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Vacaria,  maior  cidade  dos  Campos  de  Cima  da  Serra,  tem  como  principal  atividade  econômica  a
fruticultura  sendo  a  maior  produtora  nacional  de  maçã.  A  cultura  iniciou-se  na  década  de  60,  de  uma
forma  mais  comercial  e  foi  crescendo  em  conhecimento  técnico.  Os  produtores  gaúchos  foram
considerados pioneiros no desenvolvimento do Sistema de Produção Integrada para a cultura da maçã no
final  dos  anos  90.  Na  produção  convencional  o  controle  de  pragas  era  realizado  sem  considerar  a
integração, ou seja, não havia limitação e tampouco quantificação para as aplicações. O gasto era maior,
além de o produto agredir o meio ambiente com quantidades desnecessárias. E hoje, como é avaliado o
risco  que  estes  insumos  oferecem  a  produção?  Nesse  sentido,  foi  realizado  um  levantamento  dos
agroquímicos utilizados na produção integrada da maçã em Vacaria. Inicialmente foi observada a grade
de insumos recomendados para o cultivo da maçã juntamente com as respectivas recomendações de uso
para cada produto elaborada pela Associação Gaúcha de Produtores de Maçã (Agapomi) para a safra de
2014-2015.  Para  cada  produto  foi  realizado  a  busca  do  seu  ingrediente  ativo  e  confirmação  se  estava
registrado  para  a  esta  cultura,  bem  como  o  número  CAS  (identificação  dada  a  cada  produto  químico
presente no banco de dados do Chemical Abstract Service). Também foi avaliada a Ficha de Segurança
de Produto Químico (FISPQ) de cada um, no intuito de extrair as informações ecológicas no que tange ao
grau de periculosidade.  Os 93 agroquímicos  aqui  avaliados possuem registro  para a  cultura  da maçã e
estão  classificados  e  rotulados  por  toxicidade  I  a  IV  (extremamente  tóxico,  altamente  tóxico,
medianamente tóxico e pouco tóxico). Os riscos envolvendo contaminação por uso deles está associado
ao  residual  que:  fica  na  planta,  em  áreas  circunvizinhas,  no  solo  ou  águas  subterrâneas.   Os  agentes
tóxicos mais incriminados nas intoxicações à saúde são: glifosato e paraquate. Observou-se que o maior
problema em relação às intoxicações é que só se registram os casos agudos e mais  graves e os casos
crônicos  não  são  captados  por  nenhum  dos  sistemas  de  informação,  dificultando  a  caracterização  dos
impactos.  Muitas  informações  ecológicas  relacionadas  a  periculosidade  dos  produtos  não  constam  na
FISPQ. Embora os produtores sigam rigorosamente as recomendações de uso pelos fabricantes, existe a
necessidade  de  se  encontrarem  alternativas  que  reduzam  as  aplicações  em  função  da  contaminação
ambiental e riscos à saúde humana.
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