
procedimentos capazes de assegurar a elaboragao de um exame sistem6tico
dos impactos ambientais de uma proposta e de suas alternativas. Nesse
sentido, entende-se por impacto ambiental "qua/goer a/ferafao (fas
propriedades fisicas, quimicas e bio16gicas do meir ambiente. causada por
qualquer forma de materia ou energia resultante das atividades humanas que
direta, ou indiretamente, afetam: a saOde. a seguranga e o bem estar da
populagao, as atividades sociais e econ6micas, a biota. as condig6es est6ticas
e sanit6rias do meir ambiente e a quantidade dos recursos naturais"
(CONAMA OO1 /86).

Entre os procedimentos envolvidos na AIA citam-se: a) Elaboragao de
Diagn6sticos ambientais (caracterizag5o ambiental da area); b) anilise de
impactos ambientais (identificagao e caracterizagao dos impactos e
analise/predigao dos riscos); c) proposig5o de medidas mitigadoras e d)
monitoramento ambiental.

Entenda-se por diagn6stico ambiental, um "relat6rio" que espelhe a
situaQao atual do ambiente consideradas e, preferencialmente, quantificadas e
tipificadas, suas adversidades e oportunidades. Assim, o diagn6stico deve
caracterizar a area em termos de impactos negativos ja detectados e
potenciais, baseada na anglise e na predig3o de riscos de impactos
ambientais. Para tal, 6 elaborado considerando informaQ6es de: a) invent6rios
do recursos naturais existentes (disponibilidade, estado, formas de exploragao
e demandas futuras); b) recuperag5o da identidade da regi5o, resgatadas
atrav6s do hist6rico de sua ocupag5o e das atividades realizadas
anteriormente. assim como dos dados s6cio-econ6micos/culturais e de
qualidade de vida; c) identificagao, tipificagao e classificagao das fontes
potenciais de poluig5o existentes na regiao; d) recuperag5o de informag6es
existentes em legislagao ambiental nacional, estadual ou municipal (caso
exista m) .

O conhecimento das caracteristicas dos processos de produgao e de p6s
colheita s3o identificados, a priori, nos inventirios. Esse conhecimento,
associado a outros levantados no diagn6stico ambiental possibilita a escolha
de areas a serem acompanhadas, de forma mais incisivas e peri6dicas, em
monitoramentos ambientais.

O diagn6stico, possibilita assim, o conhecimento necess6rio para se
minimizar custos relativos a coletas de informag6es "in loco". Os produtos
aplicados no manejo fitossanitirio das culturas s3o tamb6m inicialmente
priorizados em termos de toxicidade e tempo de degradagao em solo e 6gua
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em func5o das caracterfsticas ambientais da regiao {climaticas e
morfopedo16gicas) e das propriedades inerentes aos produtos.

Nessa proposta, s3o rastreadas as mo16culas com maior potencial de
contaminaQao de solo e agua e, essas servo as efetivamente monitoradas em
campo. A forma de aplicagao, no que se refere a dose. frequ6ncia e
periodicidade de aplicagao tamb6m s3o levantadas nas atividades de
monitoramento, por tamb6m influirem na dinimica dos produtos e no seu
efeito residual.

Essa t6cnica assegura e proporciona a preservagao e diversificagao da
fauna e flora local, assim como da paisagem, propiciando o aparecimento de
outras fontes de renda ao agricultor coma aquelas advindas do ecoturismo

17
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RESULTADOS ALCANCADOS AT£ O MOMENTS NO
VALE DO RIO SAO FRANCISCO

Basicamente, a linha de trabalho da Embrapa Meio Ambiente incorpora a
realizacio da AIA. tendo a elaboragao do Diagn6stico Ambiental como ponte
de partida para a proposigao de normas e implantagao de produgao integrada
de produtos agricolas, considerando-as assim, a condugao e orientagao do
sistema produtivo em fungao das caracterrsticas ambientais de onde se insere.

Esse, fundamentado basicamente no invent6rio e caracterizagao dos
recursos naturais, humanos e produtivos, serve como subsfdio a identificagao
das vari6veis causadoras de impactos ambientais negativos e positivos. A
identificac5o dessas vari6veis 6 realizada atrav6s da Anilise do Impacto
ambiental, que fornece como resultado a avaliagao da qualidade ambiental e
de tend6ncias futuras (riscos).

SAPI

Diagn6stico
Ambiental

Monitoramento
Ambiental

GEST.&O
DAP.I

A) alias;io c pntposig11o
tlc lilt ti}(los

Auditoria de

Qualidade
Ambielltal

l ef
Agroamblaltal

Figura 7 Esquema de implantagao da Produgao Integrada de Manga e
Uva no Subm6dio do Rio Sio Francisco.



1 - Proposigao de m6todo para classificagao das Unidades Produtoras.
O m6todo utilizado para a diferenciagao dos produtores em fungao dos

respectivos niveis tecno16gicos foi proposto por Silva (1994) e faz uso de
m6todos de estatistica multi-variada para a obteng5o dos agrupamentos
pretendidos. Em fungao do navel tecno16gico dessas Unidades de Produgao e
de locais detectados e priorizados no diagn6stico ambiental, o produtor 6
orientado a aderir ao Sistema de Produgao Integrada ISPI) de imediato, se
detectado alto navel tecno16gico, ou ao Sistema de controle de "boas pr6ticas
agricolas", cujo Manejo Integrado de Pragas (MIP) e as normas da APPCC s5o
orientadoras de condig6es mfnimas iniciais necess6rias ao futuro ingresso ao
SPI. Assim, o m6todo utilizado foi adaptado do proposto por Silva (1994).
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2- Identificagao das Unidades Produtoras
As Unidades produtoras s5o identificadas, por meio de placas afixadas

nas parcelas, e cadastradas de forma georreferenciada (por GPS- Global
Positioning System), onde consta o "Ecoterra" (c6digo universal de
posicionamento das parcelas agrarias, desenvolvido pda Embrapa Meio
Ambiente e Distrito de Irrigagao Senador Nico Coelho). Nelas s3o aplicados
questiongrios elaborados para o acompanhamento da PI. O mesmo
procedimento 6 oferecido is parcelas que estiverem sendo monitoradas dentro
do sistema de controle das boas praticas agrfcolas, salvaguardando-se as
diferengas necess6rias para implementagao de m6todos de acompanhamento
da cadeia-produtiva e de p6s-colheita.
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Figura 8: Parcelas georeferenciadas de manga e uva em Unidades de
Produgao Irrigadas do Sub-M6dio do rio Sio Francisco na
regiao de Petrolina(PE) e Juazeiro(BA).

3- Invent6rio e caracterizagao dos recursos naturais e produtivos

a) Invent6rio e caracterizagao dos recursos agua e solo.
Dados levantados pelo Projeto Ecoigua (SEP, ll .2000.24Q}, liderado

pda Embrapa Meio Ambiefite. tarfi66itf subsidiaram a elaboragao do
Diagn6stico Ambiental no que se refere a Avaliagao da Quantidade e da
Qualidade dos Recursos Hidricos disponiveis. Esse projeto disponibilizou
informac6es relativas a caracterizagao e classificagao das fontes potenciais de
poluigao das 6guas de usos m01tiplos quanto aos riscos de contaminagao
quimica e bio16gica. Assim sends, p6de ser identificada a qualidade das 6guas
utilizada na irrigagao das culturas de manga e uva fina de mesa dessa regiao.



Essa atividade 6 especialmente importante em fungao da necessidade de
maier controle na quantidade e qualidade das 6guas e das fertirrigagao
utilizadas em cada irrigagao por parcela e por variedade de cada cultura.
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O Diagn6stico Ambiental foi realizado considerando os aspectos socio-
econ6micos e ambientais da regiao. V6rios mapas temiticos foram
confeccionados visando a classificagao das Bacias Hidrogr6ficas em fungal
das diferentes usos da terra e caracteristicas dos recursos naturais
(vegetagao, solo, climal, 6gua).
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Figura 9: Mapas tem6ticos usados no Diagn6stico Ambiental

Com a expansao agro-industrial verificada na regiao ha um crescente
conflito entre os usos maltiplos das aguas na regiao. Em especial, ocorre o
conflito pda demanda por 6gua de alta qualidade, para o desenvolvimento das
atividades econ6micas e como receptor dos dejetos dessas mesmas
atividades. A demanda para irrigagao merece particular atengao, devido a
necessidade de emprego de aguas de alta qualidade. a fim de garantir uma
produgao que atenda is demandas dos exigentes mercados compradores de
frutas de manga e uva in natura.

O projeto Eco6gua subsidiou o Projeto de Produgao Integrada de Manga e
Uva com as informag6es obtidas no diagn6stico ambiental das principais
Bacias Hidrogr6ficas do Rio S5o Francisco. As bacias se caracterizam por uma
concentragao de fontes de poluigao, relacionadas principalmente por
descargas de poluentes organicos provenientes de um importante parque de
indOstrias alimenticias neste mesmo municfpio. Existem na regiao estudada
1 196 unidades industriais organizadas , as quais ocupavam 5467 pessoas,
sendo que, 33% destas industrias localizavam-se em Juazeiro (BA). cerca de
1 0% dos estabelecimentos referidos s5o de produtos alimenticios.



Para a caracterizaQao da regiao foram utilizados mapas digitalizados
onde foram delimitados e caracterizadas as Bacias Hidrogr6ficas e a malha
hidrica. Sobre essa base de informagao, foram sobrepostas imagens de
sat61ite para complementar a caracterizagao da regiao (identificagao lagoas,
agudes, lagos, rios, polos, distribuigao das unidades de produgao irrigadas e
das dos sistemas dependentes de chuva.
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Figura 10: Mapa digital utilizado na caracterizagao da regiao (Fonte: Ecoagua)

A Distincia Interfluviais 6 a distincia entre cada rio distribuido na rede
hidrografica em um raio de 360 graus. Essa distincia identifica setores
diferenciados pda distribuigao da frequ6ncia de rios por unidade de area.
Distincias interfluviais altas significam menor densidade de rios por qui16metro
quadrado, o que significa uma presenga de rede de drenagem fraca.
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Figura ll : Mapa de Distincias Interfluviais (Fonte: Eco6gua)



O fndice de vegetagao classificou os diferentes tipos de vegetaQao na
regiao servindo como indicador de degradagao ambiental e de concentragao
de biomassa em uma area.
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Figura 12: Mapa de Indice de Vegetagao (Fonte: Eco6gua)

As atividades com potencial de geragao de poluigao foram caracterizadas
e classificadas de acordo com o grau de emiss5o dos prov6veis poluentes em
tr6s classes: reduzida, media e elevada.

Foi realizado um invent6rio da qualidade dos diferentes corpos de 6guas
trios, lagos, agudes, polos, canais de irrigagao e de drenagem) em seus
parametros frsicos qufmicos e bio16gicos.

Os solos das Unidades Produtoras de manga e uva tamb6m foram
analisados quanto a presenga de metals pesados e quanto as caracteristicas
frsicas para efeito de anglise de vulnerabilidade de contaminagao das aguas
superficiais e subterineas pelos produtos aplicados nas fruteiras supra
citadas.

b) Inventdrio e caracterizagao das fruteiras de manga e uva:
As fruteiras de manga e uva foram inventariadas e caracterizadas em

termos de cadeia produtiva, atrav6s da aplicagao de question6rios a dois
grupos diferenciados de Unidades de Produgao: grandes (produtores
vinculados a VALEXPORT, ja exportadores) e pequenas (produtores
pertencentes aos distritos de irrigagao).

Nesses question6rios foram levantadas as variedades de manga e uva
cultivadas, e respectivas areas de produgao e total bem coma idades das
plantag6es. Tamb6m foram identificadas caracterfsticas agron6micas de
manejo da cultura, tais coma espagamentos, n6mero de plantas, produtividade
do ano anterior e previsao de colheita (6poca e quantidade prevista).



Dados relativos a rede de drenagem e sistemas de irrigagao utilizados
tamb6m foram levantados, assim como a fonte de onde a 6gua 6 retirada e
informaQ6es relativas is formas de controle e de manejo da aplicagao da 6gua
(frequencia, liminas, etc).

Em termos de impactos negativos foram inferidos problemas relativos a
salinizaQao de solos, drenagem, de caracterfsticas ffsicas pr6prias dos solos
locais que favoregam impactos ambientais negativos, desperdicios de agua,
climiticos, entre outros.

As principais pragas e doengas de manga e uva tamb6m foram
identificadas, assim como o manejo dos agroqufmicos. Nesse sentido, foram
identificados os produtos aplicados e respectivas doses, frequencias de
aplicagao, 6poca da aplicagao assim como equipamentos utilizados para a
aplicagao. Tamb6m foram levantadas informa96es relativas a forma de preparo
de calda a ser aplicada, descarte de restos de produtos e de embalagens e uso
de equipamentos de proteg5o individual (EPI), assim como procedimentos de
verificaQao de efici6ncia da aplicagao dos agrot6xicos.

O destino das frutas tamb6m foi arguido a fim de identificar as exig6ncias
desses mercados.
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c) Invent6rio e Caracterizagao dos Agrot6xicos:
Os produtos aplicados foram identificados e classificados em termos de:

principio ativo; grupo qufmico; classe; situagao da liberagao de com6rcio em
termos de Mercosul; Limited M6ximos de Residuos (LMR), em ppm, permitidos
para o Brasil, Estados Unidos, Uni5o Europ6ia, Japao e Codex; car6ncia (em
dias); tipo de agro do produto; tipo de formulagao; classe toxico16gica;
aparelho detector do princfpio ativo; disponibilidade de metodologia para
identificagao de residuos; situagao do registro no Minist6rio da Agricultura;
uso na regiao. Essa atividade foi realizada com apoio do Banco de Dados e
atividades de detecgao e de proposigao de metodologias de identificagao de
resfduos de agrot6xicos em manga e uva do Projeto Ecofin, liderado pda
Embrapa Meio Ambiente. Foram utilizadas informag6es disponibilizadas no
Manual de Exportagao de Frutas IFRUPEX, 1 994), Agrofit 98. Boletins oficiais
de limites de resfduos emitidos pda Espanha em 1994 e em junho de 1999 e
Limites de Residuos de agrot6xicos admitidos peso Brasil, Mercosul, Uniio
Europ6ia, Estados Unidos e Japao em frutas prioritarias para exportagao
Brasileira(MAA/IBRAF. 1 998);

As informag6es de pragas e doengas das culturas de manga e uva
identificadas peso projeto foram cruzadas com os produtos permitidos para uso
e controle, a fim de identificagao de pontos conflitantes para a proposigao das
normas de produgao integrada de manga e uva fina de mesa do Subm6dio do
rio S5o Francisco.

4- Sistema de Acompanhamento da Produgao Integrada -SAPI
O SAPI proposto pelo Ecofrutas na regiao, conta com os seguintes

recursos: a) uso de coletores automatizados de dados em campo; b)
Cadernetas de campo automatizadas e "Kit-Praga" (cartao refer6ncia para



identificaQao das pragas; aventa; papeleta para orientagao e referenda de
orientac6es de controle imediato em caso de detecgao de niveis populacionais
acima dos permitidos); c) Banco de Dados Georreferenciados; d) Estag6es de
Alerta de Pragas/Doengas; onde cada um deles sera comentado a seguir.

A id6ia desse conjunto de informag6es coletadas de forma 6gil e
disponibilizadas de modo automatizado 6 integra-las em um Sistema de
Informagao capaz de orientar o produtor com agnes de controle "on line"
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Figura 13 Os produtos elaborados na PIF servo acompanhados
identificados atrav6s do selo de qualidade com o Ecoterra.

e

a) cadernetas de campo
A fim de facilitar a coleta de informag6es em campo, foram elaboradas

cadernetas de campo para as culturas de manga e uva.
O diagn6stico ambiental possibilitou a identificagao das particularidades

da cultura que devam fazer parte dessas cadernetas. Assim, os dados de
monitoramento levantados nessas cadernetas contemplam informag6es de
manejo de pragas/doengas da cultura, manejos de solo e 6gua de irrigag5o
(incluindo as fontes de captagao de 6gua), etc.

Essas informaQ6es sio coletadas e posteriormente digitadas em planilhas
para serem tratadas e posteriormente disponibilizadas ao produtor. Para
minimizar o tempo entre a coleta da informagao e sua disponibilidade podem
ser utilizados coletores automatizados na fase de coleta "in loco" e,
posteriormente, descarregar os dados armazenados nos coletores diretamente
nas bases de dados de informa96es da cadeia produtiva.
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b) Bancos de dados georreferenciados de acompanhamento das
cadeias produtivas de manga e uva e das variiveis ambientais.

Para agilizar o tratamento e a recuperagao da informagao foi proposto um
Banco de dados de forma a disponibilizar e capacitar as Estag6es
Edafoclimgticas Automatizadas de Avisos de Pragas, que tamb6m farc
futuramente do SAPI na regiao. Todas as informag6es coletadas no
diagn6stico e nos monitoramentos subsequentes, realizados sempre no
mesmo panto de coleta. s3o inseridas no Banco de Dados e tratadas.
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Figura 18: Vista parcial das bases de dados de doengas da mangueira e
da videira associadas aos respectivos produtos autorizados
para controle quimico.

5 IPraaas 8 daencas da manna e pradutos autoHzad08 para controls : I  
7    
B NOMECOMUM CLXSSE gNOMe cIE ] RICO PRODLnO
9 0idio   Oidium man rae MORESTAN BR

18 0idio   Oidium manaierae ISULFICAMP

1 1  
12 amal furmacio veQetal e Halal ou Embonecamento iE ! !u  
13 Antracnose IQjgmerella cingulata AGRINOSE

]4 Antracnose IGlomerella cinaulata COPRANTOLSC

15 Antracnose Glomerella cinaulata FLOUCOBREFE

16 Antracnose IGlomerella cinQulata GARANI

17 Antracnasa iGlomerella cinaulata RAME>HNE H5U

     
19 .a FC t :  
n      
21    
22 M :a as U     R           iirc   JLIDVI ! g
23 ca as l         ii\na Erepna            

5 IPraaas e daencas da Lha no SemlArido e produtos autarizados para cantrole  
U . . Lrf L
8 NOMECOMUM CLJaESE NAME GLENIFICO PRODLTO
9 Manchu das folhas   lsarionsis clavisnora AGRINOSE
lO IMancha das folhas   lsariopsis clavispara CAPT)\N 4M SC
1 1 Mancha das folhas   l8arionsis clavispora FOLPAN AGRICUR 5mPI

12 Mancha das folhas   lsario sis clwlspora FOLICUR PM

13 Manchu das folhas   lsarionsls clavisnara SCORE

14 Manchu das folhas   lsarlonsis clwisnora FLOUCOBREFERSOL

15 IMancha das folhas   lsarioosis clwispora BARAM
16 Mancha das folhas   lsarioosis clavisnara \vrHGRAN \noDE BR
17 Manchu das fnlhas   lsarionsis clwisnora FOLPET 5W PM

18 Mancha das folhas   lsarionsis clavisnara CERCOBtN 7[DPM
19 Manchu das fblhas   lsariansls clavispara CERCONILSC

2n : Manchu das folhas   lsarioosis clavispora CERCOBIN500 SC

21 Manchu das folhas   lsarlonsis clairispora CERCONILPM

22 Manchu das fblhas   lsariopsis clavispora FUGISCAN 7n PM

23 Manchu das fulham   lsarionsis clavispara DOrAl\ATO SANACHEM .
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Figura 19: Base georreferenciada de acompanhamento da cadeia
produtiva de manga e uva.
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c) KIT PRAGAS MANGA e UVA
Foram elaborados Manuals de Monitoramento de pragas e doengas nas

culturas de manga e uva (um especifico para cada fruteira), batizados de "KIT-
PRAGAS" a serem utilizados no contexto de Produg5o Integrada.

Esse manual apresenta informag6es t6cnicas fitopato16gicas,
entomo16gicas que orientam a identificagao das pragas e doengas atrav6s de
da identificac5o visual de sintomas, atrav6s de fotos, nas diferentes panes da
planta e fruto. Tamb6m orienta, para cada praga e doenQa considerada, o
m6todo de amostragem eficiente em campo assam coma niveis de agro
preventivos e remediadores.

Figura 21: Capa do Manual de Monitoramento de Pragas e DoenQas
da Cultura da Mangueira - "Kit Pragas Manga"

DWgtHllBf+U+UWllpt'10
MANUAL PARA MONnORAMEl\nO DE PRAGAS EM UVA

NaCRUtV8AB.Ua [WMiKA Catcro Bacta'bno (Xbnaolpnlus envppstif+ pv tqfaof

n-- +d- - '-- pRPbnn.nnnraHg aPrnnP DUammiadB +ltg"- da d n$R Qmlrhara

nndP---- . - mn+a; 2= S]Q%a hh#a;3= S3]%d- hr-+P; sK)% dp iMo=+o;

Figure 22: Capa do Manual de Monitoramento de Pragas e Doengas da Cultura
da Videira- "Kit Pragas Uva"



d) Equipamentos utilizados para aquisigao de dados georreferenciados
e remotos.

A agilidade necessiria para a obtengao da informagao e de sua
transfer6ncia 6 alcanQada mediante o uso de equipamentos modernos. O
projeto faz uso de DGPS ("Deferential Global Position for Satellite") para
levantar as informag6es sempre no mesmo ponto de coleta das informag6es
anteriores de forma a nio perder continuidade no processo de monitoramento
in loco. Tamb6m faz uso de sondas multiparametros para a coleta de
informag6es de parametros ffsicos e qurmicos de agua, assam como de um kit
de coleta de dados de qualidade da agua menos sofisticado, o ECOKIT, onde
atrav6s de reag6es qufmicas que imp6e colorag6es diferenciadas a dgua
coletada 6 possfvel inferir rapidamente suas condig6es. E claro que esse
segundo m6todo apresenta menor precisao que as sondas. Estio sendo
adquiridas tamb6m Estagao de Aviso que servo utilizadas no monitoramento
da Qualidade Ambiental
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Figura 23: Tecnologia utilizada para a coleta de dados em campo
Sondas multiparametros; Ecokit ; GPS; DGPS.
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Figura 24: Estag6es edafoclimiticas

5- Anilise de Risco de contaminag6o de 6guas superficiais e subterrdneas
pelos agrot6xicos aplicados em manga e uva.

Foram realizadas an61ises de risco de contaminagao das 6guas
superficiais e subterrineas (localizadas na regiao a partir de 1,5 m de
profundidade) para efeito de avaliagao da qualidade das 6guas utilizadas para
irrigagao das culturas.

Em uma primeira anglise, o risco foi avaliado em fungao das
caracteristicas pr6prias dos agrot6xicos utilizados na regiao.

Considerando-se as caracteristicas do clima e do solo da regiao do Sub-
M6dio do rio S5o Francisco e por se tratar de area irrigada, os riscos de
contaminagao de 6guas superficiais e subterrineas n5o podem ser
desprezados. Soma-se a este fatter de risco, o fato de que os solos da regiao
s5o predominantemente arenosos (areias quartzosas), com limitag6es para o
uso agrfcola quando em fungao da escassez de agua (podz61icos, latossolos
vermelho-escuro e latossolos vermelho-amarelo) e com probabilidades de
fendilhamentos e ressecamentos(vertissolos).

Os resultados apresentados leva-nos a concluir que. dentre os
agrot6xicos usados, os que possuem maior mobilidade no ambiente s5o:
acefato, dimetoato, diuron. fenarimol, fosetil, metalaxil, metamidof6s,
metidation, metomil, monocrotof6s, tebuconazole, triclorfon, paclobutrazol,
plocloraz e glifosato.



No entanto nio deve ser desprezado tamb6m como fator a se
considerar na analise, a influ6ncia da alta radiagao solar na regiao (Nso1= 7,20
t 3,68 horan/sol), dado seu favorecimento a degradagao dos agrot6xicos por
fot61ise. Desta forma, h6 a probabilidade de redugao da meia vida destes
compostos no solo em relagao aos dados m6dios encontrados na literatura.
lsso podera favorecer a regiao na dissipagao, indesejaveis, dos compostos
A16m disso a alta evaporagao na regiao (7,64 t 3,25 mm/dia) e as
temperaturas medias registradas (Tm6d = 26.3 t 10 'C) poderao favorecer os
processos de volatilizagao das mo16culas.
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TABELAI. AVALIAQAO DE RISCO DE CONTAMINAQAO DE AGUAS
SUBTERRANEAS

x : nio atende ao crit6riol v : composto atende ao crit6rio com potendal perigoso; PC
contaminante em potenciall NC : nio contaminante; 1 : inconclusivol T : faixa de transiQao
(GUS); - : dado ngo disponivel na literatura consultada

Principio
Ativo

Solub.
Aaua
(g:;n ')

Koc (ml.g-
1)

DTso
solo
(dias)

KH

(Pa.m3.
mol-l )

GUS Resultado

Acefato
Abamectim
Benomil
Benzilato
Carbendazin
Cimoxamil
Ciproconazol
Clorotalonil
Clorpirifos
Cyanamide
Defenoconazole
Deltametrina
Dimetoato
Diuron
Fenarimol
Fenotrothion
Fention
Fosetil
Glifosato

lprodione
Imidaclopride
Mancozeb
Maneb
Metalaxil
Metamidof6s
Metidation

Metil paration
Metomil
Monocrotof6s
Myclorobutanil
Tebuconazole
Tiofanato Metal
Triclorfon
Paclobutrazol

Paraquat
Paration
Pirazof6s
Plocloraz
Thiran            



TABELA 2. CLASSIFICAQA0 DOS PRINCiPiOS ATIVOS DE ACORDO COM
SEU POTENCIAL PARA CONTAMINAQAO DE AGUAS
SUPERFICIAIS
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a)
ALTO POTENCIAL DE CONTAMINAQAO DE AGUA SUPERFICIAL

Dissolvidos em agua I Associados ao sedimento em suspensao

Benomil Benomil

Dimetoato
Fenarimol
Fention
Glifosato
Diuron
Metalaxil
Tebuconazole
Plocloraz
Paclobutrazol
lprodione
Thiran

Glifosato
Mancozeb
Maneb
Tebuconazole
Tiofanato Metil
Paraquat

b)

BAIXO POTENCIAL DE CONTAMINAQAO DE AGUA
SUPERFICIAL

Dissolvidos em agua I Associados ao sedimento em suspensao

Deltametrina
Paraquat
Clorotalonil
Clorpirif6s
Paration

Fosetil
Fenitrotion
Acefato
Dimetoato
Metamidof6s
Cimoxanil
Metidation
Plocloraz
Thiran
Metomil
Monocrotof6s
lprodione
Triclorfon
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6- Elaboragao das normas de produgao integrada de manga e uva

No inicio desse ano foram iniciadas as atividades para elaboragao das
normas de produgao integrada no Brasil. Assim. a coordenagao do projeto de
produgao integrada de manga e uva, assim como alguns membros da equipe.
passaram a fazer parte desse comity respons6vel pda elaborag5o das normas.
Nela. devem constar padr6es para as agnes relacionadas is seguintes
atividades:

Variedades da cultura: Um dos pr6-requisitos necess6rios a certificagao
de qualidade, por meio do manejo da Produgao Integrada de Fruteiras (PIF), 6
o uso de variedades resistentes a pragas e doengas que possibilitem a redugao
significativa de agroqurmicos. Essas variedades devem ser escolhidas de forma
a responderem mais adequadamente is caracterfsticas ambientais da regiao.
As mudas para a formagao de novos pomares devem ser certificadas ou
possuir atestado de qualidade similar. As normas devem indicar as variedades
mais adequadas.

Nutric3o de plantas e fertilidade do solo: Entre as agnes de
acompanhamento estio o levantamento das condig6es da fertilidade natural
dos solos e das plantas, por meio de anglises foliares da cultura em exploragao
por parcela e por Unidade de Produgao. Em seguida 6 determinado o balango
nutricional da cultura. objetivando a obtengao de ciclos de nutrientes
equilibrados e a identificagao e corregao de pontos crfticos. A melhoria da
fertilidade natural do solo e sua conservagao sio fundamentais para a
preservagao da qualidade ambiental e da diversidade do meio ambiente,
componentes essenciais deste sistema de produgao. Esta estrat6gia permite
beneffcios econ6micos e ambientais significativos, ja que a Produgao Integrada
de Fruteiras (PIF), propostos para fins comparativos com os Sistemas de
Produc5o Tradicionais em Uso (SIPS), levam em sua estrutura estas
diferenciag6es para efeitos metodo16gicos comparativos. As normas de
produgao integrada devem indicar as condig6es ideais para nutrigao de plantas
e para a fertilidade do solo.

Maneio e conservaQao dos solo!! O solo 6 o recurso natural mais usado e
negligenciado pelos produtores rurais. O correto manejo 6 um elemento
essencial da PIF. As propriedades fisico-qufmicos e bio16gicas e as perdas
decorrentes do uso inadequado na exploragao agrfcola s3o quantificadas e
qualificadas no processo da PIF. visando a tomada de decis3o dos produtores
pertencentes ao agroneg6cio. A compreensao de todos os aspectos
envolvendo este recurse 6 parte essencial da criagao do planejamento da PIF
As normas de PIF devem orientar o produtor no que se refere a forma correta
de manejo e conservagao dos solos, assim como os procedimentos restritivos
para essas atividades.

Maneio da aqua de irrigaQao: O estabelecimento de procedimentos de
manejo da 6gua de irrigagao levando em ' consideragao as caracterfsticas
ambientais da regiao tamb6m 6 fundamental na PIF. Assam, as normas de PIF



devem indict-los no que se refere a frequ6ncia. uso dos sistemas mais
indicados, liminas de 6gua, etc. As orientag6es e procedimentos de sanidade
ambiental relativos as atividades de fertirrigagao tamb6m devem estar
contemplados nas normas.
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Monitoramento e Auditageml O sistema de monitoramento e auditagem
da produgao integrada foi desenvolvido para garantir uma produgao de
alimentos no campo seguros a saOde dos consumidores e do ambiente e na
qualidade do produto oferecido ao mercado consumidor. A base da
certificaGao de qualidade dos produtos agrfcolas este no registro e na
rastreabilidade do processo produtivo. Nesse sentido 6 realizado o
acompanhamento (monitoramento) dos itineririos t6cnicos por parcela de
produgao, com registros semanais das atividades agricolas no campo. Os
parametros relacionados ao tempo s5o coletados remotamente a cada hora, na
area de cobertura das Estag6es Edafoclim6ticas, no caso especifico,
dimensionada para cobrir a regiao de estudo. O registro do processo
produtivo, por meio de cadernetas de campo eletr6nicas, 6 implementado no
imbito de cada parcela de exploragao agricola, por Unidade de Produgao. As
informaQ6es registradas s3o digitadas e armazenadas nos computadores em
Banco de Dados elaborados especificamente para atender a necessidade do
agroneg6cio. As normas devem especificar os procedimentos relativos ao
monitoramento supra citado. As auditorias s5o realizadas esporadicamente por
empresas certificadoras. Os auditores acompanham os registros das
cadernetas de campo, que devem sempre estar na propriedade e ser
apresentadas sempre que solicitadas pelos auditores. Atrav6s desses registros
e dos acompanhamentos realizados no local, os auditores sio capazes de
identificar inconsist6ncias com os padr6es estabelecidos nas normas de
produgao integrada e. assim, descredenciar ou dar continuidade ao uso da
marca. A auditoria 6 feita somente ap6s as normas terem sido definidas, pois
nela tamb6m devem constar os procedimentos e a periodicidade dessa
atividade.

Maneio da Unidade de Produgao Q
Ambiental: A Embrapa Meio Ambiente introduziu este componente no sistema
PIF, visando apoiar a indicagao de empresas agricolas no recebimento de
certificados ISO 14001, por parte de empresas certificadoras nacionais ou
internacionais. O manejo da unidade de produgao com base no sistema de
gestao ambiental, visando a certificagao de qualidade, requer a avaliagao
georreferenciada do que ja existe e o monitoramento e registry de seu
processo produtivo. Este fato comprova o efeito n3o danoso ao meio ambiente
e a manutengao de um sistema de gestao ambiental das atividades produtivas
futuras.

Uso de boas prgticas agricolas: Enfase 6 dada ao uso de prdticas
agricolas conservadoras dos recursos naturais e minimizadoras de impactos
ambientais negativos, principalmente em fungao do manejo inadequado das
tecnologias agrfcolas.



Maneio Intearado de Pragas, doenga! g..grvas dariinhas.: A Produgao
Integrada tem sua estrutura principal apoiada no MIP conforme orientado pda
Organizagao Internacional pda Luta Bio16gica (OILB). Entretanto, a
identificacio de restriQ6es na pratica do controle integrado de pragas, doengas
e ervas daninhas nas atividades de pesquisa dentro da OILB, mostrou
recentemente a necessidade de considerar em conjunto todas as atividades
agricolas relevantes, e inclus3o de outras areas de conhecimento como por
exemplo as atividades de monitoramento remoto da qualidade ambiental.
Assim. esta atividade requer a integragao de controle bio16gico, controle
quimico e controle cultural estabelecidas nas normas. Nelas os procedimentos
relatives a cada uma dessas formas de controle devem estar claramente
definidos.
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Aolicac5o de Agrot6xicos: Apesar dessa atividade ser parte integrante
das orientac6es do MIP (no que se refere ao controle qurmico), o uso racional
de agrot6xico visando a melhoria da qualidade ambiental 6 preponderante na
PIF e portanto sera melhor discorrido. A principal barreira fitossanit6ria
restritiva a entrada de produtos nos mercados internacionais 6 o Limite
Miximo de Resfduos (LMR) de agrot6xicos aplicados na cadeia produtiva da
fruteira. A orientagao no uso correto dos agrot6xicos aplicados deve ser
realizada em funQ3o da avaliagao de diversas alternativas tecno16gicas e do
manejo apropriado de sistemas de mensurag6es /n /oc. Atrav6s dessa
atividade 6 possivel reduzir o uso de agrot6xicos e assegurar que os produtos
sejam produzidos dentro dos Limites Mgximos de Resrduos permitidos pecos
mercados mais exigentes. lsso sera alcangado a longo puzo atrav6s de
processo de conscientizagao dos produtores para essa necessidade. A
Embrapa Meio Ambiente em parceria com a ANDEF elaborou um manual que
traz informac6es sobre cuidados no manuseio e uso de agrot6xicos,
apresentando t6cnicas adequadas de aplicagao, com vistas a redugao de
perdas e minimizagao da contaminagao ambiental. . A metodologia referente a
este componente. compreende a realizagao de estudos econ6micos
comparativos, entre os SIPS tradicionais e os PIF. Tamb6m 6 necessirio saber
os produtos aplicados na regiao para conhecer suas caracteristicas em termos
de toxicidade e persist6ncia no ambiente. a16m de sua situagao em termos de
registro. Esse levantamento tamb6m possibilita identificar os Limites M6ximos
de Residuos (LMR) dos produtos para os diferentes mercados, assam como
identificar os produtos autorizados para serem aplicados nas pragas e doengas
encontradas na regiao. As normas devem indycar o uso dos princrpios ativos
menos agressivos ao meio ambiente e que garantam um melhor controle a um
custo acessfvel ao produtor.



7- Anilise de cisco de contaminagao de 6gua subterrinea por
simulagao.

45

A dinimica dos agrot6xicos mancozeb e benomil aplicados na regiao do
Subm6dio do Rio S5o Francisco, Petrolina/PE, nas fruticulturas irrigadas de
manga e uva foi analisada por simulagao da movimentagao vertical desses
produtos no solo. Assim sendo, foram simulados cinco anos consecutlvos
ap6s a aplicagao dos produtos nos solos, separadamente. As profundidades e
concentrag6es atingidas pelts produtos nos doze solos dos typos Latossolos,
Podz61icos, Planossolos e Areias Quartzosas, predominantes na regiao foram
avaliadas. As doses recomendadas e as maiores doses registradas como
aplicadas na regiao (levantadas nas atividades de monitoramento), assam
como os valores de meia vida (tl%2) e de coeficiente de adsorgao dos produtos
citados em literatura cientifica. foram utilizados. Nesse sentido, para benomil
em uva. foram avaliados cen6rios de simulagao com diferentes valores de
meia vida (tl%z = 67 dias e tl%a = 240 dias). Os resultados obtidos apontaram
que esse valor altera totalmente a anilise dos resultados finais em relagao a
anilise de risco de contaminagao, uma vez que as concentrag6es do produto
ap6s os cinco anos simulados ainda foram consider6veis, quando utilizada
tl%2= 240 dias e dose m6xima registrada na regiao. Para as doses de
mancozeb aplicados em manga na regiao, n6o foram evidenciadas tend6ncias
de risco de contaminagao (considerados os Koc = 2000 e t IZ2 = 70 dias). As
doses recomendadas para ambos produtos em todos os cengrios simulados
n5o oferecem tend6ncias de risco de colBglDlDg£gg na regiao estudada. uma
vez que os leng6is subterrineos est3o localizados a partir de 1,5 m de
profundidade.
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Profundidades registradas para Benomil em uva

Solos

D lo ano a2' ano D 3' ano D4' ano n 5' ancLI

Figura 25 Valores de profundidades (em metros) atingidas por
benomil aplicado em uva para os cinco antes simulados.

Legenda dos solos vilida para todos os gr6ficos

c6Diao
NCPOI
NCP07
NCP09

SOLO

Latossolo Amarelo Distr6fico
Latossolo Amarelo Eutr6fico
Latossolo Vermelho Amarelo
Eutr6fico
Podz61ico

Distr6fico
Podz61ico
Eutr6fico
Podz61ico Amarelo Alice
Podz61ico Amarelo Distr6fico
Podz61ico Amarelo Eutr6fico
Podz61ico Acinzentado Alico
Planossolo Eutr6fico
Arena Quartzosa Distr6fica
Areia Quartzosa Alica

NCPll Vermelho Amarelo

NCP15 Vermelho Amarelo

NCP18
NCP25
NCP60
NCP74
NCP78
NCP83
NCP84
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Comparagao concentrag6es finais registradas para Benomil em uva com
aplicacagao da dose recomendada
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Figura 26: Comparagao entre concentraQ6es finals registradas, para
t IZ2 = 67 dias e t IZ2 = 240 dias, por benomil em uva nos
solos analisados, com dose inicial recomendada (60 g/100 L).
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Figura 27 Comparagao entre concentrag6es finais registradas, para
t 1%2 = 67 dias e t IZ2 = 240 dias, por benomil em uva nos solos
analisados, com dose m6xima utilizada na regiao (300 g/100 L).
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Profundidades atingidas por Mancozeb em manga
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Figura 28: Profundidades (em metros) atingidas por mancozeb aplicado em
manga nos solos analisados.

igao doses rvdxirnn e recanencbcbIVbrnczeb em nxanga - co e%

.J

0
.J
E

0

a

C
0
Ue
00

a I ano(recom) H I ao(rv$xim) D 2 ano(recall) a 2 ano(ri6xim) H 3 ano(recorml.)

D 3 ano(rv6xim) n 4 ano(recorrm.) n 4 ano(rx6xirm) H 5 ano(recorlm.) H 5 ano(rt$xirm)

Figura 29: Comparagao de valores de concentrag6es obtidos para as doses
mdxima e recomendada de mancozeb em manga.
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A partir dos diferentes cen6rios analisados por simulagao foram avaliadas
as dinimicas de benomil aplicado em uva e de mancozeb aplicado em manga
no perfil vertical de 12 solos, predominantes na regiao do Subm6dio do Rio
S3o Francisco, para efeito de tend6ncias de contaminagao dos leng6is
subterrineos locais. P6de-se constatar a importancia dos valores de meta vida
(tl%2) e de coeficiente de carbono organico (Koc) dos produtos analisados,
solicitados pele simulador. para a an61ise de tend6ncias futuras de
contaminaQ6es de solo e 6gua por agrot6xicos. A maior parte dos trabalhos
citados em literatura cientifica utiliza dados m6dios encontrados para essas
caracteristicas dos produtos, entretanto esses valores podem refletir situag6es
completamente diferentes em termos de contaminagao, conforme apresentado
pelos resultados obtidos para benomil.

Salienta-se tamb6m que, as doses efetivamente utilizadas pelos
pequenos produtores da regiao do subm6dio do rio s6o Francisco, na sua
grande maioria.
lenc6is subterrineos subsuperficiais, localizados a partir de 1,5 m de
profundidade para ambos produtos. Ressalta-se entretanto que o simulador
utilizado n3o avalia os reaplicag6es dos produtos no mesmo ano.

Reforca-se tamb6m a necessidade de reorientar os produtores da regiao,
os quais na maioria das vezes possuem baixo navel educacional e pouca
percepgao dos impactos negativos que possam estar causando, para os
efeitos que as doses muito acima dos valores recomendados para os produtos
possam causar na futura disponibilidade de dgua utilizada para irrigagao das
culturas e para consumo humano e de animais, assim como para o pr6prio
solo da regiao.
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ColqSllDEIRML€©ES lmlqAIS
Devido, ainda a falta de normas gerais para a produgao integrada de

frutas no Brasil e de uma politica agricola precursora de certificagao de
qualidade dos produtos agricolas no campo, ainda estamos em fase de
uniformizaQao de conceitos e de elaboragao das normas de produgao integrada
de manga e uva.

Na regiao do Subm6dio do Rio S3o Francisco, a falta de normas
especificas de produgao Integrada ainda nio 6 t3o grave para os grandes
produtores que. de forma empirica, ja adequaram seus sistemas produtivos de
modo a atender os mercados mais exigentes da Unigo Europ6ia (Inglaterra e
Alemanha) para onde j6 exportam. Entretanto, a demanda internacional por
produtos que sejam identificados pelos Selos de Produgao Integrada, fazem
como que a elaboragao das normas devam ser priorizadas e baseadas nos
levantamentos la disponibilizados para a regiao.

Entretanto, os dados encontrados nas bases de dados oficiais relativos
aos agrot6xicos autorizados para uso no Brasil (Agrofit981 e nos outros
documentos orientadores de manejo dos produtos encontram-se
desatualizados ou at6 mesmo contradit6rios em termos de informag6es
existentes (diferentes classes de toxicidades e periodos de car6ncia para um
mesmo produto, por exemplo).

Cita-se tamb6m que v6rios produtos utilizados pelts produtores no
exterior nem sequer possuem registro no Brasil, sends entrave para a
obtengao de um produto de melhor qualidade que possa competir com aqueles
oferecidos pelo mercado externo.

No momento o Minist6rio da Agricultura e do Abastecimento se encontra
agilizando todo o processo necessdrio e. organismos coma o SENAI, SENAR e
SEBRAE estgo implantando v6rios projetos que no puzo de tr6s anos,
possibilitarao reduzir significativamente os custos de implantagao da PIF,
tendo em vista que grandes panes dos produtores rurais brasileiros neste
perfodo, ja estar5o preparadas profissionalmente e ja ter3o assimilado o
conceito da necessidade da introducao da PIF em suas Unidades de Produgao
em relagao a seguranga do homem e a protegao do ambiente. lsto porque 6
obrigat6rias a freq06ncia e aprovagao do produtor e/ou t6cnico respons6vel
em cursos de formagao e da participagao a reunites peri6dicas para a
atualizagao de conhecimento sobre o tema.

A m6dio e longo puzo os custos de manejo do processo da PIF servo
iguais ou inferiores aos sistemas de produgao em uso, que utilizam tecnologias
agrrcolas de padrao de qualidade competitiva mundial.
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