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- Pesticidas: 93 (noventa e três) identificados;

- Os Pesticidas possuem registro para a cultura da maçã e estão

rotulados por toxicidade (Tabela 1).

Tabela 1. Classificação ambiental e toxicológica dos agroquimicos

1) Classificação Ambiental: I-Produto altamente perigoso, II- Produto muito perigoso, III-Produto perigoso, IV-Pouco

pouco perigoso

2) Classificação Toxicológica: I- extremamente tóxico, II- altamente tóxico, III- medianamente tóxico, IV- pouco tóxico

Fonte: Adaptado de Agrofit (2016)

- 50% dos pesticidas apresentam classificação ambiental II,

caracterizando estes como produtos muito perigosos;

- Classificação toxicológica: 33,5% dos pesticidas são

enquadrados como medianamente tóxico;

- Muitos pesticidas utilizados na cultura da maçã não

apresentam todos os dados.

- Avaliar e identificar os insumos utilizados na cultura da

maçã é indispensável para a manutenção do equilíbrio

ambiental e a proteção da saúde do agricultor e do

consumidor;

- Conforme os levantamentos preliminares já realizados,

observa-se a necessidade de se encontrarem

alternativas que reduzam as aplicações em função

da contaminação ambiental e riscos à saúde

humana, bem como estudos que disponibilizem

informações ecológicas relacionadas aos possíveis

impactos que estes produtos oferecem.
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OBJETIVO

Avaliar o uso de agroquímicos no cultivo da maçã

no município de Vacaria – RS e a sua relação com os
possíveis impactos ambientais.

Este pôster foi impresso em cores claras para minimizar o  impacto ambiental pelo uso de tintas.

- Levantamento dos agroquímicos utilizados na produção

integrada da maçã junto a Associação Gaúcha de

Produtores de Maçã (Agapomi) (2014-2015);

- Busca do ingrediente ativo, confirmação de registro para

esta cultura e número CAS;

- Avaliação da FISPQ dos produtos para extrair as

informações ecológicas (periculosidade).

Figura 1- Localização da cidade de Vacaria
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AVALIAÇÃO DO USO DE AGROQUÍMICOS NO CULTIVO DA MAÇÃ NO MUNICÍPIO DE 

VACARIA - RS 

Classificação Ambiental1 Quantidade Classificação Toxicológica2 Quantidade

I 4 I 15

II 44 II 19

III 30 III 36

IV 10 IV 23

Total 88 Total 93

Vacaria:

-maior cidade dos Campos de Cima da Serra;

-maior produtora nacional de maçã.

Os produtores gaúchos foram considerados pioneiros no 
desenvolvimento do Sistema de Produção Integrada para a 
cultura da maçã no final dos anos 90.

Há limitação e quantificação em relação ao uso, de 
acordo com a Agapomi - Associação Gaúcha dos 
Produtores de Maçã

E hoje, como é avaliado o risco que estes insumos oferecem ao 
ecossistema, a saúde  e produção?
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