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està vez è com as frutas. Anuncia-se
a vinda ao Brasil, a qualquer mo-
mento, de urna missào européia
para auditar o sistema de controle

de resìduos de agrotóxicos em uma exten-
sa lista de produtos. A maior preocupacào
da àrea tècnica è com a producào de ma-
cà, mamao e manga, o trio carro-chefe das
exportacòes de frutas. Embora o produtor
brasìleiro tenha tecnologìa para produzir
a fruta que os europeus desejam, desta
vez o imbròglio è bem mais complicado.
No Brasil, a lista de defensivos registrados
- leia-se: aprovados - nào coincide com a
da Uniào Européia. Se a delegalo da UÈ

detectar resfduos de substàncias inaceità-
veis, poderà embargar as compras contra-
tadas. Nos paises europeus, o controle so-
bre o uso de agrotóxicos è levado muito a
sèrio. E terminantemente proibido o uso
de defensivos vetados pelos ministèrios da
Agricoltura dos paises europeus.

A UÈ è o principal mercado do agrone-
gócio nacional. No ano passado, o bloco
absorveu 36% das exportacòes brasileiras
- quase LIS$ 21 bilhòes. Irnagine-se o de-
sastre para a economia de Santa Catarina
se as exportacòes de maçã fossem suspen-
sas, ou as de mamào e manga produzidas
no Norte e Mordeste.
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Considere-se também
que, sem os fitossanità-
rios, outro sinonimo de
agrotóxicos, algurnas de
nossas maiores lavouras
comerciais nào existiriam.
Com espécies resistentes
aos fungicidas, 50% do
rendimento da soja teriam
sido consuniidos por do-
encas. A performance da
economia rural, incluindo
os empregos no campo e a
balanca comercial das ex-
portaoòes, seria mediocre.
A fruticultura ilustra bem
o que se quer demonstrar.
O Brasìl è o 3 ° maìor pro-
dutor mundial e o 15° ex-
portadorde frutas, mas um
dos gargalos que dificultam
o estabelecimento da fruti-
cultura comerciaì è o con-
trole sanitàrio.

Das très frutas mais ex-
portadas, o mamào è a mais
susceti'vel às doericas fun-
gicas, como a antracnose, hoje felizmente
controlada. Mas, na decada de 50 do sécu-
lo passado, o vìrus do mosaico do mamo-
eiro exterminou lavouras em Monte Alto e
Jaboticabal, SP, a primeira regiào produto-
ra naquela època. O declinio causado pela
doenca forcou a migralo do cultivo para
o sul da Bahia, Para e Espirilo Santo, onde
o vetor - o patògeno - nào vingou. Com
o controle da antracnose, a cultura se esta-
beleceu naqueles estados e a producào ga-
nhou escala para exportagào.

Manejos sob controle
As tecnologias devem serusadas a favor

do homem - nunca contra sua vida. È o
que propòem o Manejo de Origem Vege-
tai e o Manejo de Resistència. Ha ainda o
Manejo Integrado de Pragas, M1P, desen-
volvido ha mais de 20 anos, que reùne um
corpo de técnicas de controle de pragas
em harmonia com os ciclos da natureza.
O Ministério da Agricultura, Pecuària e
Abastecimento,Mapa, trabalha com urna
versào atualizada do MIP no Sistema de
Producào Integrada. Quem sabe agorà, sob
pressao dos mercados globalizados, todo
esse conhecimento seja marinamente dis-
ponibilizado, institucionalizado ou adota-
do por decreto. Armai, além de ser prote-
donista, o primeiro mundo nào abre mào
da seguranca alimentar. Ou seja, os euro-
peus nào apreciam venenos a mesa.

"Està no direito deles virem até aqui
para verificar a producào in loco", diz o ge-
rente de Assuntos Institucionais da Asso-

ciac,.ao Nacional de Defesa Vegetai, Andef,
josé Otàvio Menten, que também lembra
que "o cliente tem sempre razào". Eie apos-
ta no Sistema de Producào Integrada do
Mapa. Em parceria com as indùstrias de
defensivos, os técnicos do Ministério dào
treinamentos sobre aplicacào de defensi-
vos agricolas. A estratégia è preparar multi-
plicadores, que ensinarào os fruticultores a
rnanejar corretamente seus produtos.

Os principios do Sistema de Producào
Integrada foram estabelecidos na decada de
80, quando o professor Santin Gravena, da
Unesp, de Jaboticabal, SP, aprofundou a sis-
temàtica do MIP. Atualmente, técnicos do

ministério e da indùstria ensinam as mes-
mas regras do programa de producào inte-
grada. A regra nùmero 1 ensina que se deve
usarveneno apenas quando a incidència de
pragas ou patógenos transmissores de doen-
cas atìngir niveis elevadissimos, ficando fora
de controle. Nessa circunstància, denomi-
nada "risco de dano econòmico", usa-se o
agrotòxìco. Neste caso, o critèrio è idèntico
a medicina hurnana: ninguém toma anti-
biòtico a torto e a direito, apenas em casos
graves, sob risco de morte.

A 2a e 3a regras que devem ser intro-
jetadas pelo fruticultor sào aplicar apenas
produtos quìmicos regìstrados e em doses
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corretas. Por ùltimo, obedecer estritamente
os perìodos de caréncia. Iste significa res-
pekar determìnado intervalo entre a ùlti-
ma aplicacào e a colheita. O prazo a ser
observado varia em funcào do ingrediente
atìvo do produto.

Segundo Otàvio, o manejo, espres-
samente instruìdo no programa de produ-
cào integrada, garante a colocacào de frutas
brasileiras com residuos quimicos dentro
dos limites aceitàveis no mercado inter-
nacional. Resta saber como e quando sera
resolvido o impasse das listas com elencos
diferentes de produtos liberados.

Lucro sustentàvel
Os critérios de seguranca alimentar sào

consensuais entre os continentes e, portan-
te, a certificac.ào è urna exìgència inevitàvel
do novo comércio mundial. Cada vez mais
serào utilìzados protocolos de boas pràti-
cas agricolas ou certi fi cacòes dos empreen-
dimentos agrfcoTas. Aleni disso, como ob-
servou (osé Otàvio, "o produtor deve pen-
sar nào apenas no mercado europeu, mas
inclusive no mercado interno". Afinal, nós,
brasileiros, também merecemos o melhor.

Em 1989, a legislacào estabeleceu que
a venda de agrotóxicos so pode ser efetu-
ada mediante urna receita agronòmica,
que è a prescricào de um agrònomo ou
veterinàrio. Esses profissionais deveriam
assumir, de fato, o papel que Ihes cabe no
processo de seguranca alimentar, ainda
em curso no Brasil. No comércio de de-
fensivos, a funcào de um agrònomo vai
aleni de validar legalmente a compra do
produto mediante receita. Dependendo
da toxicidade do ingrediente ativo, certos

fitossanitàrios requerem até 30 dias de in-
tervalo entre a aplicacào e a colheita, mas
nem sempre o produtor està atento a rele-
vància desse detalhe. È fundarnental, por-
tanto, a assisténcia tècnica de agrónomos
e veterinàrios.

O que està em jogo è a seguranca dos
consumidores. Para isso algumas pràticas
devem ser adotadas desde muito antes da
colheita. Lima das recomendacòes do Siste-
ma de Producào Integrada aos fruticultores
è a observacào visual da presenta de pragas
e fungos em cada pé de planta. No "livro
de campo" devem ser anotadas as coletas
com a quantidade das amostras, os niveis
das infestacòes, os defensivos apìicados e as
acòes efetuadas. "Essa è a grande mudanca
de procedimento que esperamos do pro-
dutor brasileiro. Eie nào pode mais apli-
car os fitossanitàrios por 'tabela', seguindo
meramente um calendàrio. Deve utilizar os
produtos apenas quando houverum risco
iminente de dano econòmico irreversfvel ",
adverte o gerente da Andef.

Mas, a indùstria entào passarla a ven-
der cada vez menos produtos? "De jeito
nenhum", dìz )osé Otàvio Menten. Curio-
samente, o setor representado pela Andef
estimula a aplicacào racional de defensivos
agricolas. Qual è a lògica? "Se o custo de
producào encarecer demais, o agricultor
desiste da atividade, ou a pròpria lavoura
acaba perdendo expressào econòmica, o
que nào interessa a indùstria".

O controle do fungo transmissor da fer-
rugem asiàtica è urna boa demonstracào de
que a indùstria ganha muito mais com apli-
cacòes racionais. Surgido em 2001, nas la-
vouras do Parane, o vetor da ferrugem asiàti-
ca espalhou-se por lodo o Brasil, onde havia
soja. Nunca antes na história da agricultura
deste pais se soube de doenca mais devasta-
dora que a ferrugem asiàtica. Quando as in-
festacòes atingiram niveis de dano econòmi-
co nas lavouras do Sudeste, o uso intensivo
de fungiciclas era a ùnica alternativa. Com
o tempo, surgiram variedades resistentes, e
os defensivos foram perdendo toda a erica-
eia. Os pesquisadores entào desenvolveram
a pràtica do "vazio fitossanitàrio".

O mètodo consiste em passar certo
tempo sem plantar soja nas àreas mais in-
festadas e cultivà-las com outras lavouras.
A adocào de boas pràticas reduziu grada-
tivamente a carga de infestacào na àrea e,
conseqùentemente, as aplicacòes de fun-
gicidas cafram de cinco para duas pulveri-
zacòes. A indùstria nào perdei! dinheiro e
a soja continuou ganhando terreno. Cres-
ceu de 1 milhào de hectares cultivados, em
1970, para 22 milhòes em 2007, eaprodu-
tividade saltou de 1 mil kg/ha para 3 mil
kg/ha. "Canhamos nào pela quantidade

de aplicacòes, mas pela expansào da àrea.
Isso ocorre apenas quando as lavouras sào
sustentàveis. Por isso, nós trabalharnos pe-
la manutencào de mercados estàveis", diz
José Otàvio Menten.

A participacào dos defensivos - her-
bìcìdas, fungicidas, inseticidas, acaricidas,
nematicidas e outros "cidas" - na manu-
tencào das principais lavouras cornerciais
varia em funcào do clima e da temperatura.
Em 2006, o controle quimico representou
de 8,24% a 37,20% do custo de producào.
Gastou-se bem menos agrotóxicos na lavou-
ra de milho - 8,24% - do que na do algo-
dào - em tomo de 3 7,20%. Na cana e na so-
ja, o controle quimico representou, respec-
tivamente, 13,40% naforrageira, que utiliza
os produtos em duas etapas, e 30,24%, em
mèdia, nós custos da oleaginosa.

Discernimento
A pesquisa brasileira desenvolveu a

melhor tecnologia tropica! do mundo, que
resultou em expansào de àrea e produti-
vidade. Em 15 anos, o rendimento mèdio
dos gràos cresceu 100%. Nesse meio tem-
po emergiu urna consciéntia critica sobre
a desastrosa interferéncia do homem sobre
o meio ambiente.

Na agricultura, a solucào de graves pro-
blemas ambientais ainda passa pelo discer-
nimento do agricultor ao tornar decisòes e
conciliar producào tecnifìcada com meio
ambiente. O pesquisador Claudio Apa-
recido Spadotto, chefe-geral da Embrapa
Meio Ambiente, fala de urna pràtica que
reflete o aperfeicoamento das escolhas do
agricultor brasileiro. Trata-se de evitar o
uso de determinado herbicida na cultura
da cana-de-acùcar, em àreas onde as àguas
sublerràneas estào mais vuìneràveis. Assim
perde-se bem menos na profundidade do
solo, e em alguns casos chega-se a zerar a
carga contaminante do aqùffero.

A pesquisa em melhoramento genèti-
co prossegue descortinando as possibili-
dades que a natureza oferece ao traballio
do homem sobre a terra. Spadotto fala de
um cultivar de algodào resistente a viroses,
que reduz em 70% o nùmero de aplicacòes
de inseticidas. Trata-se de materia! genèti-
co com alto potencial produtivo e fibra de
boa qualidade.

Que ninguém espere da tecnologia a
solucào de todos os problemas ambien-
tais. "A tecnologia è o conhecimento de
como fazer as coisas", diz o chefe-geral da
Embrapa Meio Ambiente. "Pois nem todas
as coisas que eia nós emina a fazer sào fei-
tas". È essencial, portante, tornar essa de-
cisào para o desenvolvimento do sistema
produtivo. Escolher urna muda resistente
e sadia è um bom comeco para estabele-
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cer uma cultura sustentàvel. Depois verna
adubacao equilibrada e cultìvada em solo
fértil, lembrando do velho ditado: a plan-
ta è o retrato vivo do solo. Quando ela è
bem nutrida, custa a adoecer, como acon-
tece com o corpo humano. Outro pon-
to importante è acertar na irrìgacao, sem
rnolhar as folhas, mas o solo. Isso, por si
so, evita o excesso de umidade favoràvel a
proliferalo de fungos, principais vetores
de doenc.as. Por ùltimo, deixar que a flora,
a fauna e a microfauna da natureza encon-
trem seu pròprio equilibrio, interferindo o
minimo possivel. O controle quimico è a
ùltima intervengo a ser feita, so quando
nenhuma outra medìda teve sucesso.QD
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