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RESUMO
Este projeto tem como objetivo incorporar ao processo produtivo da produção
integrada de frutas (PIF) instrumentos da tecnologia de informação (TI) para auxiliar
na gestão dos dados gerados pelo monitoramento e controle de pragas e doenças, ou
manejo integrado de pragas (MIP), e registrados em cadernos de campo (CC) da PIF.
Atualmente, estes dados apresentam duas sérias restrições para seu manuseio e
recuperação: (a) no nível local - os dados do CC permanecem na forma analógica
(papel) e cada produtor adota um procedimento para armazenar apenas dados
específicos do CC em meio digital; (b) esta situação tem conseqüências no nível
regional - técnicos do Ministério da Agricultura não têm condições de saber a situação
de monitoramento das diferentes culturas e pragas em determinado momento nas
diferentes regiões do país, dentro do programa da PIF. A solução é padronizar a
inserção dos dados do CC em meio digital, usando ferramentas de TI, e
disponibilizá-los para os técnicos do Ministério. A estratégia de ação consiste em
realizar arranjos institucionais com produtores, unidades da Embrapa, instituições de
pesquisa agropecuária estaduais e Delegacias Federais de Agricultura/Seção de
Sanidade Vegetal (DFA/SSA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) para implantar esta solução, através do software MIPWeb, desenvolvido na
Embrapa Informática Agropecuária, utilizando tecnologias da Web e de banco de
dados. Como resultado, este projeto criará uma rede de informação de dados digitais
do MIP entre os participantes da PIF, compartilhando estes dados de forma eficiente,
pelo uso de um padrão digital; rápida, pelo uso da Internet; e segura, pela adoção de
normas de segurança no armazenamento dos dados. Pelo menos três impactos são
esperados: (a) transferência das ferramentas de TI aos produtores da PIF; (b) avanço
qualitativo no compartilhamento e aplicação para os dados digitais originados dos CC,
como a possibilidade de estudos prospectivos sobre doenças, pragas, inimigos
naturais e métodos de controle em todo o país; e (c) abordagem quantitativa nestes
dados a partir da sua mineração, como a correlação de variáveis.

PALAVRAS-CHAVE: aplicação web, produção integrada de frutas, tecnologia da
informação, MIPWeb.

1 Matemático, Embrapa Informática Agropecuária - Cx. Postal, 6041, 13083-886 Campinas,SP

V Congresso Brasileiro de Agroinformática, SBI-AGRO
Londrina, 28 a 30 de setembro de 2005

