
Avanços na Produção Integrada de F rutas no Brasil  

Coordenadora: F rancisca N.P. Haji 

PRODUÇÃO INT E GRADA DE  UVAS  F INAS  DE  ME S A - PI-UVA, GARANT IA DA 

QUALIDADE , RAS T RE ABIL IDADE  E  S US T E NT ABIL IDADE  

F rancisca Nemaura Pedrosa Haji 

Embrapa S emi-Árido – BR 458, km 152, C.P. 23, CEP 56302-970, Petrolina, PE . 

  

No Bras il, a Produção Integrada de Uvas F inas de Mesa foi implantada no 

S ubmédio do Vale do S ão F rancisco, no final de 2000. Nesta região, as  condições 

edafoclimáticas, associadas ao uso da irrigação permitem produzir uvas em todos 

os  meses do ano, podendo, suprir os  principais  mercados importadores. E ste 

s is tema de adesão voluntária, impuls ionou o agronegócio, agregando valor às  

exportações, poss ibilitando a conquis ta e a permanência da commoditie uva no 

mercado. Com área de 10 mil ha, sendo 5.400 de uvas pirênicas, 4.000 apirênicas 

e 600 uvas para vinho, essa região é responsável por 95% das exportações 

bras ileiras  de uvas finas de mesa. Com a PI-Uva, o S ubmédio do Vale do S ão 

F rancisco passou a produzir uvas de alta qualidade, isentas de res íduos tóxicos, 

conservando a capacidade produtiva do solo, a preservação do meio ambiente e 

concorrendo com maior competitividade nos principais  mercados. Face o 

reconhecimento e o interesse dos produtores  por um produto diferenciado, com 

garantia da qualidade, sustentabilidade do processo de produção, rastreabilidade 

e a certificação, é crescente a adesão dos produtores  por este s is tema de 

produção, cuja área é de 3978 ha correspondentes a 42% da área cultivada com 

uvas finas de mesa, com a participação de 162 empresas das quais  49 já foram 

certificadas. Foram capacitados 2290 técnicos em PI-Uva. Nas áreas de PI-Uva, a 

racionalização média do uso de agrotóxicos, em 2002, 2003 e 2004, foi 62%.  


