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Plano Agro+

OBJETO

Desburocratizar, modernizar e conferir maior agilidade aos serviços 

oferecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

objetivando melhorar a satisfação dos usuários e da sociedade 

como um todo.



Papéis do MAPA em apoio à PI Brasil

✓ Fomento:

a. Integrar o sistema de metrologia liderado pelo CONMETRO/INMETRO.

b. Desempenhar a função de Órgão Regulamentador na elaboração das 
Normas Técnicas Específicas – NTE, em parceria com as cadeias produtivas 
e pesquisa;

c. Capacitações de lideranças de produtores e da extensão; 

d. Apoio à ações de rastreabilidade, acreditação e certificações; 



O MAPA é o Regulamentador da 
PI Brasil junto ao SINMETRO

✓Publica as Normas Técnicas Específicas - NTE que reúnem as boas práticas agrícolas 
exigidas para a certificação.

✓Hoje lançamos as NTE de: amendoim, arroz, graviola, atemóia, cherimóia e pinha, 
feijão, flores e plantas ornamentais, gengibre, inhame e taro, tomate de mesa 
tutorado, trigo e uva para processamento. 

✓Nos últimos 13 anos foram publicadas NTE 

(abacaxi, banana, batata, citrus (laranja, limão e tangerina), café, caqui, caju, coco, figo, goiaba, 
maçã, mamão, manga, maracujá, melão, morango, pêssego, tabaco e uva de mesa. 



Culturas cobertas por 28 NTE publicadas: abacaxi, amendoim, anonáceas, banana, batata, café, caju, caqui, citrus
(laranja, limão e tangerina), coco, feijão, figo, flores e plantas ornamentais, gengibre, taro e inhame, goiaba, arroz,
maçã, mamão, manga, maracujá, melão, morango, pêssego, tabaco, tomate de mesa e uva de mesa.



Os desafios

❖ Abastecer o mercado interno e exportar alimentos seguros, em 

sistemas sustentáveis de produção. (10 YFP)

❖ A Produção Integrada Agropecuária (PI Brasil) oferece protocolos

orientadores à produção agrícola e pós-colheita do trigo.

❖ A PI Brasil apóia a governança, a gestão de seus riscos e o 

compliance no sistema de produção de trigo.

(com método, tecnologia e reconhecimento do consumidor)



Países que adotam métodos equivalentes aos da Produção 
Integrada Agropecuária 



Resultados da Produção Integrada

✓ Redução de custos de produção agrícola obtida pela racionalização no 
uso de insumos agrícolas (35%).

✓ Alimentos seguros e livre de riscos de agrotóxicos e outros resíduos e 
contaminantes.

✓ Segurança jurídica para a produção, quanto a aspectos ambientais e 
trabalhistas.



Normas Técnicas Específicas para a Produção Integrada doTrigo
Instrução Normativa Nº 42 - de 9 de Novembro de 2016

✓ Elaborada pela Comissão Técnica Específica do Trigo pela Portaria Nº 211 de 26.07.2012: 
Coordenada pela Dra. Ticiani Tibola, EMBRAPA TRIGO (COOTRIGUAÇÚ,, EMATER RS, Sind. Rural de 
Carazinho, Domingo Costa Indústrias Alimentícias).

✓ Coordenadores Casiane Salete Tibola - Embrapa Trigo; José Maurício Cunha Fernandes - Embrapa Trigo.

✓ Equipe: Acir Martins da Silva - Cotriguaçu Cooperativa Central; Antônio Faganello - Embrapa Trigo Carolina 
Maria Gil Bernardi - Bunge Alimentos S.A; J.Macêdo Eduardo Caierão - Embrapa Trigo; Genei Dalmago -
Embrapa Trigo Hamilton;  Guterres Jardim – FARSUL; Irineu Lorini - Embrapa Soja;  Ivan Riedo – CVALE;  José 
Eloir Denardim - Embrapa Trigo; José Roberto Salvadori - Universidade de Passo Fundo;  Leandro Vargas -
Embrapa Trigo; Luiz Ataídes Jacobsen - Emater/RS; Paulo Roberto Valle da Silva Pereira - Embrapa Trigo; Paulo 
Roberto Vargas - Sindicato Rural de Carazinho; Sérgio Gonçalves dos Santos - Domingos Costa Indústrias 
Alimentícias S.A;  Vladirene Vieira - Embrapa Trigo

✓ Disponível no site: http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/producao-integrada/arquivos-
publicacoes-producao-integrada/normas-tecnicas-especificas-para-a-producao-integrada-dotrigo.pdf

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/producao-integrada/arquivos-publicacoes-producao-integrada/normas-tecnicas-especificas-para-a-producao-integrada-dotrigo.pdf
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/producao-integrada/arquivos-publicacoes-producao-integrada/instrucao-normativa-no-42-de-9-de-novembro-de-2016-trigo.pdf


1. CAPACITAÇÃO: (obrigatória: para RT e auditor; recomendada: produtor rural)

2. GESTÃO DA PROPRIEDADE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:  (obrig.: ter RT)

3. RESPONSABILIDADE SOCIAL DO ESTABELECIMENTO: (obrig.: comprovar 

quitação trabalhista e previdenciária; tratar reclamações contra o 

estabelecimento)

4. GESTÃO DO ESTABELECIMENTO: (obrig.: planejamento; recom.: racionalização 

de água e energia).

Normas Técnicas Específicas para a Produção Integrada doTrigo
Instrução Normativa Nº 42 - de 9 de Novembro de 2016

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/producao-integrada/arquivos-publicacoes-producao-integrada/normas-tecnicas-especificas-para-a-producao-integrada-dotrigo.pdf
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/producao-integrada/arquivos-publicacoes-producao-integrada/instrucao-normativa-no-42-de-9-de-novembro-de-2016-trigo.pdf


5.1. Preparo e aplicação de 

agrotóxicos

5.1.1. Atender às recomendações técnicas sobre 

manipulação de agrotóxicos e tecnologia de 

aplicação conforme Lei 7802/1989 e Lei 

9.974/2000 ou conforme legislação vigente.

5.1.2. Disponibilizar e utilizar o Equipamento de 

Proteção Individual (EPI), adequado para preparo 

ou aplicação de acordo com a indicação no rótulo 

dos agrotóxicos.

5.1.3. Disponibilizar de local 

impermeabilizado para preparo 

de agrotóxicos, com estrutura 

adequada para coletar 

vazamentos e para remediar 

eventuais contaminações dos 

operadores.

5.1.4. Aplicar fungicida e 

inseticida via pulverização 

aérea quando for recomendado 

e orientado por técnico 

capacitado.

5.1.5. Proceder à 

manipulação e aplicação de 

agrotóxicos na presença de 

crianças e pessoas não 

protegidas.

5.1.6. Empregar mão-de-

obra sem a devida 

capacitação em tecnologia 

de aplicação de 

agrotóxicos.

5.1.7. Depositar restos de 

agrotóxicos e lavar 

equipamentos em fontes 

de água, riachos e lagos.

Justificativa Legislação de Agrotóxicos e afins (lei estadual ou 

federal e normativos específicos)

Porque a não aplicação das 

medidas dos subitens 5.1.5, 

5.1.6, e 5.1.7 implicará em 

descumprimento da 

legislação sanitária, 

trabalhista e ambiental. 

5. INFRAESTRUTURA DO 
ESTABELECIMENTO

OBRIGATÓRIAS RECOMENDADAS PROIBIDAS



helinton.rocha@agricultura.gov.br

Pintura de van 
Gogh vendida 
em 13.11.2017 
por US$ 72 
milhões



6. MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO

7. FERTILIDADE E NUTRIÇÃO

8. MATERIAL PROPAGATIVO

9. IMPLANTAÇÃO DA LAVOURA



10.3. Monitoramento e 

manejo de insetos-praga

10.3.1. Adotar o manejo integrado de 

insetos-praga, que preconiza o 

monitoramento e o atendimento do nível 

de controle, para definir a necessidade de 

aplicação de inseticida.

10.3.2. Monitorar, semanalmente, a 

incidência de pragas e registrar no 

caderno de campo da PI TRIGO.

10.3.3. Priorizar o uso de métodos 

naturais, como o controle biológico.

10.3.4. Escolher os inseticidas que 

tenham menor toxicidade e maior 

seletividade aos inimigos naturais, 

dentre os princípios ativos indicados.

10.3.5. Realizar controle localizado de 

pragas quando for eficiente.

10.3.6. Rotacionar mecanismos de 

ação dos inseticidas, para prevenir a 

seleção de insetos-praga tolerantes.

10.3.7. Aplicar o inseticida brometo 

de metila.

10.4. Monitoramento e 

manejo de plantas 

daninhas

10.4.1. Promover a produção e a 

manutenção de restos culturais para 

cobertura do solo e minimizar o uso 

de herbicidas, para evitar resíduos e 

prevenir resistência.

10.4.2. Rotacionar mecanismos de 

ação dos herbicidas utilizados na 

área, para evitar a seleção de plantas 

tolerantes e resistentes.

10.4.3. Aplicar herbicidas mais do 

que duas vezes por safra.

10.4.4. Utilizar os herbicidas diuron, 

dicamba, metribuzin, paraquat, 

pendimethalin, picloram e 2-4 D, 

em lavouras da PI TRIGO, dentre os 

produtos registrados para trigo no 

Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento - MAPA.

10. PROTEÇÃO INTEGRADA 
DA PLANTA

OBRIGATÓRIAS RECOMENDADAS PROIBIDAS



10.5. Agrotóxicos 10.5.1. Utilizar os produtos e doses indicados de 

acordo com a grade de agrotóxicos 

recomendada para a PI TRIGO e mediante 

receituário agronômico (Lei 9.974/2000 e 

Decreto 3.550/2000) ou conforme legislação 

vigente.

10.5.2. Respeitar o prazo de carência dos 

agrotóxicos.

10.5.3. Registrar a aplicação de agrotóxicos no 

caderno de campo da PI TRIGO.

10.5.4. Misturar agrotóxicos para 

aplicação de forma preventiva, sem 

considerar os dados de monitoramento e 

o nível de dano.

10.5.5. Utilizar indiscriminadamente 

agrotóxicos.

10.5.6. Adotar tratamentos químicos de 

acordo com calendários de aplicação ou 

estádios específicos da cultura.

10.6. Equipamentos para 

aplicação de agrotóxicos

10.6.1. Proceder à manutenção periódica de 

pulverizadores antes de cada safra e registrar no 

caderno de campo.

10.6.2. Utilizar equipamentos de proteção 

individual, conforme Normas de Medicina e 

Segurança do Trabalho e recomendação do 

produto.

10.6.3. Os tratores utilizados na aplicação 

de agrotóxicos devem possuir cabina com 

refrigeração.

10.6.4. Utilizar pulverizador tipo canhão 

ou equipamentos de aplicação ultra 

baixo volume.

10.2. Monitoramento e 

manejo de doenças

10.2.1. Adotar o manejo integrado de doenças 

que preconiza o monitoramento da incidência 

de doenças, das condições climáticas, e da 

observação do nível de controle ou nível de 

dano econômico, para definir a necessidade de 

aplicação de fungicidas.

10.2.2. Monitorar, semanalmente, à incidência 

de patógenos a partir do afilhamento do trigo e 

registrar no caderno de campo da PI TRIGO.

10.2.3. Considerar as informações de 

modelagem e de previsão da ocorrência 

de epidemias no trigo, como exemplo, o 

sistema Sisalert para as doenças giberela

e brusone do trigo.

10.2.4. Utilizar cultivares com maior 

resistência às doenças.

10. PROTEÇÃO INTEGRADA 
DA PLANTA

OBRIGATÓRIAS RECOMENDADAS PROIBIDAS



11.1. Manejo de Água 11.1.1. Observar as especificações do CONAMA e as 
legislações nacional e estadual vigentes.

11.2. Irrigação 11.2.1. Utilizar técnicas de irrigação, conforme 
requisitos da cultura.
11.2.2. Administrar a quantidade em função do 
balanço hídrico, capacidade de retenção de água no 
solo e demanda da cultura;
11.2.3.  Controlar a presença de poluentes na água.

11.2.4.  Controlar a salinidade 
na água.
11.2.5. Consultar as 
Informações Técnicas para trigo 
e triticale para o manejo de 
irrigação na região do Brasil 
Central.

Justificativas LEI Nº12.787, DE 11 DE JANEIRO DE 2013. Dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação.



12.2. Identificação 12.2.1. Identificar o produto que está sendo colhido, com 
informações sobre a cultivar, a data da colheita e o fornecedor.

Justificativas Livro Sistema de rastreabilidade digital para trigo, 2013. pág. 43-54; e livro 
Manual técnico de rastreabilidade para cadeia produtiva do trigo, 2009, 
pág. 26-27.

12.COLHEITA OBRIGATÓRIAS



13. PÓS-COLHEITA OBRIGATÓRIAS RECOMENDADAS PROIBIDAS

13.1. Unidades 

Armazenadoras

13.1.1. A Unidade Armazenadora de trigo 

deverá apresentar certificado de 

conformidade ao Sistema Nacional de 

Certificação de Unidades Armazenadoras 

de Grãos, conforme determina a Instrução 

Normativa n° 29 de 08 de junho de 2011 ou 

conforme legislação vigente.

13.1.2. Implementar as Boas Práticas 

e os princípios do sistema de Análise 

de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle (APPCC).

Justificativas Instrução Normativa MAPA nº 29/2011;

13.4. Classificação dos 

grãos

13.4.1. Classificar o trigo destinado ao 

consumidor final, de acordo com a 

legislação vigente.

13.4.2. A unidade armazenadora deve 

dispor dos equipamentos necessários para 

realizar as análises de determinação do tipo 

do trigo, conforme legislação em vigor ou 

contratar prestação de serviços de 

classificação através de empresas 

credenciadas.

13.4.3. Comercializar trigo para o 

consumidor final sem a 

classificação oficial 

Justificativas Lei nº 9.972/2000, Decreto nº 6.268/2007, IN MAPA nº 38/2010 e IN MAPA nº 

16/2011.

Decreto nº 6.268/2007



13.6. Sistema de 

secagem

13.6.1. Secar os grãos até que o teor de umidade 

atinja um valor igual ou inferior a 13%.

13.6.2. A temperatura de secagem deve ser 

registrada no caderno de pós-colheita, não podendo 

ultrapassar 60ºC dentro do secador.

13.6.3. Utilizar lenha seca e com procedência legal.

13.6.4. Secar lentamente os lotes com teores maiores de 

16% de umidade.

13.6.5. Utilizar secador de fluxo intermitente.

13.6.6. Utilizar gás liquefeito de petróleo (GLP).

13.7. Sistema de aeração 13.7.1. Dispor de sistema de termometria instalado 

nos silos e armazéns e registrar as leituras no caderno 

de pós-colheita.

13.7.2. Dispor de sistema de aeração dos grãos 

dimensionados para movimentação do ar dentro da 

massa de grãos.

13.7.3. Dispor de sistema de exaustão de ar natural 

ou mecânico.

13.7.4. Dispor de espalhador de grãos nos silos e armazéns.

Justificativas dos itens 

13.6 e 13.7 e seus 

subitens.

Instrução Normativa MAPA nº 29/2011; e Livro Trigo no Brasil – bases para a produção competitiva e sustentável, 

Capítulo 14, produção de sementes de trigo, pag. 361-367.

13. PÓS-COLHEITA OBRIGATÓRIAS RECOMENDADAS



13.10. Logística para formação 
de lotes.

13.10.1. Manter, os lotes de trigo produzidos pela PI TRIGO, 
separados daqueles provenientes de outros sistemas de 
produção.

13.10.2. Formar lotes de trigo contendo 
grãos de trigo da mesma cultivar ou com 
cultivares com a mesma classe de 
aptidão tecnológica.
13.10.2. Para a formação dos lotes 
poderão ser considerados os resultados 
de análises, realizadas na recepção do 
trigo na unidade armazenadora.
13.10.3. Utilizar silos bag para 
armazenamento de lotes segregados.

Justificativas Livro Sistema de rastreabilidade digital para trigo, 2013. pag. 55-70.

13.11. Sistema de segurança 13.11.1. Adotar as medidas de segurança previstas na NR 33 e 
NBR 14787, em conformidade com a legislação vigente, para 
trabalhos em espaço confinado.
13.11.2. Disponibilizar de medidores de gases tóxicos, bem como 
todos os EPIs necessários para trabalho em espaço confinado, em 
conformidade com a NR 6 ou conforme legislação vigente.
13.11.3. Adotar as recomendações previstas na NR 7 e NR 31, ou 
conforme legislação vigente, quanto a realização de exames 
médicos.
13.11.4. Disponibilizar de sistema de captação de pó e de um 
sistema de combate a incêndio em conformidade com a 
legislação vigente.

Justificativas NR 6, NR 7, NR 33 do Ministério do Trabalho e do Emprego e NBR 14787.

13. PÓS-COLHEITA OBRIGATÓRIAS RECOMENDADAS



13.13. Processamento e 
comercialização

13.13.1. Identificar os produtos obtidos de acordo com 
as normas PI TRIGO, através da apresentação do 
certificado de conformidade ou o selo de identificação, 
no caso de comercialização de produtos finais.
13.13.2. Manter em separado os produtos 
provenientes de áreas da PI-Brasil daqueles obtidos 
em outros sistemas de produção.

13.13.3. A identificação de produtos finais 
produzidos na PI TRIGO poderá ser através de selos 
de identificação da conformidade, especificados no 
RAC n.° 443, de 21 de junho de 2011 ou conforme 
legislação vigente.
13.13.4. Implementar a normativa ISO 22000 -
Gestão da segurança dos alimentos, reconhecida 
internacionalmente e que objetiva o controle de 
perigos para a segurança alimentar através de 
programas de pré-requisitos e planos APPCC.

Justificativas Livro Produção Integrada no BRASIL - Agropecuária 
Sustentável, Capítulo 4, sobre a necessidade do 
marketing para a Produção Integrada, pag. 89 a 96,

Conforme previsto no Livro Produção Integrada no 
BRASIL - Agropecuária Sustentável, Capítulo 1, 
Alimento Seguro, pag. 13 a 29.

13.14. Transporte 13.14.1. Manter as informações de procedência do trigo 
produzido no sistema Produção Integrada do Trigo - PI 
TRIGO.
13.14.2. Realizar o transporte em veículos limpos e 
higienizados, conforme requisitos para o trigo.

Justificativas Livro Manual técnico de rastreabilidade para cadeia produtiva do trigo, 2009, pág. 26-27.

13. PÓS-COLHEITA OBRIGATÓRIAS RECOMENDADAS



Gargalos para a certificação do trigo:

1. Dificuldades na rastreabilidade e coleta de dados: buscou-se incentivar a adoção de Caderno de 
campo reduzido à quatro páginas, e com versão eletrônica que está no e-rastrear.com.br; há o 
desenvolvimento de nova versão. Após a adoção o produtor melhora a governança e gestão dos 
riscos.



Gargalos para a certificação do trigo:

2. Dificuldades no recebimento das cargas:  (kit de diagnósticos para glifosato e 
micotoxina). 

Riscos a conter: 
a) Agrotóxicos: kit para detecção de resíduos de glifosato
b) Micotoxinas: (por questões climáticas, não ocorre no Trigo do 

Cerrado), a principal delas é desoxinivalenol, conhecido como DON 
e vomitoxina, oriunda de fungos (giberela na forma Fusarium
graminealium), possui em humanos indícios de imunodepressora, 
(HIV e outras doenças crônicas), deficiências em síntese proteica. 
Não pode ser testada em humano. Em suíno comprovadamente 
provoca vômito, diarréia, perda de apetite e peso. 



Gargalos para a certificação do trigo (cont.):

4. Dificuldade em alterar a matriz de custos: Como toda commoditie, as margens são 
curtas e a adoção de boas práticas traz reduções de custos, porém a certificação 
individual onera no curto prazo;

5. A natureza das resistências: variam de acordo com o perfil de produtor: a) Cultivo para 
cobertura de solo, com os menores custos possíveis que convive com baixa 
produtividade. b) Produtores voltados à produtividades mais elevados que aplica 
“calendário de aplicações de insumos, sem manejo de pragas, não considera as 
recomendações da Comissão Técnica Nacional de Pesquisa de Trigo e Triticale com 
recomendações sobre agrotóxico com manejo preconizado.

6. Competitividade: Benefícios climáticos das regiões argentinas e de outras fontes com 
produtos com alta conformidade. 



Parceiras para a eficácia da PI Brasil
✓ O produtor profissionalizado, com tecnologias seguras e validadas. 

(CNA, EMBRAPA, Universidades e Serviços de ATER);

✓O consumidor e produtor protegidos. 

(ANVISA, Ministério da Justiça, 3ª Câmara MPF, e seus pares nas Unidades 
Federativas, ABRAS); 

✓ A credibilidade assegurada com rastreabilidade, rotulagens, marcas e 
selos. (INMETRO, INPI, SG1);



helinton.rocha@agricultura.gov.br


