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do Vale do São Francisco, por meio de 
um sistema de controle integrado. Pa-
ra tanto, a ABRAFRUTAS vem lideran-
do empresas produtoras de frutas na 
região e entidades representativas dos 
produtores de frutas do vale para a im-
plementação do Plano Emergencial de 
Controle da Mosca-das-Frutas no Vale 
do São Francisco. 

Ações realizadas junto ao governo de 
Pernambuco já resultaram na libera-
ção de recursos para a adoção de me-
didas emergenciais. Em audiência com 
o governador da Bahia, Rui Costa, no 
último dia 14/1, a ABRAFRUTAS mos-
trou a gravidade do problema e propôs 
soluções para a questão.

Principal polo frutícola exportador do País
O Vale do São Francisco (VSF) é considerado, hoje, o principal 
polo frutícola do País. Produz manga e uvas finas de mesa, prin-
cipais commodities do agronegócio de frutas frescas da região, 
concentrando 85% das exportações de manga do País. Cabe 
destacar que as exportações brasileiras de manga aumentaram 
de 126 mil toneladas ou U$ 141 milhões, em 2011, para 127 
mil toneladas, em 2012, o equivalente a US$ 237,6 milhões. 

Quanto ao comércio internacional de uvas de mesa, as estatís-
ticas mostram que, há mais de uma década, o VSF é respon-
sável por mais de 95% das exportações brasileiras, atingindo 
99% no período de 2007-2010 (Secex/Datafruta-Ibraf 2011). 
A União Europeia (80%) e a América do Norte (15%) são os 
principais mercados internacionais das uvas produzidas no VSF.

ABRAFRUTAS lidera o Plano 
Emergencial de Controle da Mosca-
das-Frutas no Vale do São Francisco
Maior polo frutícola do País, o Vale do 
São Francisco (VSF) precisa equacionar 
problemas que afetam a fitossanida-
de dos seus pomares com a adoção de 
medidas urgentes e constantes, capa-
zes de solucionar essas questões. A pre-
sença de moscas-das-frutas nos cultivos 
de fruteiras causa o maior desses pro-
blemas. São insetos que inserem seus 
ovos nas frutas – manga, uva, acerola e 
goiaba, entre outras – originando larvas 
que se alimentam da polpa.  

A fruta infestada cai precocemente no 
chão ou, se colhida ainda verde, as lar-
vas e sinais externos acabam impedin-
do a sua comercialização. No caso da 
manga, por exemplo, a identificação 
das larvas no destino final, como Ja-
pão, Europa ou Estados Unidos, resulta 
em perdas econômicas diretas, com 
sérios reflexos na reputação da fruta 
brasileira no mercado externo. 

Diante desse cenário, é de vital im-
portância a redução populacional das 
moscas-das-frutas em propriedades de 
base familiar, nos perímetros irrigados 
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Filiação ao 
Brazil Industries 
Coalition (BIC)
Ao filiar-se ao Brazil Industries 
Coalition (BIC), a ABRAFRUTAS 
busca promover a fruta fresca 
brasileira e frutas processadas 
em todo o mundo, por meio de 
ações estratégicas que desta-
carão a diversidade, qualidade 
e bom gosto das nossas frutas. 
Também será possível represen-
tar os associados junto às enti-
dades locais, regionais e inter-
nacionais, com a instalação de 
um estande para a fruticultura 
nacional.
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CNA e ABRAFRUTAS 
promovem o III Encontro sobre 
Culturas de Suporte Fitossanitário 
Insuficiente (Minor Crops)
A Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) e a As-
sociação Brasileira dos Produtores 
Exportadores de Frutas e Deriva-
dos (ABRAFRUTAS), com o apoio da 
Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), realizam 
no próximo dia 28 de janeiro, na 
sede da CNA, em Brasília, o III En-
contro Nacional sobre Registro de 
Agrotóxicos para Culturas de Supor-
te Fitossanitário Insuficiente. 

Durante o encontro, serão avalia-
dos os avanços alcançados com a 
legislação que regulamenta o re-
gistro de agrotóxicos para culturas 
com suporte fitossanitário insufi-
ciente. Também serão definidos 
novos procedimentos às entidades 
públicas e privadas, para ampliar o 
raio de ação da legislação em vigor 
e atender às demandas do setor 
produtivo de forma segura, respon-
sável e eficaz.

Para que a norma alcance seus ob-
jetivos, os órgãos governamentais 
envolvidos na questão organiza-
ram o I Encontro Nacional sobre o 
Registro de Agrotóxicos para CSFI, 
em 26/10/2011, em Brasília/DF. 
Participaram cerca de 200 pessoas, 
entre representantes de Governo, 
da pesquisa agropecuária brasileira, 
empresas do setor de agrotóxicos, 
terceiro setor e produtores rurais.

Um ano depois, em novembro de 
2012, os órgãos do Executivo or-
ganizaram o II Encontro Nacional, 
com destaque às participações de 
representantes dos programas pa-
ra minor user norte-americano (IR-
4) e canadense (Pest Management 
Centre - PMC). Criaram-se grupos 

técnicos, no âmbito das Câmaras 
Setoriais do MAPA, com a participa-
ção de representantes da indústria 
e do Governo, avançando no debate 
sobre o tema.

Como resultado desse esforço con-
junto, foi publicada a INC 01/2014, 
em 16/7/2014, revogando a antiga 
INC 01/2010, com adequações téc-
nicas (reagrupamento de culturas e 
inserção de novos grupos/culturas) 
que permitiram o aporte de mais de 
60 projetos de registro de produtos 
formulados. Esses processos estão 
sendo analisados e todos os novos 
LMRs definidos para essas culturas 
estão sendo colocados em consulta 
pública. Já foram avaliados o esta-
belecimento e extrapolação de mais 
de 500 novos Limites Máximos de 
Resíduos (LMR), principalmente nas 
culturas de frutas e hortaliças consi-
deradas como CSFI.

 AGENDA
27/01 - Coquetel de celebração 
e assinatura do Projeto APEX, 
na sede da CNA, em Brasília, 
com a presença da ministra da 
Agricultura, Kátia Abreu, presi-
dente da Apex-Brasil, Maurício 
Borges, e presidente da CNA, 
João Martins da Silva Júnior. 

27 e 28/1 – Realização do III 
Encontro Nacional sobre Re-
gistro de Agrotóxicos para CSFI 
pela CNA e ABRAFRUTAS, com o 
apoio do MAPA, ANVISA e IBA-
MA, na sede da CNA, em Brasí-
lia/DF. 

04/05 e 06 de fevereiro - Fei-
ra Fruit Logistica na Alemanha 
com a presença dos associados 
ABRAFRUTAS.

DESTAQUES
15/12/14 - ABRAFRUTAS parti-
cipou da posse da Presidente da 
CNA, Katia Abreu. 

(Da esquerda p/ direita: Moisés Lopes, 
Carlos Prado, Katia Abreu, o presidente, 
Luiz Roberto Barcelos e José Eduardo Bran-
dão, Diretor Executivo da ABRAFRUTAS) 

14/1/15 - Reunião com o go-
vernador da Bahia, Rui Costa, 
sobre a questão da mosca-das-
-frutas no Vale do São Francisco.

Projeto APEX 
promoverá as 
frutas brasileiras 
no exterior
Com a presença da ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Kátia Abreu, o presidente 
da Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil), Maurício Borges, o 
presidente da CNA, João Martins da 
Silva Júnior, além de parlamentares 
ligados ao setor, será realizada, no 
próximo dia 27 de janeiro, a assi-
natura simbólica do Projeto APEX, 
destinado à promover as exporta-
ções de frutas frescas brasileiras 
pelo período de dois anos. O even-
to ocorrerá no Espaço Gourmet, na 
sede da CNA. 


