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RESUMO 

 

O Programa Boas Práticas Agrícolas (BPA) criado pela Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) tem o objetivo de orientar a produção 
agrícola através de um conjunto de princípios que, com base na sustentabilidade, 
priorizam a salubridade dos alimentos, como ação preventiva à contaminação das 
lavouras pelo excesso de insumos químicos e à falta de higiene no ambiente. Sendo 
assim, organizações internacionais privadas, motivadas pela preocupação dos 
consumidores e pautadas nas orientações da FAO, elaboraram critérios para serem 
seguidos pelos comerciantes de produtos agrícolas a serem certificados nesses 
órgãos, de modo a garantir a comercialização de alimentos inócuos no mercado 
internacional. O Município de Petrolina (PE), após receber incentivos estatais para o 
crescimento de sua agricultura, passou a investir na produção de uva e manga para 
exportação, tornando-se pólo regional e alcançando significativa relevância no 
cenário nacional. Contudo, no inicio da década de 2000, seus produtores 
exportadores precisaram aderir aos critérios das BPA’s para poderem se manter no 
comércio com a Europa, Estados Unidos e Japão. A presente pesquisa propõe-se a 
analisar como se deu o processo de certificação agrícola em Petrolina e os 
principais resultados que já se pode identificar na atividade agroexportadora desse 
município. Para sua elaboração foram realizadas pesquisa bibliográfica e entrevistas 
com produtores, técnicos e pesquisadores bem como observações em campo nas 
fazendas e supermercados. A maioria dos exportadores do município é certificada 
nas principais organizações da Europa como a Global GAP a Fairtrade e a Tesco 
Nature Choice. A adesão aos protocolos dessas empresas contribuiu para a 
racionalização do uso dos insumos agrícolas, como também para a melhoria das 
condições de trabalho dos envolvidos na produção. Contudo, identificam-se, nos 
protocolos analisados, negligências concernentes à sustentabilidade das áreas 
exportadoras, evidenciadas por uma maior preocupação com o mercado, do que 
com os recursos naturais dessas áreas. Por isso, embora a certificação agrícola seja 
um importante instrumento em prol da sustentabilidade, faz-se necessária uma 
maior adequação desse instrumento às peculiaridades do meio ambiente das áreas 
exportadoras dos produtos certificados.   

Palavras-chaves: Desenvolvimento Regional; Boas Práticas Agrícolas; 
Sustentabilidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

The Good Agricultural Practices Program (GAP) created by the Food and Agricultural 
Organisation of the United Nations (FAO) aims to direct the agricultural production 
through a set of sustainability principles that prioritize food safety by instituting 
preventive actions against crop contamination from pesticides and the lack of 
hygiene in the workplace. Thus, private international organizations have developed  
criteria based on the guidelines of the FAO to be followed by exporters to ensure 
food safety for consumers. Exporting producers need to be certified in the regulations 
of the accredited certification bodies to be able to export their producters to markets 
in Europe, the United States and Japan. After Petrolina (PE) received states 
incentives for agricultural growth, investiments were focoused on the production of 
grapes and mangos for export, and Petrolina has become a regional center and 
achieved status on the national scene. However, early in the decade of 2000-2010, 
exporters from the São Francisco Valley had to adhere to criteria set by certification 
bodies in order to continue to export their products within the main retail networks. 
This reseach aims to analyse the agricultural certifications process in Petrolina and 
the principal results that could be identified concerning the agricultural export 
activities of this municipality. Literature reviews and interviews with producers, 
technicians and reseachers were carried out in addition to field work and 
observations at farms and in the supermarkets. Most exports from Petrolina are 
certified in the principal European organizations, such as Global GAP, Tesco Nature 
Choice and Fairtrade. Adherence to the protocols prescribed by these organizations 
contributed to the optimazation of agricultural resources, as well as improvements in 
working conditions for those involved in produtction. However, upon analysis of the 
protocols, some negligence was identified regarding farm sustainability, evidenced by 
greater concern for the market than for the natural resources of these areas. 
Therefore, although the agricultural certification process is an important instrument 
promoting sustainability, more adjustament need to be made to the environmental 
criteria in order to improve the exportation of certified products. 

Key-Word: Regional Development; Good Agricultural Practices; Sustainability.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A corrida para o desenvolvimento que o mundo vivenciou na segunda metade 

do século passado, promoveu uma transformação em todos os setores da 

economia. No primeiro setor - no caso desta pesquisa, a agricultura - ocorreu o 

processo da consolidação da subordinação ao mercado.  

Essa dinâmica reestruturou o espaço agrário, provocando uma transformação 

sem precedentes, impulsionada quando a busca do crescimento econômico chegou 

ao campo. Nessa perspectiva, a massificação da produção passou a ser o principal 

objetivo do produtor rural que, com passar do tempo, intensificou o vínculo com o 

mercado.  

Em conseqüência desta alteração, o campo passou a ser dotado de novos 

fluxos. O espaço rural que, antes, era ocupado por um grande contingente de 

trabalhadores realizando diferentes atividades foi invadido por máquinas agrícolas e 

veículos motorizados abastecidos a combustíveis fósseis, os quais passaram a 

realizar parte do trabalho desse contingente.  

 Os resultados desse processo provocaram diversos impactos no meio 

ambiente. A mecanização e o uso indiscriminado de insumos, entre outros, foram as 

principais medidas tomadas para o aumento da produção, propiciando o surgimento 

de diversos problemas ambientais, como a degradação do solo, da vegetação e da 

água, a contaminação dos alimentos e sua repercussão na saúde humana, além do 

desemprego.  

 Movido pela preocupação com tais problemas, o mercado consumidor dos 

países centrais, através de suas redes varejistas, elaborou critérios – ditos 

sustentáveis – para a produção agrícola. Como medida principal, passou a exigir de 

seus fornecedores a certificação agrícola como garantia de salubridade dos 

alimentos e respeito aos limites da natureza, além do atendimento, às questões 

trabalhistas, sem comprometer o rendimento do produtor.    

 Desse modo, o processo de certificação agrícola traduz a preocupação global 

com a segurança alimentar, com vistas à introdução de novas práticas na produção 
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agrícola. Nesse sentido, os produtores devem substituir suas técnicas de produção 

por técnicas (sustentáveis), que devem ser monitoradas e avaliadas quanto à 

eficácia, com o objetivo de assegurar a inocuidade do produto. 

Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo analisar o processo de 

certificação agrícola de uva e manga em Petrolina e avaliar alguns resultados 

identificados no espaço local, como também analisar a proposta do programa da 

FAO para melhoria da qualidade da produção agrícola. A pesquisa também objetiva 

analisar a agricultura agroexportadora da região de Petrolina tendo em vista a 

produção, as relações sociais (de produção e de trabalho) e a comercialização dos 

produtos exportados. Em face disso, buscou-se avaliar a utilização das práticas 

agrícolas do citado programa pelos fruticultores da região, identificando fatores 

favoráveis e adversos à adoção dessas práticas. E, por fim, analisar os impactos 

ambientais decorrentes da inserção dos produtores da região de Petrolina em 

programas de certificação.  

O contato com o tema da pesquisa surgiu por ocasião da realização de uma 

bolsa de Iniciação Científica1 na qual se investigou o crescimento do Município de 

Petrolina e seus impactos na realidade local. Os resultados desse estudo 

despertaram o interesse e a curiosidade no aprofundamento acerca de um tópico 

abordado no trabalho, as certificações agrícolas2, por se tratar de um tema atual e 

de grande relevância para a agricultura brasileira.   

A metodologia da pesquisa realizou-se por meio de levantamento bibliográfico 

para construção do arcabouço teórico do estudo e atualização dos dados gerais do 

município. A pesquisa de campo, realizadas no segundo semestre de 2009 e 2010, 

período de colheita das uvas e mangas, constou de entrevistas com os técnicos da 

CODEVASF, com produtores e técnicos agrícolas das fazendas, com funcionários 

da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura de 

Petrolina, com técnicos do Sebrae e das cooperativas, com integrantes do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Petrolina (STR Petrolina) e com auditores dos 

                                                            
1 A pesquisa foi realizada sob orientação da professora do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE Dra. 

Edvânia Tôrres Aguiar Gomes.  
2 Analisadas no âmbito do Programa de Boas Práticas Agrícolas da Fundação das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação. Para se direcionar nessa linha teve especial influência da orientadora Dra. Marlene 
Silva.  
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organismos certificadores. O estudo envolveu também observação direta no campo, 

com acompanhamento dos técnicos da Plantec, empresa terceirizada da 

CODESVASF, com os funcionários do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Petrolina, como também com os técnicos das fazendas e cooperativas exportadoras. 

Também foram pesquisados na Europa os supermercados Lidl, Rewe, Aldi entre 

outras redes importadoras dos produtos agrícolas do Vale do São Francisco.  

A estrutura do estudo consta de quatro capítulos. No primeiro capítulo é 

construída a base conceitual da pesquisa, iniciando com a evolução da atividade 

agrícola e sua inserção no mercado. Também são abordados os dois conceitos de 

desenvolvimento mais discutidos no século XX e a influência dos mesmos na 

agricultura. Por fim, discute-se o Programa Boas Práticas Agrícolas e o processo de 

certificação agrícola, com especial atenção às exigências das empresas 

certificadoras pautadas em critérios de sustentabilidade.   

O segundo capítulo aborda a caracterização do Pólo Frutícola 

Petrolina/Juazeiro, enfatizando o Município de Petrolina devido sua relevância na 

região, os principais eventos históricos da ocupação da área, a transformação 

espacial de sua estrutura urbana e rural e os principais fatores que propiciaram sua 

entrada no comércio internacional de manga e uva. 

No terceiro capítulo discute-se com maior profundidade os aspectos 

relacionados à aplicação das Boas Práticas Agrícolas da Fundação das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) como também do processo de 

certificação, analisando as principais organizações atuantes no município.  

O quarto capítulo trata, sucintamente, dos principais impactos que o processo 

de certificação causou em Petrolina, bem como as vantagens e desvantagens da 

adesão das unidades produtoras a uma organização certificadora. O foco do capítulo 

é a avaliação dos impactos da certificação agrícola no espaço rural da região, desde 

os aspectos concernentes ao ambiente natural até aqueles relativos às mudanças 

nas condições de produção.  
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1 A AGRICULTURA NA ERA DA MODERNIDADE 

 

Inclinai os ouvidos, e ouvi a minha voz; atendei bem e ouvi o meu 
discurso.  

Porventura lavra todo o dia o lavrador, para semear? Ou todo o dia 
sulca e a sua terra e a esterroa? 

 Porventura, quando já tem nivelado a sua superfície, não lhe espalha o 
endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou 
cevada, no devido lugar, ou a espelta, na margem? Pois, o seu Deus 
assim o instrui devidamente e o ensina. 

Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o 
cominho se passa roda de carro; mas com vara se sacode o endro, e o 
cominho, com pau.  

Acaso é esmiuçado o cereal? Não; o lavrador nem sempre está 
debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do 
seu carro e os seus cavalos.  

Também isso procede do SENHOR dos Exércitos; ele é maravilhoso em 
conselho e grande em sabedoria. 

 Isaías 28: 23-29.  
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1.1 Pressupostos Histórico-Filosóficos 

 Desde a Antiguidade a agricultura representa uma das mais importantes 

atividades econômicas desenvolvidas pela humanidade. No princípio, sua função 

era, especificamente, a de suprir as necessidades da família e da comunidade, por 

meio de troca de mercadorias. Segundo Blainey (2009), o homem se utilizava, para 

produzir, de técnica bem rudimentar materializada em um instrumento de madeira 

com uma ponta bem afilada e rígida para escavar. Tal instrumento foi mais 

importante para a humanidade que o próprio trator.     

  De acordo com Blainey (2009) a primeira Revolução Verde ocorreu em, 

aproximadamente, 8000 a.C, quando em vilarejos do atual Oriente Médio 

cultivavam-se cereais em pequenos pedaços de terra, os quais eram depois, 

colhidos e moídos.  Essa fase se deu, a principio, em Jericó sendo, em seguida, 

disseminada para os vilarejos das proximidades. Tais práticas foram importantes 

para o surgimento das cidades onde nem todos os habitantes trabalhavam nas 

lavouras, pois uma parte dos mesmos praticava outras atividades: eram soldados, 

costureiras, fabricante de tijolos etc. Essas comunidades passaram 500 anos, 

tentando dominar o cultivo de trigo, cevada, alguns tipos de lentilhas e leguminosas. 

Durante esse período encontram na criação de animais outra forma de provisão de 

alimentos, além de fazerem estoque dos cereais em grandes celeiros.  

 Com as transformações sociais, a agricultura se desenvolveu: surgiram novas 

técnicas de cultivo e novos instrumentos, aperfeiçoamento dos rudimentares, houve 

adaptação de novas culturas em diferentes ambientes isso para tornar a produção 

mais intensa e eficaz. A disseminação dessas novas práticas na agricultura 

possibilitou às regiões produtoras comercializarem com outras regiões e cidades até 

atingirem as proporções atuais, tendo como expressão moderna o agronegócio 

globalizado.  

 Devido às crises econômicas ocorridas na segunda metade do século XIX, 

em virtude das guerras mundiais, a subordinação da agricultura à indústria 

consolidou-se. Tal fato provocou a disseminação da indústria química e mecânica, 

direcionando a produção agrícola, em grande parte, para o mercado (ZAMBERLAM; 

FRONCHETI, 2007).    
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 Essa transformação não ocorreu exclusivamente no espaço agrícola. 

Praticamente em todos os âmbitos das relações humanas houve bruscas 

transformações sempre se dirigindo no sentido econômico da produção em função 

do lucro e tendo o acúmulo da riqueza como primordial à vida. A Primeira Revolução 

Industrial foi significante para marcar a penetração desse paradigma, uma vez que 

forçou uma nova estruturação na divisão do trabalho, influenciando as relações 

sociais. 

Antes das transformações sociais e econômicas que o advento do capitalismo 

massificado provocou, instigando mudança nos hábitos de vida da população, os 

produtores rurais levavam a vida de modo simples e sem preocupações com o 

mercado, onde eles mesmos plantavam, colhiam e comercializavam o excedente e 

os artesãos produziam e comercializavam seus tecidos. Com a expansão do capital, 

os moldes de vida passaram a ser outros, os campos tornaram-se fazendas 

equipadas e os camponeses tornaram-se operários desses estabelecimentos; as 

relações de produção assumiram novas características e os que não se adequavam 

a esse padrão não permaneciam no sistema (WEBER, 2003).   

 Esse paradigma3 consolidou-se e difundiu-se no mundo ocidental, sendo 

também responsável, como força motriz, pelas grandes explorações e conquistas. A 

necessidade da descoberta e do uso, em larga escala, dos recursos naturais, a 

escravização de outros povos e a utilização de suas terras encontraram forte 

justificação na afirmação de que a produção e o domínio visavam assegurar uma 

melhor qualidade de vida aos cidadãos civilizados (ROUSSEAU, 2004). 

De acordo com Weber (2003) a dominação das nações européias sobre 

outras civilizações se deu também para a disseminação dos ideais ocidentais 

(religioso, político, científico etc.) como fundamentais e imprescindíveis na formação 

cultural dos povos dominados. Assim foi com a imposição do conhecimento da 

astronomia, da escrita, da matemática, da música ocidental.  

A ciência na Europa, antes de se espalhar pelo mundo, recebia um 

tratamento racional, sistemático e especializado, realizado por pessoas treinadas 

                                                            
3 O estágio de desenvolvimento social no qual o modo de produção capitalista está inserido.  
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para controlar o conhecimento (WEBER, 2003), de modo que, uma vez difundida e 

aceita pelos povos dominados, mais fácil seria a concretização da conquista. 

 Sendo assim, a cultura ocidental utilizou os meios técnicos de produção 

como as estruturas racionais do direito e da administração, determinando os 

sistemas jurídicos e tendo também a administração voltada para o capitalismo 

mercantil, especulativo e politicamente determinada, o que colaborou para a 

formação de círculos comerciais e a intensificação dos já existentes, podendo fazer 

parte e se interessando para entrar nesses grupos somente aqueles privilegiados 

que já estavam inseridos no sistema (WEBER, 2003).   

A ética, portanto, passou a ser a da produção do dinheiro como finalidade em 

si. Não se pensava na felicidade, no bem-estar ou gozo espontâneo da vida. “O 

homem é dominado por fazer dinheiro, pela aquisição encarada como finalidade 

última da vida. A aquisição econômica não mais subordinada ao homem como meio 

de satisfazer suas necessidades materiais” (WEBER, 2003, p. 28). Nesse sentido, a 

proficiência e êxito da vocação é o resultado do ganhar dinheiro por meios legais.     

As influências do Renascimento e da Revolução Científica foram substanciais 

para a formação do pensamento racionalista como também sua aceitação e difusão 

em diversos âmbitos da vida. O surgimento desse novo paradigma concedeu 

motivos ao homem ocidental para buscar o domínio da natureza e modificar sua 

história. Sendo assim, sacramentou-se a posição humana superior à natureza.  

O homem (europeu) começa a assenhorar-se da história, da 
natureza. “Isso quer dizer que o homem não é uma parte da 
natureza, mas está acima dela. Este algo tem um nome concreto: 
realidade moral. O homem não é um ‘ser natural’, mas um ‘ser moral’ 
...” (GARCIA apud PELIZZOLI, 2007, p. 136). O homem promulga a 
lei, tal como ele infere leis da natureza, instrumentos e meios para 
dominá-la. Dominar a natureza, em quase todos os aspectos, é parte 
da vida humana; outra coisa é a permissão para objetificação, 
dilapidação e modelos políticos e de desenvolvimento insustentáveis 
e “desnaturados”. (PELIZZOLI, 2007, p. 136).      

 

A disseminação da ideologia cartesiana foi fundamental para concretizar o 

predomínio humano sobre os outros seres, assim como sobre outras civilizações 

diferentes da européia. Isso significa que as manifestações culturais, as descobertas 
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e o modo de vida que as diferentes culturas produziam eram inúteis porque não 

contemplavam o padrão racional proposto no cartesianismo. Os aspectos da vida se 

fragmentaram e se submeteram a uma sistematização onde nem todos os 

elementos eram observados, gerando análises com resultados incompletos, 

formulação de teorias, em alguns casos, absurdas que proporcionaram o 

esmagamento do diferente4 (PELIZZOLI, 2007).     

O cartesianismo tem uma ênfase quantificadora, materialista e objetificadora. 

Em tais abordagens os elementos da vida não interligam e a natureza não é vista 

com a complexidade5 que abrange, sendo assim é fragmentada e desvitalizada. A 

utilização excessiva do cálculo para explicar os fatos e fenômenos deixa de levar em 

consideração o Mundo da Vida6, assim como realiza a valorização da quantidade, 

sem levar em consideração os aspectos qualitativos.  

A objetificação da relação homem-natureza iniciada pelos europeus provocou 

uma série de modificações nos modos de vida em todos os lugares onde os 

ocidentais se estabeleceram, seja com o interesse de colonizar ou com o interesse 

de explorar. De modo contrário, os povos originais que estavam adaptados ao meio 

em que viviam, possuíam um modo diferente de se relacionar com a natureza, pois 

neles, estavam presentes os conhecimentos da terra, da fauna, da vegetação e o 

respeito à ecologia local.  

Com a presença dos colonizadores, novos hábitos foram impostos, 

proporcionando uma significativa mudança no ambiente local. Segundo Thomas 

(1997), os espanhóis estabeleceram nos seus territórios americanos o uso de bois, 

                                                            
4 Nesse caso “o diferente” compreende tanto civilizações com modos, estruturas e padrões de vida diferentes do 

ocidental, como também determinadas classes, dentro da estrutura ocidental, mas que não correspondiam ao 
padrão de evolução. Também se relaciona com os animais que por não disporem de um comportamento 
humano foi determinado que sofressem os preconceitos e violência dos humanos.  

5 Segundo Edgar Morin o pensamento complexo faz uma abordagem sobre o ser compreendendo suas 
características físicas, biológicas, sociais, culturais, psíquicas, espirituais, entre outras, fazendo uma 
interligação entre seus pontos convergentes, já a abordagem simplificadora que é criticada pela complexidade, 
aborda cada uma das características acima citadas, com isso traz uma verdade incompleta, gerando uma 
abordagem mutilante. Nesse sentido é evidente que abordagem complexa procura (re)unir os retalhos da vida 
que a visão simplificadora/reducionista consagrou.      

6 Pelizzoli aborda o conceito de Mundo da Vida segundo Husserl para quem este conceito é a antítese da 
Objetificação, o fundamento inevitável de todo o conhecer. O mesmo surge pelas experiências do viver e do 
auto-conhecimento, sendo podado por uma visão científica do mundo.   
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cavalos, ovelhas e porcos como instrumentos de trabalho e também para a 

alimentação por serem excessivamente carnívoros.  

A ciência estava voltada para o conhecimento da natureza, para que uma vez 

entendida a forma como o seu sistema funcionava, mais fácil fosse o seu domínio e, 

nessa condição, usar o conhecimento em benefício próprio e, até mesmo, para 

satisfazer superficialidades. “O mundo era plástico, apto a ser adaptado e 

modelado.” (THOMAS, 1997, p. 34). 

  

1.2 Consolidação da Ideologia do Desenvolvimento. Que Desenvolvimento?  
 

Com a intensificação dos novos paradigmas - anteriormente discutidos - na 

sociedade ocidental, os interesses de domínio de outras civilizações e a maior 

exploração dos recursos naturais aumentaram em proporções geométricas. Assim 

foi com ocupação da Oceania, a colonização da Austrália e Nova Zelândia, a partilha 

da África e a penetração na Ásia, que se tornaram independentes em meados do 

século XX. 

O desenvolvimento desigual proporcionado pela colonização contribuiu para 

que os países em desvantagem econômica (países subdesenvolvidos) começassem 

uma corrida em busca do tempo perdido. Na verdade, a luta desses países era para 

que os mesmos alcançassem o padrão de qualidade de vida dos países europeus, 

outrora seus colonizadores. Os resultados da Revolução Industrial e a consolidação 

da cultura ocidental elevaram os padrões de consumo dessa civilização, surgindo 

um modo de viver mais refinado, concebido como modernização, que iniciou na 

Europa e se concretizou nos Estados Unidos (SANTOS, 2000).  

Com o fim da II Guerra Mundial, o paradigma do desenvolvimento ficou mais 

evidente no cenário mundial devendo ser alcançado por todos os países, entendido 

como “[...] um estágio social que todos os povos deveriam atingir, pois correspondia 

ao pleno desenvolvimento da sociedade democrática [...] uma parte dos vitoriosos 

identificava com o liberalismo norte-americano e inglês a outra com o socialismo 

russo” (SANTOS, 2000, p. 15).  
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Foram estabelecidas propostas e métodos que contribuiriam para elevar os 

países, conhecidos no período da Guerra Fria, como Terceiro Mundo (sociedades 

tradicionais – antigas colônias - de comportamento não racional e valores 

comunitários limitados) ao mesmo patamar dos Estados Unidos e ao dos países 

europeus já recuperados das guerras, pois os mesmos eram concebidos como 

tendo chegado ao nível ideal de estruturação de sua sociedade e crescimento 

econômico (SANTOS, 2000).    

A questão do desenvolvimento passou a ser, assim, um modelo ideal 
de ações econômicas, sociais e políticas interligadas que ocorreriam 
em determinados países, sempre que se dessem as condições ideais 
à sua “decolagem.” (SANTOS, 2000, p. 17).      

Para isso países nos três continentes, Ásia, África e América Latina, 

receberam financiamentos para investirem no seu processo de industrialização. 

Nesse sentido, esses países direcionaram suas economias à exportação, se abriram 

ao mercado financeiro mundial e deixaram de realizar a substituição de importação, 

freqüente nos anos 1930. No entanto, essas modificações estratégicas para a 

equidade no desenvolvimento proporcionaram o aumento geométrico das dívidas 

externas desses Estados (ALTVATER, 1995).       

 O desenvolvimento caracterizava-se principalmente pela racionalidade 

econômica moderna, visando a máxima produtividade, formação de poupança e 

geração de investimentos para proporcionar uma estável acumulação dos bens 

industrialmente produzidos. A meta era produzir riqueza por meio das relações 

comerciais e seguir modelos sugeridos pelos países veteranos na industrialização, 

investindo também em novas atitudes administrativas e em valores econômicos 

(SANTOS, 2000).  

 Considerava-se a conexão de promissoras atitudes econômicas, ações 

sociais e políticas como fatores chaves para que ocorresse o desenvolvimento nos 

países quando estivessem diante de oportunidades significativas para praticarem as 

teorias do desenvolvimento7 (SANTOS, 2000). Com isso, a industrialização e a 

modernização de técnicas primitivas de produção, como as da agricultura, tornaram-

se as principais metas dos países, de modo que os subdesenvolvidos procuravam 

                                                            
7 A exemplo da Teoria da Dependência.   
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alcançar a sua própria industrialização e os países já industrializados investiam nas 

pesquisas para aperfeiçoamento de suas técnicas.  

 Na corrida pelo avanço da industrialização, depois do período do pós-II 

Guerra Mundial, os países do “Terceiro Mundo” passaram a investir na aquisição 

das tecnologias produzidas pelos países de “Primeiro Mundo”, por não terem 

alcançado a industrialização prometida pelos modelos econômicos. Segundo 

Altvater (1995) industrialização, nessa fase, foi um fenômeno que excluiu a maioria 

da população mundial, provocando, nos países não industrializados, a necessidade 

de importar tecnologia para garantir o processo de exportação.  

É impossível simplesmente dar continuidade às estratégias de 
desenvolvimento e de industrialização das décadas passadas. Não 
só elas fracassaram em extensas regiões do Hemisfério Sul, como 
estavam condenadas ao fracasso por causa das contradições que 
contém. É uma ilusão, e por isto uma desonestidade, alimentar e 
difundir a idéia de que todo mundo poderia atingir um nível industrial 
equivalente ao da Europa Ocidental, da América do Norte e do 
Japão, bastando para isto que as sociedades menos desenvolvidas 
“aprendam com a Europa”. A industrialização constitui um bem 
oligárquico [...] nem um sequer dos habitantes da Terra pode gozar 
as benesses da sociedade industrial afluente, sem que todos os 
homens sejam colocados numa situação pior que aquelas em que se 
encontravam antes. 
Portanto, as sociedades industriais só podem reivindicar para si as 
benesses da afluência industrial enquanto o mundo ainda hoje não 
industrializado assim permanecer (ALTVATER, 1995, p. 21).  
 

 Enquanto os países subdesenvolvidos gastavam suas energias para se 

industrializarem, firmando contratos de créditos financeiros e se endividando para 

alcançarem a cobiçada modernização, os países já avançados em sua fase 

industrial buscavam acelerar o seu processo de recuperação do pós-guerra. Assim, 

investiam pesado na produção científica: comunicação, robótica, agricultura, 

transportes, construção civil etc. e na criação de novas tecnologias que atendessem 

às necessidades de uma sociedade em transição.  A meta era potencializar os 

antigos métodos de utilização dos recursos naturais, aumentando, em excesso, a 

quantidade da produção e o padrão de consumo da população atendida 

(ALTVATER, 1995). 

Somente no período do pós-guerra o mundo despertou para a problemática 

ambiental que estava enfrentando. A ameaça de escassez dos recursos naturais e 
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de destruição do Planeta pelas armas de guerra se dava de modo alarmante. 

Começa, a partir desse momento, uma campanha mundial voltada para discutir as 

questões ambientais e impor limites aos padrões de crescimento econômico – 

principal responsável pela degradação (BARBIERI, 2001). 

Em 1972, foi realizada a Conferência de Estocolmo devido à pressão 

internacional às Nações Unidas para a realização de um encontro onde se pudesse 

discutir a problemática ambiental numa perspectiva global. Nessa reunião foram 

estabelecidas as bases das relações entre o meio ambiente e desenvolvimento 

(BARBIERI, 2001).  

Após a Conferência de Estocolmo, surgiu a concepção de 

ecodesenvolvimento, utilizada pioneiramente pelo canadense Maurice Strong, em 

1973, que identificou um cenário alternativo à política de desenvolvimento. Ignacy 

Sachs lançou os princípios básicos desse conceito (BRÜSEKE, 2009) oriundo da 

dicotomia entre aqueles que defendiam o crescimento total sem considerar as 

questões ecológicas e os que, aderindo à imposição de limites para a exploração 

dos recursos, defendiam o crescimento zero. Essa última posição era defendida 

pelos países desenvolvidos por sofrerem as restrições da crise energética e da 

grande imigração vinda dos países pobres (BARBIERI, 2001). 

Para Ignacy Sachs, seis aspectos caracterizavam essa nova visão de 

desenvolvimento: a) satisfação das necessidades básicas; b) solidariedade com as 

gerações futuras; c) a participação da população envolvida; d) a preservação dos 

recursos naturais e do meio ambiente em geral; e) garantia de emprego, segurança 

social e respeitos às culturas; f) educação. Inicialmente, o ecodesenvolvimento 

estava voltado para as regiões rurais do continente africano, asiático e latino-

americano, fazendo criticas acerca do desenvolvimento buscado a todo custo, como 

também ao subdesenvolvimento (BRÜSEKE, 2009).   

Na década de 1980, o termo Desenvolvimento Sustentável foi usado pela 

primeira vez, em substituição à expressão ecodesenvolvimento. Essa nova 

concepção surge a partir de um documento da, hoje conhecida, World Wide Fund for 

Nature (WWF) e da União Internacional pela Conservação da Natureza (UICN)8 por 

                                                            
8 International Union for Conservation of Nature – IUCN. 
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requisição do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)9 que 

visava criar uma estratégia mundial para a conservação da natureza por meio de 

três eixos: “(1) manter os processos ecológicos essenciais e os sistemas naturais 

vitais necessários à sobrevivência e ao desenvolvimento do ser humano; (2) 

preservar a diversidade genética; (3) e assegurar o aproveitamento sustentável das 

espécies e dos ecossistemas que constituem a base da vida humana” (BARBIERI, 

2001, p. 23).       

De acordo com Leff (2009), a difusão do modo capitalista de produção nos 

países subdesenvolvidos proporcionou o surgimento de diversos impactos 

ambientais, por se tratar de tecnologias voltadas para a zona temperada e não para 

os trópicos. A falta de racionalidade nesse processo resultou em diversos processos 

de deterioração ambiental, além de provocar a infertilidade do solo e comprometer o 

potencial produtivo dos recursos.  

A partir dessa perspectiva compreende-se a importância de uma análise 

crítica dos modelos tecnológicos e sua implantação em diferentes regiões, 

principalmente as que possuem ciclos ecológicos diferentes. Deve-se prezar por um 

procedimento que assegure a longo prazo o desenvolvimento social e econômico 

sustentável (LEFF, 2009).     

O aproveitamento da base ecológica integrada com as tecnologias, no 

processo produtivo, representa um modo racional de exploração do meio ambiente. 

A biomassa, por exemplo, para ser transformada dentro da produção exige a 

introdução de tecnologias que se adaptem bem a sua estrutura, porque somente 

parte dela deve ser utilizada como matéria-prima. Nesse sentido, não é necessário a 

instalação de diversos aparelhos de alta tecnologia e altamente degradante para 

explorar os recursos naturais (LEFF, 2009).  

Estas formas alternativas de aproveitamento dos recursos dos 
trópicos baseiam-se na possibilidade de otimizar a produtividade 
primária dos ciclos biológicos e de gerar tecnologias apropriadas 
para transformar esse recurso de modo eficiente, elevando a 
produtividade ecotecnológica dos processos produtivos, assim como 
evitando os efeitos ecodestrutivos e as deseconomias externas 
geradas pelo processo tecnológico altamente capitalizados (LEFF, 
2009, p. 55).  

                                                            
9 United Nations Environment Programme - UNEP. 
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         A criação de um sistema técnico e complexo faz parte dessa racionalidade 

produtiva alternativa que vivencia a integração da tecnologia com os processos 

naturais. Isto, porque, nessa perspectiva, tem-se um processo sustentável de 

aproveitamento do potencial ecológico, como também da diversidade biológica, onde 

se respeita os limites ecológicos específicos da região onde se pretende introduzir a 

tecnologia, além de deixá-la apropriada às questões culturais e econômicas das 

formações sociais que, no futuro, darão continuidade e aperfeiçoarão o uso dessas 

técnicas (LEFF, 2009). 

 De acordo com Foladori (2005), as propostas de produção econômica e 

preservação ambiental vinculada à sustentabilidade ecológica não contemplam o 

real sentido da problemática ambiental. Elas estão reduzidas à técnica e à 

sustentabilidade exclusivamente ecológica. A preocupação atual com a 

sustentabilidade deve incrementar uma análise que identifique a problemática 

ambiental a partir da perspectiva da luta de classes e privilegie a sustentabilidade 

social sobre a ecológica.   

Segundo esse autor, para que o desenvolvimento sustentável incorpore todas 

as questões humanas, deve considerar três formas sustentabilidades de modo a 

contemplar as principais preocupações ambientais: a econômica, a ecológica e a  

social. Porque a discussão da questão ambiental não deve se limitar à degradação 

ou contaminação ambiental, mas deve trazer para seu bojo a pobreza, a equidade e 

outras variáveis sociais (FOLADORI, 2005).   

 Enquanto as tecnologias limpas, também chamadas de tecnologias verdes, 

são introduzidas nos países centrais, a lógica capitalista permanece centrada no 

econômico sem que se identifique qualquer esforço para redução dos níveis de 

pobreza e exploração humana. Na perspectiva do capital, a sustentabilidade 

ecológica e a social não estão interligadas, porque a sustentabilidade social 

relaciona-se com crítica da acumulação de capital enquanto a ecológica, com o 

modo de produção. Nesse caso, até mesmo a própria sustentabilidade ecológica 

pode contribuir para o aumento das desigualdades sociais. Foladori (2005), no texto 

abaixo, aborda essa discussão.  

Por um lado está a crescente consciência ambiental, que se impõe 
pouco a pouco mediante políticas ambientais. Esta dinâmica 
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obedece a diversos fatores: a preocupação pelo possível 
esgotamento dos recursos naturais, pelos efeitos da contaminação 
na saúde humana e dos outros seres vivos, pela degradação dos 
ecossistemas que impedem a continuidade dos processos 
produtivos, como no caso solo, etc. As políticas que derivam destas 
preocupações ambientais desenvolvem, principalmente, o que se 
conhece como sustentabilidade ecológica. Mas por outro lado, existe 
a tendência ao aumento da pobreza e da falta de equidade no 
mundo. Este é o resultado das relações sociais capitalistas, e se dá 
independentemente da melhoria na sustentabilidade ecológica 
(FOLADORI, 2005, p. 18-19)10  

Acredita-se que a inserção de novas tecnologias sustentáveis 

automaticamente contribui para a sustentabilidade social, no entanto, essas novas 

práticas em diversos casos contribuem para o mais rápido aumento da riqueza e 

concentração de renda e não para a equidade. Isso quer dizer que os esforços para 

preservação ambiental, contribuem com a natureza, mas não com as relações 

sociais.  

A criação de critérios para produção exige, em diversos casos, um elevado 

investimento financeiro que muitos produtores não estão preparados para assumir e, 

nesse sentido, são obrigados a deixar suas propriedades e transformarem-se em 

assalariados. Com isso, aumenta a concentração da terra, da produção e do 

crescimento econômico nas mãos de poucos. (FOLADORI, 2005).    

O que se pretende ressaltar não é a não realização da busca por uma 

sustentabilidade ecológica, mas sim a lógica capitalista subjacente a esse 

movimento. O ideal do mercado é o que provoca todos os males sociais. O 

importante seria, então, a introdução das técnicas sustentáveis, mas que junto com 

elas houvesse uma modificação nas relações sociais de produção e a redução do 

efeito do mercado sobre o processo produtivo (FOLADORI, 2005).    

 A diferenciação dos conceitos de sustentabilidade ecológica e social é muito 

importante para que não se confundam os objetivos. Na primeira, tem-se um 

movimento que luta pela preservação dos recursos naturais independente de suas 
                                                            
10Por un lado está la cresciente conciencia ambiental, que se impone poco a poco mediante políticas 

ambientales. Esta dinámica obedece a diversos factores: la preocupación por el posible agotamiento de los 
recursos naturales, por los efectos de la contaminación sobre la salud  humana y la de otros seres vivos, por la 
degradación de los ecosistemas que impide la continuidad de los procesos productivos, como en el caso del 
suelo, etc. Las políticas que derivan de estas preocupaciones ambientales desarrollan, principalmente, lo que 
se conoce como sustentabilidad ecológica. Pero por otro lado, existe la tendência al aumento de la pobreza y la 
inequidad en el mundo. Este es um resultado de las relaciones sociales capitalistas, y se da con independência 
de las mejoras en la sustentabilidad ecológica.  
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repercussões sociais, a exclusividade é para a proteção dos mananciais, das 

florestas, da biodiversidade etc. Não significa que as técnicas para a preservação 

ambiental contribuirão para a redução da pobreza mundial, visto que, assim, será 

construído um mundo mais limpo, porém ainda com riqueza concentrada nas mãos 

de grupos seletos (FOLADORI, 2005).  

Diante desta situação, é importante questionar que relação essa 

sustentabilidade tem com a justiça social e a extinção da pobreza mundial? Com 

isso, levanta-se um segundo grupo de estudiosos constituído por quem discute o 

tema da pobreza, como a miséria, a fome, a falta de água potável, de habitação, de 

saneamento, de um sistema de saúde e educação eficaz aos quais todos tenham 

fácil acesso, como também o mínino de infra-estrutura na cidade, envolvendo 

transportes, comunicação, lazer etc. (FOLADORI; TOMMASINO, 2005).  

O mau uso das técnicas não provoca a insustentabilidade, mas sim as 

relações sociais capitalistas nas quais essas técnicas são utilizadas. O 

desenvolvimento sustentável pode proporcionar a redução da pobreza no mundo, 

por meio do fornecimento de alimentação, água potável, saneamento, serviços 

educacionais, habitações, redução da pressão nos ecossistemas, garantia de 

equilíbrio cultural e estabilidade social (BARBIER, 1987 Apud FOLADORI; 

TOMMASINO, 2005).    

 

1.3 Novos Rumos da Agricultura: pressupostos da modernização 
 

De acordo com Graziano da Silva (2003), no inicio da década de 1950, 

começa no Brasil o processo de planejamento sistemático da economia, no qual a 

indústria deveria estar à frente do processo de desenvolvimento e a agricultura 

assumiria o papel de substituir as importações fornecendo matéria-prima para 

indústria e para suprir as necessidades do espaço urbano. O Estado tinha o papel 

mais importante, de acordo com o projeto nacionalista do Governo Vargas e, 

principalmente, em conformidade com as estratégias da Comissão Econômica para 

a América Latina e o Caribe (CEPAL).  
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A crise da produção agrícola ocorrida nos anos 1950 provocou uma 

desestruturação econômica no Brasil, resultando na falta de alimentos para 

abastecer o mercado interno e na estagnação do crescimento da economia nacional. 

Assim como em outros países latinoamericanos, a falta de alimentos provocou uma 

inflação crescente, bem como diversas outras preocupações no âmbito urbano, tanto 

em relação ao abastecimento da população como do setor industrial em expansão 

(SILVA, 2003). 

A criação do mercado interno passou a ser o forte argumento de uma 

estratégia para dinamizar a economia e permitir que a mesma não dependesse do 

comércio externo, saindo do “complexo rural” para o “Complexo Agroindustrial” 

(CAI), visto que, nesse período (década 1950), uma parte da produção era destinada 

para o exterior e outra para o consumo local. Nesse sentido, a divisão do trabalho 

ainda era incipiente e a produção manufatureira e agrícola não possuía valor de 

mercado (SILVA, 2003). 

No Brasil, assim como nos países vizinhos da América Latina, em meados da 

década de 1960 o processo de modernização do campo foi acelerado como 

conseqüência da política agrícola que favorecia os grandes proprietários com o 

fornecimento de recursos para estruturação dos empreendimentos com 

equipamentos modernos que reduziam a mão-de-obra (GUANZIROLI et al., 2001).   

O Brasil, mesmo dispondo de uma abundante mão-de-obra, com a política de 

subsídios para a agricultura investiu na introdução de novas técnicas poupadoras de 

mão-de-obra. O estimulo a essa modernização surgiu em consequência de uma 

série de fatores anteriormente discutida, como também do encarecimento da mão-

de-obra que, com as políticas sociais de previdência social, salário mínimo 

assistência ao empregado, fizeram aumentar os gastos com o trabalhador. Com o 

êxodo rural, os trabalhadores passaram a ser sazonais, o que aumentou as 

despesas dos proprietários com a força de trabalho devido aos encargos trabalhistas 

(ROMEIRO, 1998).     

De acordo com Guanziroli et al. (2001), a política brasileira de 

desenvolvimento rural foi omissa na elaboração de um projeto de inserção social. 

Não investiu em grande escala na reforma agrária porque acreditava-se que este 
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modelo andava na contra-mão da modernização e iria atrasar o processo de 

acumulação iniciado nos anos 1950, além de não contribuir para expansão 

tecnológica. Sendo assim, seguiu-se a proposta de modernização dirigida para os 

grandes empreendimentos, em busca da transformação de antigos latifúndios em 

fazendas modernas.  

A política de intervenção no campo para introdução tecnológica foi 

significativamente apoiada por um reduzido conjunto de grandes produtores os 

mesmo que concentravam 80% da área agrícola do país e influenciavam nas 

decisões administrativas estatais. Visando à expansão do capital no campo em 

busca do alto rendimento por meio das tecnologias, essa modernização era inviável 

para os pequenos produtores, visto que estes não dispunham de recursos 

suficientes para adotarem o modelo e sequer possuíam terra com área ideal para 

tanto. A solução, portanto, para essa situação era a retirada de obstáculos 

estruturais, o que seria fácil de conseguir apenas com a eliminação de subsídios 

(ROMEIRO, 1998).     

O processo de acumulação do capital industrial no Brasil contribuiu 

significativamente para a mudança das relações de trabalho no campo com a 

demanda de mecanização, fertilizantes e demais produtos para agricultura que 

foram fundamentais para consolidação do capitalismo. “Nesse sentido o capital 

urbano-industrial ‘transborda’ sobre a agricultura forçando a venda desses produtos 

por intermédio do Estado, que subsidia pesadamente” (ROMEIRO, 1998, p. 169).         

A coligação de interesses entre a burguesia rural e a urbano-industrial teve 

uma significativa colaboração na estruturação do cenário rural. A burguesia urbano-

industrial defendia a instalação de indústrias para produção de insumos e 

equipamentos agrícolas, enquanto a burguesia rural pretendia eliminar sua 

dependência do trabalhador assalariado. Estes fatos contribuíram para sacramentar 

a pobreza no interior do país, forçando as massas ao êxodo rural e a consolidar a 

utopia de um Brasil rural sem desigualdades sociais, com valorização da agricultura 

familiar e um acesso à terra igualitário (GUANZIROLI et al., 2001).             

Por outro lado, as unidades agrícolas familiares por meio da sua própria 

produção não conseguiam recursos para cobrir as dívidas contraídas para a 
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inserção tecnológica. Em consequência, entraram num ciclo onde para amortizar as 

dívidas, contraíam outras dívidas, compravam mais insumos e maquinários 

modernos para otimizar a produção e conseguir maior renda. O produtor passa a ser 

mais especializado e, assim, dependente dos insumos agrícolas bem como dos 

equipamentos modernos usados na produção (ROMEIRO, 1998).  

O papel do Estado diante do processo de modernização do campo brasileiro 

contribuiu, decisivamente, para a exclusão dos pequenos produtores do campo, 

principalmente devido à política agrária que priorizou fornecer créditos e investir nos 

latifúndios e em tecnologias que suprem a necessidade do trabalho humano. Diante 

da falta de emprego e da perda da terra, a massa populacional de pequenos 

trabalhadores rurais se dirigiu para os centros urbanos, não pela oferta de emprego 

nestes e sim, pela estratégia da elite rural em manter o controle das terras como 

reserva de valor (GUANZIROLI et al., 2001).  

Na década de 1960, se consolida no Brasil a formação do “Complexo 

Agroindustrial” (CAI), alterando a estrutura social e econômica do país e 

caracterizando, de fato, o rompimento com o “complexo rural”, que teve seu inicio no 

século anterior, em 1850, com a promulgação da Lei das Terras e a proibição do 

tráfico negreiro e se intensificou com a crise de 1929 e com a internalização, na 

agricultura (a partir da década de 1960), do conjunto de setores produtores de bens 

de capital e insumos. Essa nova dinâmica viabilizou a utilização de maquinários e 

insumos para potencializar a atividade agrícola, modificando também as relações de 

trabalho, através da utilização, em larga escala do trabalho assalariado. Essas 

mudanças deram impulso à formação de grupos econômicos, tendo como interesses 

em comum o ganho especulativo e a expansão da fronteira agrícola (SILVA, 2003).  

A partir de tais investimentos na agricultura nacional, o setor passou a operar 

como se fosse uma indústria de um ramo qualquer de produção: ela não apenas 

compra a força de trabalho e os insumos de que necessitam certas indústrias, como 

também vende seus produtos, os quais se converteram, em sua grande maioria, em 

matérias-primas para outras indústrias. O processo produtivo perde aquelas 

características artesanais próprias de atividades camponesas e passa a exibir uma 

divisão do trabalho crescente, como na fase da manufatura e da grande indústria 

(SILVA, 2003). 
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Trata-se, agora, de uma dinâmica conjunta do tripé “indústria para a 

agricultura – agricultura – agroindústria”, que remete ao domínio do capital industrial 

e financeiro e ao processo global de acumulação. É a fase de constituição dos 

Complexos Agroindústriais (CAIs) (SILVA, 2003, p. 90).       

Com o investimento maciço na capitalização do espaço agrícola verificou-se, 

na década de 1970, um aumento significativo da concentração de terra, revelado 

pelo Índice Gini que, entre 1972 e 1978, passou de 0,837 para 0,849. Além disso, 

houve a concentração da exploração da terra. Estima-se que o crescimento de 

propriedades com 100 mil ou mais hectares foi de 11,7% a/a, o que se apresenta 

como um valor altíssimo. De forma concentradora e excludente evolui a estrutura 

fundiária brasileira, limitando o acesso à terra pelos trabalhadores rurais (SILVA, 

2003). 

 A implantação da estratégia urbana de desenvolvimento rural que provocou o 

abandono do campo pelos agricultores familiares foi motivada por razões de ordem 

política e econômica ligadas à concentração da terra e ao poder das oligarquias. Por 

outro lado, houve a ideologia intelectual que justificava o aumento do potencial 

agrícola a partir da indústria e da mão-de-obra barata, como fatores de viabilização 

da exportação de produtos tropicais e semi-tropicais. Ambos os processos foram 

adotados pela maioria dos países subdesenvolvidos.  

A integração do latifúndio à economia moderna por intermédio da 
tecnificação seria suficiente para assegurar que a agricultura 
desempenhasse suas funções e para dinamizar a economia rural. 
Em nenhum momento levou-se em consideração as conseqüências 
socioeconômicas e políticas da adoção desta estratégia, em 
particular sobre a distribuição de renda, tal era a confiança na leitura 
teórica que colocava todas as expectativas na indústria como dínamo 
do crescimento, e nas cidades como locus de desenvolvimento. 
(GUANZIROLI et al., 2001, p. 16).          

A inserção da agricultura na economia não ignorava apenas os efeitos sociais 

negativos do crescimento com base na modernização do latifúndio, mas também da 

relação entre o crescimento econômico e distribuição de renda (GUANZIROLI et al., 

2001).  

Nos países mais avançados investiu-se muito na agricultura familiar pela sua 

capacidade de suprir as necessidades do setor urbano-industrial em expansão, além 
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do seu potencial em aderir as novidades tecnológicas, como também pelo papel 

estratégico que desempenha diante de um desenvolvimento sem exclusão social. 

Nesses países, a agricultura familiar contribuiu para a estruturação da economia 

como, também para a democratização e equidade. O acesso a terra proporcionou a 

expansão e o dinamismo das fronteiras agrícolas, além de equilibrar socialmente a 

transição de uma economia de base rural para uma economia urbana industrializada 

(GUANZIROLI et al., 2001). 

  A experiência da modernização do campo no Japão seguiu um caminho 

diferente dos países latinos americanos e africanos. O investimento dos japoneses 

foi para o progresso científico e tecnológico que se adequasse às condições naturais 

da ilha bem como às necessidades da população. O respeito à cultura e à tradição 

foi decisivo no processo da implantação tecnológica, bem como a continuação do 

relacionamento racional entre as elites rurais e os camponeses que visavam tanto a 

modernização como a importante manutenção dos postos de trabalho (GUANZIROLI 

et al., 2001).   

Para Guanziroli et al. (2001), a agricultura familiar, deve ser incentivada no 

Brasil, pois possui um caráter positivo tanto para a economia local como para 

combater a exclusão social, devido sua condição política voltada também para 

inserção do pequeno agricultor e sua eficiente participação na economia, 

abastecendo os centros urbanos com alimentos e o setor industrial com matéria-

prima, ambos de baixo custo.     

Os países de economia emergente possuem uma condição diferente, 

evidenciada, principalmente, pela desestruturação socioeconômica, em diversos 

casos, motivada pelo modelo de modernização adotado. No Brasil, a estratégia de 

desenvolvimento rural proporcionou o surgimento de inúmeros problemas sociais no 

tocante às terras ociosas, deixadas pelos pequenos agricultores expulsos do campo, 

bem como a marginalização desse contingente que migrou para cidade. Esse 

fenômeno, que teve sua origem na zona rural e atingiu a cidade, contribuiu para que 

o Brasil alcançasse os piores níveis de IDH e se colocasse entre as maiores taxas 

de desigualdade social do mundo (GUANZIROLI et al., 2001).             
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Em busca do maior rendimento da produção agrícola, as inovações científicas 

de manejo de produção, modificação genética, uso de instrumentos com maior nível 

tecnológico (tratores, colheitadeiras, entre outros) foram introduzidas, no campo, 

com o objetivo de potencializar a produção (GUANZIROLI et al., 2001).    

Esse novo cenário surgiu no espaço agrário brasileiro, principalmente, em 

decorrência da sua “mercantilização”11, representada pela introdução acentuada das 

relações capitalistas na agricultura que passa a investir, prioritariamente, numa 

produção técnica-científica, com concentração e massificação do uso de insumos 

industriais (indústria química) produzidos, especialmente, para a agricultura, 

associados a uma alta mecanização (engenharia) (ZAMBERLAM; FRONHETI, 

2007).   

A modernização nessa nova fase da agricultura significa que a mesma está 

subordinada ao conhecimento científico, deixando aos agricultores apenas utilizarem 

os resultados desse processo. Visando o controle e superação da natureza, 

procurou-se “criar um meio ambiente em cativeiro”12 para que todos os seus 

elementos estruturais pudessem ser alterados em função dos objetivos do mercado. 

Nessa perspectiva, procura-se, através de transformações genéticas, adaptar 

culturas em diversos tipos de ambientes, que possuam excesso ou escassez de 

recursos naturais como água, luz, proteínas etc., investe-se em técnicas para 

aumentar a capacidade de resistência das mesmas para enfrentar variedades de 

pragas, como também para modificá-las em função do interesse ao consumidor 

(ZAMBERLAM; FRONHETI, 2007).  

Para isto, foi muito relevante no Brasil a atuação em conjunto de diversos 

órgãos, estatais ou privados, na criação de novas instituições especializadas em 

pesquisas agropecuárias repassadoras de pacotes tecnológicos. Essas parcerias 

propiciaram a formulação de políticas agrárias para subsidiar créditos tanto para as 

agroindústrias, como as indústrias fornecedoras de bens para a produção 

(ZAMBERLAM; FRONCHETI, 2007).        

                                                            
11O termo indica que o uso do espaço agrícola esta mais voltado ao mercado do que a própria subsistência. 
12 Expressão nossa que representa a consolidação da ideologia da razão instrumental trabalhada no tópico 

anterior.   
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No Brasil verificou-se a criação de empresas governamentais para 

desenvolver estudos sobre as condições ambientais do país e beneficiar a produção 

agropecuária, promover mudanças genéticas, aclimatação de espécies, irrigação 

etc. Assim, surgiu em 1972 a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária) e em 1975 a EMBRATER (Empresa Brasileira de Assistência Técnica 

e Extensão Rural) e as EMATERs (Empresas de Assistência Técnica e Extensão 

Rural) entre outras (ZAMBERLAM; FRONCHETI, 2007). 

Esse novo conjunto de mudanças no espaço agrícola ocorreu em escala 

mundial, sendo nomeado como Revolução Verde. O propósito era iniciar um 

processo natural – o que explica o nome “verde” – de transformação em que a 

humanidade fosse beneficiada, que fossem encontradas soluções para os 

problemas alimentícios e nutricionais (ZAMBERLAM; FRONCHETI, 2007). 

Norman Borlaug13 foi um dos grandes pioneiros desse movimento na década 

de 1970, período denominado como o “milagre do trigo”, devido à rápida 

multiplicação da produção e dos lucros dessa cultura (GLAESER, 1987).  

O período da Revolução Verde, propriamente dito, iniciou na década de 1940, 

caracterizando-se principalmente pela busca e introdução de novos métodos 

agronômicos para modernização da agricultura por meio da sistematização de 

pacotes tecnológicos. Visava, prioritariamente, elevar o volume da produção 

mundial, assim como a produtividade do campo (GLAESER, 1987).     

O seu “boom” ocorreu na década de 1960 quando o acúmulo de 

conhecimentos científicos e tecnológicos voltados para o aumento e intensificação 

da produção da agropecuária, se disseminou pelo mundo, tanto nos países 

desenvolvido, que detinham a maior parte do conhecimento, como nos 

subdesenvolvido, que investiam, crescentemente nas pesquisas e aquisição dos 

instrumentos (ZAMBERLAM; FRONCHETI, 2007).   

                                                            
13 Botânico norte-americano, recebeu o prêmio Nobel da Paz por suas pesquisas de transformação genética e 

pelo seu desempenho em disseminar pelo mundo o desenvolvimento da agricultura baseada na melhoria 
genética das plantas.  Alguns autores consideram Borlaug o pai da Revolução Verde. Ele criou o Prêmio 
Mundial de Alimentação destinado àqueles que realizassem grandes esforços na melhoria da qualidade e 
quantidade da distribuição de alimentos no mundo.    
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A Revolução Verde também utilizou intensamente o consumo de energia 

(eletricidade). Seus principais efeitos são sentidos amplamente na zona rural. Na 

América do Norte, a utilização de equipamentos eletrônicos influenciou diretamente 

as dinâmicas rurais (FREED; FREED, 2002).      

A difusão dos pacotes tecnológicos permitiu a criação das Variedades de Alto 

Rendimento14 (VAR) que consiste na busca do alto rendimento das variedades de 

sementes, no uso de modernos sistemas de irrigação e na produção de fertilizantes, 

necessitando, para isso, de maior número de pessoas para atuar em campo. 

Também foram criadas as tecnologias agromecânicas, utilizadas na produção de 

tratores e debulhadores, que são os equipamentos responsáveis pela substituição 

da mão-de-obra. Por isso, a tecnologia VAR, quando utilizada em conjunto com as 

agromecâmicas, resultou na redução da mão-de-obra. (FREED; FREED, 2002).  

Para se adequarem a esse modelo de produção agrícola e se reorganizarem 

para a nova dinâmica econômica, os produtores precisaram, em passos largos, 

alterarem seus métodos de produção, realizando empréstimos para comprar novos 

equipamentos de alta tecnologia. Para tanto, era necessário que, com os resultados 

contínuos da comercialização, pudessem quitar as dívidas e investir na continuidade 

do processo de introdução tecnológica no campo (OASA, 1986), o que, em muitos 

casos, não ocorreu. 

Segundo alguns especialistas, o crescimento da produção de novos grãos foi 

o resultado mais visível da Revolução Verde. Esses produtos representavam o 

dobro ou o triplo em comparação com as variedades tradicionais, proporcionando 

prosperidade para os agricultores (FREED; FREED, 2002). No fragmento abaixo, 

Freed e Freed descrevem outras repercussões da Revolução Verde na Índia, onde a 

mesma expandiu as fronteiras do campo.  

Nosso primeiro estudo foi realizado apenas uma década depois da 
Independência da Índia (1947), que foi um divisor de água, 
provocando uma imigração em massa de Punjab, para Déli, 
transformando esta cidade antes calma e colonial, em um enorme 
centro administrativo, comercial, industrial, educacional e 
recreacional. Hoje, Déli é uma das quatro mega-cidades da Índia 
(Bombaim [agora Mumbai], Calcutá, e Madras [agora Chennai] são 
as outras), lugares com mais de cinco milhões de habitantes. Os 

                                                            
14 High-Yield Varieties (HYV). São variedades de espécies com rápida resposta a fertilização.    
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anos seguintes da Independência foram um período de fortes 
influências emanadas de Déli, como o Governo mudou a legislação 
e concebeu programas destinados a mudar, ou mesmo revolucionar, 
a vida da vila economicamente, tecnologicamente e socialmente. 
Além de disponibilizar em Déli oportunidades profissionais, 
educacionais e recreacionais, a cidade experimentou uma rápida 
modernização e ocidentalização, que foi tão eficaz quanto os 
programas governamentais destinados a efetuar mudanças. 
(FREED; FREED, 2002, p. 21)15.  

Foram intensas as transformações na zona rural, ocorridas em virtude da 

disseminação das novas tecnologias. A difusão dos novos equipamentos, como os 

tratores, provocou uma significante transformação na paisagem, no design das 

estruturas das fazendas, restringindo tal espaço somente à operacionalização da 

agricultura. A implementação dessa tecnologia foi fundamental na aceleração das 

mudanças nas relações sociais, que já estavam em processo, porém lentamente 

(FREED; FREED, 2002). 

Junto com a Revolução Verde, os especialistas identificaram impactos 

ambientais e ameaças à saúde humana. O caso da nitrificação das águas, resultado 

da intensa fertilização, tem provocado a eutrofização de águas limpas, associada as 

excessivas quantidades de pesticidas aplicadas desordenadamente nas grandes 

propriedades, provocando graves problemas de saúde na população rural 

(GLAESER, 1987).   

De acordo com Zamberlam e Froncheti (2007), antes de Cristo, quando a 

humanidade dispunha de, aproximadamente, 2000 espécies de plantas para serem 

cultivadas, as tribos indígenas da América do Norte se alimentavam com produtos 

de 1.112 culturas. Porém, com a mercantilização do consumo e a crescente 

intervenção da indústria moderna nas atividades do campo, essas espécies foram, 

aos poucos sendo eliminadas da dieta humana. Atualmente, sabe-se que sete 

culturas são responsáveis por 75% da produção mundial de alimentos. O quadro 1 

mostra o ritmo, ao longo dos anos, em que a eliminação das espécies ocorreu, 

                                                            
15 Our first study was carried out only a década after Indian Independence (1947), a watershed event that, with 

massive immigration from Punjab, transformed Delhi, a rather quiet colonial city, into a huge administrative, 
commercial, industrial, educational, and recreation center. Today, Delhi is one of India’s four megacities 
(Bambay [now Mumbai], Calcutá, and Madras now  Chennai] are the other), place with with more than Five 
million inhabitantes. (Nath, 1991: 2937). The years following Independence were a period of strong influences 
emanating from Dehli, as the Government passed legislation and designed program intended top change, even 
revolutionize, village life economically, tecnologically, and socially. In addition, the vocational, educational, and 
recreational opportunities available in Dehli, a city then experiencing rapid modernization and westernization, 
were as effective as governmental programs in effecting change.            
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sendo facilmente percebido que a fase de maior perda coincide com o período onde 

há maior influencia das indústrias na economia.  

 No sentido social, a Revolução Verde é criticada por favorecer os agricultores 

que já possuem grandes extensões de terras, os latifundiários. A introdução 

tecnológica requer um alto investimento, uma manutenção eficiente. Portanto os 

pequenos proprietários, não dispõem de recursos para manterem o cultivo e, assim, 

desistem de suas propriedades, pela falta de condições para enfrentarem a 

concorrência (GLAESER, 1987).   

 No Brasil, a Revolução Verde agravou os problemas sociais já existentes. A 

intensificação da problemática social e ambiental resultou na escassez de alimentos 

e no aumento no número de desempregados rurais, mesmo o país tendo uma 

imensa área agrícola (Tabela 1) que, na década de 1980, era 2,5 vezes maior que a 

área estimada para a agricultura na Índia e 3 vezes que na China, com uma 

população equivalente a apenas 1/5 da população da Índia e 1/10 daquela  da China 

(GLAESER, 1987). 

Na tabela 1 observa-se que o crescimento da área agrícola do Brasil, entre as 

décadas de 1970 e 1980, é vertiginoso, porém a inserção do pessoal ocupado é 

lenta, não acompanhando o ritmo de crescimento da área, enquanto os tratores 

aumentam significativamente e mantêm o seu crescimento nos anos posteriores, até 

mesmo no período de 1995-96 e 2006 em que há redução da área em comparação 

com 1985. O pessoal ocupado na década 1990 reduziu-se significativamente, 

aproximando-se da realidade da década 1970, mesmo sendo a área agrícola do 

Brasil nos anos 1990 maior que nos anos 1970. Pode-se explicar isso pela 

introdução tecnológica poupadora de mão-de-obra no campo. 

O problema do aumento da pobreza rural e urbana, no mundo como um todo, 

ocorreu devido às “estratégias urbanas de desenvolvimento rural”, que se apoiaram 

na proposta de modernização da grande propriedade tradicional, gerando a 

expulsão dos pequenos agricultores, via redução da mão-de-obra e aumento dos 

conflitos fundiários causados pela inflação do preço das terras (GUANZIROLI et al., 

2001). 
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Quadro 1 
Evolução ao Longo do Tempo da Redução de Espécies Agrícolas. 

PERÍODO ESTIMATIVA DE ESPÉCIES ELIMINADAS PELO HOMEM ANO DE 
1500 AO ANO DE 2000 

1500 – 1850 1 a cada 10 anos 

1850 – 1950 1 a cada ano 

1950 – 1990  10 a cada dia 

A partir de 2000 1 a cada hora 

Fonte: Woldwatch Institute, USA, 1990, cit. por Zamberlan, Froncheti, 2007; p.19 apud Boff, 1994; p. 22. 

 
Tabela 1  
Relação entre Área Agrícola Total, Pessoal Ocupado e Tratores na Zona Rural 
Brasileira do Ano de 1960 a 2006  

INDICADORES  1960 1970 1985 1995-96 2006 VARIAÇÃO 
1960-
2006 

Área Total 
(ha) 

249.862.142  294.115.619  374.924.918  353.611.246  329.941.393  32,04% 

Pessoal 
Ocupado 

15.633.985  17.567.880  23.394.881  17.930.890  16.567.544  5,97% 

Tratores + 
força 
animal* 

47.422*   174.660  665.280  803.742  820.673  369,86%¹ 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 1960, 1970, 1985, 1995-96, 2006. 

(1) Correspondente ao período de 1970 a 2006, visto que em 1960 os dados referem-se a tratores e a força 
animal.   

 

Pela lógica da modernização adotada pelo Brasil na segunda metade do 

século XX, mesmo com a abundância de terras, promover a reforma agrária era 

entendido como um empecilho à modernização do campo, por implicar em redução 

dos investimentos estatais nos latifúndios. No entanto, a realização da reforma 

agrária promoveria um mais completo investimento dos recursos públicos, tornando 

mais eficiente a produção familiar. Ao invés disto, as políticas para agricultura 

familiar não ocorreram por ser essa considerada atrasada e sem perspectivas de 

avanço (GUANZIROLI et al., 2001).           
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Por este raciocínio o êxodo rural passou a ser visto como uma situação 

necessária para que o processo de modernização ocorresse: a população instalada 

nos centros urbanos formava uma mão-de-obra sempre disponível, além de servir 

para pressionar os empregadores diante de questões trabalhistas.  

Na década de 1980, consolidou-se, no Brasil, o processo de modernização do 

campo, tendo a integração da agricultura à indústria como principal característica. 

Com isso, o campo passou a ser palco para intensificação das relações financeiras e 

comerciais de escala internacional, criando, assim, condições para o surgimento de 

complexos agroindustriais16, onde, dentro do próprio empreendimento agrícola, a 

matéria-prima transformada em produto industrializado passa pelos processos de 

empacotamento e rotulagem para ser lançada no mercado. Nesse momento, a 

técnica foi mais decisiva para o aumento da produção do que a área cultivada.     

Com a consolidação da modernização no campo brasileiro, a reforma agrária 

foi ainda mais considerada como sem sentido, principalmente diante da nova 

dinâmica que o campo estava experimentando, com os novos padrões de 

comercialização, as mudanças nas relações de trabalhos e os investimentos em 

máquinas e em insumos. Esse cenário requeria grandes áreas para produção de 

commodities e aplicação de “pacotes” tecnológicos. Esta estrutura também 

colaborava para a concorrência entre os produtores, o que teve grande aumento 

após a intervenção estatal anteriormente citada. Sendo assim, “Cada vez mais a 

produção agropecuária do país tenderia a se concentrar num número cada vez 

menor de estabelecimentos cada vez maiores, sendo esta uma tendência universal, 

que ocorrera em todos os países capitalistas desenvolvidos” (GUANZIROLI et al., 

2001, p. 33). Nessa perspectiva as políticas agrárias do Brasil rejeitavam a reforma 

agrária com o objetivo de evitar a redução no ritmo do processo de modernização, 

bem como do desenvolvimento econômico.   

As políticas adotadas pelo Governo brasileiro, em lugar de contribuírem para 

o desenvolvimento da agricultura nacional, aceleraram seu atraso, quando 

analisadas sob ótica social e ambiental. Em virtude da concentração de terra e da 

                                                            
16 Nos países capitalistas desenvolvidos, as agroindústrias ofertavam empregos diretos para os produtores 

familiares, o que explica a sua melhor organização social. Diferentemente desses países, no Brasil, 
agroindústrias não viam os produtores familiares como demandantes dos postos nesse tipo de 
empreendimento, buscavam-se um pessoal de alta capacitação, normalmente vindos dos grandes centros.    
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mecanização no campo os trabalhadores rurais perderam suas vagas de trabalho 

nas fazendas, enquanto os agricultores familiares, sem condições de competir com 

os grandes proprietários, perderam suas terras e ambos migraram para os centros 

urbanos, sem qualificação para ocupar os postos de trabalho nesses centros.  

Com relação ao ambiente natural, a modernização do campo proporcionou o 

aumento da monocultura e o uso intenso de produtos agroquímicos, devastando a 

vegetação original, desequilibrando o ecossistema e causando impactos ambientais. 

A este cenário foi associado o uso de mecanização pesada, o ineficiente sistema de 

irrigação, a falta de higiene no processo produtivo, o desrespeito à legislação 

ambiental etc., que também são resultados da corrida pela máxima produção, ao 

mesmo tempo que os recursos naturais como solo e água ficaram mais vulneráveis 

à degradação e o cultivo agrícola à ação de pragas.   

Não menos importante que a questão do camponês, discutida anteriormente, 

é o debate da degradação ambiental provocada pelos métodos de produção agrícola 

desrespeitosos com os limites do ambiente, como o intenso uso dos insumos 

agrícolas e também o mau uso da irrigação em virtude da busca da modernização 

do campo, bem como o aumento da produção.  

Os agrotóxicos utilizados, indiscriminadamente, no processo produtivo são 

responsáveis pela contaminação das lavouras, dos solos, das águas, da produção, 

como também do homem, tanto dos aplicadores como dos consumidores. Os tipos 

convencionais de irrigação (aspersão ou sulco), além da erosão fornecem em 

diversos casos maior quantidade de água que a lavoura necessita, encharcando o 

solo, podendo formar micro-climas, modificando a qualidade do produto e tornando o 

ambiente mais vulnerável às ações de pragas, além do elevado índice de 

desperdício de água.  

De acordo com a FAO (2004), na década de 1990 foram intensas as 

preocupações quanto a qualidade dos produtos agrícolas, os quais mantiveram 

alarmantes índices de contaminação humana, em função do excesso de insumos 

aplicados nas lavouras que, além do prejuízo causado aos trabalhadores do campo 

e aos consumidores que ingeriam o alimento contaminado, verificou-se que os rios e 

demais corpos d’água também apresentavam altos índices de contaminação, 
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prejudicando o abastecimento residencial, industrial e agropecuário. Em outros 

locais, o excesso de insumos contribuiu para a infertilidade do solo, como também 

intensificou o processo de salinização do solo etc.  

Entretanto, observou-se que a degradação ambiental não se restringe à 

contaminação pelo uso ou consumo de agrotóxicos, mas afeta o processo de 

produção como um todo, o qual também é responsável pelo desmatamento da 

vegetação nativa, pela erosão do solo, pela expulsão ou eliminação da fauna nativa 

etc., responsáveis pela manutenção do ecossistema (FAO, 2004).  

 

1.4 Novos Rumos na Agricultura: alternativas para crise ambiental 
 

Em virtude da problemática ambiental originadas pela introdução de 

tecnologias de alta produtividade, novas perspectivas são estudadas para conciliar o 

desenvolvimento, qualidade de vida e equidade social. Nesse espaço será discutido 

o processo de certificação das Boas Práticas Agrícolas, a agroecologia entre outros 

sistemas alternativos de produção, proporcionando aos produtores um novo 

horizonte no processo produtivo.  

Os programas de certificação agrícola fazem parte do cenário agrícola 

moderno com foco na sustentabilidade. Esses programas estão claramente 

direcionados à sustentabilidade ecológica, provocando diversas alterações no 

processo produtivo e na estrutura das empresas que recebem o selo de qualidade. 

O mercado mundial está aberto para esse tipo comercialização, no entanto, a 

comercialização do produto certificado ainda se restringe a o grupo de países 

desenvolvidos, visto que são as exigências mercadológicas que forçam uma 

reestruturação da cadeia produtiva do produto a ser certificado, para se obter um 

controle sobre a sua qualidade, o que exige o constante aperfeiçoamento das 

técnicas de produção e de manejo e da forma de gerenciamento da propriedade 

(LOURENZANI et al., 2005).    

A certificação de um produto significa padronizá-lo segundo normas 

específicas elaboradas por uma entidade especialista em segurança alimentar do 

produto em questão. Isto significa que a produção certificada será reconhecida pela 
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inocuidade e qualidade e, dependendo da escala de abrangência no mercado, pode 

ser comercializada em âmbito mundial. O alcance de novos mercados é favorecido 

pelo reconhecimento do selo, o que propicia aos produtores o acesso às empresas 

de grande expressão mundial.   

Segundo Van Dam (2002), a certificação é um modo de avaliação de 

determinado produto, independente de seu valor de mercado que uma instituição 

realiza para assegurar que a produção respeite os limites ecológicos do ambiente 

onde é realizado e esteja de acordo com as responsabilidades socioeconômicas.     

No âmbito da FAO (2004), a comprovação dos adequados métodos de 

produção é o ponto chave quando se trata de certificação. A informação, o manejo 

rigoroso de registros e sua análise bem como a possibilidade de rastreabilidade são 

características que favorecem a confiança no produto.   

O processo de certificação funciona para atender às leis de mercado, 

pautando suas normas de acordo com as decisões oriundas desse setor. Os 

consumidores, representados por grandes corporações comerciais, por exigirem um 

alto nível de qualidade, devido à segurança alimentar, requerem que instituições 

especializadas sejam responsáveis pelo monitoramento e assegurem que o produto 

lançado no mercado seja sadio e tenha passado por um processo sustentável. Os 

critérios para certificação estão em constante iminência de alteração, sempre que 

surjam novas ameaças à saúde humana, à preservação ambiental ou mesmo novas 

exigências no mercado. 

Devido à tendência a constante renovação e ao surgimento de novas 

exigências como estudo de impacto ambiental e adequado manejo na produção, as 

certificações são consideradas ferramentas que devem complementar ou, até 

mesmo, servir de modelo para as políticas já existentes – em muitos casos 

defasadas - voltadas para o controle da produção, de modo a promoverem a um 

processo produtivo sustentável, apoiado na legislação local (VAN DAM, 2002). 

O processo de certificação conquistou, nas últimas décadas, o espaço 

mundial, adquirindo, com isso, um caráter abrangente que compreende, 

praticamente, todos os produtos que participam de um comércio de alto nível no 

mundo, estando essa produção voltada para um público disposto a pagar altos 
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valores em troca da garantia da qualidade da produção. Sendo assim, os produtos 

alimentícios, madeireiros, medicinais, cosméticos etc., quando inseridos em um 

circuito comercial de alto nível, precisam da certificação.        

    As certificações têm-se disseminado por todo o globo, alcançando todos, de 

pequeno a grandes produtores. Diversas empresas se empenham em atuar 

diretamente com pequenos produtores, adotando uma marca específica e 

reconhecida, com o intuito de criar um mercado voltado especificamente para essa 

parcela de produtores. A maioria das empresas certificadoras – para pequenos e 

grandes produtores – localizam-se nos países centrais e atuam desde a microescala 

até a macroescala global. 

 O Brasil tem uma forte participação no mercado mundial na comercialização 

de frutas frescas e a Europa se apresenta como o principal mercado consumidor 

desses produtos. Os números revelam que 58% da exportação de manga, em 2002, 

dirigiu-se para União Européia e a compra da uva ainda foi maior chegando a 95% 

da comercialização nacional (CINTRA; VITTI; BOTEON; 2007). 

 Diante das recentes exigências de qualidade da produção agrícola e da 

estreita relação comercial com a Europa, os produtores brasileiros tiveram que se 

inserir no programa de certificação européia, Boas Práticas Agrícolas (BPA) que, na 

verdade, é um programa da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO), a qual estabeleceu uma série de critérios para uma boa 

produção, que deveria servir de modelo para todos os países. Porém, tais critérios 

foram propostos pelos países de economia central.  

 O programa também surgiu como respostas aos problemas na saúde humana 

relacionados à má qualidade dos produtos alimentícios, que são produzidos com uso 

excessivo de insumos de origem química, bem como à falta de salubridade no 

processo de produção, empacotamento e transporte. Esses fatores contribuem para 

a rápida degradação do produto ou para a formação fungos, bactérias e vírus que 

contaminam o alimento ingerido pelo ser humano.  

 Além da ameaça à saúde humana, houve a preocupação com o meio 

ambiente: o elevado índice de agroquímicos provocou impactos ambientais de 

diversas escalas, atingindo em diversos casos as fontes dos recursos naturais. De 
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acordo com a FAO (2004) a erosão do solo gerou a infertilidade de 5 a 7 milhões de 

hectares de terras cultiváveis a cada ano, sem contar com a perda das condições de 

potabilidade das águas. Outros problemas também são frequentes como: a 

salinização dos solos, esgotamento dos aqüíferos, perda da variedade genética e 

desmatamento, de modo que, por ano, aproximadamente 10 milhões de hectares 

em regiões tropicais são destruídos para introdução de cultivos. Isto, além da 

liberação do CO2 proveniente do consumo de combustíveis fósseis usados no 

moderno processo produtivo. 

 Diante dessas implicações para a saúde humana e o meio ambiente, foram 

fortalecidos os incentivos à criação de critérios para uma produção agrícola mais 

saudável e ecologicamente correta. Nesse contexto, os países de economia central 

junto com a FAO elaboraram as propostas das Boas Práticas Agrícolas.  

 De acordo com a FAO (2004), as BPA’s são um componente que permite ao 

produtor agrícola diferenciar seu produto no mercado, tornando-se, assim, mais 

competitivo, o que proporcionará a obtenção de melhores preços, acesso a novos 

mercados, além da importante garantia de permanência dos atuais clientes. 

 As BPA’s que se originaram nos países desenvolvidos e se difundiram por 

todas as regiões do mundo, tiveram uma forte aceitação na América Latina, 

principalmente porque o seu mercado consumidor são os países desenvolvidos, os 

mais interessados na segurança alimentar do produto importado. Segundo a FAO 

(2004), em pouco tempo todos os principais mercados de matérias-primas 

agropecuárias e produtos processados (agroindustriais) adotarão critérios de 

qualidade dos produtores para determinar as possibilidades de acesso dos mesmos 

ao mercado bem como o valor do produto. O intuito é permitir que, através da 

concorrência da qualidade, oportunidades de acesso aos melhores mercados sejam 

asseguradas, isso não se restringindo apenas aos grandes produtores, mas também 

aos campesinos, produtores rurais locais, viabilizando a estes espaço no mercado 

local e internacional. 

Para a FAO (2004), as BPA’s devem servir como um fator que regulará o 

comércio mundial de alimentos e matérias primas de origem agropecuária, 
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promovendo com isso o interesse dos governos pelo programa com vistas a terem 

acesso aos mercados mais cobiçados.  

 Este programa é conhecido, na atualidade, como uma ferramenta que 

proporciona a sustentabilidade ecológica das produções agrícolas. Traduz-se em um 

sistema produtivo e comercial onde se obtém gêneros alimentícios com elevada 

garantia de inocuidade e salubridade, contribuindo, também, nesse sentido, para 

que os pequenos produtores, em conseqüência da certificação, tenham seu 

mercado de exportação expandido (FAO, 2004).  

 As normas estão sempre se renovando em busca do constante 

aperfeiçoamento das técnicas, a fim de assegurarem que o produto passe por um 

sistema de produção seguro, desde o começo da cadeia produtiva até o consumidor 

final. Isso implica no cumprimento de uma série de requisitos, de minuciosas 

especificações técnicas e averiguação do processo.  

 A FAO define o programa de Boas Práticas Agrícolas como método de 

produção que respeita os limites ecológicos e as questões sociais e assegura, “fazer 

as coisas bem e dar garantias disto”17 (FAO, 2004, p. 3). Nesse sentido as BPA’s 

são ferramentas tecnológicas que 

Consiste na aplicação de conhecimentos disponíveis para a 
utilização sustentável dos recursos naturais básicos para a produção, 
em forma benévola, de produtos agrícolas  alimentícios e não 
alimentícios  inócuos e saudáveis, uma vez que se procuram a 
viabilidade econômica e a estabilidade social (FAO, 2004, p. 3-4)18.  
  

 De uma forma mais específica, entende-se que as Boas Práticas Agrícolas 

envolvem o conhecimento, compreensão, planificação, medida, registro e gestão 

direcionados para superar os entraves socioambientais e produtivos específicos. 

Para tal, é necessária uma estratégia que implemente uma gestão sólida e completa 

e que tenha a capacidade de se fazer ajustes táticos quando as situações 

requererem. E, assim, promover a criação de uma base de atitudes e 

conhecimentos, manutenção de registros e contínuas análises do desempenho, 

                                                            
17 “hacer las cosas bien” y “dar garantías de ello”  
18 Consiste en la aplicación del conocimiento disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales 

básicos para la producción, en forma benévola, de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos y 
saludables, a la vez que se procuran la viabilidad económica y la estabilidad social 
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além da disponibilidade da assessoria de especialistas, para garantir os bons 

resultados do processo (FAO, 2004).     

As BPA’s, sobremaneira, são técnicas que, por meio das exigências dos 

consumidores (indústrias, supermercados, pequenos comerciantes) e regulações do 

mercado, visam amenizar ou corrigir as externalidades que surgem durante o 

processo produtivo agrícola. Sendo assim, a empresa privada precisa estabelecer 

um autocontrole sobre sua cadeia agroalimentar, para se inserir no circuito comercial 

(FAO, 2004). 

 As normatizações técnicas das BPA’s buscam potencializar a qualidade dos 

produtos, melhorar a qualidade de vida, a saúde e a qualidade do meio ambiente. 

Estas proporcionam uma comunicação clara e inequívoca onde os consumidores e 

todos os participantes da cadeia produtiva mantêm o mesmo padrão de 

comunicação, ao mesmo tempo que refletem as necessidades e exigências do 

mercado, com produtos que possam satisfazer as preferências de seus clientes 

(FAO, 2004).  

   A elaboração das BPA’s é resultado de um esforço interdisciplinar. Sua 

utilização é marcada por um consenso onde atuam distintos agentes que compõem 

a cadeia agroalimentar. Além disso, deve-se considerar a atuação de técnicos e 

profissionais encarregados de contribuírem com seus conhecimentos a respeito do 

sistema de produção e dos marcos agroecológicos bem como com o trabalho em 

conjunto, associando as distintas áreas que incluem: agronomia e veterinária, 

biotecnologia, direito ambiental, saúde humana, preservação ambiental, entre 

outras, na elaboração das normas das BPA’s (FAO, 2004). 

 A rastreabilidade é uma tecnologia utilizada nas BPA’s que merece destaque 

devido ao seu caráter moderno e pelas facilitações que introduz no processo 

comercial. Por meio do código de barras, permite realizar o caminho inverso da 

comercialização, ou seja, já nas prateleiras dos supermercados é possível saber de 

onde é originário o produto, a região onde foi produzido, o empreendimento 

responsável, lote, data, horário da colheita, caderno de campo e o técnico que 

acompanhou o processo.   
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 No âmbito das BPA’s cabe ao Estado colaborar com a incorporação de 

atributos de qualidade aos produtos agropecuários, para diferenciar e valorar os 

mesmos, por meio de políticas concebidas em consenso com o setor privado. As 

normas do programa são elaboradas por instituições que criam protocolos, que são 

documentos onde se especificam os passos da produção, nos quais as empresas 

certificadoras deverão se pautar para certificar as propriedades. As certificadoras, 

por sua vez, precisam se cadastrar na organização criadora do protocolo, 

fornecedora do selo.        

 Na União Européia destaca-se a Global GAP, antes conhecida como EUREP 

GAP (Euro Reteiler Produce Working Group – Good Agriculture Pratices). Esta 

organização elaborou um conjunto de documentos normativos para serem utilizados 

como referência na certificação. Tal dossiê estabelece requisitos como: manutenção 

dos registros da produção, escolha das variedades, qualidade das sementes, 

resistência e tolerância a pragas e enfermidades, tratamento das sementes e 

adubos, uso de organismos geneticamente modificados, história e gestão do 

empreendimento produtor, gestão do solo e dos substratos, uso de fertilizantes 

(freqüência, máquinas usadas no processo), irrigação, (quantidade e tipo) proteção 

do cultivo etc. Também são observadas questões como a gestão dos resíduos, da 

contaminação, da saúde e do bem-estar dos trabalhadores (FAO, 2004).       

 Para os pequenos produtores existem alguns selos de “comércio justo”, cuja 

organização mais atuante é a Fairtrade que, assim como a Global GAP, fornece seu 

selo pelo cumprimento das normas do seu protocolo, mas se diferencia desta última 

devido ao caráter de comércio justo que se propõe a realizar. Este selo estará 

disponível apenas para os pequenos produtores, que deverão competir entre si para 

receber apoio.  

 Os consumidores da Fairtrade, por sua vez, por entendem a ideologia do 

programa, sabem que o valor do produto é maior que os dos outros concorrentes, 

porque é originário de uma produção familiar. Isto, porque, o valor comercializado 

inclui uma taxa extra que corresponde à parcela do valor da mercadoria que é 

disponibilizado para o produtor investir no seu negócio e, assim, aumentar suas 

condições de ascensão social.         
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 De acordo com a FAO (2004), a tendência do mercado mundial é se ajustar 

às exigências da comprovação da qualidade do produto negociado e, em pouco 

tempo, a maioria, se não, todos os produtos deverão possuir um selo de qualidade. 

Nesse contexto, as BPA’s emergem como um modelo no qual os organismos 

criadores de protocolos se pautarão na elaboração de seus documentos. Com isso, 

todos os produtores, pequenos ou grandes, estarão inseridos no circuito da 

certificação, não importa qual seja seu mercado. 

 O modelo agroecológico é apresentado, nesse contexto, também como uma 

possibilidade de produzir respeitando os limites do meio ambiente, visto que, o 

mesmo, além de representar uma nova racionalidade na produção agrícola, propõe 

encontrar, por meio da própria natureza, as saídas para os principais impactos do 

processo produtivo. Nesse sentido, a agroecologia deve contribuir com a BPA 

somando propostas para direcionar o processo de produção agrícola no sentido da 

sustentabilidade.     

Para se desenvolver uma atividade agroecológica é necessário libertar-se da 

dependência dos insumos químicos e energéticos externos, resgatando o uso das 

técnicas e procedimentos dos agricultores tradicionais. A agroecologia busca 

trabalhar com sistemas agrícolas complexos, de modo que a fertilização do solo e a 

proteção às culturas ocorrerão naturalmente, além de elevar o coeficiente de 

produtividade (ALTIERI, 2009).      

A produção agroecológica desenvolve técnicas que visam equilibrar o todo do 

sistema que envolve o processo produtivo, sem promover a superposição dos seus 

elementos para não ocorrer um desequilíbrio na cadeia. Com isso, se reconhece a 

importância da harmonia entre a luz solar, as plantas, o solo, umidade e os 

microorganismos, todos coexistindo dentro de um processo produtivo equilibrado 

(ALTIERI, 2009).           

As orientações da agroecologia também estão voltadas para o combate às 

pragas, a recuperação do solo, a proteção dos mananciais etc., sem efeitos danosos 

sobre o meio ambiente. Esses procedimentos visam contribuir para a resiliência do 

ambiente de modo a torná-lo mais coeso e resistente às oscilações ecológicas. “Se 

a causa da doença, das pragas, da degradação do solo, por exemplo, for entendida 
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como desequilíbrio, então o objetivo do tratamento agroecológico é restabelecê-lo” 

(ALTIERI, 2009, p. 24).   

A produção agrícola baseada também nos métodos da agricultura orgânica 

deve ser observada como uma possibilidade de integração com as BPA’s, no 

sentido de proporcionar um processo produtivo agrícola que se aproxime da 

sustentabilidade, em virtude dos avanços das orientações da FAO como também 

dos resultados positivos obtidos na agricultura orgânica. 

De acordo com Brasileiro (2006), a agricultura orgânica envolve processos de 

produção que funcionam como um organismo, cujas partes interagem como um 

sistema vivo formando, assim, um todo coerente. Os homens, os animais, os 

minerais, os microorganismos, a matéria orgânica, os insetos, as plantas fazem 

parte deste processo e são utilizados para corrigir os desequilíbrios durante o 

processo produtivo, diferenciando-se do método convencional que sobrepõe o uso 

dos insumos químicos aos métodos naturais. A agricultura orgânica destaca-se, 

dessa forma, por proporcionar aos consumidores a garantia de uma produção isenta 

de compostos industrializados.       

A participação do pequeno produtor também é fundamental para que o 

mesmo possa se inserir e se manter no sistema, além de garantir o uso sustentável 

das técnicas. Complementando as críticas ao atual sistema de produção agrícola, 

Bernhard Glaeser traz uma contribuição de Pierre Spitz que faz um levantamento 

das ações relevantes que deveriam ser desenvolvidas mais intensamente para 

reduzir os efeitos das implicações da adesão aos princípios da Revolução Verde:  

Spitz sugere que esforços deveriam se feitos para garantir o cultivo 
ao longo do ano, por exemplo, através da agricultura de sequeiro, 
cultura de revezamento ou consorciação. Isto requeria algum suporte 
institucional para capacitar o camponês  local para se organizar, não 
apenas para se confrontar com os problemas tecnológicos, mas 
também para lidar com questões sobre a posse da terra e crédito19.  
(GLAESER, 1987, p. 4).  

 

                                                            
19 Spitz suggest that efforts should be made to guarantee cultivation the year round, for example, through dry 

farming, relay-cropping, or intercropping. This would require some from of institutional support to enable local 
peasants to organize, not only for confronting tecnological problems, but also for dealing with issues over land 
tenure and credit. (GLAESER, 1987, p. 4).  
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Na índia foi adotada uma proposta baseada no sistema de agro-floresta, 

sugerindo que o sistema de agricultura em consórcio com a floresta tropical pudesse 

ser usado para recuperar o ciclo normal da água, restaurar as propriedades e 

proteger o solo, além de possibilitar a recarga dos aquíferos. Esses métodos são 

viáveis e, em longo prazo, garantem a subsistência dos habitantes (GLAESER, 

1987).       

  Como alternativa à imposição tecnológica, sugere-se um estudo para 

compatibilização entre os instrumentos modernos e a força de trabalho disponível, 

no sentido de que a implantação da tecnologia não provoque falta de oportunidade 

de emprego, mas se comprometa com a economia de energia e promova a 

sustentabilidade ecológica e social (GLAESER, 1987).  

De acordo com Altieri (2009), na agricultura sustentável, o objetivo é garantir 

o cultivo por longo período, sempre se utilizando de técnicas de manejo que 

respeitem os limites do meio ambiente. Para isso, as práticas não devem ter como 

foco a produtividade de um produto voltado para o mercado.      

Esforços devem ser direcionados para ir diminuindo a aceleração desse modo 

de produção intensivo, com o objetivo de proporcionar um desenvolvimento diferente 

que utilize tecnologias apropriadas, e neutralize os problemas ambientais atuais com 

perspectivas de futuro, observando as questões sociais, principalmente a inserção 

de todos os produtores no sistema, além do combate à proletarização rural (OASA, 

1987). 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

2 NOVAS DINÂMICAS NO CENÁRIO DO SEMIÁRIDO  
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2.1 Caracterização Geográfica do Pólo Frutícola Petrolina/Juazeiro  

O Pólo Frutícola Petrolina/Juazeiro nesta pesquisa é representado por 6 (seis) 

municípios, sendo 3 (três) em Pernambuco e 3 (três) na Bahia. Os municípios 

pernambucanos são Petrolina, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista. Do lado 

baiano encontram-se Juazeiro, Curaçá e Casa Nova (Mapa 1). Estes municípios 

foram selecionados pelo fato de todos serem produtores e exportadores de manga e 

uva, além de pertencerem à área de atuação da Companhia de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco e Parnaíba (CODEVASF). Dentre estes municípios 

destacam-se Petrolina e Juazeiro pela sua posição econômica, disponibilidade de 

serviços e empregos, configurando-se como líderes da região.  

  Mapa 1. Localização do Pólo Frutícola Petrolina/Juazeiro 

 Fonte: IBGE. Malha Municipal Digital, 2001. 
 

Os municípios do lado pernambucano estão situados na Mesorregião do São 

Francisco Pernambucano e na Microrregião de Petrolina e distam, a partir do 

Município de Petrolina, em torno de 722 km do Recife (PERNAMBUCO, 2008). No 
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lado baiano, os municípios estão inseridos no Território de Identidade Sertão do São 

Francisco, na Microrregião de Juazeiro (BAHIA, 2011) e distando o Município de 

Juazeiro aproximadamente 500 km de Salvador.  

Nesse cenário, Petrolina merece especial atenção devida a sua posição 

político-econômica e à função que exerce no pólo, sendo, junto com Juazeiro, o 

ponto de convergência da produção de outros locais, bem como o centro de 

escoamento dessa produção tanto para o Brasil como para o exterior.  

Petrolina disponibiliza serviços antes encontrados apenas nas capitais (Recife 

e Salvador), como o acesso a serviços médicos especializados, universidades, 

escolas técnicas, aeroporto, centros de pesquisa especializados, sedes de 

empresas etc., proporcionando ao lugar a atração de outros serviços como a 

formação de rede hoteleira, restaurantes especializados, feiras nacionais, semana 

de moda etc. Além de se configurar como líder no pólo frutícola, Petrolina polariza 

municípios fora dos limites da mesorregião a que pertence, alcançando outros 

Estados como a Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. Em virtude disto, 

nesta pesquisa, será dada maior ênfase, na análise, ao município pernambucano.   

No ano 2000, Petrolina possuía 76,1% de sua população localizada em área 

urbana correspondendo 166.279 habitantes e 52.259 na zona rural (PERNAMBUCO, 

2005). Em 2010 seu contingente populacional atingiu 294.081 habitantes. Enquanto 

isso, nesse mesmo ano, a população de Juazeiro é de 197.984 habitantes, e de 

Casa Nova atinge 64.944 habitantes, a de Curaçá, 32.165 habitantes, a de Santa 

Maria da Boa Vista, 39.473 habitantes e a de Lagoa Grande, 22.719 habitantes 

(IBGE, 2011).  

Atualmente o PIB de Petrolina20 é de R$ 2.375.492 a preços correntes, tendo 

maior participação dos serviços cujo PIB, a preços correntes, corresponde a R$ 

1.250,956 e, em segundo lugar, da agropecuária correspondendo a R$ 658.196, não 

obstante os serviços ofertados decorrerem do crescimento da produção agrícola, 

testemunhando o upgrade que o espaço agrícola conheceu a partir da década 1960 

provocando grandes mudanças de infra-estrutura no município. Em Juazeiro o PIB, 

                                                            
20De acordo com os dados do IBGE Petrolina perdeu espaço no ranking dos municípios com os maiores PIBs, 
sendo em 2004 o 5º maior PIB do Estado e o mais dinâmico. Atualmente, caiu para a 7ª colocação, ficando atrás 
do Recife, Jaboatão do Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Olinda e Caruaru.  
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a preços correntes, é de R$ 1.451,444, em Casa Nova é de R$ 273.562, em Curaçá 

é de R$ 122.529, em Santa Maria da Boa Vista é de R$ 279.786, em Lagoa Grande 

é de R$ 179.556 (IBGE, 2008).    

A região está geomorfologicamente situada na Depressão Sertaneja, região 

geograficamente caracterizada pela presença de morfoesculturas21. Segundo Jatobá 

(2003) a Depressão Sertaneja é um dos mais extensos compartimentos de relevo do 

estado. Com exceção dos planaltos e serras, ocupa toda a faixa do Semiárido 

pernambucano. Sua superfície pediplanada remete a uma construção do 

Plioceno/Pleistoceno formada por amplos processos erosivos ocorridos nos períodos 

mais secos. Nessa região as chuvas ocorrem em um curto espaço de tempo, 

predominando durante a maior parte do ano a estação seca.           

A região possui clima Semiárido Quente, representado na classificação de 

Köppen pelo tipo BShw22, ou seja clima megatérmico, com altas temperaturas, 

estepes de baixa latitudes, chuvas que ocorrem do verão ao outono e temperatura 

média de 26°C. Sofre influência pluviométrica e térmica da Massa Equatorial 

Continental (MEC) que, durante o processo de diástole, ao se expandir da região 

amazônica, atinge o Sertão pernambucano com fortes chuvas. Devido às condições 

climáticas características de zonas semiáridas e à localização em pleno Polígono 

das Secas, a região sofre com longos períodos de estiagem e escassez de água 

(JATOBÁ, 2003). 

 A vegetação natural predominante na área é a Caatinga Hiperxerófila, típica 

de ambiente quente e seco, adaptada bem a solos pedregosos. Este tipo de 

vegetação é mais frequente na Depressão Sertaneja e, em Pernambuco, predomina, 

principalmente, a partir do Município de Arcoverde. Como principais espécies 

ocorrem a macambira23, o xique-xique24, o caroá25, o angico26 etc. As espécies da 

                                                            
21 São formas de relevo residuais (paleoformas), originadas pelo desencadeamento de processos erosivos sob 

climas semiáridos. Essas formas possuem altitudes entre cerca de 400 e 500 metros e recebem diversas 
denominações como inselbergues, maciços residuais, pedimentos etc.      

22 Classificação de Köppen-Geiger apresenta uma caracterização detalhada dos tipos climáticos do globo, sendo 
sempre representada por letras maiúsculas e minúsculas que identificam um determinado tipo climático.   

23 Bromélia laciniosa 
24 Pilosocereus gouneli  
25 Neoglaziovia variegata 
26 Piptadenia colubrina 
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Caatinga têm a propriedade de reter água no caule e possuir folhas viscosas, o que 

contribui para sua resistência durante o período seco (JATOBÁ, 2003).   

A geologia da região é composta por rochas ígneas e metamórficas do Pré-

cambriano com a presença de gnaisses, migmatitos, granitos, quartizitos, sienitos. 

Essas rochas integram grupo Gnássico-migmatítico Sobradinho/Remanso do 

Greenstone Belt do Rio Salitre, do Complexo Saúde, dos Pós-Tectônicos, das 

Formações Mandacaru, Grupo Casa Nova, dos depósitos Dentríticos e/ou 

Lateríticos, Colúvio-eluviais e Aluvionares (BRASIL, 2005). De acordo com Jatobá e 

Albuquerque (2003) a região apresenta solos de areias quartzosas e latossolos em 

sua porção meridional.       

A região possui uma hidrografia representada pelo rio São Francisco, e 

pequenos riachos que correm para o São Francisco, como os riachos Vitória e 

Imburana, em Petrolina. Na maioria dos casos esses riachos são utilizados como 

canal de drenagem dos efluentes agrícolas, fato que tem causado diversos impactos 

ambientais provocados pela contaminação das águas do São Francisco e do lençol 

freático com os produtos agroquímicos utilizados nas lavouras (PERNAMBUCO, 

2006).       

 
2.2 Dinâmica Histórica Municipal de Petrolina e Juazeiro 
 

No século XIX até meados do século XX Juazeiro possuía maior destaque 

regional, devido à dimensão da atuação do seu setor comercial e industrial, bem 

como a sua ligação direta com a capital baiana por meio de uma linha ferroviária que 

ligava as duas cidades, por onde escoava a produção da região (DOMINGUES, 

1989). No entanto, em virtude das políticas desenvolvimentistas adotadas pelo 

Estado, o Município de Petrolina passou a ocupar maior destaque na região.  

No século XVII Juazeiro não passava de uma aglomeração populacional com 

menos de 150 casas localizadas nas terras da Casa da Torre dos Garcia D´Ávila. 

Após a penetração missionária dos franciscanos, foi construída na localidade a 

primeira capela. Conta-se que um índio vaqueiro encontrou uma imagem de Nossa 

Senhora, talhada em madeira, nas imediações de um rio, que foi levada aos 
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franciscanos, os quais julgaram o fato como milagre, expondo a imagem na capela 

que, futuramente, se tornaria a Catedral de Nossa Senhora das Grotas, padroeira do 

município, local de destino de romarias (JUAZEIRO, 2009).     

Na primeira metade do século de XIX o povoado tornou-se Vila, 

emancipando-se do Município de Sento-Sé. Até 1878, quando tornou-se cidade, a 

Vila de Juazeiro possuía Agência dos Correios, Escola Primária, Coletoria etc. No 

século XX, com os investimentos na irrigação, aumentou sua produção agrícola e, 

junto com Petrolina, passou a ter significante posição econômica na região do 

Submédio São Francisco (JUAZEIRO, 2009).       

O inicio do povoamento do Município de Petrolina aconteceu por volta dos 

séculos XVI e XVII através do avanço dos criadores de gado bem como dos 

exploradores que tinham como objetivo encontrar minas de ouro e de prata, como 

também combater os índios, catequizando, escravizando e destruindo as tribos mais 

resistentes (DOMINGUES, 1989). 

 Novos caminhos foram abertos devido ao crescimento da pecuária, 

principalmente, por causa da demanda de gado pelas regiões produtoras de açúcar. 

Mas, também a necessidade de alimentos e de água impulsionava a comunicação 

de Petrolina com outras regiões (DOMINGUES, 1989).  

 Com o advento da corrida do ouro para Minas Gerais, o rio São Francisco se 

tornou uma importante via por onde passava uma grande quantidade de 

“aventureiros” que se destinavam às Gerais em busca do enriquecimento. No 

percurso de ida, a viagem era cansativa porque as embarcações precisavam 

percorrer o rio contra a sua corrente, sendo necessárias muitas paradas. Aos que 

viajavam por terra Passagem do Juazeiro27 se apresentava como um dos pontos de 

parada desses navegantes que se dirigiam às Gerais, o que proporcionou o 

aumento das relações comerciais na localidade (DOMINGUES, 1989).  

 Em 1840, a atual cidade era um povoado denominado Passagem de Juazeiro, 

porque nesse ponto os viajantes dos sertões do Piauí e do Ceará, e mesmo de 

                                                            
27 Esse foi o primeiro nome que o município recebeu. Nessa época, o aglomerado não tinha autonomia, era um 

pequeno povoado que tinha a função de fornecer repouso momentâneo aos viajantes que se dirigiam para o 
Sertão da Bahia.   
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Pernambuco, faziam a travessia do rio São Francisco para a Bahia. No local, 

encontra-se, hoje, a ponte que liga a cidade de Petrolina à cidade de Juazeiro (BA). 

A Lei Provincial n° 530, de 07 de junho de 1862, elevou Passagem de Juazeiro a 

categoria de freguesia com a denominação de Petrolina, em homenagem ao 

Imperador Dom Pedro II (PERNAMBUCO, 2005). 

 Em 18 de maio de 1870, pela Lei nº 921, Petrolina foi oficializada Vila, 37 

(trinta e sete) anos após Juazeiro. O tráfego dos viajantes era intenso o suficiente 

para movimentar a economia da localidade, sustentada pelo comércio dos 

habitantes da região com os viajantes. Nessa época, a Vila contava com uma 

população de 4.906 habitantes, segundo o primeiro censo do Brasil (DOMINGUES, 

1989).  

 Do final do século XIX até a primeira metade do século XX uma série de 

acontecimentos favorecia a expansão econômica e o crescimento urbano de 

Petrolina. Em 1893, a área foi desmembrada do atual Município de Santa Maria da 

Boa Vista, tornando Petrolina o município autônomo. Em 1895, a sede tornou-se 

cidade. Um ano depois, Juazeiro recebeu a ferrovia que fazia ligação direta com 

Salvador, o que facilitou o escoamento das produções (DOMINGUES, 1989).  

 Devido à proximidade com Juazeiro, a cidade de Petrolina foi beneficiada 

quando, em 1897, foi instalada uma linha telegráfica de Salvador até Juazeiro, o que 

permitiu uma melhor comunicação daquelas cidades com a capital baiana, 

possibilitando ao município pernambucano entrar em contato com um importante 

centro regional (DOMINGUES, 1989).  

 Na década de 1920, após o terceiro recenseamento, Juazeiro apresenta-se 

com destaque no Sertão do São Francisco dispondo de um setor comercial bastante 

expressivo com lojas de tecidos, de couro e com mercearias. No setor industrial, 

destacavam-se as fundições, olarias, alambiques, fábricas de sabão e vinagre. A 

dinâmica industrial, e comercial teve maior impulso em 1917, quando chegou na 

cidade a energia elétrica. Em 1950, dentre os principais municípios do Submédio 

São Francisco, Juazeiro foi o único que possuía a população urbana maior que a 

rural, sendo seguido por Floresta, Petrolina e Cabrobó (DOMINGUES, 1989).  
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 O crescimento pelo qual Juazeiro passou foi conseqüência de uma série de 

políticas e de melhorias da voltadas para infra-estrutura da região, que 

impulsionaram seus vetores socioeconômicos. Como exemplo citam-se a criação da 

Comissão do Vale do São Francisco, a melhoria do porto fluvial, a ampliação das 

ferrovias e o aproveitamento energético do rio (DOMINGUES, 1989). 

 No período de 1940-1980, observa-se uma mudança no quadro populacional. 

Petrolina desponta triplicando o seu contingente demográfico, passando de 5.045 

para 74.814 habitantes, enquanto Juazeiro passa de 11.831 para 64.198 habitantes 

(DOMINGUES, 1989).  

 
2.3 Instrumentos Impulsionadores do Desenvolvimento Regional  
 

Na década de 1940 o governo brasileiro criou o Plano de Aproveitamento do 

Vale do São Francisco, visando à regularização do curso do rio por meio de 

barragens, prática de irrigação, geração de energia elétrica, delimitação de áreas 

industriais, colonização, exploração de minérios, construção de estradas e obras de 

saneamento, tudo coordenado pela Comissão do Vale do São Francisco (CVSF) que 

difundia a irrigação entre pequenos agricultores ribeirinhos. Quando, em 1967, 

mudou o nome para Superintendência do Vale do São Francisco (SUVALE), 

privilegiou-se a colonização em perímetros públicos irrigados. Já em 1974, com o 

nome de Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba 

(CODEVASF) a prioridade passou a ser apoiar as empresas privadas (BLOCH, 

1996).  

 A implementação, nos anos 1970, do II Plano Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (II PND) que, dentre suas diretrizes, propunha a 

descentralização da corrente migratória e da industrialização dos grandes centros 

(AMORIN FILHO; SERRA, 2001) beneficiou os municípios Petrolina e Juazeiro por 

se enquadrarem na categoria de cidades médias, sendo, portanto, novos alvos de 

imigração e industrialização. Esses centros passaram, assim, a receber 

investimentos estatais para estruturação do seu espaço.    
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 No limiar da década de 1970, aumentaram os investimentos na agricultura 

irrigada, impulsionando o crescimento e a dinamização econômica da área. Devido 

aos bons resultados obtidos com a implantação da irrigação, o sistema agrícola até 

então vigente passou por uma modernização, utilizando maquinários de alta 

tecnologia, aumentando a produtividade agrícola de modo a atender as demandas 

do mercado (SILVA et al., 2000).  

Em virtude da proximidade com a cidade baiana e do crescimento da cidade 

pernambucana ocorreu o processo de “conurbação” (Figura 1) entre Petrolina e 

Juazeiro, formando uma malha urbana comum ligada por uma ponte e separada 

apenas pelo rio São Francisco.  

 Esse processo permitiu que as duas cidades apresentassem uma dinâmica 

singular. Mesmo sendo municípios localizados em estados diferentes, a fronteira 

político-administrativa não se apresentou como empecilho para que as cidades 

desenvolvessem relações comerciais e se complementassem nas funções 

comerciais e de prestação de serviços. 

No lado pernambucano a população de Petrolina dispõe de melhores 

serviços: bancários, médicos e de ensino. Do lado baiano, Juazeiro apresenta 

diversidade de entretenimento, dispondo, em sua orla, de quiosques, bares e 

restaurantes com apresentações musicais ao vivo e oferta de comidas típicas.  

A forma como se apresenta esse espaço, permite entender de um modo 

muito particular a dinâmica de circulação nessas cidades, que se complementam, de 

modo que os bens e serviços não encontrados em Juazeiro, encontram-se em 

Petrolina e vice-versa, consolidando a interdependência dos municípios.  

Desde que houve a implantação da agricultura irrigada, o município 

pernambucano apresentou um crescimento populacional mais elevado, visto que a 

cidade de Petrolina passou a desenvolver algumas atividades que, antes, só se 

encontravam em Juazeiro. Nesse sentido, a cidade expandiu sua malha urbana e 

tornou-se mais independente do município baiano. 

A moderna agricultura irrigada em Petrolina, introduzida na década de 1960, 

teve o projeto Bebedouro (1968) como o seu primeiro perímetro irrigado, seguido 
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pelos perímetros Nilo Coelho (1984) e Maria Tereza (1996). Em Juazeiro foi 

instalado o Mandacaru (1971), Tourão (1979), Curaçá (1980) e Maniçoba (1980) 

(BRASIL, 2010).  

Esses projetos receberam incentivos do Governo Federal e tinham o objetivo 

de criar mercado para os produtores da região, ofertar emprego, assentar pequenos 

produtores em lotes com sistema de irrigação, fornecer insumos agrícolas e adubos 

para que cada produtor pudesse se manter com autonomia (PIMES UFPE, 1991). 

A fruticultura irrigada é uma atividade econômica de grande expressão no 

município, fazendo-o destacar-se em toda a região Nordeste. A uva e a manga 

figuram como suas principais produções. Além de ser um pólo fruticultor, a região se 

destaca também pela produção de vinho. A marca Botticelli, produzida em Santa 

Maria da Boa Vista, encontra-se bastante difundida no mercado interno.  

Depois que se tornou local de intervenções públicas sendo beneficiado com a 

política energética consolidada com a construção da Barragem de Sobradinho, o 

município passou a apresentar alta taxa de população imigrante, tornando-se o mais 

populoso de sua microrregião. Nessa fase, o município tinha tendência a aumentar a 

população rural e reduzir a taxa de urbanização, como afirma Domingues (1989).   

Segundo Domingues (1989), em 1970, Petrolina possuía 62,4% de sua 

população vivendo no perímetro urbano e, em 1980, esse número aumentou para 

72%. O município teve cerca 10% de aumento da taxa de urbanização. No lado 

baiano, em Juazeiro, população rural dobrou devido à localização dos projetos de 

irrigação.  

          Essa população que se dirigia para Petrolina tinha uma qualificação 

profissional bem diversa, oscilando entre técnicos, empresários, profissionais liberais 

e pessoas sem qualquer qualificação que se amontoavam em áreas marginais, sem 

ordenação urbana. A prefeitura, por sua vez, fazia intervenções construindo 

conjuntos habitacionais nessas periferias28 (DOMINGUES, 1989). 

                                                            
28De acordo com entrevista realizada na Secretaria de Urbanização de Petrolina, o  bairro de Areia Branca foi 

construído inicialmente como conjunto habitacional, no entanto essa população foi sucedida por outra com 
maior poder aquisitivo. 
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          Figura 1. Petrolina na parte superior e Juazeiro na parte inferior. 
          Fonte: Google Earth, 20/07/07. 
   

 No período compreendido entre 1971 e 1981, com a construção da Barragem 

de Sobradinho, o pólo Petrolina/Juazeiro assim como toda região, passou por uma 

brusca mudança de rotina. Com o fluxo migratório intenso devido aos trabalhadores 

das obras, estima-se que, na área, circulavam em torno de 13.000 pessoas por mês. 

Em 1981, quando se encerraram as obras, registrou-se um pique de até 9.000  

empregos diretos.  

 Uma vez terminadas as obras, a maioria dos trabalhadores foi transferida 

para outros locais, provocando um desequilíbrio no comércio que dependia dessa 

população. Sendo assim, alguns voltaram para suas cidades de origem e outros 

ocuparam a periferia de Petrolina. 

 Diante do excedente populacional da cidade, surgiram graves problemas 

sociais relacionados à criminalidade e à ocupação desordenada, o que provocou a 
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ocupação de áreas sem saneamento básico e o aumento da desigualdade social, 

proporcionando a formação de bolsões de pobreza (DOMINGUES, 1989). 

A introdução da agricultura irrigada na região proporcionou significativas 

mudanças no perfil demográfico e socioeconômico, tornando o município alvo de 

investimentos públicos e privados e resultando no aumento dos movimentos 

migratórios sazonais e permanentes (PETROLINA, 2005).  

Os números revelam que, enquanto a taxa de crescimento populacional no 

Estado de Pernambuco, no período de 1970/80, era de 1,76% e, no período de 

1980/91, era 1,35%, Petrolina nos mesmos períodos crescia a taxas de 5,47% e 

4,82%, respectivamente. Em 1991, a taxa de urbanização de Petrolina era 71,65%, 

um pouco acima daquela do Estado de Pernambuco que era 70,85% (LIMA, 2006).       

O município recebe imigrantes de diversas regiões do país, que desenvolvem 

funções diferentes, abrangendo desde atividade que exige alta qualificação até sub-

emprego. Desde a década de 1970, quando a taxa de crescimento demográfico era 

5,5 a.a., a região era considerada uma área de atração populacional, mantendo nos 

dias atuais essa característica. Na década de 1980, o município contava com 43.922 

imigrantes, o que representava 42,1% de sua população residente. As maiores 

migrações foram do Nordeste que contribuiu com 95,5% dos migrantes, dos quais 

48,0% vieram dos municípios pernambucanos, 19,5% vieram da Bahia, 9,1% do 

Ceará, 8,1% do Piauí e 7,2% da Paraíba. Do Sudeste vieram 3,1% e da região Sul 

0,5%, (PERNAMBUCO, 1988). Mesmo a porcentagem dos imigrantes sulistas sendo 

a menor, são estes a maioria dos proprietários das médias e grandes fazendas 

exportadoras da região.  

Depois que a produção de uva e manga de Petrolina alcançou o mercado 

internacional, disseminou-se pela região e atraiu investidores de diversos lugares do 

Brasil, principalmente agricultores da região Sul que possuíam maior experiência no 

cultivo da uva. Os produtores inicialmente instalados eram assentados dos projetos 

públicos de irrigação. Em consequência dos altos custos da produção da uva e da 

manga, venderam seus lotes para os novos produtores que migraram para a região.   

 Atualmente mais de 90% dos exportadores do Vale do São Francisco não são 

naturais da região. São pessoas que há 20, 10 anos ou recentemente migraram para 
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o vale atraídos pela comercialização dessas frutas. Enquanto isso, os agricultores 

originais da região, não dispondo de recursos suficientes para produzir e exportar 

uva e a manga cultivam hortaliças, cereais ou frutos de menor custo como a acerola, 

ou trabalham nas grandes fazendas agroexportadoras do Vale.   

Há pequenos produtores que conseguiram desenvolver o cultivo da manga e 

da uva, mas produzem apenas para o mercado interno. Estes são submetidos à 

ação dos atravessadores que, tendo conhecimento do mercado, revendem os 

produtos com lucro que, em alguns casos, chega a mais de 100%. Há também os 

atravessadores do comércio internacional, normalmente os próprios exportadores do 

VSF que compram os produtos dos pequenos agricultores e revendem junto como 

sua produção. Há casos de produtores certificados que realizam esta prática.         

Os elevados índices de crescimento, a oferta de empregos e as condições de 

vida que o município apresenta são resultados de uma política de manutenção da 

população imigrante. Esse cenário promoveu uma transformação urbana e social na 

cidade que passou a ter centro de convenções, shopping center (Figuras 2 e 3 ), 

universidades, restaurantes, hospitais, áreas de lazer etc.             

Verificou-se que houve em Petrolina, nas últimas décadas, uma significativa 

melhoria dos serviços sociais e de infra-estrutura como pavimentação de ruas, 

construção de logradouros públicos, saneamento básico e rede abastecimento de 

água, o que elevou a qualidade de vida da população municipal, em relação os 

outros municípios da região, principalmente Juazeiro com quem forma um pólo.    

O crescimento desordenado nas novas áreas gerou problemas na estrutura 

socioambiental do município, em conseqüência da constante atração de imigrantes, 

principalmente das localidades vizinhas, na maioria dos casos sem qualificação 

profissional exigida para atuarem nos serviços, aprofundando as disparidades 

sociais da área. Ao mesmo tempo, aumentou a quantidade de lixo da cidade e a 

poluição dos mananciais devido aos efluentes agrícolas (PETROLINA, 2005).  
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Figura 2. River Shopping em Petrolina.  
Foto de Guilherme Araújo, setembro, 2010.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figura 3. Centro de Convenções Senador Nilo Coelho em Petrolina. 
   Foto de Guilherme Araújo, setembro, 2010. 
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2.4 Re-estruturação do Espaço Agrícola  
 
 Diante da adoção de uma estratégia político-econômica para o melhor 

aproveitamento dos recursos naturais no desenvolvimento da atividade agrícola de 

Petrolina, a partir da década de 1970, o município despontou no cenário agrícola 

regional, apresentando elevados vetores de crescimento econômico, além de 

despertar o interesse de empreendedores de outras regiões do Brasil que passaram 

a investir na região devido às condições ambientais da mesma que, com auxílio da 

irrigação, tem potencial para cultivar espécies exóticas com duas safras e meia por 

ano.    

      O Semiárido é caracterizado pelo clima quente e seco, pluviosidade baixa e 

irregular, em torno de 750 mm/ano, em média, concentrada em uma única estação 

de 3 a 5 meses. Há ocorrência de períodos agudos de estiagem, quando a 

precipitação pluviométrica atinge cerca de 450-500mm/ano. Apresenta uma 

insolação muito forte, correspondente a 2800 horas/ano, aliada à baixa umidade 

relativa do ar. Essas características naturais associadas à prática da irrigação 

permitiram ao município o desenvolvimento da atividade agrícola, conferindo ao 

mesmo, vantagem sobre as regiões concorrentes, que dispõe de apenas uma safra 

anual (JATOBÁ, 2003). 

    As estratégias político-econômicas possibilitaram a região praticar culturas 

nobres com elevadas taxas de produtividade, o que lhe proporcionou a abertura do 

mercado internacional para seus produtos agrícolas.  

   Inicialmente, a instalação dos perímetros irrigados29 objetiva avaliar a 

viabilidade dos projetos públicos30. Com o sucesso dos resultados, outros perímetros 

foram sendo implantados. Em Juazeiro se instalaram os Perímetros Irrigados 

Mandacaru, Maniçoba, Tourão e Curaçá. Dentre eles o Tourão possuía maior área 

irrigável, com 13.662 ha, dos quais 13.451 ha são lotes empresariais (BRASIL, 

2010).  
                                                            
29 São áreas desapropriadas de antigos ocupantes, divididas em lotes, analisadas quanto ao potencial para 

irrigação e distribuídas com aqueles que se candidatassem a cultivá-las com o uso de irrigação. Os colonos 
selecionados receberam o título de proprietários após de 2 anos (antes, 10 anos), desde que comprovem e 
quitassem as taxas exigidas. Os perímetros dispõem de canais de irrigação, casas, escolas, etc., construídos 
pela CODEVASF (BLOCH, 1996).     

30 Caracteriza-se por uma infra-estrutura  que é projetada e implementada por órgãos do governo. Normalmente 
são grande obras de engenharia e no caso da irrigação envolvem áreas superiores a 100 hectares.   
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Em 1985, a CODEVASF concluiu a construção do Perímetro Irrigado Senador 

Nilo Coelho. Localizado em Petrolina, esse perímetro possui a maior área irrigável 

com 18.858 ha. sendo 12.520 ha de lotes familiares e 6.043 ha lotes empresariais. 

Ambos desenvolvem agricultura intensiva com destaque para as culturas de manga 

que ocupa 41% da área, uva com 18%, goiaba e banana com 12% (BRASIL, 2010).  

Até a década de 1990, a CODEVASF investiu 400 milhões de dólares em 

irrigação nos perímetros irrigados, principalmente nos mais antigos, o Bebedouro e o 

Nilo Coelho, para onde foram alocados mais da metade dos recursos 

(CAVALCANTE, 1997). Atualmente, está em fase de instalação do Perímetro 

Irrigado Pontal31 próximo ao Perímetro Irrigado Maria Tereza (Figura 4).  

Os perímetros são abastecidos com água do São Francisco através de canais 

(Figura 5) construídos pela CODEVASF, os quais percorrem toda a extensão do 

perímetro e cada lote é responsável pela captação da água nos canais secundários 

(Figura 6) e distribuição da mesma na propriedade. No Perímetro Senador Nilo 

Coelho foram construídos 158 km de canais, 711 km de estradas, 262 km de drenos 

e 39 estações de bombeamento totalizando, até 2008, mais de R$ 370 milhões em 

investimentos nas obras de distribuição de água para agricultura (BRASIL, 2010). 

Nos perímetros irrigados nota-se, tanto do lado pernambucano como do lado 

baiano, como as diferenças na estrutura de produção das propriedades influenciam 

a inserção das mesmas no mercado internacional, principalmente após as 

exigências dos selos de certificação da qualidade da produção. Os quais garantem a 

qualidade do produto, porém exigem boa estrutura produtiva.  

As empresas instaladas nos perímetros têm a produção voltada para o 

mercado internacional, tendo a manga e a uva como principais culturas exportadas. 

Os produtores familiares também estão inseridos no mercado externo, porém são 

raros os que têm contato direto com as trades32. Em geral, quando não revendem 

                                                            
31 O Perímetro de Irrigado Pontal tem uma área total de 33.526 hectares, dos quais 7.717 são terras irrigáveis. O 

Governo brasileiro, por meio da CODEVASF, transferiu as áreas do Pontal para iniciativa privada através de 
uma Parceria Público-Privada (PPP) para o desenvolvimento da região com agricultura irrigada intensiva 
(BRASIL, 2010b).    

32 Empresas organizadas que revendem a produção nos supermercados ou grupos econômicos do mercado 
externo ou interno. 
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sua produção para as grandes empresas exportarem, comercializam-na no mercado 

interno. 

Normalmente, os produtores familiares são naturais de Petrolina ou de 

municípios próximos. São classificados como pequenos porque dispõem de seis a 

doze hectares que utilizam para cultivar de três a quatro culturas para 

comercialização33. A produção é comercializada em feiras dos municípios próximos, 

nas capitais do Nordeste, em algumas cidades do norte e nas regiões Sul e Sudeste. 

Os médios produtores possuem, aproximadamente, até 50 ha. Investem em 

uma ou duas culturas para a exportação. Acima de 50 ha, considera-se o produtor 

grande empresa. Estas, geralmente, investem em uma cultura, mas há casos de 

fazendas com duas culturas. A produção de ambas tem como destino o mercado 

europeu e grandes redes nacionais. Mais de 90% dos médios e grandes produtores 

não são naturais de Petrolina. Grande parte vem dos estados do Sul e Sudeste, 

havendo também registro de investidores japoneses.       

As empresas normalmente utilizam irrigação por gotejamento ou micro-

aspersão. Os insumos utilizados estão relacionados na listagem nacional e 

registrados nos cadernos de campo dos agrônomos. Os trabalhadores possuem um 

refeitório específico. Há sinalização de segurança e advertência por todo o 

empreendimento. Todos os equipamentos (pulverizadores), bem como os produtos 

químicos são armazenados em depósitos específicos, com acesso restrito. Os 

resíduos são armazenados em tanque para serem evaporados. As embalagens dos 

produtos químicos também são coletadas e enviadas à Associação do Comércio 

Agropecuário do Vale do São Francisco (ACAVASF)34.     

A estrutura das fazendas pequenas é precária, sem organização do espaço 

para alojar os equipamentos e insumos que, na maioria dos casos, são depositados 

em uma mesma sala. Há situações em que os insumos utilizados não são os 

mesmos permitidos pela legislação nacional. O tipo de irrigação utilizada por esses 

                                                            
33 Quando produziu outras culturas, são lavouras temporários como feijão e melancia.  
34 É uma central de recebimento de embalagens de agrotóxicos que passaram pela lavagem tríplice formada por 

revendedores de insumos. Localizada no Perímetro Irrigado Maria Tereza, a empresa faz coleta itinerante para 
atender os pequenos produtores que não dispõem de recursos para transportar o seu material. Mesmo há a 
coleta realizada pela ACAVASF não tem alcançado os objetivos, visto que muitos produtores não contribuem 
com a coleta, depositando seus resíduos em áreas impróprias.      
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estabelecimentos varia de aspersão a irrigação por inundação ou sulcos, micro-

aspersão e gotejamento. Esses métodos favorecem o desperdício de água, a falta 

de controle e a ocorrência de impactos ambientais, resultando em maiores custos 

para o produtor. 

Nesses estabelecimentos, em geral, são precárias as condições de trabalho, 

visto que os trabalhadores não possuem o Equipamento de Proteção Individual 

(EPI), não contam refeitório, nem recebem instrução suficiente sobre higienização.   

A construção de um packing house é fundamental para as empresas, em 

virtude da higiene e sanidade das frutas. O packing é uma estrutura física construída 

para realizar o processo de limpeza e embalagem das frutas. Nesse espaço se deve 

armazenar as caixas e os pallets das frutas, contendo também os equipamentos de 

rolagem e transporte dos produtos (Figura 7). No packing house ambiente onde é 

realizado todo o processo de higienização, embelezamento até o empacotamento do 

produto. No caso da manga, é retirada a cal, passada a cera de carnaúba para dar o 

brilho característico e encaixotada segundo o calibre. A uva passa pela separação 

das bagas e o encaixotamento.  

Sem um packing house não é possível a comercialização no mercado 

externo. Porque é exigência de algumas redes retalhistas que as fazendas 

disponham de um espaço para realização da análise de qualidade35 e do processo 

de embalagem das frutas, antes de serem transportadas até o porto. 

Para construir um packing house os produtores precisam despender de 200 

mil até 2 milhões de reais, dependendo do porte da estrutura necessária, que está 

relacionada com a demanda da produção e as exigências do mercado consumidor. 

Normalmente, os médios produtores já dispõem do packing, porém ainda há alguns 

que não possuem câmara fria em virtude do custo da instalação, que requer não 

apenas mão-de-obra, mas também orientação técnica. 

 

 

 

                                                            
35 Porém, há fazendas que terceirizam este serviço porque não disponibilizam de equipamentos para este fim.  
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Figura 4. Localização dos Perímetros Irrigados no Município de Petrolina 

             

 

    

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Perímetros Irrigados             Perímetro Urbano               Rio São Francisco 

       Fonte: IBGE. Mapa Municipal Estatístico, 2003.  
            CODEVASF, junho, 2004. 
 

 
 

Nesse caso, o produto depois de embalado segue diretamente para a trade 

que dispõe de uma câmera fria e faz a comercialização da fruta tanto no mercado 

interno como no mercado externo.  

Alguns pequenos produtores organizados em cooperativas como a Manga 

Brasil, localizada em Juazeiro (BA) e a Cooperativa do N-6 localizada em Petrolina 

(PE), possuem packing house com câmera fria, porque foram beneficiados por 

programas do Governo Federal que, gratuitamente, forneceu o espaço e os 

equipamentos para as cooperativas.  
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     Figura 5. Canal de irrigação em Juazeiro. 
     Foto de Guilherme Araújo, setembro, 2010. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

    Figura 6. Captação de água de um canal secundário da CODEVASF em Juazeiro. 
    Foto de Guilherme Araújo, setembro, 2010.  
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Figura 7. Área interna do packing house em fazenda de Petrolina.  
Foto de Guilherme Araújo, setembro, 2010.  

 

O packing da Cooperativa Manga Brasil custou aos cofres públicos R$ 

496.069,06 e atende a 54 associados dentre os quais 30 são exportadores.   

As empresas normalmente estão organizadas em associações ou 

cooperativas como a Associação dos Produtores e Exportadores de 

Hortifrutigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco (VALEXPORT), a 

Cooperativa Agrícola Nova Aliança (COANA), a Brazilian Grapes Marketing 

Association (BGMA), a Cooperativa dos Exportadores de Frutas do Vale do São 

Francisco (COOPEXFRUIT), a Cooperativa dos Exportadores do Vale do São 

Francisco (COOPERXVALE), entre outras. Essa forma de organização facilita a 

entrada dos produtores no mercado, além de contribuir com a estruturação do 

empreendimento, visto que, cada cooperativa possui regras para adesão e 

permanência no mercado.  

Os pequenos produtores raramente são organizados em cooperativas ou 

associações, o que dificulta a inserção comercial e a visibilidade no mercado, tanto 

interno como externo. Nesta situação, resta apenas escoar a produção por meio de 

atravessadores ou de grandes empresas, que têm a prerrogativa de estabelecer o 
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preço, além de não informar o valor da revenda do produto e, ainda, segundo os 

próprios produtores, terem um lucro de mais de 100%36.  

Os agricultores familiares são assistidos pelo Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Petrolina e pela CODEVASF por meio da Plantec, uma empresa 

terceirizada que presta serviços de assistência técnica gratuitamente. Estes, além de 

consultoria, em geral incentivam os produtores a mudarem a estrutura de sua 

produção para se adequarem ao padrão internacional e, assim, poderem exportar os 

produtos. No entanto, junto aos altos custos da produção, os agricultores sentem a 

necessidade de ampliação do serviço da Plantec para solucionar outras dificuldades, 

principalmente com o manejo da manga e da uva.   

Há produtores familiares que não se interessam em alterar a sua estrutura de 

produção, mesmo havendo épocas de grande aquecimento no mercado externo. 

Preferem comercializar no mercado interno que não exige adequação da forma de 

produção. No caso da uva, os consumidores brasileiros, atualmente, estão pagando 

tão bem quanto os de fora, mesmo comprando variedades de uvas com sementes, 

as quais têm um processo mais simples de produção. Registra-se também diversos 

casos do mercado nacional absorver até mesmo o refugo da produção, o que pode 

vir a provocar problemas de saúde.  

A uva Itália está sendo vendida no mercado interno por aproximadamente R$ 

1,75 o quilo e a Thompson (sem semente) por R$ 3,00 o quilo. A manga Tommy no 

mercado interno está custando R$ 0,35 a unidade, e no mercado externo, R$ 0,45, 

onde a mesma já chegou a ser vendida por R$ 1,50 a unidade.     

A estrutura do empreendimento agrícola é decisiva para entrar no mercado de 

exportação. Os consumidores internacionais fazem diversas exigências para que o 

produto não corra risco de está infectado, com má qualidade e para que as 

exigências de preservação ambiental e respeito ao trabalhador sejam cumpridas, 

sendo, automaticamente necessária a criação de um complexo que dê suporte a 

todo o processo produtivo. A maioria dos colonos, no entanto, não dispõe de 

                                                            
36Há casos de produtores venderem sua produção para os atravessadores por R$1,20 e o mesmo produto ser 

repassado nos mercados do Sudeste por R$ 5,00.   
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recursos para adotar tais medidas, enquanto há outros que não se interessam por 

não enxergarem imediatas respostas econômicas, na adoção das mesmas.   

 Os trabalhadores da produção familiar, que também são assalariados, em 

alguns casos recebem adicionais pelos riscos de contaminação, mas não são 

obrigados a utilizar o EPI, resultando na maior exposição aos componentes químicos 

e na facilidade de acidentes de trabalho.   

A principal diferença entre as empresas agrícolas e os produtores familiares, 

está na desigual possibilidade de arcarem com os elevados custos da produção da 

manga e, principalmente da uva que necessita de um acompanhamento maior 

durante o processo de produção. A manga é mais complexa no seu processo de 

embalagem, passando por lavagens, aplicação de cera para complementar o brilho 

e separação por calibre. E, se for destinada ao mercado dos Estados Unidos, 

precisa passar pelo processo hidrotérmico37, para evitar a entrada da praga mosca-

das-frutas nesse país.        

Os custos da produção da uva são maiores que os manga, pois esta, além de 

ter um processo produtivo mais delicado, necessita de maior quantidade de mão-de-

obra. Os assalariados permanentes recebem R$ 520,00, conforme determina o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e os trabalhadores temporários recebem cerca 

de R$ 23,00 pela diária.  

Embora a produção da manga não exija tanta mão-de-obra como a da uva 

(quadro 2), necessitamos de mais trabalhadores na época da colheita. Na uva o 

número dos trabalhadores se mantém o mesmo durante todo o processo produtivo, 

ou seja, nos 120 dias de trabalho direto. A uva tem algumas especificidades como a 

poda, a retirada de gavinhas38, de folhas, dos excessos do cacho, de pulverização, 

                                                            
37 Este procedimento também conhecido como choque térmico, compreende duas fases: na primeira, a manga é 

colocada numa caldeira com água fervendo e depois de alguns minutos é rapidamente colocado numa caldeira 
com água gelada. Isso,  para matar os ovos da mosca-das-frutas, caso a produção esteja contaminada, porém 
esse procedimento é obrigatório mesmo sem a comprovação da infestação da praga na produção. No entanto, 
somente a vigilância sanitária dos Estados Unidos exige este processo.    

38 Pequenos ramos.  
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raleio39 e colheita. No caso da uva Red Globe, há ainda a aplicação do Ethrel, 

produto que acentua a coloração avermelhada da variedade.  

Diante dos altos custos para produção da uva, mesmo a região tendo a 

potencialidade para duas safras e meia, somente os pequenos produtores investem 

em até duas safras anuais. Sendo a uva sensível à chuva e ao orvalho, os médios e 

grandes produtores e, até, alguns pequenos, preferem realizar uma safra por ano, 

para não correr o risco de perder a produção, visto que não há uma relação custo- 

benefícios, satisfatória caso a produção seja atingida por mudanças meteorológicas.   

Em vista de prováveis mudanças climáticas, o período da colheita tem sido 

adiado e os empresários têm investido na proteção da plantação, como por exemplo, 

com a colocação de lonas impermeáveis (Figura 8) sobre o parreiral. Há também 

outra lona, que tanto é impermeável como possui a propriedade de selecionar os 

raios infravermelhos e fornecer melhor condição de maturação da fruta.    

 

Quadro 2.  
Relação Trabalhador-hectare na Produção da Uva e Manga 
 TRABALHADORES HECTARES 

Uva 16 1 

Manga 340 10 

Fonte: Pesquisa de campo realizada em setembro de 2010.  

 

2.5 Participação no Comércio Internacional  
 

Na década de 1980, quando aumentaram os incentivos à produção de frutas, 

principalmente a uva e a manga tiveram resultados mais expressivos. Em 1985, 

Petrolina realizou a primeira exportação para a Europa e, em anos posteriores, 

outros mercados como os Estados Unidos e o Japão foram alcançados. 
                                                            
39 Trata-se do processo de retirada de baga pequenas ou mortas que estão no cacho. A retirada dessas bagas 

servirá para que as bagas já desenvolvidas aumentem seu tamanho tornando o cacho da uva maior e mais 
bonito. 

40 Na fase da colheita este número aumenta para 10 pessoas.  
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     Figura 8. Lona impermeável de proteção ao parreiral em fazenda de Petrolina.  
     Foto de Guilherme Araújo, setembro, 2010. 
 

 

Devido à boa aceitação no mercado, os números de produção e exportação 

cresceram, incentivando o aumento no número de empreendimentos produtores, 

além do aperfeiçoamento de todo o aparato tecnológico utilizado no processo 

produtivo.   

     O sucesso das exportações motivou a ampliação da infra-estrutura rural e 

urbana do município com a instalação de novos equipamentos urbanos para apoiar 

na dinâmica da agricultura. A construção do Centro Convenções para realização de 

feiras do agronegócio e alojar sedes de instituições e órgãos municipais, o Aeroporto 

Senador Nilo Coelho com suporte para vôos internacionais de carga, e a instalação 

de packing house nas fazendas são exemplos das transformações ocorridas no 

município, com o objetivo de otimizar a estrutura agrícola local, em prol da 

consolidação dos mercados consumidores.      
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 Até meados da década de 1980, o Vale do São Francisco (VSF) ganhava 

destaque na produção de feijão, mamona, cebola, melancia, tomate, algodão 

arbóreo, algodão herbáceo e melão, graças ao uso, em maior escala, da irrigação. O 

feijão, que ocupava a primeira colocação na década de 1970, aparece em sexto 

lugar na década de 1980. Culturas como tomate, melancia e melão passaram a ser 

produzidas em grande escala. No entanto, com o crescimento da comercialização da 

manga e da uva nos mercados interno e externo, a produção dos outros cultivos foi 

ultrapassada por estas culturas exóticas (PERNAMBUCO, 1988).   

Como mostra a tabela 2, a produção de uva e de manga ainda era incipiente 

até meados dos anos 1980, não havendo também nenhum registro do cultivo de uva 

para vinho. A irrigação era mais utilizada no cultivo de tomate, melancia e também 

de outras culturas como melão e algodão herbáceo.   

 O desenvolvimento do setor agrícola, com a utilização de tecnologias como a 

irrigação, insumos, métodos de manejo etc., proporcionou o melhoria da qualidade 

da produção. A construção do aeroporto proporcionou maior agilidade no transporte, 

fazendo com que a produção chegue nas condições esperadas no mercado 

consumidor. A nova estruturação no cenário municipal, na década de 1980, 

contribuiu para que os produtores do VSF passassem a investir na uva e na manga 

devido a sua valorização no mercado externo, que foi maior que a dos outros 

produtos da região, como melão, goiaba e acerola.  

A uva e a manga se adaptaram muito bem ao único Semiárido Tropical do 

mundo. A manga também pode ter duas safras por ano, o que não é indicado para 

maior preservação da planta e do ambiente. Mesmo assim, a manga pode ter sua 

safra em qualquer época. Esta condição permite que os produtores da região 

dominem o mercado europeu no período de setembro a dezembro, por ser a fase do 

ano na qual a concorrência é baixa.  

A partir das primeiras exportações ocorridas na década de 1980 o 

crescimento da produção de uva e manga foi vertiginoso em toda a região produtora 

do VSF. Os municípios do lado baiano e pernambucano passaram a investir nessas 

culturas, que foram bem aceitas no mercado internacional, impulsionando as 
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economias desses municípios, principalmente Petrolina e Juazeiro, que juntos 

formam um pólo agroexportador.  

 

Tabela 2.  
Produção de Tomate, Melancia, Feijão, Uva e Manga em Petrolina no Ano de 
1985 e 2006 

 

CULTURAS 

1985 2006 

Quantidade  Área plantada 
(HA) 

Quantidade Área plantada 
(HA) 

Tomate 47 733 ² 1 944 3.840² 120 

Melancia 2 318 ¹ 462 4.000² 200 

Feijão em grão 
(2ª safra) 

69 ² 59 ____ ____ 

Uva 341 ² 48 111.000² 4.800 

Manga 507 ¹ 7 150.000² 8.160 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 1985, 2006. 
¹ mil frutos, ² toneladas.     
    

Os investimentos na região propiciaram o aumento da comercialização com o 

mercado internacional. A região passou a exportar 99% das uvas de mesa e 87% 

das mangas produzidas (SEBRAE, 2009). Como se pode verificar na tabela 3 a 

produção da uva e da manga em 1995 já era superior a dos anos 1980, o que 

comprova a boa aceitação do produto no mercado, conseqüência dos elevados 

investimentos na irrigação.  

Nos anos posteriores, a participação da microrregião de Petrolina no mercado 

internacional de manga e uva, manteve-se em crescimento, consolidando os 

principais mercados consumidores e conquistando novos espaços comerciais como 

os países asiáticos e outros grupos econômicos dentro do próprio mercado europeu.  

 Esse crescimento do setor agroexportador contribuir para aumentar a atração 

do município por migrantes para ocuparem as vagas nos novos empreendimentos 

agrícolas, industriais e serviços. Segundo a agência CONDEPE/FIDEM entre 1990 e 
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2000 registrou-se um crescimento demográfico 3,4 a.a (PERNAMBUCO, 2005). De 

acordo com Cavalcante (1997) nessa fase 80% de sua população era composta por 

imigrantes. O pólo regional atraia, a cada ano, cerca de 15 mil pessoas. 

 
Tabela 3  
Comparação da Produção de Manga e Uva em Pernambuco, na Mesorregião do 
São Francisco Pernambucano e em Petrolina, no Ano 1995   

ESPAÇOS  MANGA UVA 

Quantidade 
(T) 

Área Plantada 
(HA) 

Quantidade 
(T) 

Área 
Plantada 
(HA) 

Pernambuco 115.813 3.547 56.672 2.615 

Mesorregião do São 
Francisco Pernambucano 

40.755 1.185 55.730 2.458 

Microrregião de Petrolina 36.236 988 55.650 2.450 

Petrolina 33.876 941 33.600 1.400 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 1995-96. 

  

A Europa representa o principal importador das fazendas do VFS. Os grupos 

Kölla, Capespan, Tesco, Markspence, Hage, Dayka & Hackett, Dole, Labrunier e 

Pura Fruta são as principais trades que atuam na região, comprando as frutas e 

revendendo-as nos supermercados europeus e americanos. O grupo Tesco, que 

possui sua própria rede de supermercados, é tido por alguns produtores como o 

melhor pagador, sendo, porém o mais exigente.  

Na Europa, a porta de entrada dos produtos do VFS é o porto de Rotterdam, 

na Holanda, de onde são distribuídos por todo o continente. Outras portas de 

entrada são Tilbury na Inglaterra, Philadelfia, Nova York e Nova Jersey, nos Estados 

Unidos. Os portos de saída do Brasil são normalmente Pecém no Ceará, Suape em 

Pernambuco e Salvador na Bahia.  

No ano 2000 as exportações do VSF já ocupavam papel de destaque no 

cenário brasileiro. Segundo a Folha do São Francisco (2010) no ano de 2008, as 
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exportações de manga e uva representavam 37% do percentual de frutas destinados 

ao exterior e, em 2009, 33%, o que correspondia a 188 milhões de dólares. De 

acordo com a CODEVASF (BRASIL, s.d) a região do VFS é responsável por 99% 

das exportações de uva de mesa e 80% de manga de todo o Brasil.  

Segundo os dados da tabela41 4, no ano 2006, as exportações de manga 

direto de Petrolina corresponderam a, aproximadamente, 10% do total nacional, e 

em todo Estado pernambucano, a maior concentração de área plantada e de 

produção está no município, que detém mais de 10% da área plantada nacional. 

Os números da uva de mesa (Tabela 5) são mais favoráveis para o município. 

O valor da exportação deste corresponde a mais de 50% da comercialização 

internacional de todo o país, enquanto a área plantada e quantidade produzida não 

atingem a 8% do total nacional. Esses dados indicam que a comercialização 

municipal de uva de mesa para o exterior se dá em grande escala, não se 

restringindo ao mercado interno, como as outras regiões produtoras. 

            O fato de exportar em grande quantidade tem alavancado sua posição no 

ranking nacional e conferido à região o selo de Indicação Geográfica42 – indicação 

de procedência – fornecendo à região uma identidade própria, além de diferenciar 

suas uvas e mangas das de outras regiões produtoras, pela garantia da qualidade. 

O embarque da produção ocorre pelos principais portos do Nordeste como 

também através do aeroporto de Petrolina e por Juazeiro, que é o maior entreposto 

comercial da região.  

A distribuição por via aérea é realizada diretamente para o Japão e permite 

maior difusão das frutas do vale em outros mercados. A produção do Vale do São 

Francisco é encontrada nos mais diversificados empreendimentos comerciais dos 

países de destino, incluindo desde os menores estabelecimentos de cidades 

                                                            
41 Os dados das tabelas 2, 3, 4 e 5 que são do IBGE diferem  dos dados da CODEVASF, os quais, apesar de    

solicitados não foram fornecidos.  
42 O Sebrae em parceria com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) criaram selos de Indicação 

Geográfica (IG) que é a indicação de procedência ou denominação de origem, ou seja o nome geográfico de 
uma determinada localidade que se tornou famosa pela produção de determinado produto ou por realização de 
serviços (SEBRAE, 2009). No Brasil só existem 6 regiões com IG. A IG Vale do Submédio São Francisco foi 
outorgada em 2009 sendo o único selo do Nordeste e único no Brasil na produção de uva de mesa e manga 
(SEBRAE, 2010).      
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pequenas (Figuras 9 e 10) até grandes supermercados dos centros mais 

movimentados. 

 
Tabela 4  
Quantidade Produzida, Área Plantada e Exportação de Manga em Termos de 
Brasil, Pernambuco, Mesorregião do São Francisco Pernambucano e Petrolina, 
no ano de 2006 
 

ESPAÇOS MANGA 

Quantidade 
Produzida (T) 

Área plantada (ha) Exportação US$ 
F.O.B 

Brasil 1.154.649 79.009 118.703.985 

Pernambuco 196.507 11.869 34.652.563 

Mesorregião do São 
Francisco 
Pernambucano 

188.780 10.918 _ 

Petrolina 150.000 8.160 17.447.021 

Fonte: IBGE, 2010. ; SECEX, 2010; IBRAF, 2010.  

 
 

As figuras 9 e 10 ilustram a ampla disseminação dos produtos do vale no 

continente europeu: a figura 9 apresenta um recibo de uva sem sementes da 

empresa Queiroz Galvão Alimentos, produto de 500 gramas, vendido por 2,99 euros 

em um supermercado de porte médio na cidade de Marburg, na Alemanha que tem 

uma população inferior a 100 mil habitantes, a figura 10 mostra a fachada de um 

mercadinho de frutas na cidade Konin, na Polônia, também com população inferior a 

100 mil habitantes, que vendia produtos do vale, neste caso, a manga.      

          A boa aceitação das frutas do VSF no mercado europeu deve-se, 

principalmente, à qualidade do produto que tem correspondido às expectativas dos 

consumidores. Na região do VSF são produzidas variedades sem sementes 

(seedless) tipo Thompson, Crimson, Sugraone e, com sementes, tipo Red Globe, 

Itália, Piratininga, Brasil, Benitaka e Rubi. Todas as variedades são comercializadas 

no mercado nacional e as variedades sem sementes, no mercado externo.   
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Tabela 5 

Paralelo da Quantidade Produzida, Área Plantada e Exportação de Uva de Mesa 
em Termos de Brasil, Pernambuco, Mesorregião do São Francisco 
Pernambucano e Petrolina, no Ano de 2006 

ESPAÇOS UVA 

Quantidade 
Produzida (T) 

Área Plantada (ha) Exportação US$ 
F.O.B 

Brasil 1.421.431 81.286 171.456.124 

Pernambuco 165.075 6.973 104.247.413 

Mesorregião do São 
Francisco 
Pernambucano 

160.298 6.458 _ 

Petrolina 111.000 4.800 99.630.254 

Fonte: IBGE, 2010. ; SECEX, 2010; IBRAF, 2010.  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Figura 9. Etiqueta e recibo de compra de uva na cidade de Marburg, Alemanha. 
           Foto de Vanessa Rahner, dezembro, 2009.  
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          Figura 10. Mercadinho em Konin, Polônia, que comercializa manga do Vale do São Francisco.  
           Foto de Guilherme Araújo, fevereiro, 2008. 
 
  

          De acordo com um consultor dos selos Indicação de Procedência do Sebrae, 

as uvas do VFS alcançam o padrão estabelecido pelo grupo Tesco, um dos mais 

exigentes do mercado, que exige que a variedade Thompson tenha brix43 de 16º, 

calibre de 17mm e uma acidez dosada em 20:1 (ver Anexo 1). Esse padrão 

corresponde a uma elevada qualidade, observada em cada detalhe, que inclui desde 

a aparência até o sabor. “É uma fruta para inglês ver”, como afirmam os produtores 

do vale.  

 A manga destaca-se também pela relação brix, acidez e calibre. Segundo um 

pesquisador do CPATSA da Embrapa Semi-Árido, a variedade Tommy Atknis é a 

mais produzida, porém não é a mais saborosa, tem brix de 17º além de possuir teor 

intermediário de fibras, enquanto as variedades Palmer, Keitt e Kent e Haden têm o 

brix variando de 19º a 21º e teor de fibras de moderado a muito baixo.  

A variedade Tommy Atknis é mais resistente ao tempo de transporte, sendo 

por isso, a mais produzida. Esta resiste cerca de 40 dias pós-colheita, o que permite 

                                                            
43 Teor de açúcar na fruta. 
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a comercialização em países do norte europeu, enquanto as outras variedades são 

destinadas a Espanha, Portugal e França.   

 As variedades Palmer, Keitt, Kent e Haden são pouco conhecidas no Brasil, 

onde poderiam ter um amplo mercado, principalmente pela alta qualidade do produto 

e reduzida quantidade de fibras, como ainda pela vantagem do tempo de transporte 

comparativamente à Europa. 

Quando as frutas não alcançam o padrão estabelecido, apresentando algum 

tipo de mancha ou deformidade, são tidas como refugo e são, frequentemente, 

distribuídas no mercado interno visto que o consumidor brasileiro não é tão exigente 

quanto aos aspectos acima mencionados. No tocante à qualidade do produto 

vendido no mercado interno, foram registrados casos de produtos condenados ao 

lixo, por não atenderem às exigências da vigilância sanitária, inclusive cheirando 

mal, que são comercializados em feiras locais, com risco para a saúde pública. A 

constatação desse fato por técnicos das fazendas levou os produtores a incinerarem 

a produção quando consideradas imprópria para o consumo. 
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 3 INSTRUMENTOS PARA SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA  
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3.1 Certificação  
 

 Desde que o mundo despertou para a problemática da segurança alimentar, 

os mercados consumidores de alimentos do gênero passaram a investir na busca de 

garantia de fornecimento de produtos de alta qualidade para seus clientes. De 

acordo com (BRASIL, 2007) o regular acesso a alimentos de qualidade garantida e 

em quantidade suficiente compõe os princípios da Segurança Alimentar Nutricional, 

como também permite o desenvolvimento de uma prática alimentar saudável e que 

respeite os limites da diversidade cultural e as bases da sustentabilidade.  

 O surgimento de doenças como a da vaca louca, a febre aftosa, a gripe do 

frango e a mortandade humana gerada por elas, causaram grande preocupação nos 

organismos de saúde dos Estados. Os consumidores ficaram mais atentos e 

rigorosos, motivando a criação de organizações responsáveis pelo estabelecimento 

de normas de produção, como também pelo acompanhamento de todo o processo 

produtivo, com o objetivo de garantir a qualidade da mercadoria para os clientes 

(FAO, 2004).          

Após os produtores do Vale do São Francisco consolidarem sua inserção no 

mercado mundial de uva de mesa e de manga, por força das leis de mercado, a 

região precisou realizar uma série de transformações no seu espaço para 

permanecer exportando. O aumento da preocupação global sobre segurança 

alimentar motivou, no mercado, o estabelecimento de novos critérios para 

comercialização de produtos agropecuários.   

Os empreendimentos produtores tiveram que aderir a novos critérios de 

produção, garantidos pelos selos de qualidade ou certificação agropecuária. O 

mercado mundial, em função dos consumidores mais exigentes, tornou-se mais 

criterioso em relação à produção de bens de alta qualidade, passando, assim, a 

interferir na cadeia de produção de diversos produtos perecíveis (SCIENCIA, 2010).  

A obtenção do selo de qualidade ou da certificação favorece os produtores 

que pretendem se destacar no ramo. A certificação diferencia o agricultor na disputa 

do mercado, habilitando-o a concorrer livremente com os principais 
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empreendimentos mundiais, além de conferir maior confiabilidade ao produto 

destinado ao comércio (SCIENCIA, 2010).     

 O processo de certificação começou nos países da Europa. Partindo primeiro, 

a indústria química da Grã-Bretanha passou a buscar a gestão da qualidade dos 

produtos por meio da Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle44 (APPCC) 

para garantir a segurança dos projetos em relação à contaminação por energia 

nuclear. “Esse sistema levava em consideração a analise de todo processo (...) até a 

conclusão do produto final, são analisadas todas as possibilidades de falhas, 

correlacionando com causas e efeitos.” (GOMES et. al., 2006, p. 3).   

 Em seguida, passou-se a investir na rastreabilidade e no detalhamento da 

origem do produto como mecanismos para testar e garantir sua qualidade. Com 

isso, os países europeus, os primeiros a utilizarem a certificação na agricultura, 

possuíam uma produção diferenciada e reconhecida pelo método utilizado para 

assegurar a qualidade e procedência (GOMES et. al., 2006).   

 Para a ABNT (2010), a certificação de um produto ou serviço significa que 

este seguiu normas específicas de produção, foi controlado durante as fases da 

fabricação, o que lhe confere um diferencial no mercado diante dos concorrentes, 

contribuindo para a aprovação dos consumidores. 

 O selo de certificação agrícola consolidou-se por ser uma forma visível de 

atestar que o produto passou por um sistema voluntário de controle, garantindo a 

presença de atributos de valor, além de uma qualidade diferenciadora. Este sistema 

é monitorado por um empreendimento certificador, responsável pela outorga do selo. 

A certificadora é um organismo especializado que irá verificar se as características 

do produto, bem como seu método de produção correspondem ao que é assegurado 

pelo produtor (OYARZÚN, 2005). 

 A empresa certificadora é responsável por administrar todo o processo de 

forma transparente, confiável e objetiva através da análise dos documentos 

fornecidos pelo empreendimento avaliado. A verificação que a certificadora realiza 

envolve a análise da manutenção dos registros do processo produtivo, relatórios de 

                                                            
44 Harzard Analysis and Critical Control Point (HACCP).  
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auditorias, controle periódico dos produtos, condições do processo produtivo e 

formação dos produtores (OYARZÚN, 2005).  

 Os procedimentos para certificar um empreendimento baseiam-se nos valores 

que cada certificadora julga adequados, além de respeitar as características de 

qualidade que são adotadas e do produto que será avaliado. Por exemplo, na 

análise da produção animal o que será verificado são as visitas à fazenda e o 

respectivo relatório de auditoria, as práticas de uso do solo como a aplicação de 

insumos, os tipos de alimentação dos animais, as provas de rotina para verificar a 

qualidade e segurança do empreendimento (OYARZÚN, 2005). Na verificação da 

qualidade de um produto agrícola, são analisados os tipos de insumos utilizados na 

lavoura, os locais de armazenamento desses produtos, a higienização do ambiente 

e dos trabalhadores, a segurança do local, entre outros. 

 Os selos de qualidade atestam o empenho dos produtores em fazerem parte 

de um regime voluntário de controle, garantem a transparência no processo 

produtivo e o cumprimento de critérios específicos de produção (OYARZÚN, 2005). 

Tal rigor é determinado por empresas públicas ou privadas baseadas nas indicações 

de especialistas ou de organizações internacionais que discutem e acompanham a 

evolução do assunto como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO) que atua nos países para promover a redução da 

fome no mundo bem como incentivar a pesquisa da produção agrícola. 

 No Brasil, a Produção Integrada de Frutas (PIF) é o selo nacional que 

começou a se disseminar a partir de 1997, mesmo o Brasil já tendo, em 1991, 

adotado o sistema APPCC45. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), em parceria com a Embrapa Meio Ambiente e instituições internacionais, 

iniciou um movimento para sensibilizar os produtores do país a aderirem este novo 

método de produção que era controlado pelo Governo brasileiro, tratando-se de uma 

iniciativa da Embrapa. Em anos posteriores, empresas certificadoras de outros 

países entraram no sistema de certificação dos empreendimentos agrícolas, em 

consequência da exigência do mercado externo (GOMES et al., 2006).   

 

                                                            
45 Compatível com a série ISO 9000, sistema de qualidade total, adotado mundialmente.  
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 3.2 Boas Práticas Agrícolas  
 
 A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 

elaborou uma série de orientações para que a produção agrícola fosse dotada de 

salubridade e inocuidade em decorrência dos problemas de saúde originados pelos 

métodos de produção utilizados, os quais resultaram em diversos tipos de 

contaminação do cultivo, motivados por causas variadas que vão desde o excesso 

de agrotóxicos até a contaminação do produto no percurso para o mercado 

consumidor. Dentre essas orientações encontram-se as Boas Práticas Agrícolas 

(BPA)46.  

 As BPA’s são um conjunto de decisões que formam um protocolo que apoiará 

os produtores durante o processo de produção, abrangendo práticas que vão da 

preparação do solo até o armazenamento, fornecendo também orientações para os 

produtores pecuários. “Deve ser também possível desenvolver BPA 

(protocolos/processos) para sistemas horizontais integrados como culturas, sistema 

de produção pecuária e pastagem”47 (POISOT; SPEEDY; KUENEMAN, 2004, p. 2).    

 Através desses programas os alimentos passaram a ser mais monitorados 

pela sociedade e as exigências de qualidade e garantia de salubridade dos mesmos 

fizeram com que as cadeias de supermercados lutassem pelo seu controle. Cada 

recomendação sobre a produção contribuiu para a evolução das BPA’s, que 

passaram a exigir, com sua evolução, um maior cuidado com os produtos, de modo 

que os mesmos deveriam estar em harmonia com os valores sociais e ambientais 

(POISOT; SPEEDY; KUENEMAN; 2004).  

 A capacitação, bem como a formação de associações, são orientações 

contidas nas BPA’s em prol da melhor gestão dos recursos. Exige-se, por exemplo, 

na capacitação dos aplicadores dos agroquímicos que os mesmos tenham 

conhecimento suficiente sobre o manuseio dos produtos para evitar contaminação 

humana ou excesso de aplicação. Também é importante que todos os envolvidos no 

processo tenham conhecimento sobre higiene, visando também a proteção do 

produto contra a infestação de bactérias (POISOT; SPEEDY; KUENEMAN, 2004).  
                                                            
46 Good Agricultural Practices (FAO, 2004). 
47 It should also be possible to develop GAPs (protocols/processes) for horizontally integrated systems such as 

crop/pasture/livestock systems. 
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 A formação de associações é fundamental para as comunidades locais 

seguirem no processo das BPA’s e, assim, buscarem de forma mais racional o 

desenvolvimento rural integral e garantirem a segurança alimentar. Nelas estão 

inseridos todos os atores sociais: camponeses, populações indígenas, quilombolas, 

agricultores familiares, grandes empresários, autoridades governamentais, entre 

outros que atuam no espaço rural (POISOT; SPEEDY; KUENEMAN, 2004).       

 As Boas Práticas Agrícolas são como alguns códigos, padrões ou 

regulamentações estabelecidos pelo Governo ou outras instituições, visando o 

fornecimento de um alimento seguro, bem como a consolidação de uma agricultura 

sustentável. A maior parte dos dispositivos envolvem processos de padronização, ou 

seja, critérios para produção das características finais do produto, podendo ou não 

alterá-lo no processo.  Os critérios do padrão da BPA instituem algumas formas de 

boas práticas. (POISOT; SPEEDY; KUENEMAN, 2004). Segundo esses autores, 

O termo “boas práticas agrícolas” é usado para referir a grande 
variedade de elementos, do monitoramento do uso de pesticidas, até 
aspectos mais abrangentes da produção primária e dos sistemas de 
pós-produção, como avaliação de impactos ambientais e condições de 
trabalho48 (2004, p. 2).  

  

Os objetivos das BPA’s são, além de garantir a segurança e qualidade do 

alimento, promover a rastreabilidade do produto, para que, em caso de 

contaminação, sejam identificados os responsáveis bem como os produtos utilizados 

no processo produtivo. Esse sistema cria um produto diferenciado. As normas 

também atuam para minimizar externalidades negativas da agricultura e fornecer 

novas oportunidades e mais justas condições para os agricultores dos países em 

desenvolvimento (POISOT; SPEEDY; KUENEMAN, 2004).  

As BPA’s têm como meta estabelecer uma estrutura de gestão ambiental no 

processo de produção agrícola, relacionando diversos aspectos da produção como: 

a seleção do maquinário necessário, os instrumentos para conservação dos 

recursos naturais, a preocupação com o destino dos resíduos, dentre outros, 

priorizando o ordenamento e preservação do espaço rural (LIMA, 2007).  
                                                            
48 The term “good agricultural practices’’ is used to refer to widely varying elements, from monitoring of pesticides 

use, to more encompassing aspects of primary production and post production systems, such as environmental 
impact assessment or labour conditions.  
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 De acordo com Nilsson (apud LIMA, 2007), após o ano 2000 a política 

agrícola considera de muita importância o alinhamento do desenvolvimento desse 

setor na perspectiva da sustentabilidade, destacando a integração da proteção aos 

recursos naturais e o ordenamento territorial, no sentido de guiar e, principalmente, 

apoiar os agricultores para desenvolverem uma agricultura compatível com as 

normas das BPA’s. Nesse sentido e também diante da ampla concorrência no 

mercado europeu, foram estabelecidos sistemas para credenciarem a qualidade dos 

produtores e também avaliarem sua relação com o meio ambiente. Os resultados da 

concorrência repercutem no nível de exigência do credenciamento e ambos crescem 

proporcionalmente.  

As BPA tentam corrigir as “externalidades” do processo produtivo, 
através do funcionamento do mercado, em um espaço de concorrência 
por qualidade, regida pela vontade e o autocontrole dos agentes 
privados participantes das distintas cadeias agroalimentares 
(consumidores, produtores, indústrias, comerciantes etc.) (FAO, 2004, 
p.4)49.     

 

As Boas Práticas Agrícolas são instrumentos que buscam a sustentabilidade 

ambiental, econômica e social das exportações agropecuárias, principalmente dos 

pequenos produtores, o que se traduz na obtenção de produtos alimentícios 

salubres e inócuos. A sua meta é a inclusão da população rural, representada na 

sua maior parte por pequenos produtores, na lógica dos padrões da BPA e do 

mercado (FAO, 2004).  É importante que estes participem das BPA’s entendendo o 

porquê do seu funcionamento, uma vez que eles são também responsáveis por 

grande parte dos impactos ambientais.    

 Como citado anteriormente, a relação que a produção tem com o meio 

ambiente e a sua qualidade são medidas por normas que devem ser seguidas pelos 

agricultores e, assim, serem acreditadas em um determinado protocolo. A 

normatização técnica no âmbito das BPA’s busca melhorar a qualidade do produto, 

de vida, da saúde e do meio ambiente.  Pretende estabelecer uma relação de 

transparência entre os produtores e os consumidores, mantendo um padrão de 

                                                            
49 Las BPA intentan corregir las “externalidades” del proceso productivo, a través del funcionamiento del 

mercado, en un espacio de competencia por calidad, regido por la voluntariedad y el autocontrol de los agentes 
privados participantes de las distintas cadenas agroalimentarias (consumidores, productores, industriales, 
comerciantes, etc.). 
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comunicação onde haja um mínimo de exigências e parâmetros acertados com os 

consumidores, objetivando fomentar o comércio com um marco de eficiência 

conjunta (FAO, 2004).      

 Normalmente, as exigências refletem a opinião das grandes redes de 

supermercados, das redes distribuidoras e do mercado, os quais tem como meta  

garantir a satisfação dos clientes. As normas podem ser impostas por meio de 

contrato sem ser declarado o cumprimento obrigatório. Como o mercado não é a 

entidade responsável pela análise da qualidade, cabe ao Estado esse papel, como 

forma de valoração e diferenciação dos produtos (FAO, 2004).  

 A utilização das BPA’s representa para os agricultores um componente 

positivo no mercado. Os produtores que usam esta ferramenta ofertam um produto 

diferenciado, despertando maior interesse dos importadores, além de usufruírem das 

facilidades de sua entrada em mercados mais exigentes, devido à garantia de boa 

qualidade e do processo produtivo mais sustentável, ou seja, com impactos mais 

positivos no ambiente (FAO, 2004).      

  A certificação é o método mais indicado para comprovar a garantia de 

qualidade do produto, sendo esta a característica mais importante porque o 

diferencia no mercado. Através do cumprimento de normas específicas, os 

agricultores podem obter o selo de certificação, o que informa a situação do produto, 

ou seja, como foi produzido e o seu estado atual. Portanto, para realização da 

certificação são exigidos os registros do caderno de campo e os mecanismos de 

rastreabilidade.  As referências de qualidade é o que distingue o produto, 

tomando-se como base da qualidade do produto a normatização técnica (FAO, 

2004).  

 Em alguns países da América Latina, as leis nacionais para produção agrícola 

já sofreram alteração, como consequência do grande incentivo/exigência do 

mercado para adoção das BPA’s, como é o caso do Chile, Argentina e Uruguai 

(FAO, 2004).  

 Sempre que exista uma norma, se pode certificar um produto, o que significa 

que o produto está de acordo com as normas da entidade acreditada, ou seja, o 
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consumidor estará ciente que adquiriu uma mercadoria produzida de acordo com 

normas e filosofia da empresa certificadora (FAO, 2004).  

A rastreabilidade e os biossensores são os instrumentos que mais têm-se 

destacado na adoção do processo da BPA. O uso da informática e da biotecnologia 

acompanha o dinamismo da produção, facilitando o seu processo e fornecendo 

informações de modo mais simples e com custos acessíveis, como, por exemplo, o 

uso de código de barra, o manejo digital da informação etc. (POISOT; SPEEDY; 

KUENEMAN, 2004).  

A foto seguinte (Figura 11) tomada na cidade de Sevilha, na Espanha, mostra 

mangas sendo comercializadas em um supermercado popular. A rastreabilidade do 

produto identificado na caixa contém informações como a variedade exposta, a 

quantidade do produto, o peso líquido, a classe, o nome da empresa, os 

empacotadores e exportadores, o lote e o projeto de irrigação, cidade e estado 

pertencente, o código postal, telefone e fax, CNPj, site e email da empresa 

produtora.      

A rastreabilidade implica na utilização de cadernos de campo e de pós-

colheita para o registro de dados sobre o manejo da fruta. Os mesmos devem ser 

sempre atualizados e cada processo no campo, da produção até a colheita, do 

transporte do campo até o empacotamento, da recepção até a expedição do pallet50 

devem ser devidamente registrados. E ainda é recomendado inserir nas caixas 

códigos de barras e etiquetas coloridas para identificar as parcelas da propriedade 

onde a fruta foi colhida.    

A capacitação da população rural é uma ferramenta necessária para 

implantação das BPA’s. Ela pode ser efetuada numa perspectiva local ou até 

nacional. A capacitação é um instrumento de permanente evolução da empresa, 

como também do pessoal ocupado. Nessa perspectiva, é também alvo das BPA’s a 

educação das gerações futuras para utilização dessas práticas, trabalhando-se 

temas como o meio ambiente, a alimentação sadia, uma nova cultura de produção 

agropecuária com profundo sentido ético. Além da própria BPA’s, devem ser 

discutidos os diversos sistemas de produção adaptados aos diferentes marcos 

                                                            
50 São de grandes suportes para manter unidas em grandes unidades as caixas das frutas.  
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agroecológicos, em busca de uma produção mais limpa, saudável e sustentável 

(FAO, 2004).       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Figura 11.  Caixa de manga localizada em supermercado em Sevilha, Espanha.  
       Foto de Guilherme Araújo, janeiro, 2009.   
  

3.3 Produção Integrada de Frutas e sua Implantação no Vale do São Francisco  
 
 Na década de 1970 já eram freqüentes, no mundo, as discussões sobre a 

racionalidade no processo de produção agrícola. As principais conferências 

ambientais da década foram as maiores motivadoras da discussão e visavam o 

alinhamento das fases do processo produtivo com os princípios da sustentabilidade. 

Com isso, buscava-se o equilíbrio no uso dos agrotóxicos, visava-se o manejo 

integrado, a proteção das plantas contra as pragas e a utilização dos fatores 

fundamentais para obtenção de produtos de alta qualidade, todos estes elementos 

devendo fundir-se de modo a suprir as necessidades da adoção do sistema 

agroecológico (ADRIGUETO; KOSOSKI, 2007).   

 Os países europeus são os precursores da produção integrada (PI). O 

sistema surgiu como resultado do debate sobre a harmonização das práticas de 

produção com a sustentabilidade. De acordo com Gomes (2006), a PI começou na 
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Alemanha, Suíça e Espanha, na década de 1950, tendo em vista a implantação de 

um novo sistema que reduzisse os custos, no lugar das práticas convencionais, que 

são mais dispendiosas. A PI deveria contribuir no processo produtivo, de modo que 

melhorasse a qualidade do produto, além de minimizar os impactos no meio 

ambiente.  

 No entanto, o conceito de produção integrada foi elaborado somente no 

princípio da década de 1970 pela Organização Internacional para a Luta Biológica e 

Integrada (OILB). Depois das discussões sobre as relações existentes entre o 

manejo da cultura de fruteiras e a proteção integrada das plantas, ocorridas em 

1976, na Suíça, tornou-se mais evidente a necessidade da implantação desse 

sistema. Como as frutas tiveram uma significativa relevância nas análises, devido a 

sua alta comercialização, criou-se a Produção Integrada de Frutas (PIF), sendo, 

portanto, um sistema específico para este tipo de cultivo (ADRIGUETO; KOSOSKI, 

2007).  

 Somente em 1993 a OILB publicou as normas técnicas da Produção 

Integrada, mesmo já se discutindo os conceitos décadas antes (GOMES, 2006). 

Diante da necessidade de tornar o padrão da fruticultura brasileira de alto nível, com 

reais condições de competição no mercado internacional, o governo brasileiro 

implantou o Programa de Desenvolvimento da Fruticultura (PROFRUTA) viabilizado 

pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), objetivando voltar 

as bases da produção para o sistema integrado, promover a sustentabilidade do 

processo, incluindo expansão da produção e, em consequência disso, emprego e 

renda (ADRIGUETO; KOSOSKI, 2007).   

A Produção Integrada de Frutas (PIF) foi adotada na América do Sul 

primeiramente pela Argentina, Uruguai e Chile, em 1997 (ADRIGUETO; KOSOSKI, 

2007). No Brasil, a produção integrada começou a ser desenvolvida pela a Embrapa 

Uva e Vinho. Em seguida, com participação de pesquisadores e assistência técnica 

pública e privada, foi implementado o projeto na produção de maçã, que foi a 

primeira fruta a ter o sistema validado em escala comercial. No ano de 1998, foi 

publicado um documento com normas técnicas sobre a Produção Integrada de 

Maçãs no Brasil, as quais estavam pautadas no padrão europeu (SANHUEZA, s.d). 
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Segundo Sciencia (2010) a PIF é uma inovação no sistema de gestão de 

produção relacionada com a difusão de modernas ferramentas de gerenciamento. 

Tal sistema está baseado nas normas da ISO51 14000, e possibilita o 

acompanhamento da cadeia produtiva e do pós-colheita que se enquadra na série 

ISO 9001. Sendo assim, o processo produtivo é acompanhado de modo a atender 

às exigências de qualidade do consumidor internacional.  

A PI é concebida de forma holística, apoiada em quatro pilares de 

sustentação que são: organização da base produtiva, sustentabilidade do sistema, 

monitoramento dos processos e informação (banco dados) (Figura 12). O processo 

passa pela estruturação da visão sistêmica envolvendo, inicialmente, o manejo das 

pragas e ampliando-se para integração dos outros processos em toda cadeia 

produtiva (SANHUEZA, s.d). 

 

Figura 12. Visão Holística. Estruturação da PIF   
                                    Manejo integrado de pragas                                    

      Monitoramento do sistema                                Organização 

 
 
                Monitoramento ambiental                                                         Manejo integrado de nutrientes                                         
 
Manejo integ. colheita e pós-colheita                                                       Manejo integrado solo e água                                            
 

Informação (Banco de dados)                                Sustentabilidade 

                                                   Manejo integrado de cultura 

Fonte: ADRIGUETO; KOSOSKI, 2005. Esquema adaptado. 
  

A logomarca PIF Brasil foi oficializada em 2002 pelo MAPA, como também as 

Normas Técnicas Específicas (NTE) que servem de referencial para adequação das 

propriedades candidatas ao sistema. As normas estão subdivididas em diferentes 

áreas: capacitação, organização de produtores, recursos naturais, materiais 

propagativos, etc. A realidade de cada cultura também é levada em consideração, 
                                                            
51 A sigla significa International Organization for Standartization, ou seja, Organização Internacional de 

Padronização. Tem a função de normatizar produtos em prol da constante melhoria de sua qualidade.  

PIF
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incluindo o estabelecimento de proibições, permissões e restrições no cultivo 

específico (SANHUEZA et al., 2009). 

O selo da PIF promove ao máximo a transparência do processo de produção, 

propiciando ao consumidor saber a procedência do produto, os métodos adotados 

no cultivo, os insumos utilizados, entre outros procedimentos. A rastreabilidade do 

produto é o mecanismo que mais desperta interesse nesse processo, visto que, 

através de uma numeração específica apresentada na embalagem, o importador 

tem o conhecimento do local de origem, dia da colheita, técnico responsável etc. 

Nesse sentido, o processo torna-se mais confiável para o importador, transmitindo o 

mesmo sentimento ao consumidor (SANHUEZA et al., 2009). 

 A Produção Integrada faz parte de um sistema composto por práticas 

agronômicas selecionadas e compatíveis com a região onde será aplicada. O 

conjunto dessas utilizações garante que a produção foi realizada sob as bases da 

sustentabilidade, além de conferir boa qualidade do produto (EMBRAPA 

SEMIÁRIDO, s.d).  

 O modelo utilizado para elaboração da PIF foi adotado pelo MAPA como 

referência para instituir o Sistema Agropecuário de Produção Integrada (SAPI). A 

função do SAPI é a criação de Normas Reguladoras da Produção Integrada no 

Brasil, com bases na aplicação de Normas de Controle e Certificação de Terceiro 

Porte (ISO 65) no estabelecimento dos Regulamentos da Produção Integrada, 

tornando-os padronizados em todo Brasil (ADRIGUETO et al., 2009).  

 O SAPI tem o objetivo de apoiar os segmentos produtivos do país, de modo 

que estes possam elevar o padrão de qualidade do produto e torná-lo capaz de 

competir no mercado. Sua concepção apoia-se na base da gestão pública e privada 

com vistas à adoção de Boas Práticas Agrícolas, de fabricação, e de higiene, na 

construção, elaboração e desenvolvimento de Normas Técnicas adotadas entre 

pesquisadores, agentes do ensino, órgãos das diversas instâncias, extensão rural, 

assistência técnica, empresários, produtores, associações, cooperativas e 

agroindústrias que, numa decisão colegiada, definem os rumos do sistema 

(ADRIGUETO et al., 2009).    
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 O Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial 

(Inmetro) é o órgão regulador da PIF no Brasil, que teve seu marco legal 

regulamentado pela Instrução Normativa Nº 20, de 20 setembro de 2001, contendo 

as Diretrizes Gerais e Normas Técnicas Gerais.  O cadastramento dos interessados 

é imprescindível, devendo ser realizado por livre adesão ao Cadastro Nacional de 

Produtores e das Empacotadoras (CNPE), destacando a necessidade de 

identificação da origem do produto e de utilização de instrumentos de monitoramento 

dos procedimentos e rastreabilidade dos processos adotados na cadeia produtiva.      

 Produtos como maçã, uva de mesa, manga, mamão, caju, melão, pêssego, 

citros, coco, banana, figo, maracujá, caqui, morango e goiaba já possuem Normas 

Técnicas Específicas produzidas pelo MAPA e publicadas no Diário Oficial da União.  

 As Normas Técnicas Específicas (NTE) da PIF são divididas em áreas 

temáticas, no total de 15, tanto para a uva como para a manga. Estas contêm uma 

série de determinações classificadas em obrigatórias, recomendadas, proibidas e 

permitidas com restrição. As normas diferem para cada cultivo, sendo observada a 

especificidade de cada cultura. As áreas temáticas são divididas em capacitação, 

organização de produtores, recursos naturais, material propagativo, implantação de 

pomares, nutrição de plantas, manejo do solo, irrigação, manejo da aérea, proteção 

integrada da planta, colheita e pós-colheita, análise de resíduos, processos de 

empacotamento, sistema de rastreabilidade e cadernos de campo e de pós-colheita. 

 Para as culturas de manga ou uva as normas se assemelham nos pontos 

universais. Por exemplo, os subitens da área temática 1 da Instrução 

Normativa/SARC Nº11 (BRASIL, 2003) correspondente à Capacitação, envolvem 

práticas agrícolas, organização dos produtores, comercialização, processos de 

empacotamento e segurança alimentar, segurança no trabalho e educação 

ambiental. Nessa área, não há nenhuma proibição ou restrição. As obrigações são 

todas voltadas para a capacitação técnica dos produtores nos procedimentos que 

envolvem processo produtivo, tais como: manejo adequado dos pomares/parreiras 

conduzidos pelo sistema da PI; operação, verificação regulagem de equipamentos e 

maquinas que aplicam os defensivos agrícolas; irrigação, entre outros.  
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No subitem relacionado à educação ambiental, é obrigatória a capacitação 

técnica em conservação e manejo do solo, água, reciclagem de embalagem e 

proteção ambiental, em ambas as culturas e, somente na uva, há uma 

recomendação, que o produtor seja capacitado tecnicamente no monitoramento da 

contaminação química e microbiológica da água e do ambiente (BRASIL, 2003).  

 Na área temática 3, relacionada com os recursos naturais, há algumas 

proibições, para ambas as culturas. A área está subdividida em planejamento 

ambiental e processo de monitoramento ambiental. Sobre o planejamento ambiental, 

o citado instrumento normativo estipula como: A) Obrigatória a organização do 

sistema produtivo, sempre com a realização de estudos de avaliação ambiental, 

respeitando as especificidades de cada região, bem como as funções ecológicas 

com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, tendo em vista a 

execução, o controle e a avaliação de planos dirigidos à prevenção e/ou correção de 

problemas ambientais; B) proibida a aplicação de agroquímicos em áreas de 

preservação ambiental com vegetação natural. As recomendações estão mais 

voltadas para o controle da água para irrigação e pulverização. Prevê a realização 

de inventário em programa de valorização da fauna e da flora auxiliar. Recomenda 

também o monitoramento da fertilidade solo bem como dos aspectos físicos 

químicos e biológicos (BRASIL, 2003).   

O item 10 trata da proteção integrada da planta, onde são apresentadas 

normas para o controle de pragas e uso de agrotóxicos. Sobre o controle das 

pragas, a norma prevê a utilização de técnicas preconizadas no Manejo Integrado de 

Pragas (MIP), priorizando o uso de métodos naturais. Recomenda a avaliação 

regular da incidência de pragas, a instalação da infraestrutura necessária ao 

monitoramento das condições agroclimáticas e proíbe a participação, na produção, 

de pessoas sem capacitação (BRASIL, 2003).  

Em relação aos agrotóxicos deve-se usar somente produtos registrados 

conforme a legislação vigente, a elaboração de tabela de uso por praga, tendo em 

vista os riscos à saúde humana, como também a resistência dos insetos ao 

componente químico no produto; utilização de sistemas de amostragem e 

diagnósticos para tomada de decisões; a alternância do princípio ativo no controle 

de pragas, para evitar resistência. No entanto, os agroquímicos só poderão ser 
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utilizados quando justificados mediante a ameaça de epidemias, e deverão ser 

prescritos por receituário agronômico (BRASIL, 2003).  

    Os equipamentos utilizados devem ser semestralmente verificados e 

regulados. Os procedimentos devem seguir as indicações dos fabricantes, sem 

exceção, devendo ser aplicados unicamente nas áreas de risco, sendo proibida a 

aplicação quando em presença de crianças. Todo o material deve ser armazenado 

em local adequado, com registro de estoque. As embalagens devem passar pela 

tríplice lavagem52. As mais rígidas devem ser perfuradas, e de modo algum, serem 

reutilizadas. Devem sempre ser encaminhadas para uma central de recebimento. 

Além de observados esses critérios, todos os trabalhadores devem utilizar o 

Equipamento de Proteção Individual (EPI).   

 A área temática 14 trata dos sistemas de rastreabilidade e dos cadernos de 

campo e de pós-colheita. Esta é uma seção de grande interesse para os 

importadores. Os técnicos do VSF consideram essa área muito importante para a 

transparência do processo produtivo, além de ser a grande novidade em todo o 

sistema. Essa metodologia permite ao auditor, que realizará o mínimo de uma visita 

anual, conhecer todos os passos utilizados na produção, quando realizada a 

auditoria e, assim, decidir a continuação do contrato com a certificadora ou a 

rescisão do mesmo.  

 No supermercado, a rastreabilidade dá maior segurança aos consumidores 

diretos, que mesmo não tendo acesso às informações dos cadernos de campo, 

poderão, no mínimo, conhecer a origem do produto através das informações na 

embalagem, tendo conhecimento até do lote onde a fruta foi colhida, conforme 

mencionado no item 3.2.  

 A PIF entra no Vale do São Francisco em 1999 por meio de uma parceria 

entre Embrapa Semi-Árido, Embrapa Meio Ambiente, Associação dos Produtores e 

Exportadores de Hortigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco (Valexport), 

Distrito de Irrigação Senador Nilo Coelho (DISNC), entre outras instituições 

brasileiras e internacionais, que realizaram o diagnóstico ambiental da área. Esse 

diagnóstico foi o ponto de partida para a implantação do Sistema de 

                                                            
52 Ou seja, lavar três vezes as embalagens.  
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Acompanhamento da Produção Integrada de Uvas Finas de Mesa (EMBRAPA 

SEMIÁRIDO, s.d). 

 A proposta foi difundida e incentivada, na região, com o objetivo de certificar 

os produtores da localidade com um selo de qualidade nacional tanto para o 

mercado interno como para o externo. Realizaram-se esforços para inserção de 

pequenos produtores no processo visto que, para os médios e grandes proprietários, 

é mais fácil a certificação, uma vez que estes já dispõem de recursos suficientes 

para tanto. Em 2002, a PIF Brasil forneceu os primeiros certificados para os 

produtores do VSF sendo todos estes de pequeno porte.        

 No entanto, o interesse no selo brasileiro foi menor que nos selos 

estrangeiros como o EUREP GAP (atual Global GAP), em virtude de o selo da PIF 

Brasil não ser reconhecido no mercado internacional e o mercado interno não fazer 

exigências quanto à certificação de qualidade. Sendo assim, os agricultores 

entendem que certificar-se em PIF Brasil representa um custo maior que os 

benefícios.   

 De acordo com os técnicos e pesquisadores do VFS, as normas da PIF Brasil 

englobam mais critérios de Boas Práticas Agrícolas que os selos estrangeiros, além 

de fornecerem aos produtores os passos para o preenchimento dos cadernos de 

campo e a metodologia para comprovação do uso racional de agrotóxicos, entre 

outras exigências contidas nos protocolos. Por ser o selo nacional mais criterioso e 

não ser exigido nos mercados, os produtores têm-se desinteressado pelo programa, 

não renovando o contrato. No entanto, caso houvesse maior investimento do 

Estado, o selo nacional seria mais usado, beneficiando os produtores e os 

consumidores.  

 Algumas medidas foram estabelecidas para tornar a marca brasileira 

conhecida nos mercados interno e externo. Criou-se para o mercado nacional a 

marca Selecta Brasil, que assegura que a fruta foi produzida de acordo com os 

padrões da PIF, garantido a segurança alimentar do consumidor. No entanto, o 

mercado não respondeu positivamente à marca. Com isso, a Selecta Brasil não 

conseguiu avançar e atingir outros mercados.  
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Outra tentativa foi o processo de Benchmarking53 viabilizado pela Global GAP. 

Este processo é a harmonização entre os critérios da Global e os da PIF, ou seja, 

tem a equivalência aos padrões dos protocolos de ambas as empresas. Com isso, 

os produtores certificados em PIF também poderão exportar para os mercados mais 

conhecidos. Porém, a implantação do processo não ocorreu. Segundo 

pesquisadores da Embrapa Semi-Árido, não houve apoio por parte do Ministério de 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) para que o selo brasileiro continuasse 

em expansão. Por esse motivo, foi abandonado o projeto do Benchmarking da 

Global GAP. 

  Com isso a PIF continua sendo um selo oneroso aos produtores, em virtude 

da não exigência no mercado nacional e da falta de reconhecimento no 

internacional. Atualmente, o interesse dos produtores exportadores é somente 

certificar-se nos protocolos estrangeiros, principalmente o Global GAP e o Tesco, os 

principais na Europa.       

 O Sebrae também criou uma medida para incentivar a certificação, doando 

50% do valor de adesão, a ser pago para certificação nos protocolos da Produção 

Integrada de Frutas e Global GAP. Para certificação na Tesco, o Sebrae também 

apóia o produtor  doando 50% do valor da adesão. Na certificação da Fairtrade54 

estão sendo realizadas negociações para também beneficiar os produtores alvo 

desse selo.   

 3.4 Protocolos de Organismos Privados Estrangeiros no Vale do São 
Francisco  

 
 A discussão no Vale do São Francisco sobre certificações agrícolas voltadas 

para garantia da qualidade da produção, começou nos fins dos anos 1990 com o 

incentivo estatal dado aos produtores para adoção das práticas do Manejo Integrado 

de Pragas (MIP)55. Mais tarde, com a consolidação do selo nacional, incentivou-se a 

                                                            
53 A Global GAP se mantém disponível para realização do Benchmarking com qualquer organismo que queira 

certificar empreendimentos agrícolas em parceria com a organização. A harmonização com a PIF Brasil traria 
resultados positivos para os agricultores que necessitariam somente do selo nacional para exportar, e para a 
própria PIF Brasil que se tornaria mais valorizada.    

54 Este selo está voltado para os pequenos produtores ou cooperativas de pequenos produtores. Tem o objetivo 
de apoiar o comércio justo para estes. Sua exigência é que os produtores tenham área de, no máximo, 4 
hectares. No entanto, no VSF são poucos produtores com essa área, a maioria possui o mínimo de 6 hectares.     

55 Esse programa procura, através de métodos naturais, controlar as pragas e preservar a cultura. Dessa forma, 
utiliza-se de um método integrado de todas as técnicas de combate que estejam disponíveis. A filosofia é 



105 

 

certificação no protocolo da PIF. Na mesma época, entraram na região os protocolos 

estrangeiros para os agricultores que possuíam relação comercial com o exterior.  

 No início, os produtores olhavam com desconfiança para os protocolos 

devido às exigências que implicam em gastos na transformação do 

empreendimento. Os primeiros certificados no protocolo da PIF, na região, foram 

pequenos produtores. Em 2002 e em 2005, já havia cerca de 80 pequenos 

produtores certificados pelo selo da PIF e da EUREP GAP, atual Global GAP. De 

acordo com uma entrevista realizada na Plantec em Petrolina, os pequenos 

produtores se certificaram em PIF primeiro que os grandes. 

 Em 2004, por meio de uma parceria com o Sebrae, aumentaram os estímulos 

para as certificações. A aquisição do protocolo da EUREP GAP era feita em 

conjunto com a PIF56. Os dois certificados sairiam pelo mesmo valor, no qual se 

incluía uma contribuição de 50% do valor de adesão que o Sebrae doava.  Isso 

estimulou muitos produtores a investir na certificação de seus estabelecimentos.  

 
3.4.1 Global GAP  
 

A Global GAP é uma organização privada localizada na Alemanha e com 

atuação em mais de oitenta (80) países em todos os continentes. Tem o objetivo de 

estabelecer normas para certificação voluntária, em BPA, de produtos agrícolas ao 

redor do mundo. Sua meta é criar uma norma de BPA, incluindo diferentes 

requerimentos, para que diferentes produtos alcancem todos os países (GLOBAL 

GAP, s.d). 

A empresa começou em 1997, com o nome de EUREP GAP, a partir da 

iniciativa dos membros pertencentes ao Euro-Retailer Produce Working Group 

(EUREP). Os retalhistas da Grã-Bretanha e da Europa continental, em reação ao 

crescente interesse dos consumidores em segurança alimentar, proteção ambiental 

                                                                                                                                                                                          
manter a população do organismo, sem causar dano econômico, baseando-se nos parâmetros sociológicos, 
ecológicos e econômicos.   

56 Essa exigência era do lado brasileiro. A EUREP GAP não estabelecia como pré-condição para certificar-se no 
seu protocolo a certificação na PIF. Essa medida foi adotada primeiramente para divulgar o selo nacional e 
incentivar o seu uso.  
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e normas do trabalho, reuniram suas normas em uma só que, em diversas 

situações, possuíam grandes diferenças (GLOBAL GAP, s.d).  

A harmonização das normas dos grupos de retalhistas europeus também 

privilegiou os produtores, visto que aqueles que tinham contrato com mais de um 

retalhista precisavam realizar mais de uma auditoria anual, baseada em critérios 

diferentes, o que aumentava em grande proporção os gastos da empresa para se 

preparar em para cada auditoria. 

No entanto, com a unificação das normas, os produtores só precisam de uma 

auditoria por ano. Grupos de retalhistas de fora da Europa aderiram ao padrão da 

EUREP GAP, fazendo com que a empresa, em uma conferência mundial realizada 

em 2007, mudasse seu nome para Global GAP (GLOBAL GAP, s.d).           

As normas da Global GAP objetivam assegurar aos consumidores que a 

produção alimentar seja realizada por métodos sustentáveis, com a redução dos 

impactos ambientais, como também a minimização do uso dos insumos químicos e o 

cumprimento adequado das responsabilidades com os trabalhadores. O certificado 

da empresa abrange todas as etapas da produção, os insumos utilizados e as 

condições do ambiente de trabalho também são avaliados até momento que o 

produto deixa a empresa (GLOBAL GAP, s.d). 

O selo da Global GAP é fornecido depois de auditorias realizadas nas 

fazendas por organismos certificadores. Mais de 100 empresas certificadoras em 

todo o mundo estão cadastradas na sede e são as responsáveis pelo fornecimento 

do selo da organização. Em Petrolina, a Santec, representante da Primus Labs, é a 

certificadora responsável pelo protocolo da Global GAP.  

No começo da década de 2000, a EUREP GAP passou atuar na região do 

VSF certificando fazendas que apresentavam concordância com o protocolo da 

organização. Um significativo número de produtores não apresentavam as 

condições exigidas nos protocolos. Com isso, enfrentavam dificuldades para serem 

acreditados pela EUREP GAP, visto que poucos estavam preparados para aderir, de 

imediato, às mudanças exigidas pelo protocolo. Por isso, nos primeiros anos, o 

processo de certificação ocorreu de modo mais lento.  
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 Certificar-se no selo da EUREP GAP tornou-se uma obrigação para os 

agricultores exportadores, não por exigências da legislação nacional, mas sim, 

devido às leis de mercado que se tornaram mais severas diante da problemática da 

segurança alimentar e do crescente movimento ecológico. Para se inserirem no 

sistema e alcançarem os melhores mercados, os produtos deviam contemplar as 

exigências dos consumidores. Nesse sentido, os selos de certificação não conferem 

qualquer tipo de valor agregado aos produtores, mas são encarados pelos técnicos 

e produtores como uma evolução no processo de produção, visando o fornecimento 

de produtos agrícolas seguros em termos alimentares e sustentáveis no que tange à 

proteção ambiental, à rentabilidade econômica e ao respeito ao pessoal ocupado. 

No entanto, existem produtores que entendem o processo de certificação apenas 

como um gasto desnecessário, não identificando os benefícios do mesmo.       

 As portas das principais redes de supermercados da Europa seriam fechadas 

caso as fazendas não garantissem que seu método de produção era seguro, livre do 

excesso de agrotóxicos, respeitando os limites do meio ambiente, além de assegurar 

um ambiente de trabalho adequado para todos os trabalhadores. Esta garantia só é 

conquistada através do selo de certificação em determinado protocolo.  

A Global GAP é uma instituição de importante reconhecimento no mundo, 

principalmente na Europa. Possui um protocolo específico para produção de 

diversos gêneros alimentícios, inclusive a manga e a uva. A empresa está, desde 

inicio da década de 2000, certificando fazendas produtoras de manga e uva do VSF 

e abrindo as portas do mercado externo para os agricultores da região.  

As suas normas são documentos onde estão especificados o Regulamento 

Geral, os Pontos de Controle e Critérios de Cumprimento (PCCC) contidos no 

Checklist57, utilizada no momento da auditória (GLOBAL GAP, s.d). Estão separadas 

em três categorias: maiores, menores e recomendadas. As maiores devem ser 

cumpridas em 100%, as menores em até 95%, e as recomendadas não têm 

exigência de cumprimento. As normas, em geral, são as mesmas do protocolo da 

PIF, no entanto, para alguns produtores e técnicos, os critérios da PIF são mais 

                                                            
57 Contém os Pontos de Controle de Critérios de Cumprimento (PCCC), que em outras palavras, são as 

exigências que devem ser atendidas e comprovadas durante a auditoria. O Checklist é usado pelo Organismo 
Certificador para fazer as inspeções das fazendas.    
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exigentes. Outros afirmam serem tais critérios mais completos, pois abarcam as 

especificidades necessárias para produzir em equilíbrio da produção com o meio 

ambiente local.  

 Quando a PIF iniciou no VSF trouxe o modelo de preenchimento dos 

cadernos de campo, entre outras informações detalhadas sobre o manejo de 

culturas, enquanto que EUREP GAP apenas solicitava o cumprimento de suas 

normas, deixando a metodologia para comprovação a critério do produtor.  

No inicio, muitos produtores encontraram dificuldades para se certificarem na 

EUREP GAP principalmente por não terem conhecimento dos PCCC e nem 

saberem como comprovar seu cumprimento. Diante disto, passaram a utilizar o 

mesmo modelo indicado pela PIF.      

A Global GAP possui um Grupo de Trabalho de Técnicos Nacionais (GTTN) 

através do qual recebe apoio de especialistas qualificados oriundos de diversas 

partes do globo. Utiliza o conhecimento gerado pelo Grupo também para oferecer, 

de forma mais sistemática, serviços que supram as necessidades dos produtores 

(GLOBAL GAP, s.d). Em países da América do Sul como a Argentina, Uruguai, 

Colômbia, Chile e Brasil estão representantes do Grupo, inclusive um dos 

representantes brasileiros está sediado em Petrolina.  

A Global GAP possui também um Comitê dos Organismos de Certificação 

(COC), que funciona sob a supervisão do secretariado da empresa. Esse comitê tem 

a função de discutir os assuntos relacionados à implementação da Global GAP e 

avaliar respostas de sua atuação no campo, bem como representar cada Organismo 

Certificador e, assim, elaborar propostas de mudança nas normas da empresas 

(GLOBAL GAP, s.d).    

Mais de 100 empreendimentos produtores e/ou fornecedores em todo mundo 

estão cadastrados na Global GAP. Estes têm em comum o objetivo homogeneizar, 

em todo o Planeta, os critérios de Boas Práticas Agrícolas elaborados pela empresa 

(GLOBAL GAP, s.d).     

Os membros retalhistas somam mais de trinta (30), estando entre eles, 

grandes supermercados europeus como o Grupo Aldi, Edeka, Carrefour, Lidl, Tesco, 
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Eroski etc. Esses grupos comerciais utilizam a marca da Global GAP para assegurar 

aos consumidores a segura procedência dos produtos vendidos nos supermercados. 

Os membros da Global GAP podem participar do processo de tomada de decisão da 

empresa, possuindo poder de voto na aprovação de processos e contribuindo na 

fixação das normas (GLOBAL GAP, s.d).     

Atualmente, o protocolo da Global GAP é o de maior representação em 

Petrolina por dar acesso da produção local a diversas redes retalhistas na Europa, 

Estados Unidos e Japão, que são os principais compradores do VSF. Até mesmo 

grupos no Brasil, como a rede de supermercados Pão de Açúcar, estão exigindo o 

selo da Global, o que aumenta a necessidade dos produtores se adequarem ao 

padrão dos protocolos, caso contrário, perderão espaço dentro do próprio país 

(GLOBAL GAP, s.d).    

 

3.4.2 Tesco Natures Choice – TNC 
 

A Tesco é uma das maiores cadeias de supermercados da Europa. Com sede 

na Inglaterra, funciona desde 1919. Possui mais de 2.115 lojas no Reino Unido onde 

comercializa, semanalmente, para mais de 15 milhões de clientes, os mais variados 

serviços e produtos entre eletrônicos, moda (roupas em geral), seguro de imóveis, 

música em DVD e CD, mantimentos em geral, livros, bebidas, alimentos, entre 

outros (TESCO, 2006).     

 O supermercado possui outras 1.613 lojas espalhadas em quatorze (14) 

países dentro e fora da Europa, como nos Estados Unidos, Turquia, China, 

Tailândia, Malásia, Japão, Coréia do Sul, República Tcheca, Polônia, Eslováquia, 

Hungria e Irlanda. A empresa adota como filosofia de funcionamento a busca da 

sustentabilidade, em nome da qual procura patrocinar escolas, apoiar os pequenos 

produtores locais para entrarem no mercado, investir em idéias sustentáveis, como o 

biocombustível, exigir dos seus fornecedores como pré-requisito para adquirir os 

produtos que utilizem métodos de produção que respeitem o meio ambiente ou 

adotem critérios neste sentido (TESCO, 2006).       
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 A Tesco possui programas para aquisição dos produtos, que refletem alguns 

dos princípios da sustentabilidade. Esses programas funcionam como normas 

específicas para determinadas mercadorias. Todos eles estão voltados para a 

valorização da qualidade do produto e a manutenção da qualidade do meio 

ambiente como, por exemplo, a Food Animal Initiative (FAI) que está voltada para 

todos os produtos de origem animal. Através desse programa, a empresa incentiva o 

produtor a fornecer aos animais boa qualidade de vida bem como bons alimentos, o 

que irá automaticamente resultar na redução dos impactos ambientais, além de 

tornar a atividade economicamente rentável (TESCO, 2006).      

A Tesco Natures Choice (TNC) é outro exemplo de programa da cadeia 

retalhista Tesco que visa a boa condição do produto. Trata-se de um padrão de 

qualidade exigido, especificamente, dos produtores de frutas, vegetais e saladas, 

que devem provar que cumprem os critérios da TNC. A rede de supermercados quer 

garantir a seus consumidores que estes alimentos de origem vegetal foram 

produzidos de acordo com as normas das Boas Práticas Agrícolas, produzindo com 

responsabilidade ambiental, saúde adequada e bem-estar dos trabalhadores 

(TESCO, 2006).       

Introduzido em 1991, esse programa da TNC tinha o objetivo de controlar o 

uso de produtos químicos aplicados pelos agricultores e desenvolver padrões de 

produção ambientalmente sustentáveis. Os padrões são aplicados em todo mundo e 

em todos os aspectos da prática agrícola na fazenda, promovendo, assim, a BPA 

(TESCO, 2006).     

  A empresa possui um Comitê Técnico Consultivo58 criado para garantir a 

independência da TNC e a sua constante atualização. Fazem parte do comitê 

técnico da Tesco, como os próprios diretores, os especialistas independentes, 

membros da equipe de registro, produtores, entre outros (TESCO, 2006).        

Os produtores passam, anualmente, por uma auditoria realizada por um 

organismo certificador, a CMi, contratada pela empresa retalhista, que é responsável 

pela verificação do cumprimento do padrão exigido pela empresa. Uma vez 

                                                            
58 Technical Advisory Committee   
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aprovados, os produtores recebem um certificado internacional de garantia do 

produto (TESCO, 2006).       

A TNC adota uma hierarquia na outorga do certificado que compreende os 

selos ouro, prata e bronze, que devem ser conquistados em escala crescente para 

que o empreendimento agrícola mantenha convênio com a rede retalhista. Os selos 

representam a excelência do produto, e caso o produtor não consiga subir no status, 

perderá o convênio com a Tesco. A TNC afirma que o objetivo disto é incentivar os 

produtores na continuação do seu crescimento, bem como no constante 

melhoramento da qualidade do produto, de modo a ascender ao padrão ouro, se 

juntando ao grupo da elite mundial dos produtores Tesco (TESCO, 2006).      

Os critérios para entrar no padrão de qualidade da TNC são divididos em 

algumas seções. Um dos critérios é o uso racional dos insumos como fertilizantes, 

herbicidas, fungicidas etc., para reduzir os riscos de impactos ambientais e garantir o 

controle do seu uso. Anualmente, por meio da AUDAX, um organismo independente, 

ocorre a (re)avaliação dos agricultores e, somente os produtores certificados em 

condição mínina de risco de impacto ambiental e à saúde humana, estão 

autorizados para utilizar os produtos (TESCO, 2006).            

 Outro critério envolve a preservação das comunidades ecológicas, como os 

animais que pertencem ao nicho da localidade, a conservação da paisagem natural, 

evitando, desse modo, o uso de produtos químicos para controle de pragas e sim os 

próprios recursos naturais, como insetos benéficos. Esse critério também objetiva a 

criação de um plano de conservação da área, localizando os pontos de preservação.      

A poluição também é um tema específico observado pela TNC que 

recomenda a identificação e redução do uso dos principais componentes com 

potencial de impacto ambiental. A conservação da energia, o reuso de produtos e a 

reciclagem são também práticas incentivadas no sentido de reduzir o uso dos 

recursos naturais para controlar e prevenir impactos ambientais desnecessários 

(TESCO, 2006).      

As condições de segurança da saúde humana também são avaliadas no 

programa. Nesse sentido, é exigido que todos os trabalhadores sejam capacitados 

na função que exercem, para que todos os riscos de acidente de trabalho ou má 
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realização das atividades sejam reduzidos. Isso repercutirá não apenas no ambiente 

de trabalho, como nas áreas do entorno.     

De acordo com produtores e técnicos do VSF, a TNC possui o protocolo mais 

exigente59 que atua na região. Para os produtores terem acesso ao selo da Tesco é 

necessária uma série de mudanças na estrutura do empreendimento agrícola, nos 

hábitos dos trabalhadores e na contratação de pessoal específico para determinada 

função. Dentre as exigências do protocolo, algumas são consideradas pelos 

produtores e técnicos do VSF como excessivas e intransigentes. Quando há 

alterações nas normas, os produtores precisam aderir de imediato, sem primeiro 

passar por uma fase de preparação e adaptação.  

Um exemplo de que alguns produtores consideram intransigência é o fato de, 

nos Estados Unidos, ser permitido embalar a fruta no campo60. Já no Brasil é exigido 

como obrigatório o empacotamento no packing house, o que poderia ser um custo a 

menos, já que a construção desse espaço em alguns casos custa mais de 1 milhão 

de reais.       

 

3.4.3 Fairtrade - Comércio Justo 

O selo da Fairtrade - Comércio Justo é gerenciado pela Fairtrade Labelling 

Organizations International (FLO). Localizada na Alemanha, é uma associação sem 

fins lucrativos que agrega vinte e quatro (24) membros que funcionam como 

organizações. Seu objetivo é criar e/ou revisar os critérios que os produtores devem 

atender, além de acompanhar os termos de comércio que os exportadores, 

importadores e revendedores devem respeitar (FAIRTRADE, s.d).        

O objetivo desse selo é certificar somente pequenos agricultores para 

fornecer a esse grupo a chance de se inserir no mercado com igual oportunidade de 

competição. A marca da Fairtrade estampada no produto indica ao consumidor a 

origem do mesmo, assegurando aos clientes uma compra consciente de que a 

                                                            
59 Um produtor declarou que por motivos banais perdeu o selo ouro e caiu para o selo prata. Durante a auditoria 

anual foi encontrada uma irregularidade no procedimento, o funcionário esqueceu-se de entregar o crachá para 
o visitante, tal fato fez o produtor perder ponto no somatório geral, contribuindo para a perda do selo.   

60 Esta queixa refere-se também ao selo da Global GAP.  
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mercadoria foi produzida fora de uma grande estrutura empresarial, tendo a 

vantagem de ter sido acompanhada mais de perto, além de seguir os critérios de 

BPA, também exigidos no protocolo.  

A idéia do selo, além de promover um comércio justo, é também incentivar os 

consumidores a comprarem os produtos da Fairtrade com o intuito aumentar a 

receita dos pequenos produtores, normalmente excluídos da dinâmica do mercado 

mundial. Os produtos com esse selo normalmente são mais caros que os 

concorrentes em sua grande maioria oriundos de grandes ou médios empresários 

não inseridos na dinâmica do comércio justo. Por isso, 10% do valor da mercadoria 

do comércio justo é destinado às associações de produtores em forma de bônus, 

para que essa porcentagem seja revertida em benefício dos próprios produtores.  

As normas da FLO objetivam dar suporte no desenvolvimento sustentável dos 

pequenos agricultores e trabalhadores rurais dos países pobres. Suas metas 

principais são: garantir que os preços dos produtos cubram a média do valor da 

produção; permitir pré-financiamento para os que necessitam; providenciar o prêmio 

atribuído aos produtores para ser investido no empreendimento e promover 

melhorias sociais, ambientais e econômica (FAIRTRADE, s.d).       

O selo da Fairtrade (Comércio Justo) é o mais recente atuante na região do 

VSF, ainda desconhecido por muitos. Raros produtores possuem vínculo com a 

organização e muitos ainda não se encontram no padrão exigido. É o único 

protocolo com a filosofia do comércio justo que se interessa em certificar as 

fazendas do VSF, sendo esta a principal diferença dos outros protocolos citados 

anteriormente. Em Petrolina, somente uma associação tem ligação com a empresa. 

Nos outros municípios da região do vale encontram-se outras duas com a 

certificação. No Brasil, somente vinte e uma (21) organizações possuem o selo. A 

FLO já se encontra em 58 países possuindo 569 organizações certificadas 

(FAIRTRADE, [s.d]).         

A FLO-CERT é uma certificadora independente que trabalha pela FLO 

acompanhando o cumprimento dos critérios da organização em todos os produtos 

como café, chá, cacau, mel, sucos, uvas viníferas, frutas e vegetais frescos, frutas 

secas, nozes e sementes oleaginosas, temperos, chocolates, produtos não-
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alimentícios como flores e plantas, bolas de esporte, algodão, outros acessórios. Na 

figura 13 estão diversos tipos de chás com o selo da Fairtrade encontrados em uma 

loja da Alemanha especializada na venda de produtos originados de pequenos 

produtores onde são comercializados desde comestíveis até pequenas manufaturas 

ou souvenires (FAIRTRADE, s.d).  

 A figura 14 apresenta uma embalagem de chocolate de framboesa vendido 

na Alemanha e produzido na Áustria com cacau de origem brasileira, comercializado 

por uma família de descendentes de poloneses. O selo da Fairtrade é indicado no 

meio e pela seta na parte detrás da embalagem. As informações dentro da 

embalagem explicam que a empresa optou por produzir em pequenas porções, de 

modo tradicional e que o cacau é importado de associações diversas na América 

Latina. E que “Com a compra deste produto se faz um montante para melhoria das 

condições de vida dos pequenos produtores e trabalhadores da plantação dos 

países em crescimento e para promoção da proteção ambiental”61. 

 Para os produtores, há algumas vantagens no selo, além do acesso ao 

mercado internacional. A estabilidade dos preços é um fator muito favorável, porque 

é estipulado um valor fixo de venda do produto. E quando este estiver em baixa no 

mercado a Fairtrade irá comprá-lo pelo mesmo valor sem alterar o valor fixado. E se 

o valor no mercado estiver alto, os produtores recebem os adicionais. A empresa 

também fornece um prêmio para ajudar os produtores a melhorarem de vida. Para 

isso, ao valor de venda do produto, são acrescidos 10%, cujo destino será 

democraticamente decidido pelos próprios agricultores. No entanto, normalmente 

eles investem em educação, saúde e melhorias na estrutura da propriedade. Outro 

benefício é poder participar da tomada de decisão que afeta o futuro dos produtores. 

A FLO oferece a possibilidade de seus fornecedores participarem da definição do 

valor dos preços, dos prêmios, dos critérios e da estratégia em geral (FAIRTRADE, 

s.d). 

 

 

                                                            
61 Mit dem Kauf dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Verbesserung der Lebens-und Arbeitsbedingungen 

der Kleinbauern und Plantagenarbeiter aus den Anbauländern und zur Förderung des Umweltschutzes.  
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           Figura 13. Chá com selo da Fairtrade comercializado em Marburg, Alemanha.  
              Foto de Guilherme Araújo, fevereiro, 2010. 

   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 14. Chocolate com selo da Fairtrade.  
               Foto de Guilherme Araújo, dezembro, 2010.   
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 Em comparação com os outros citados anteriormente, é mais simples de se 

conseguir, visto que as exigências do protocolo não são tão rigorosas como a da 

Global GAP e da Tesco TNC. Em diversos casos os critérios fecham os olhos para 

diversas irregularidades que, nos outros protocolos, seriam suficientes para eliminar 

as chances da certificação, caso não fossem imediatamente corrigidas. Mas como, 

somente pequenos produtores podem se utilizar dos benefícios da Fairtrade, por 

isso acredita-se que existe a facilidade de obtenção do selo pelos mesmos visto que 

os custos da certificação são realmente altos. Mesmo assim, em Petrolina, somente 

a associação do Projeto de Irrigação Núcleo 6 (N-6) possuiu o selo até 2009. No ano 

de 2010, o selo não continuou, mas há especulação sobre a intenção voltar a ter a 

certificação em 2011.         
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4 IMPACTOS DAS CERTIFICAÇÕES AGRÍCOLAS EM PETROLINA 
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4.1 Repercussões das Certificações Agrícolas nos Recursos Naturais e na       
Produção 

 
  As certificações ambientais foram criadas com o objetivo de racionalizar a 

exploração econômica dos recursos naturais. Na década de 1980, com o objetivo de 

pressionar o mercado e os consumidores a exigirem dos comerciantes de madeira 

que realizassem um adequado manejo das florestas, surgiu o Forest Stewardship 

Council62 (FSC) o primeiro selo com esta garantia, mundialmente conhecido, 

baseado nos princípios da conservação ambiental e desenvolvimento sustentável.       

 Assim como as florestas, os empreendimentos agrícolas também entraram na 

dinâmica da certificação. As fazendas de Petrolina bem como de todo o VSF e do 

Brasil precisaram seguir critérios de produção estabelecidos por organizações 

internacionais privadas como um pré-requisito para exportação da manga e da uva. 

Com isso, os produtores iniciaram uma corrida pela adequação de seus 

estabelecimentos aos critérios exigidos no protocolo do organismo acreditado e 

fornecedor do selo de qualidade. Caso contrário, a comercialização no mercado 

internacional estaria ameaçada, visto que algumas redes retalhistas só aceitam 

produtos com a garantia da qualidade assegurada por um selo de certificação.    

 Naturalmente o advento da certificação ecológica promoveu um avanço no 

enfrentamento das questões ambientais no mundo. É notório que essa metodologia 

traz benefícios para a natureza no contexto local e, para a humanidade, na 

perspectiva de longo prazo.  Os próprios produtores são beneficiados a partir do 

momento que produzem com racionalidade, de vez que evitarão gastos em 

correções futuras ou até a perda da credibilidade no mercado se houver 

contaminação do produto, para o caso de produtos alimentícios.  

 De acordo com o que VAN DAM (2002) relata, o processo da certificação traz 

benefício para todos: os produtores e os consumidores - todos ganham (win win63). 

Os consumidores têm a vantagem de adquirir um produto com alta qualidade na 

composição e nos aspectos físicos. Além da garantia da segurança alimentar, o 

produtor mantém sua credibilidade no mercado, tendo as portas abertas para outros 

                                                            
62 No Brasil chama-se Conselho Brasileiro de Manejo Florestal.  
63 No original (ganhar ganhar).  
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mercados, ao mesmo tempo em que a racionalização permite economizar em 

determinados aspectos.   

 A dinâmica da certificação promove um sentimento de bem-estar nos 

produtores e consumidores, na certeza de que estão contribuindo com a 

preservação ambiental e ao mesmo tempo, estão produzindo e consumindo 

alimentos de alta qualidade. Os comerciantes livram-se das acusações de ecocídio e 

do boicote dos adeptos da corrente ambiental e os clientes sentem-se mais atraídos 

pelo produto por acreditarem na responsabilidade socioambiental do produtor (VAN 

DAM, 2002).     

 As exigências contidas nos protocolos das organizações certificadoras estão 

divididas em áreas envolvendo aspectos sociais e ambientais. Os resultados do 

cumprimento de seus requisitos repercutem, de forma integrada, em ambos os 

aspectos, ou seja, as exigências relacionadas especificamente com o ambiente 

interagem e contribuem com melhorias para do lado social também e as 

transformações e critérios sociais repercutem positivamente no ambiente natural.     

 A racionalização do uso de agrotóxico, um dos principais requisitos 

contemplados nos protocolos, promove uma transformação significativa no processo 

de produção e em seus resultados. Em primeiro plano, destacam-se os resultados 

no ambiente natural: solo, água, lençol freático, vegetação nativa e no próprio 

cultivo. O uso desenfreado dos componentes químicos provoca, em algumas 

regiões, aceleração da salinização devido ao excesso de produtos químicos 

lançados na lavoura. Nos ambientes mais propícios a salinização, como é o caso do 

Semiárido, o processo é mais acelerado.    

 A salinização, por sua vez, provoca a infertilidade do solo impedindo que a 

prática agrícola seja baseada em processos naturais. Em alguns casos, nenhum tipo 

de vida vegetal cresce nos solos degradados. Também a água dos rios, riachos e 

lençol freático são contaminados, dispersando o teor de sal para áreas longínquas. 

Araújo e Gomes (2007) afirmam que uma parte da mata ciliar do riacho Iburana, 

afluente do Rio São Francisco no lado petrolinense, perdeu o aspecto exuberante e 

o terraço fluvial sofreu erosão de 1,8 hectare por 3 metros de profundidade em 
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média (Figura 15) devido a película de sal que o riacho deposita, oriundo dos 

efluentes agrícolas lançados ao solo sem controle.      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
         Figura 15. Erosão e película de sal na margem do riacho Iburana em Petrolina.          
         Fonte: Araújo; Gomes, 2007.  

 

O uso descontrolado dos insumos, além de provocar impactos como os 

citados anteriormente, causa a contaminação do produto e do aplicador. Os 

resultados na saúde humana são trágicos para todos – trabalhadores rurais e 

consumidores – os quais podem desenvolver até doenças cancerígenas.  

Após a disseminação da certificação agrícola em Petrolina, pesquisadores da 

EMBRAPA SEMIÁRIDO afirmam que houve uma redução, em torno de 80% no 

número de trabalhadores contaminados por resíduos químicos. A minimização do 

uso dos agroquímicos associada com as medidas de segurança adotadas são as 

responsáveis por esses números.     

 Diante da consciência dos impactos gerados pelo uso irracional dos insumos, 

as organizações internacionais estabelecem no seu protocolo uma lista dos 

componentes permitidos ou proibidos pela equipe técnica da instituição. No caso de 

existirem componentes permitidos pela legislação nacional, mas proibidos no 
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protocolo, estes mesmo assim, não devem ser utilizados; e se a lei do país proibir 

algum produto químico que seja permitido no protocolo, este componente passa a 

ser proibido também no protocolo. Este é o caso do Tierel e Cerconil 700 que é 

autorizado pela Tesco TNC, mas a lei nacional proíbe.   

 Além de obedecer com rigor a listagem com a indicação dos produtos 

proibidos e permitidos, os agricultores devem ter um caderno de campo onde 

descreverão todas as fases da produção, principalmente a quantidade de vezes, 

dias e horários, que aplicam agrotóxicos, explicando o motivo da aplicação. Em 

geral, somente um especialista está autorizado a realizar este serviço que será 

avaliado pelo auditor, uma vez por ano, no momento da auditoria. Com isso, 

pretende-se racionalizar o uso dos produtos químicos nas lavouras.  

 De fato, os resultados dessa racionalização têm repercutido positivamente 

com melhorias ambientais, prevenção de acidentes de trabalho, redução da 

contaminação direta, bem como da contaminação do produto que chega ao mercado 

com maior inocuidade. Também deve-se ressaltar os benefícios para o produtor que, 

além de manter-se com credibilidade no mercado, tem uma redução no gasto com o 

processo produtivo. 

 As experiências encontradas em Petrolina apontam para os benefícios dos 

protocolos. Os agricultores afirmam que, antes da certificação agrícola, usavam os 

agroquímicos até sem motivo específico e com uma periodicidade superior à atual. 

No entanto, devido à certificação houve uma drástica redução dos níveis de uso, 

mantendo o mesmo volume da produção, ou seja, a minimização da utilização dos 

componentes químicos trouxe maiores benefícios econômicos, em função da 

redução dos gastos com agrotóxicos e manteve o mesmo volume produzido 

anteriormente. Por isso, a maioria dos produtores que tinha grandes gastos com uso 

desenfreado dos produtos químicos está de acordo com esta exigência dos 

protocolos. Muitos afirmam que a certificação serviu como instrumento de educação, 

introduzindo a forma ideal de produção sem perdas econômicas.  

 Os protocolos internacionais Global GAP, Tesco TNC e Fairtrade não 

fornecem um modelo de preenchimento dos cadernos de campo, por isso os 

produtores preenchem-nos a seu modo. Já a PIF Brasil disponibiliza um formato de 
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preenchimento que vem sendo usado como modelo pelos agricultores para obter o 

selo das organizações internacionais. Em função das exigências da PIF serem 

consideradas mais criteriosas, uma vez realizados os passos exigidos nesse 

protocolo, o produtor estará automaticamente preparado para receber a auditoria da 

Global GAP, Tesco ou Fairtrade. Por essa razão, há produtores que procuram 

primeiro certificar-se no selo nacional. 

 Os cuidados com os produtos químicos vão além das proibições e da 

metodologia de aplicação utilizada. Os produtores necessitam de um local específico 

(Figuras 16 e 17) para o seu armazenamento sem que haja misturas de adubos e 

defensivos e dos equipamentos aplicadores. Cada local deve ser devidamente 

identificado com placas indicativas do material que está estocado, com registro em 

um caderno para ser apresentado ao auditor. Somente os aplicadores terão 

autorização para entrar nesses cômodos e realizar o manuseio dos materiais neles 

estocados.       

A destinação dos resíduos também tem alta consideração nos protocolos. Por 

isso, é exigido que a fazenda tenha um local (Figura 18) específico protegido e 

sinalizado (Figura 18) para depositar o produto excedente e o que passar da 

validade para utilização. Esses locais são, normalmente, tanques com divisórias, 

onde também é depositado o óleo dos tratores e demais veículos utilizados na 

lavoura. As embalagens, conforme mencionadas no capitulo 3, devem passar pelo 

processo da tríplice lavagem e serem entregues à Associação do Comércio 

Agropecuário do Vale do São Francisco (ACAVASF), a central de recebimento de 

embalagens de agrotóxico que atua na região.  

Essas exigências dos protocolos têm causado mudanças positivas na 

estrutura de produção agrícola do VSF. Os antigos métodos, desrespeitosos com o 

ambiente natural, foram substituídos por um conjunto de práticas ambientalmente 

racionais, contribuindo para a manutenção do normal funcionamento do ciclo 

ecológico local e para evitar futuros impactos em escala regional, como a 

contaminação da água do rio São Francisco que banha dezenas de municípios em 

Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe.  
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Com isso, reduz-se a degradação das águas e das margens e fica 

assegurada a preservação das matas ciliares e das espécies dos rios. 

Consequentemente, a população ribeirinha poderá utilizar tais recursos preservados 

para produzir economicamente, visto que os solos continuarão férteis, as águas 

estarão apropriadas para a irrigação e as espécies aquáticas disponíveis para a 

pesca.    

 

 

 

 

 

 

 

  

   

       

              Figura 16. Local específico para armazenar os defensivos e adubos em fazenda de Petrolina.           
             Foto de Guilherme Araújo, setembro, 2010. 
  

  Os produtores pesquisados têm consciência de que a inserção nos 

programas de certificação forneceu aos consumidores a segurança de um alimento 

produzido com o rigor do padrão sanitário exigido pelo país importador. Sabem que 

os produtos que entram no mercado europeu por meio das certificações Tesco 

(TNC), Global GAP e Fairtrade têm a qualidade garantida pela credibilidade de que 

essas organizações são detentoras. Com isso, os clientes mantêm-se fiéis 

compradores dos supermercados que revendem os produtos do VSF certificados. 

Os agricultores, por sua vez, têm a vantagem de permanecer no mercado e a 

expectativa da provável abertura de novos mercados. Nesse caso, todos saem na 
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vantagem: de um lado o cliente de consumir um produto de alta qualidade e, do 

outro, o produtor, com a garantia da permanência no mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
            Figura 17. Local para armazenamento de defensivos em fazenda de Petrolina. 
            Foto de Guilherme Araújo, setembro, 2010. 
 

 

Tendo em vista que, para se certificar os produtores precisam aplicar técnicas 

de controle da quantidade e qualidade da água utilizada na irrigação da lavoura 

(monitorar a salinidade e as substâncias poluentes), e utilizar água de fontes 

sustentáveis, são notórios os resultados positivos do uso adequado da irrigação no 

ambiente. Porém, os produtores não são obrigados a utilizar um tipo específico de 

irrigação, havendo recomendação para os tipos localizados e a fertirrigação. No 

entanto, para cumprir as obrigações acima mencionadas, automaticamente os 

produtores deverão utilizar os tipos de irrigação recomendados.  
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     Figura 18. Local destinado para armazenamento de resíduos em fazenda de Petrolina. 
     Foto de Guilherme Araújo, setembro, 2010. 
 

As fazendas que não têm um sistema moderno de irrigação, utilizando ainda 

irrigação por sulcos ou outros sistemas menos adequados apresentam problemas de 

salinização e erosão do solo (Figura 19), além de maior gasto com água, devido à 

falta de controle. As que utilizam a irrigação localizada não apresentam os 

problemas encontrados nas anteriores, beneficiando o meio ambiente e o produtor.     

No entanto, esta medida não é infalível. Serve para minimização de impactos 

porque a irrigação convencional por si só, já impacta o meio ambiente: erode e 

contribui para salinizar o solo e ainda propicia a utilização do canal para escoamento 

de lixo. Agricultores da região informaram que, em diversos locais, a população 

utiliza os canais de irrigação como depósito de lixo, sendo encontrados nos mesmos 

até sofás e animais mortos.    

Para combater essas práticas degradadoras dos recursos naturais, os órgãos 

municipais deveriam aumentar a fiscalização nas áreas que são reincidentes nesses 

crimes e, ao mesmo tempo, desenvolver atividades de educação ambiental com a 

população local. Os próprios organismos certificadores deveriam incentivar a 

educação ambiental dos trabalhadores das fazendas. 
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          Figura 19. Lote agrícola com erosão, devido à irrigação por sulco em fazenda de Juazeiro.  
          Foto de Guilherme Araújo, setembro, 2010. 

 

A presença do packing house (Figura 20), mesmo em discordância com 

alguns que acreditam que o processo de embalagem das uvas pode-se realizar em 

no campo, trouxe um avanço nas condições de higiene do processo produtivo e 

maior sanidade dos produtos, além de permitir que os trabalhadores estejam 

próximos dos banheiros, lavatórios, bebedouros etc, facilitando, por exemplo, no 

processo com a uva, o serviço de lavagem das mãos, que deve ser realizado a cada 

20 (vinte) minutos, ainda propicia ao gerente de produção o acompanhamento, de 

perto, de todo o processo. Os cartazes sobre regras de higiene e condutas em geral, 

fixados nesses locais, permitem o maior contato do pessoal ocupado com as 

informações acerca do processo produtivo.  

 
4.4 Transformação das Condições de Trabalho 
 
 A certificação agrícola, além de assumir compromisso com as questões 

ambientais, estabelecendo critérios que prezem pela preservação dos recursos 

naturais envolvidos no processo de produção, também assume responsabilidade 

acerca dos aspectos sociais. Nesse sentido, contêm exigências que visam fornecer 



127 

 

aos trabalhadores rurais boas condições de trabalho, com objetivo de reduzir 

acidentes e de garantir o bem-estar na empresa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

          

            Figura 20. Área interna do packing house de associação exportadora de manga em Juazeiro.  
            Foto de Guilherme Araújo, setembro, 2010.  
 

No tocante aos problemas de saúde relacionados ao trabalho, as 

organizações estabelecem, em seus protocolos, a obrigação de todos os 

trabalhadores utilizarem o Equipamento de Proteção Individual (EPI) (Figuras 21). 

Esse acessório deve ser usado durante todo o período de trabalho. Também deve 

ser armazenado em uma sala apropriada e lavado sempre após o uso. A exigência 

do EPI melhorou as condições de trabalho, além de reduzir, significativamente, o 

número de acidentes (Figura 22). Os visitantes também devem usar um traje 

especial e serem identificados com crachá.  

 O EPI difere de acordo com a função desempenhada pelos trabalhadores. Os 

aplicadores de defensivos, como na figura 23, devem estar completamente 

protegidos para evitar contato com o produto, ao passo que em outras funções, o 

trabalhador deve usar apenas luvas, calçados adequados e a vestimenta indicada.  
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   Figura 21. Sinalização para o uso do EPI em fazenda de Petrolina. 
   Foto de Guilherme Araújo, Setembro, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 22. Sinalização referente ao baixo número de acidentes no trabalho em fazenda de Petrolina. 
  Foto de Guilherme Araújo, setembro, 2010. 

 

Caso seja necessário trabalhar na lavoura, existem os cuidados que devem ser 

tomados para evitar a exposição ao sol.    
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    Figura 23. Trabalhador aplicando Ethrel (Etefon) na variedade Red Globe em fazenda de Petrolina.  
    Foto de Guilherme Araújo, setembro, 2010  
 

A instalação de um refeitório (Figura 24) com capacidade suficiente para 

atender todos os trabalhadores do empreendimento em condições adequadas 

também é uma das exigências presentes nos protocolos. Com isso, procura 

assegurar aos trabalhadores rurais melhor conforto no trabalho, oferecendo a todos 

um local apropriado para fazer as refeições.  

Outra exigência dos protocolos é que os trabalhadores estejam capacitados 

para as funções que desempenham, de modo a evitar acidentes de trabalho. Para 

isso, é necessário que a fazenda tenha um corpo de funcionários capacitados e 

realizar um trabalho com qualidade de profissional nas áreas que atuam, 

principalmente, os aplicadores de defensivos e fertilizantes, devido ao nível de risco 

e precisão exigido nessa função. 

 A sinalização no ambiente (Figuras 25 e 26) também é um grande avanço nas 

condições de trabalho. Dá aos trabalhadores a garantia de segurança e de 

informação sobre os procedimentos a serem utilizados em diversas situações, como 

primeiros socorros, prevenção de desastres como incêndio, manuseio de 
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equipamentos, métodos de higienização (Figura 27), proibição de uso de pulseiras, 

relógios, barba, bigode etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 24. Refeitório de fazenda exportadora de uva em Petrolina. 
   Foto de Guilherme Araújo, setembro, 2010 

 

Os banheiros e salas são todos sinalizados. Essas transformações permitem 

que os funcionários realizem o trabalho de modo mais organizado, além de se 

encontrarem capacitados nas técnicas de produção e práticas de higiene, evitando a 

proliferação de microrganismos trazidos de outros ambientes bem como a 

contaminação das frutas.  

A motivação para a formação de associações é um dos benefícios trazidos 

pelo processo de certificação. No caso da Fairtrade, este item tornar-se uma 

exigência, visto que somente associações de pequenos produtores podem receber 

dessa Organização o selo de qualidade. A formação de associações provoca uma 

série de mudanças na estrutura dos empreendimentos que passam a trabalhar em  
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    Figura 25.  Sinalização de área com risco de contaminação em fazenda de Petrolina. 
    Foto de Guilherme Araújo, setembro, 2010 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

    Figura 26. Sinalização em área de lavoura em fazenda de Petrolina. 
    Foto de Guilherme Araújo, setembro, 2010.  
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                             Figura 27. Instrução para higiene das mãos em fazenda de Petrolina. 
                             Foto de Guilherme Araújo, setembro, 2010 
 

conjunto. As regras do mercado tornam-se mais visíveis, os produtores 

compartilham informações e ajudam-se mutuamente. 

A garantia da permanência no mercado é outro beneficio que se pode 

destacar no processo de certificação: os produtores ganham credibilidade devido ao 

selo que indica que a produção realizou-se segundo os padrões de segurança 

sanitária, com respeito ao meio ambiente e em boas condições de trabalho para 

seus funcionários. Neste sentido, os produtos certificados atraem a atenção de 

consumidores diversos, motivados pela qualidade, como também pelos ganhos 

socioambientais que propiciam.  

 Com a Fairtrade, os pequenos produtores têm as mesmas vantagens de 

credibilidade no mercado que os grandes e médios produtores certificados com os 

selos da Global GAP e da Tesco (TNC). No entanto, a Fairtrade tendo a filosofia de 

promover comércio justo, garante tratamento diferenciado aos produtos da 

agricultura familiar, nos supermercados, visto que seus consumidores pagam um 

valor mais alto pelos mesmos, sabendo que nesse valor há uma taxa agregada que 
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será outorgada ao produtor. Atualmente, as associações recebem 10 centavos de 

dólar por cada produto comercializado. No ano de 2008, a associação do N-6, em 

Petrolina, um total de R$ 30.000,00 que foram aplicados em reformas na estrutura 

da sede.  

 

4.5 Limitação das Certificações Agrícolas 
 

Os programas de certificação certamente trazem beneficio para os produtores 

da região, bem como contribuem com a preservação ambiental. No entanto, tais 

programas não abordam as questões socioambientais da produção agrícola. 

Notavelmente, se cumpridas, as exigências dos selos de certificação trarão 

benefícios imensuráveis ao meio ambiente e aos trabalhadores, quando comparados 

com as antigas práticas. Porém, observa-se que abrangência dos protocolos é 

limitada, deixando a desejar em relação a alguns aspectos ambientais como, por 

exemplo, no que se refere à existência de áreas de preservação, à recuperação dos 

solos degradados e à manutenção da vida silvestre. 

Os protocolos apenas recomendam que, caso exista uma área degradada, 

transforme-se a mesma em uma área de preservação, porém não há 

obrigatoriedade disto. Sabe-se que as áreas de preservação são de grande 

relevância para manutenção de um ambiente natural equilibrado, principalmente em 

locais onde se pratica a monocultura. Por isso, entende-se que a negligência quanto 

a esse aspecto revela que um ambiente natural equilibrado não é um dos principais 

interesses da certificação agrícola, mas sim fornecer para o mercado frutas seguras 

e de sabor que agrade o consumidor.    

Os aspectos salariais não são incluídos nos protocolos. Sabe-se que, no 

trabalho rural, há grande contingente de empregados e vigoram relações de trabalho 

onde prevalecem os interesses do capital, com excesso de horas de trabalho e baixa 

remuneração do trabalhador. Nenhum desses aspectos é abordado e o trabalhador 

permanece a mercê do diálogo com o patrão e a fiscalização do sindicato que, nem 

sempre, tem a eficácia desejada, apesar de o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
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de Petrolina ter uma forte atuação, ainda assim, insuficiente para elevar o poder de 

barganha de seus associados.  

Outro ponto observado na pesquisa é a falta de informação dos produtores 

acerca do valor de sua mercadoria no mercado, havendo casos de produtores que 

desconhecem o destino final do seu produto, conhecendo apenas a trade que faz a 

negociação no mercado. Porém, os detalhes da negociação não são 

disponibilizados ao agricultor. 

A falta de informações aos produtores tem provocado um mal-estar nessas 

relações. Em 2009, a associação do N-6 (Projeto Senador Nilo Coelho) possuía o 

selo da Fairtrade, porém não realizou nenhuma exportação e a Organização 

também não entrou em contato com a associação para explicar os motivos, nem 

forneceu nenhuma perspectiva de venda. Essa situação desestabilizou a economia 

da associação, forçando os produtores a procurarem a comercialização no mercado 

convencional. Tal fato intrigou os produtores que, mesmo tendo pago a adesão 

naquele ano, não exportaram pela citada organização.  

A auditoria da Fairtrade é realizada pela FLO-CERT, mas o auditor não é 

brasileiro. Por isso, segundo os produtores do N-6, a auditoria ora é realizada em 

inglês com ajuda de um tradutor e em outra ocasião é realizada em espanhol sem 

auxílio de tradução. Essa situação, por sua vez, não beneficia os agricultores que, 

não entendendo bem o idioma utilizado na auditoria, não conseguem explicar as 

dúvidas no momento em que o auditor identifica algo como uma não conformidade 

com o protocolo, o que pode acarretar a redução da pontuação da certificação ou, 

até mesmo, a perda desta. No caso da certificação pela Global GAP e pela Tesco 

(TNC), esse tipo de situação não foi identificado, visto que ambas as organizações 

possuem organismos certificadores no Brasil.  

Outra questão preocupante envolvendo a Fairtrade foi a certificação de uma 

fazenda de grande porte localizada no Município de Casa Nova (BA) que, pelos 

critérios de classificação do Sebrae, da CODEVASF e da própria Fairtrade, é um 

grande empreendimento, mas que, apesar disto, recebeu o selo Fairtrade, 

constituindo exceção à norma estabelecida por essa organização. Tal fato provocou 

diversos questionamentos sobre a integridade da organização que se propõe a 
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fornecer seu selo somente a pequenos produtores com o objetivo de promover o 

comércio justo. Esta situação, além revoltar os pequenos agricultores, 

descaracterizou os princípios de fair trade - comercio justo - que a entidade diz 

realizar e prega para o mundo. 

Um outro problema enfrentado pelos agricultores familiares diz respeito ao 

valor pago para obter selo de certificação. Todos, os anos o valor da adesão deve 

ser pago antes de ser realizada a auditoria. Em 2010, a taxa de adesão era de R$ 

2.200,00 para certificar-se em Global GAP e PIF. Caso o produtor se cadastrasse 

pelo Sebrae, terá o benefício de 50% de desconto64. Após o primeiro ano, o valor se 

reduz para R$1.700,00 e continua com o benefício. Para certificar-se na TNC, o 

agricultor precisa desembolsar R$1.500,00, também com 50% de apoio do Sebrae. 

Para a Fairtrade, o produtor precisa pagar R$ 3.800,00 e não tem auxílio do Sebrae, 

porque ainda não foi realizada nenhuma parceria entra as duas organizações.       

Mesmo com a bonificação do Sebrae, alguns agricultores consideram alto o 

valor da adesão, visto que são pequenos produtores enquadrados em um programa 

voltado para a agricultura familiar. Outros consideram o valor acessível porque já 

estão capitalizados, porém os gastos com a mudança na infra-estrutura da fazenda 

para atender às exigências das certificadoras representam a maior dificuldade para 

ambos. A construção de banheiros, de sala de recepção para visitantes, a compra 

dos Equipamentos de Proteção Individual e compra dos agroquímicos permitidos 

pela lei e pelos protocolos, sinalização, construção do packing house65, instalação 

de refeitório, e com as anotações os gastos relativos aos hábitos dos funcionários (ir 

ao banheiro e lavar as mãos, entre outras), são considerados os maiores empecilhos 

para inserção dos pequenos produtores no comercio internacional.   

Essas mudanças, além de representarem grande burocracia para todos, 

recaem com maior intensidade sobre os produtores que não dispõem de capital para 

os investimentos requeridos. Em razão disso, muitos fruticultores do Vale do São 

                                                            
64 Valor outorgado pelo Sebrae. Caso o produtor faça sua certificação diretamente com o Organismo  

Certificador, não terá a bonificação de 50%, devendo desembolsar o valor correspondente para certificar-se em 
PIF e Global GAP, separadamente.  

65O valor mínimo para sua construção é está avaliado em R$200.000,00. Porém, há associações que 
conseguem montar seu packing house com ajuda do Governo. Há casos do Governo fornecer toda a estrutura 
e a associação subsidiar um valor baixo, como é o caso do packing house da Associação Manga Brasil em 
Juazeiro, Bahia.  
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Francisco não tem perspectiva de conseguir certificar-se enquanto outros não têm 

interesse em fazê-lo, preferem manter-se somente no mercado interno66.  

No entanto, há produtores que, com um projeto de longo prazo, conseguiram 

obter o selo de certificação, porém os gastos com a manutenção da estrutura 

também são altos. Uma empresa de médio porte desembolsa somente com a 

certificação cerca de R$ 17.000,00 por ano, com o valor da adesão, o pessoal 

encarregado do serviço de acompanhamento do cumprimento dos critérios e a 

manutenção da estrutura de produção e embalagem.   

 Para alguns produtores, o processo de certificação possui uma metodologia 

intransigente. No caso de todas as organizações internacionais houve produtores 

que questionaram a falta de contato para a discussão das condições de adesão e 

dos reajustes. O problema para os empresários está na falta de comunicação acerca 

do comportamento do mercado e na rigidez excessiva das normas impostas pelas 

certificadoras, na dificuldade de adaptação das mesmas à realidade local. Há casos, 

por exemplo, de mudanças súbitas que a TNC estabeleceu, criando novos critérios 

que foram lançados sem tempo para adaptação por parte dos produtores, 

prejudicando-os.     

Segundo alguns produtores, há critérios que só aumentam os custos da 

produção e que não trazem nenhuma melhoria para o produto, o meio ambiente e o 

trabalhador. Apontam como calibrar os pulverizadores mensalmente67. Além disso, 

vale ressaltar que a TNC possui sua própria listagem de insumos que podem ser 

utilizados na lavoura e, em muitos casos, são mais restritos que os previstos na 

legislação da União Européia.   

Outro problema mencionado pelos produtores é a perda dos produtos nos 

portos da Europa. Os agricultores afirmam que é constante a incineração das 

mercadorias pela suspeita de contaminação, mesmo depois de realizada a 

comercialização e, ainda assim, o produtor não tem o valor reembolsado. Além 

disso, diversos produtores queixaram-se dos riscos de sabotagem, em 

                                                            
66  O mercado interno não exige selo de qualidade. Nesse caso, os produtores seguem apenas a normatização do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que não tem o mesmo nível de exigência das 
Organizações fornecedoras da certificação.     

67  O que normalmente era realizado semestralmente, seguindo a norma padrão. 
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consequência das crises, havendo casos de grupos retalhistas contaminarem o 

produto no momento de sua chegada ou incinerá-los sem motivo.  

Os agricultores que tiveram seu produto incinerado afirmaram que poucas 

informações sobre o caso foram fornecidas. E nem o fato dos produtos serem 

certificados contribuiu para uma avaliação rigorosa acerca das ameaças de 

contaminação. Os produtores queixam-se da falta de um tratamento especial com os 

produtos certificados, em virtude dos altos gastos para uma produção de qualidade, 

além da realização da auditoria. No entanto, contra esta situação o Governo de 

Pernambuco, em parceria com o Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP), 

instalou no porto de Rotterdam (Holanda) uma central com técnicos para avaliarem a 

qualidade das frutas do VSF, no momento de sua entrada na Europa. Porém, deve-

se ressaltar que as organizações certificadoras têm papel decisivo diante de tal 

problema.  

O modo tradicional de cultivo e seus produtores foram engolidos pelo novo 

sistema global de produção – o agronegócio – um sistema que requer alta 

qualidade, agilidade no transporte e ainda dita o que deve ser produzido. Assim, os 

pequenos agricultores locais perdem espaço para grandes produtores, oriundos de 

outras regiões, melhor aquinhoados financeiramente e com know how para a 

atividade. Estes, por sua vez, atuam em função do sistema global. Produzem uma 

mercadoria de alta qualidade e enviam-na - algumas vezes por preço baixo - para o 

público consumidor inserido nesse sistema, ao passo que antigos produtores ou 

colonos que venderam suas terras, mas não migraram, estão agora, trabalhando 

como assalariados. 

Esse processo de exclusão social e expulsão do campo que os agricultores 

originais do VSF sofreram são devidos à grande demanda do mercado e de 

tecnologia para corresponder a essa demanda. Com o apoio do Estado, que não 

investe em políticas de reforma agrária e não aperfeiçoa as políticas de apoio ao 

produtor, já existentes, a região, anteriormente ocupada por agricultores familiares, 

foi invadida por empresários, visto que estes possuem mais recursos para aquisição 

dos equipamentos necessários, contratação de especialistas etc. para desenvolver 

as culturas de exportação. 
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Enquanto isso, os antigos proprietários das terras, aqueles que ainda 

permaneceram e que persistem em entrar no mercado internacional se endividam - 

sem perspectivas para quitação – em busca também de se tornar aptos para 

concorrer no comércio. No entanto, poucos alcançam seus objetivos, e aos demais, 

resta a opção de negociar com atravessadores, isto se já não tiver empenhado a 

propriedade.     

 Isto mostra que a fruticultura globalizada e massificada não oferece 

oportunidades de inserção das comunidades tradicionais no mercado. As 

organizações responsáveis pela criação dos protocolos – julgados sustentáveis – 

têm o desafio de observar com minúcia como se dá a problemática da exclusão 

social e expulsão do campo em função da produção de exportação em massa, de 

modo a introduzir, nos seus checklist, critérios capazes de amenizar essa situação e 

facilitar a inclusão de pequenos agricultores na dinâmica do comércio externo.  

A proposta da Fairtrade é a única, atuante na região, que se aproxima dessa 

possibilidade de inserção do agricultor familiar no comércio internacional, porém 

também precisa sofrer ajustes para, de fato, funcionar como tal.  

O Vale do São Francisco deve abrir as portas para atuação de outras 

empresas como a El Puente, dwp68 (parceiros do terceiro mundo) etc. que possuem 

a filosofia de comercio justo e, com isso, abrir o leque de possibilidades de 

exportação, bem como, permitir a inserção do maior número de produtores nesse 

processo.        

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
68 dritte-welt partner  
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 O processo de certificação agrícola surgiu como resposta do mercado às 

ameaças à saúde humana em consequência da má produção dos alimentos. O 

excesso de agrotóxicos utilizados nas lavouras contaminava a produção agrícola e 

esta trazia sérios problemas de saúde aos seus consumidores. Diante dessa 

preocupação, a FAO criou o Programa Boas Práticas Agrícolas, disponibilizando 

orientações para os produtores realizarem suas atividades com racionalidade, na 

perspectiva da sustentabilidade.  

Diante dessa situação, as principais redes retalhistas da Europa, visando 

fornecer aos seus clientes produtos com melhor qualidade, se organizaram para 

montar instituições que estabelecessem critérios para produção racional e, ao 

mesmo tempo, acompanhassem o processo de produção com a finalidade de 

assegurar aos compradores a boa qualidade do produto com bases nas orientações 

da FAO.   

 O Município de Petrolina, em virtude da elevada taxa de exportação da 

manga e uva, tornou-se um pólo fruticultor do Semiárido nordestino, destacando-se 

devido a sua elevada força de atração migratória e significativa representação no 

comércio externo. Nesse sentido, o espaço municipal, como consequência da 

intensificação da fruticultura, passou por um processo de reestruturação, dotando a 

área de novos equipamentos urbanos e rurais, proporcionando o avanço da indústria 

e dos serviços.  

 Diante da preocupação mundial com a segurança alimentar, e as exigências 

comerciais no cumprimento de critérios que garantissem a qualidade da produção, 

as exportações de Petrolina entraram na rota da certificação agrícola, ou seja, os 

produtos passaram a procurar dispor de um selo qualidade assegurado por uma 

organização independente que garantisse o cumprimento os requisitos das Boas 

Práticas Agrícolas pelos produtores.  

 A partir do ano de 2001, os protocolos da Global GAP (antiga EUREP GAP) e 

da PIF passaram a ser utilizados pelos produtores do município, com o objetivo de 

se manterem no mercado externo, abrindo a porta de novos mercados na Europa, 
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Estados Unidos e Japão. Nos últimos anos, as fazendas adotaram também os 

protocolos da TNC e da Fairtrade para expandir seu espaço comercial na Europa e 

alcançarem outras redes de grande relevância.  

 A atuação dessas empresas no Município de Petrolina proporcionou uma 

série de mudanças na estrutura produtiva da fruticultura, em prol da minimização 

das ameaças de contaminação das frutas. O procedimento exigido pelas 

organizações envolve todos os passos do processo produtivo que passou a ser 

monitorado e registrado, com uma auditoria anual realizada pela organização 

certificadora.  

 O cumprimento dos protocolos pelos agricultores proporcionou avanços no 

agro-espaço municipal em termos de sustentabilidade. O uso racional dos insumos 

químicos nas lavouras reduziu a contaminação do solo e das águas, além de 

contribuir para a diminuição dos problemas de saúde decorrentes do contato com 

determinados produtos.  

 Os cuidados com a segurança no trabalho, bem como a exigência de pessoal 

qualificado para realização da função em exercício, reduziram os acidentes de 

trabalho, principalmente, com os aplicadores de fertilizantes e adubos, além de 

incentivarem os trabalhadores a se capacitarem nas atividades que exercem de 

modo a realizarem seu trabalho de forma eficaz e segura.  

 Depois da certificação, o mercado externo tornou-se mais amplo para os 

produtores inseridos na dinâmica da exportação, além permitir com que os antigos 

exportadores conquistassem novos espaços no mercado. Com o aumento da 

comercialização com o exterior, o Município de Petrolina, bem como o Vale do São 

Francisco, mantêm-se no comércio de manga e uva com as principais redes 

retalhistas do mundo.  

 No entanto, diversos pontos ainda devem ser discutidos e melhorados com 

relação à certificação agrícola proposta pelas organizações atuantes em Petrolina.  

Notou-se que a preocupação dos protocolos é exclusivamente com a qualidade do 

produto (inocuidade do alimento) sendo, portanto, negligente com a qualidade do 

ambiente natural. Nesse sentido, outros aspectos relevantes para a sustentabilidade 

são esquecidos, ou tratados com menor grau de preocupação. Com relação as 
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questões trabalhistas, não contêm critérios quanto à justiça salarial, deixando os 

trabalhadores a mercê das relações capitalistas.  

 Com relação aos pressupostos discutidos anteriormente, verifica-se que as 

certificações agrícolas apresentam-se como instrumentos que devem ser utilizados a 

serviço da sustentabilidade, no entanto as mesmas devem passar por um processo 

de reavaliação, deixando de serem subordinadas ao mercado e incentivarem a 

proteção ambiental e equidade social, propondo normas que contemplem a 

sustentabilidade em sua tríplice dimensão. Contudo é nítida a importância da 

expansão desse programa para outros tipos de produção e todas as regiões 

agrícolas, visto que, em todas, há uso indevido de insumos.  

A cobrança das certificações não deve limitar-se ao mercado externo, mas, 

com as devidas adaptações, encontrar seu espaço no mercado brasileiro. O 

Governo Federal junto com as instituições devem adotar posturas enérgicas nesse 

sentido, de modo que todos os agricultores do país produzam com sustentabilidade 

e os supermercados do Brasil também comercializem alimentos de alta qualidade.  

Nesse sentido, é necessário que se aumente os investimentos no programa 

brasileiro, Produção Integrada de Frutas, para que o mesmo possa ter condições de 

atender a todos os produtores, bem como adequar-se aos critérios internacionais, 

servindo como porta para o mercado externo.  

A discussão sobre o comércio justo também deve ser fomentada visando sua 

expansão, tanto no cenário nacional como mundial. No caso brasileiro, a parceria 

entre o Estado e organizações ambientais devem-se firmar na perspectiva de se 

criar entidades com o objetivo de promover comércio justo no mercado nacional e, 

com isso, incentivar a formação de associações e garantir a permanência do 

pequeno agricultor no campo. 

À exemplo a Alemanha, pode-se investir no Brasil no comercio justo, além de 

sensibilizar a população para a importância dessa atitude. Para tanto, deve-se 

incentivar o investimento em redes retalhistas nacionais especializadas na 

comercialização de produtos originários dos pequenos produtores, como também 

lojas ou mercados especializados no comercio desses produtos, como são as 
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weltladen69 ou CONTIGO70 encontradas em quase todas as cidades do país 

germânico.  

Sem dúvida, o processo de certificação agrícola trouxe contribuições para a 

sustentabilidade, porém, sabendo das limitações da mesma, deve-se investir no 

aperfeiçoamento de seus critérios, de modo a promover a sustentabilidade de fato, 

viabilizar uma maior participação dos produtores, nesse processo e ao consumidor a 

inocuidade dos alimentos, mas também, às gerações futuras, a garantia de recursos 

naturais disponíveis para continuar com a produção.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
69 No português significa lojas do mundo.  
70 Loja especializada na comercialização de produtos originários de pequenos produtores 
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ANEXO 1 

Qualidade exigida pela Tesco.  


