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As contribuições da pesquisa têm colocado 
em crescente evidência os valores nutricionais e 
terapêuticos das frutas, além de seus aspectos sen-
soriais, que as fazem componentes essenciais de 
uma dieta saudável. 

No entanto, há que se considerar que a exploração 
econômica das fruteiras tem como um dos principais 
gargalos o ataque de pragas. A infestação por esses 
organismos promove perdas quantitativas e qualita-
tivas, além de elevar o custo de produção, tornando 
os frutos de acesso limitado à população. Por outro 
lado, um novo perfil de consumidores valoriza cada 
vez mais, além dos aspectos qualitativos, aspectos 
relativos à preservação do meio ambiente e à saúde 
dos trabalhadores rurais. Esses aspectos também são 
exigências dos importadores de frutas, que requerem 
o conhecimento da origem dos produtos e o manejo 
da produção por meio de sua rastreabilidade.

Nesse contexto, têm-se a Produção Integrada 
e a certificação do sistema produtivo de frutas, que 
possibilitam a adoção de estratégias que visam 
à sustentabilidade da produção. Assim, torna-se 
necessária uma permanente atualização nos pro-
cessos de geração e/ou adaptação de tecnologias, 
a fim de garantir um produto com qualidade, com 
elevada produtividade e que seja socialmente justo 
e com o mínimo de impacto ambiental.

Embora pesquisas sejam realizadas para o de-
senvolvimento de métodos de controle mais susten-
táveis, como o controle biológico, algumas pragas 
são de difícil manejo, exigindo, não raramente, o 
uso de inseticidas. Nesse sentido, alguns entraves 
ainda persistem, como o reduzido número de produ-
tos registrados para o controle de pragas de algumas 
fruteiras e a falta de métodos efetivos que reduzam 
a população de artrópodes em um curto período.

Esta edição do Informe Agropecuário abor-
da o manejo de pragas de algumas fruteiras, tais 
como morangueiro, coqueiro, bananeira, videira, 
pessegueiro, macieira, citros, anonáceas e figueira, 
e visa difundir conhecimentos e favorecer a trans-
ferência das tecnologias existentes para minimizar 
e/ou evitar a incidência de pragas na exploração 
comercial de fruteiras.

 Lenira Viana Costa Santa-Cecília 
Rogério Antônio Silva
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Manejo integrado de pragas e a 
sustentabilidade da fruticultura
 A fruticultura é um setor de relevância do agronegócio 

brasileiro e suas atividades de produção são viáveis para grandes 
e pequenos produtores.

O Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial de 
produção de frutas, e o estado de Minas Gerais é um grande polo 
em fruticultura, destacando-se na produção de laranja, de banana 
e de abacaxi. No Estado também são produzidas, em escala, uva, 
tangerina, limão, pêssego, manga, mamão, morango, dentre outras 
frutas. A região Sul de Minas é a principal produtora de morango, 
responsável por cerca de 60% do mercado nacional desta fruta. 

Para a cultura da videira, a técnica da dupla poda ou inver-
são do ciclo de produção, adaptada pela EPAMIG para a região 
Sul de Minas, possibilitou a produção de uvas finas, com colheita 
programada para o período da seca e do frio, o que viabilizou a 
produção de vinhos finos de excelente qualidade, inclusive pre-
miados nacional e internacionalmente.

O avanço no desenvolvimento e na adaptação de tecnolo-
gias em melhoramento genético vegetal possibilitou obter cultivares 
de fruteiras menos exigentes ao frio, permitindo sua introdução em 
regiões atípicas e, consequentemente, sua expansão para novas 
fronteiras no País. Outras tecnologias possibilitaram a produção 
de frutas de ótima qualidade, antes importadas, como é o caso 
da macieira, permitindo o acesso da fruta à toda população, 
com preços competitivos, inclusive gerando excedentes para ex-
portação. Ainda para a macieira foi implantada a certificação no 
Sistema de Produção Integrado de Frutas (PIF), que inclui o manejo 
de pragas, e tem sido modelo para outras culturas.

Apesar do grande potencial do Brasil na produção de 
frutas, são vários os desafios ainda a ser superados. O manejo 
correto das pragas é um desses desafios, visando um produto de 
qualidade, com alta sanidade e que contribua para o aumento 
da produtividade. O objetivo com este estudo é promover o uso 
racional de agroquímicos, reduzir os custos de produção e aten-
der às demandas mundiais por produtos de qualidade, obtidos 
sem danos ao meio ambiente e aos trabalhadores rurais. Neste 
contexto, a EPAMIG e outras instituições de Ciência e Tecnologia 
vêm desenvolvendo pesquisas, visando atender esta demanda.

Assim, esta edição do Informe Agropecuário apresenta infor-
mações sobre as principais pragas que acometem fruteiras de clima 
temperado, tropical e subtropical, e disponibiliza as estratégias 
de manejo integrado, visando contribuir para a sustentabilidade 
social, econômica e ambiental para essas culturas.
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O coordenador técnico estadual de fruti-
cultura da Emater-MG, Deny Sanabio, pos-
sui Especialização e Mestrado em Agrono-
mia (Fitotecnia) pela Universidade Federal 
de Lavras (Ufla). Tem experiência na área 
de Agronomia, com ênfase em Assistência 
Técnica e Extensão Rural. Atuou como mem-
bro do Conselho Regional de Arquitetura 
e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG). 
Iniciou sua carreira na Emater-MG, no escri-
tório local do município de Caxambu, MG, 
e, posteriormente, exerceu o cargo de ge-
rente da Unidade de Planejamento e Estra-
tégia Corporativa da Empresa. Para Deny 
Sanabio, o manejo adequado de pragas na 
fruticultura contribui para certificação, por 
meio da adoção de sistemas de qualidade e 
de Boas Práticas Agrícolas na cadeia produ-
tiva de frutas, que possibilitem a segurança 
e confiabilidade dos produtos ofertados aos 
diversos mercados consumidores.

O Programa Certifi ca Minas Frutas -        
apoio e valorização para a cadeia 

produtiva da fruticultura

IA - O que é o Certifi ca Minas Frutas 
e qual a sua importância para o 
segmento da fruticultura em Minas 
Gerais?

Deny Sanabio - O Certifi ca Minas 
Frutas, programa idealizado e con-
duzido pela Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to de Minas Gerais (Seapa-MG) e 
suas vinculadas Emater-MG, IMA e 
EPAMIG, é o resultado de uma am-
pla abordagem tecnológica, logística 
e operacional para incrementar a pro-
dução e promover a modernização da 
fruticultura, como um dos segmentos 

estratégicos e indispensáveis ao agro-
negócio mineiro, no mercado inter-
no e nas exportações acordadas num 
mundo globalizante para tecnologias, 
produtos e serviços. Minas Gerais, 
reconhecidamente diversifi cada por 
suas regiões produtoras e vocações 
frutícolas, reúne condições e oportu-
nidades para ofertar frutas in natura 
e processadas aos consumidores cada 
vez mais exigentes, o que implica 
também na adoção recorrente de boas 
práticas sustentáveis no campo, como 
um dos pressupostos da dinâmica dos 
sistemas agroalimentares. A inovação 
alinha-se também com o compromis-

so pactuado de manejo correto dos 
recursos naturais e, além disso, con-
fi gura-se num processo de mudanças 
articuladas entre as políticas públicas, 
os fruticultores mineiros e os múlti-
plos agentes, públicos e privados, que 
atuam nos cenários convergentes, es-
tratégicos no foco das mudanças cli-
máticas e seus presumíveis efeitos 
adversos sobre a agricultura. Numa 
perspectiva de tempo, essas inovações 
tecnológicas nos eixos, agronômico, 
econômico, social, ambiental, devem 
resultar no aquecimento das econo-
mias municipais e gerar emprego, ren-
da, qualidade de vida nas paisagens 
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rurais e até projetos agroindustriais de 
pequeno, de médio e de grande portes.

IA - Como funciona este Programa e 
quais as atribuições das institui-
ções participantes e as metas para 
certifi cação de frutas?

Deny Sanabio - A adesão ao proces-
so é voluntária e o produtor deverá pro-
curar o escritório local da Emater-MG 
e preencher o formulário de adesão. O 
Certifi ca Minas Frutas, coordenado pela 
Seapa, é operacionalizado pelas vincu-
ladas Emater-MG, IMA e EPAMIG.
Este Programa permite também que or-
ganizações privadas, como associações 
ou cooperativas habilitadas, partici-
pem deste processo de certifi cação. As 
atribuições das instituições e parceiros 
são: Seapa: articular ações junto aos 
entes federados e demais instâncias de 
governo, visando à execução do Certi-
fi ca Minas Frutas; dar apoio logístico 
à obtenção dos objetivos do Certifi ca 
Minas Frutas; incentivar a adesão dos 
fruticultores ao Programa; coordenar e 
acompanhar todos os procedimentos de 
natureza estratégica, em especial, aqueles 
que envolvem alterações ou modifi cações 
do Certifi ca Minas Frutas. Emater-MG,
Associações e Cooperativas: orientar 
e acompanhar os produtores na ade-
quação das propriedades às normas e 
procedimentos do Programa Certifi ca 
Minas Frutas. IMA: realizar auditorias 
de conformidade nas propriedades fru-
ticultoras, atuando como Organismo de 
Avaliação da Conformidade Orgânica 
(OAC); emitir certifi cados e autoriza-
ções para o uso do selo de conformi-
dade do Certifi ca Minas Frutas; decidir 
sobre a aplicação de sanções nas pro-
priedades fruticultoras certifi cadas ou 
em processo de certifi cação; disponi-
bilizar recursos humano, material e lo-
gístico necessários à consolidação das 
ações de sua responsabilidade; possuir 
estrutura administrativa exclusiva para 
recebimento, processamento e despa-

cho de informações relevantes ao Cer-
tifi ca Minas Frutas; prezar pela confi -
dencialidade e imparcialidade nas suas 
ações como OAC. EPAMIG: adequar 
os Campos Experimentais para servir 
de modelo ao Certifi ca Minas Frutas. 
Como o processo está em seu início, a 
previsão para o ano de 2018 é conse-
guirmos a certifi cação, ou que estejam 
em processo de certifi cação 150 pro-
priedades. 

IA - Quais os benefícios da certifi cação 
de frutas? 

Deny Sanabio - Os benefícios da certi-
fi cação são: incentivar as organizações 
dos setores participantes a adotarem 
sistemas de qualidade na cadeia produ-
tiva de frutas, que contribuam para a 
segurança e a confi abilidade dos pro-
dutos ofertados aos diversos mercados 
consumidores; desenvolver sistemas de 
gestão da qualidade e de Boas Práticas 
Agrícolas (BPA), que permitam a equi-
valência com outros sistemas e normas 
existentes, possibilitando a atuação 
dos setores de forma globalizada; bus-
car o intercâmbio de tecnologia, regu-
lamentação, atualização, equivalência 
com entidades nacionais e internacio-
nais que atuam nos mesmos segmentos 
de interesse; reconhecer os preceitos 
estabelecidos por entidades nacionais 
e internacionais, como Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA), Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro), dentre outros, 
colaborando em entendimentos mútu-
os e promoção de ações de apoio ao se-
tor; estabelecer um esquema de certifi -
cação para todo o território de Minas 
Gerais, quando pertinente e aplicável 
a todos os tipos de propriedades com 
produção de frutas participantes desta 
cadeia produtiva, independentemente 
de regiões e tecnologias aplicadas ao 
processo produtivo; garantir a trans-

parência e independência quanto aos 
critérios e decisões tomadas; promover 
a publicidade dos critérios adotados e 
das propriedades com produção de fru-
tas certifi cadas; estabelecer as normas 
e os procedimentos para certifi cação 
de propriedades produtoras de frutas, 
com base em conceitos e critérios de 
gestão da qualidade, segurança do ali-
mento, BPA e de proteção ao meio am-
biente, higiene e segurança no trabalho 
e responsabilidade social e ambiental; 
promover a participação voluntária no 
Programa por parte dos fruticultores e 
garantir a independência das decisões 
de certifi cação realizadas pelo IMA. 

IA - Como o Certifica Minas Frutas 
tem apoiado o manejo de pragas 
e doenças? 

Deny Sanabio - Na fruticultura, a ques-
tão de pragas e doenças é séria. Todo 
cuidado é importante para podermos 
realizar colheita com frutos de alta qua-
lidade. O Manual de Conduta do Certi-
fi ca Minas Frutas cita os procedimentos 
corretos. Por exemplo: pode usar defen-
sivos agrícolas, desde que recomendado 
para a cultura, na dosagem correta, com 
período de carência, ou seja, utilizando 
as práticas agronômicas corretas.

IA - Quando o processo de certifi cação 
de frutas teve início no Brasil e em 
Minas Gerais?

Deny Sanabio - Acredito que os primei-
ros processos de certifi cação no Brasil 
foram iniciados na década de 1990 com 
a Produção Integrada de Frutas (PIF) 
do MAPA. O Programa Certifi ca Minas 
Café iniciou-se em 2006, e o Programa 
SAT (sem uso de agrotóxico) teve início 
em junho de 2005, conforme Portaria  
no 712 do IMA. O Certifi ca Minas Fru-
tas foi lançado ofi cialmente pelo gover-
no de Estado em julho de 2017.
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IA - Quais as frutas certificadas e 
aquelas que estão com processo 
de certifi cação em andamento em 
Minas Gerais?

Deny Sanabio - Como o processo está 
em seu início, ainda não temos nenhu-
ma propriedade certifi cada. A certifi ca-
ção levará em conta a propriedade e o 
produto que será certifi cado. Todas as 
frutas estão passíveis de ser certifi ca-
das, independentemente do tamanho da 
área.

IA - Quais são as etapas que o produtor 
deve seguir no  processo de certifi -
cação de frutas?

Deny Sanabio - A certificação da 
propriedade com produção de fruta 
ocorrerá por meio de um processo no 
qual o OAC (IMA) avalia se determi-
nadas normas e procedimentos aten-
dem aos requisitos estabelecidos pelo 
Programa. Esta avaliação baseia-se 
em auditorias do processo produti-
vo. Estando em conformidade, a pro-
priedade rural recebe a certificação 
e passa a usar a marca do Certifica 
Minas Frutas. Diferente dos laudos e 
relatórios de ensaios que servem para 
demonstrar que determinada amostra 
atende ou não uma norma técnica, a 
certificação serve para garantir que a 
produção é controlada e que os pro-
dutos estão atendendo continuamen-
te às normas técnicas. O fruticultor 
que anseia certificar sua propriedade 
deve seguir as etapas descritas: 1 - 
conhecer o processo de certificação: 
antes de requerer sua participação no 
Certifica Minas Frutas, o fruticultor 
deve conhecer as normas e seguir 
as orientações para a certificação; 
2 - solicitar a certificação: para in-
gressar no Certifica Minas Frutas, o 
fruticultor deve preencher o Reque-
rimento de Certificação e entregá-lo 
no escritório da Emater-MG ou nas 

associações e cooperativas habilita-
das mais próximas a sua proprieda-
de; 3 - análise da solicitação e acom-
panhamento: após receber o Reque-
rimento de Certificação devidamente 
preenchido, os técnicos da Emater- 
MG, ou associações e cooperativas 
habilitadas analisam a viabilidade de 
atendimento e acompanham o pro-
cesso de adequação e implementação 
das normas exigidas pela certifica-
ção. Em seguida, selecionam as pro-
priedades aprovadas para Auditoria 
de Conformidade e envia ao IMA os 
respectivos Requerimentos de Certi-
ficação; 4 - Auditoria de Conformi-
dade: após receber os Requerimentos 
de Certificação das propriedades in-
teressadas, os técnicos do IMA fa-
zem uma avaliação e, havendo via-
bilidade de atendimento, enviam ao 
fruticultor o Contrato de Certificação 
que deverá ser assinado, as guias das 
Taxas de Auditoria que deverão ser 
pagas e, em seguida, realiza a Audi-
toria de Conformidade; 5 - critérios 
para aprovação e tratamento de não 
conformidades: para serem aprova-
das na Auditoria de Conformidade, 
as propriedades devem cumprir todos 
os itens obrigatórios e um somatório 
de 80% do total de itens das Nor-
mas e Procedimentos de Certifica-
ção. Caso não atinja o valor mínimo, 
o fruticultor deve dar tratamento e 
efetuar as adequações as não confor-
midades e informar o IMA por meio 
de documentação específica; 6 -
concessão de certificados e selo: as 
propriedades aprovadas na auditoria 
de conformidade receberão o Certi-
ficado e a autorização para uso do 
Selo de Certificação; 7 - manuten-
ção da Certificação: a manutenção 
da certificação fica condicionada à 
aprovação das propriedades nas au-
ditorias de conformidade anuais. Os 
fruticultores que têm suas proprieda-
des certificadas serão avisados por 
correspondência específica, enviada 

pelo IMA, onde poderão adquirir os 
Selos de Certifi cação para ser afi xados 
nas caixas ou nas embalagens de fru-
tas. As normas descritas no Programa 
devem ser adotadas pelo fruticultor, 
conforme o critério de cumprimento 
que será avaliado em auditoria, obri-
gatoriamente, executada pelos técni-
cos do IMA. A seleção das proprieda-
des aptas à certifi cação será feita pela 
Emater-MG ou associações e coopera-
tivas habilitadas. A classifi cação dos 
itens que compõem as normas para 
certifi cação tem como especifi cações: 
Obrigatório – Itens na cor vermelha; 
Restritivo – Itens na cor branca; Con-
forme – Cumprido integralmente o re-
quisito; Não Conforme – Não cumpri-
do ou cumprido parcialmente o requi-
sito. O processo é complexo, mas, se 
o produtor estiver realmente confi ante 
e destinado a cumprir os requisitos, a 
certifi cação é questão de tempo. Para 
obter todas as informações necessárias 
ao processo de certifi cação o produtor 
deve acessar o Manual de Conduta do 
Certifi ca Minas Frutas, disponível no 
site da Seapa-MG: www.agricultura.
mg.org.br.

IA - Como tem ocorrido  a adoção da 
certifi cação de frutas pelos produ-
tores mineiros?

Deny Sanabio - Nas regiões onde es-
tamos divulgando o Programa, a acei-
tação dos produtores está sendo boa. 
Grande parte tem visto a certifi cação  
como uma oportunidade de oferecer 
ao consumidor fi nal um fruto com se-
gurança alimentar, rastreabilidade, am-
bientalmente correto, com gestão do 
processo. Percebe-se que os produtores 
entendem que é uma oportunidade de 
negócio, o que pode facilitar a adoção 
da certifi cação por parte dos fruticulto-
res mineiros.
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