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Novos rumos para a produção integrada agropecuária Brasileira.

A pós dez anos da implantação do marco da Produção Integrada d e
Frutas (PIF) e sua posterior ampliação para a Produção I n t e g r a d a
Agropecuária (PI-Brasil), a coordenação da produção integrada da cadeia
agrícolas (CPIA/MAPA) detectou a necessidade de ajustes no sistema. Com
a Instrução Normativa n° 27 de 30 agosto de 2010, ficaram estabelecidas as
novas diretrizes gerais, que tem por objetivo fixar preceitos e orientações
para os programas e projetos que fomentem e desenvolvam a Produção
Integrada Agropecuária (PI-Brasil). Na normativa, consta que a elaboração
e implantação dos programas e projetos da PI-Brasil, está sob a coordenação
da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDC)
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e
contarão com o assessoramento das seguintes comissões:

I - Comissão Nacional da Produção Integrada Agropecuária
2 - Comissões Técnicas Nacionais por Cadeia Produtiva
3 - Comissões Técnicas por Produto
4 - Comissões Estaduais
As Comissões 1 e 3 serão designadas por ato próprio do Secretário

de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo e publicadas no
Diário Oficial da União. A comissão 1já foi constituída, e nela constam 12
representantes de instituições públicas e privadas envolvidas com as cadeias
produtivas agropecuárias, sendo publicada na Portaria n" 184 de 14 de
setembro de 2011 e, tendo como atribuição, a articulação interinstitucional.

A comissão 2 será constituída por instituições multidisciplinares
objetivando assessorar e apoiar a SDC/MAPA no encaminhamento de atos
complementares e terá como atribuição avaliar, homologar e encaminhar
ações e atos propostos pelas comissões técnicas por produto.

A comissão 3 terá a atribuição de elaboração, proposição,
adequação, revisão e desenvolvimento de Normas Técnicas Específicas
(NTE).

A comissão 4 será designada por ato próprio do Superintendente

participar da comissão
técnica de produção
integrada de maçã, com
a publicação no Diário
Oficial da União das
instituições e seus
respectivos
representantes.

Por fim, a
Instrução Normativa n"
27 estabelece que as
premissas para a PI-
Brasil deverão orientar a formulação de Normas Técnicas Específicas
(NTE), a grade de agroquímicos ou listagem de produtos veterinários, as
listas de verificação, os cadernos de campo, de pós-colheita e de
agroindustrialização para cada produto ou grupo de produtos, todos
aprovados e homologados pela SDC/MAPA, além do estabelecimento de
diretrizes e procedimentos para a implantação do Modelo de Avaliação da
Conformidade de Processos da PI-Brasi I.

O processo de avaliação da conformidade será sustentado pelos
modelos definidos no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - SINMETRO e executado por
organismos de terceira parte, de acordo com os critérios e requisitos
preestabelecidos pelo MAPA e Inmetro. A avaliação da conformidade
decorrente de adesão aos projetos sob a égide da PI-Brasil se dará por
produto, grupo de produtos ou por propriedade.
A adoção da PI-Brasil será de livre adesão, e a utilização do selo de
identificação, proposta na Portaria n." 443, de 23 de novembro de 2011
(Foto), será obrigatória nos produtos certificados provindos de projetos PI-
Brasil



Federal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na Unidade da Federação
correspondente, e terá a função de identificar demandas da PI-Brasil junto às
instituições públicas e privadas no âmbito do seu Estado. Para o Estado de
Santa Catarina a Portaria n° 58 de 13 de fevereiro de 2012 institui tal
comissão, que é composta por entidades do poder público e organizações
não governamentais, entre elas a Associação Brasileira de Produtores de
Maçã (ABPM). Para o Rio Grande do Sul, a comissão ainda não foi
designada.

Com relação às comissões de produtos, já estão definidas e
publicadas no Diário Oficial da União as comissões técnicas de produção
integrada do amendoim e do tabaco. Com relação à maçã, houve uma
reunião com representantes do setor produtivo e do antigo comitê técnico
(CTPIM) na Embrapa Uva e Vinho em Vacaria no final de março de 2012
(Foto). Nesta reunião, foram apresentadas e discutidas as novas proposições
de PI-Brasil por representantes do MAPA. Ficou acertado que serão
consultados os atuais membros da CTPIM sobre seu interesse em
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