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Quando se fala, cada vez mais, de agricultura sustentável, coloca-se inevitavelmente a 
questão do futuro dos produtos fitossanitários. Assim, em 2002 foi elaborada pela Comissão 
Europeia uma estratégia temática respeitante á «utilização sustentada de pesticidas». Esta 
estava prevista no 6º programa de acção a favor do ambiente (6º PAA), adaptada pelo 
Parlamento Europeu em Julho de 2002 e que cobre o período de 2002-2011. 

Foi então elaborado um relatório sobre a situação actual da utilização de produtos 
fitossanitários no seio da Comunidade Europeia. Este relatório evidencia que a união 
Europeia, com cerca de 320.000 toneladas de substâncias activas, vendidas anualmente, 
representa ¼ do mercado mundial. A França é o principal país visado uma vez que é o 
segundo utilizador a nível mundial – a seguir aos Estados Unidos –, representando a fileira 
vitícola francesa 50% da procura agrícola francesa em tonelagem. 

Face a esta situação, um certo número de medidas são propostas pela Comissão, com o 
objectivo de reduzir os riscos para a saúde pública e o ambiente, ligadas à utilização dos 
produtos fitossanitários. Elas visam, de forma geral, uma «redução global da utilização e da 
dependência em relação aos pesticidas». 

Mas poderá ser evitada a presença de resíduos nos produtos alimentares e no 
ambiente? 
 
Na medida em que um tratamento fitossanitário foi realizado sobre uma cultura, torna-se 
difícil «garantir» que esta estará isenta de qualquer traço de resíduo. Efectivamente, uma 
vez aplicados sobre um vegetal, a substância activa é susceptível de se degradar, sob a 
influência de factores físicos (temperatura, radiação ultravioleta,...) ou biológicos 
(microorganismos,...). Esta dissipação varia em função dos produtos e das condições de 
utilização (dose de aplicação, número de aplicações, intervalo até à colheita,...). 

Um dos meios de assegurar a qualidade sanitária dos alimentos e de garantir a segurança 
do consumidor, consiste em fixar, para todos os produtos agrícolas, os Teores Máximos de 
Resíduos ou TMR (antigos LMR). Relativamente à vinha, estes valores são fixados 
regulamentermente apenas para a uva. 

Ainda que avaliados no vinho e propostos no quadro de homologação europeia (Directiva 
91/414 CEE), eles não são, ainda, oficiais em França e no seio da Comissão Europeia. 

No entanto, países como os Estados Unidos, Suíça e Itália fixaram já os seus limites. 

 

Um estudo conduzido durante três anos pelo grupo de trabalho sobre resíduos, coordenado 
pelo ITV France e financiado pelo ONIVins, relançou este dossier no seio da «fileira vinho» 
em França. Uma primeira proposta francesa foi então apresentada ao OIV para cerca de 
quarenta moléculas, estando actualmente em curso a sua discussão. Estas propostas 
baseiam-se em valores propostos no projecto da DGAL (a partir de dados da Comissão de 
Produtos Tóxicos), sobre os resultados dos debates e comentários dos Estados membros 
do OIV e sobre os debates ocorridos no seio dos membros do grupo de trabalho deste 
estudo (BNIC1, CIVC2, Inter Rhône, Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales Câmara 
de Agricultura dos Pirinéus Orientais, SRPV3, DGCCRF4 et INRA5). 

                                                 
1 BNIC : Bureau National Interprofessionnel du Cognac - Gabinete Nacional interprofissional do Cognac 
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Este estudo foi realizado em 3 colheitas: 1999, 2000 e 2001, com o objectivo de cobrir anos 
climaticamente diferentes. Os estudos realizados no decurso destes 3 anos foram 
desenvolvidos sob condições parametrizadas (aplicações, vinificações, análises), mas 
apenas as campanhas de 2000 e 2001 foram objecto de experimentação «específica», 
realizada em função das BPE (Bonnes Pratiques d’Expérimentation – Boas Práticas de 
Experimentação), com estratégias de tratamentos e substâncias activas seleccionadas pelo 
grupo de trabalho. 

A primeira campanha permitiu, por uma lado, reunir dados bibliográficos dos trabalhos 
desenvolvidos pela fileira sobre este assunto e, por outro lado, fazer o ponto de situação 
global sobre a presença de resíduos nas uvas, vinhos e álcoois com origem em toda a 
França. 

 

Em 1999 o estudo foi orientado para uvas, vinhos e álcoois resultantes da experimentação 
desenvolvida por diferentes entidades e para os quais os calendários de tratamento são 
perfeitamente conhecidos, o que representa 34 parcelas, repartidas por 9 regiões em todo o 
território francês. 

Nos outros dois anos foi posto em prática um programa de experimentação específico – 
«LMR vins» –, em 5 regiões vitícolas diferentes. 

Champagne (CIVC – Epernay) 

Charente (BNIC – Cognac) 

Languedoc (ITV France – Rodilhan) 

Roussillon (ITV France – Perpignan) 

Vallée du Rhône (ITV France – Orange). 

 

O mesmo programa e a mesma estratégia de tratamentos foram aplicados em 3 regiões 
acompanhadas pelo ITV France, de modo a poder ser efectuada uma comparação inter-
regional dos resultados. 

 

As aplicações foram realizadas com pulverizadores pneumáticos de dorso, com passagem 
em todas as linhas, respeitando as BPE (Boas Práticas de Experimentação). 

O CIVC seguiu as parcelas de Champagne, no quadro de um programa de protecção 
integrada da vinha. O BNIC promoveu a realização dos ensaios em Charente. 

 

Cada parcela foi objecto de uma mini-vinificação em condições controladas. Após a vindima 
mecânica, as mini-vinificações, seguidas de destilação charental «piloto» (dupla destilação) 
foram efectuadas pela estação Vitícola do BNIC. No total, 32 moléculas diferentes (28 
substâncias activas + 4 metabolitos) foram pesquisadas no decurso dos três anos e 362 
análises foram realizadas. 

 

Os resultados das análises demonstraram que entre as 32 moléculas estudadas, 11 não 
foram identificadas nem nas uvas, nem nos vinhos, 8 foram detectadas nas uvas mas com 

                                                                                                                                                         
2 CIVC : Comité Interprofessionnels des Vins de Champagne - Comissão interprofissional dos Vinhos de Champagne 
3 SRPV : Service Régional de la Protection des Végétaux - Serviço regional de Protecção Vegetal 
4 DGCCRF : Direction Générale du Commerce, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes - Direcção geral do Comércio, 
da Concorrência e da Repressão de Fraudes 
5 INRA : Institut National de la Recherche Agronomique – Instituto Nacional de Investigação Agronómica 
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teores inferiores ao LMR, e 13 encontram-se nos vinhos em níveis variáveis em função da 
região estudada. 

 

Na tabela 1 são apresentados os resultados obtidos para cada uma das substâncias activas 
identificadas. Os teores nos vinhos são todos inferiores ao LMR-vinho propostos para cada 
uma, à excepção do tirame para o qual o nível verificado ultrapassou por vezes aquele 
proposto (Tabela 2). 

 

Para o pirimetanil foi registado, em 1999, num ensaio realizado em Midi-Pyrénées, um teor 
superior ao LMR-vinho proposto. Trata-se de um ensaio em que foi efectuada uma aplicação 
em meio-pintor. Constatou-se que os teores nos vinhos são tanto mais elevados quanto 
mais curto é o intervalo entre o tratamento e a colheita. De qualquer forma, os teores 
encontrados nos vinhos de outros ensaios realizados durante o estudo são sempre 
inferiores ao LMR-vinho proposto (teor médio encontrado – 0,30 mg/l) 

 
Tabela 1 – identificação das substâncias activas analisadas em função da sua acção 
 

Acção das moléculas     
Herbicidas Insecticidas 

Fungicidas 

Moléculas 
ou 
substâncias 
activas   Anti-Oidio Anti-Mildio Anti-Botrytis
 
Não 
detectadas 
nas uvas ou 
nos vinhos 

Diurão 
Glifosato 
AMPA 
Simazina 

Clorpirifos-étil 
Clorpirifos-
metil 
Deltametrina 
Lamda-
cialotrina 
Metidatião 

 
 
Penconazol 

 
 
Fenamidona 

 

Detectados 
unicamente 
nas uvas (1) 

  
Paratião-metil 
Metomil 

 
Quinoxifen 
Tebuconazol

Famoxadona 
Folpet 
Mancozebe 
Oxadixil 

 

 
 
Detectadas 
nos vinhos 

  
 
Tebufenosida 

 Ácido fosforoso 
Azoxistrobina 
Dimetomorfo 
Ftalamida 
Metabolito da 
fenamidona 

Ciprodinil 
Fludioxonil 
Procimidona 
3,5 DCA 
Perimetanil 
Tirame 
Fenexamida 

(1) Em teores inferiores aos TMR uvas 
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Tabela 2 – LMR-vinhos propostos por grupo; balanço dos três anos de estudo 

Moléculas 
Teor máximo 

detectado nos vinhos 
(mg/l) 

LMR prpoposto ao OIV 
(mg/l) 

Ácido fosforoso 12,60 50,00 

Azoxistrobina 0,25 1,00 

Clorpirifos-etil < 0,004 0,10 

Clorpirifos-metil < 0,008 0,05 

Ciprodinil 0,08 0,50 

Deltametrina < 0,01 * 

Dimetomorfe 0,58 1,00 

Diurão < 0,01 0,02 

Famoxadona < 0,02 * 

Fenamidona < 0,02 2,00 

Metabolito de fenamidona 0,04 * 

Fenexamida 0,20 1,00 

Folpete < 0,004 0,10 

Metabolito de folpete = Ftalamida 1,14 * 

Fludioxonil 0,05 0,50 

Glifosato < 0,05 0,10 

Metabolito de glifosato = AMPA < 0,05 * 

Lambda-cialotrina < 0,01 * 

Mancozebe (CS2) < 0,10 0,10 

Metidatião < 0,04 * 

Metomil < 0,02 * 

Oxadixil < 0,03 0,75 

Paratião-metil < 0,01 0,02 

Penconazol < 0,02 * 

Procimidona 0,07 2,00 

Metabolito de procimidona = 3,5 
DCA 

0,01 * 

Pirimetanil 1,18 1,00 

Quinoxifen < 0,01 0,02 

Simazina < 0,02 0,02 

Tebuconazol < 0,04 0,05 

Tebufenosida 0,11 0,30 

Tirame (CS2)  0,68 0,10 
* Sem proposta de teor máximo ao OIV 
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Presença de metabolitos nos vinhos 
Os quatro metabolitos estudados (3,5 DCA, ftalamida, metabolito de fenamidona, ácido 
fosforoso), estão presentes nos vinhos. Os teores são fracos para o 3,5 DCA e o metabolito 
de fenamidona (respectivamente 0,01 e 0,04 mg/l). Os teores medidos são mais elevados 
para a ftalamida e para o metabolito resultante do folpete. Os teores de ftalamida nos vinhos 
são directamente proporcionais aos teores em folpetenas uvas. Estes teores elevados são 
detectados sobretudo na região de Roussillon, onde o Intervalo de Segurança é mais curto e 
onde os teores em folpete são os mais elevados nas uvas 81,14 mg/l). O ácido fosforoso, 
metabolito do fosetil, encontra-se igualmente nos vinhos (12,6 mg/l) mas num teor quatro 
vezes inferior ao LMR proposto. 

Diferenças regionais 
Após três anos, para as condições bem precisas deste estudo, são detectadas maiores 
quantidades de resíduos (ainda que sempre inferiores aos LMR-vinho propostos) nas 
regiões do Sul, para as quais os anos de 2000 e 2001 foram particularmente secos e muito 
ensolarados. 

Por fim, os ensaios realizados pela estação vitivinícola do BNIC demonstram que a dupla 
destilação, parece ser uma excelente barreira para os resíduos de produtos fitossanitários. 
Nenhum resíduo das moléculas estudadas passou para a aguardente. Para as nove 
moléculas estudadas em Charente desde 1999, 3 substâncias activas e um metabolito 
foram encontrados nos vinhos, em teores inferiores aos LMR propostos ao OIV (Tabela 3). 

Tabela 3 – Resumo das análises de resíduos em aguardente nos três anos 

 

 
Matérias activas 

Teores em 
resíduos nos 

vinhos     
(mg/l) 

Teores em 
resíduos nas 
águardentes 

(mg/l) 

LMR-vinhos 
propostos 

(mg/l) 

Azoxistrobina 0,100 < 0,020 1,00 

Cloropirifos-etil < 0,001 < 0,005 0,10 

Dimetomorfo 0,086 < 0,025 1,00 

Famoxadona < 0,015 < 0,015 - 

Fenamidona < 0,020 < 0,020 2,00 

Metabolito de Fenamidona 0,044 < 0,020 - 

Fenexamida 0,200 < 0,010 1,00 

Quinoxifen < 0,010 < 0,010 0,01 

 

 
Em conclusão, os resultados obtidos no quadro experimental deste estudo, demonstram que 
apenas um número reduzido de moléculas se encontram nos vinhos em teores superiores 
aos LMR propostos. De qualquer forma, deverão ser tomadas precauções relativamente às 
seguintes moléculas: 

 tirame, que apesar do Intervalo de Segurança ser de 28 dias, deverá ser utilizado, no 
máximo até 60 dias antes da vindima; 

 pirimetanil para o qual o Intervalo de Segurança de 35 dias deve ser imperativamente 
respeitado para evitar qualquer risco de trasnposição do LMR proposto para os vinhos 
(1,00 mg/l), nomeadamente nas regiões do Sul, em anos de fraca pluviometria; 



GRINBAUM, RESÍDUOS FITOSANITÀRIOS : UM BALANÇO SATISFATÓRIO NOS VINHOS, 6 

VINIDEA.NET – REVISTA INTERNET TÉCNICA DO VINHO, 2004, N5 

 fludioxonil, ciprodinil e tebufenosida quando utilizados em «condições limite» (Intervalos 
de Segurança mais curtos) originam resíduos um pouco mais elevados nas uvas, 
próximos dos respectivos LMR. De qualquer forma, nenhum problema é registado nos 
vinhos; 

 folpete, o qual é importante para evitar problemas de fermentação, deverá ser respeitado 
o Intervalo de Segurança de 28 dias e a dose de 1.500 g/ha. O folpete transforma-se, 
nos vinhos, em ftalamida, metabolito sem efeito sobre as fermentações. 

 
O factor «região» transparece igualmente do estudo uma vez que as parcelas de Perpignan 
contêm mais resíduos que as de outras regiões. Tal pode ser explicado por: 
 
- intervalos entre o último tratamento e vindima geralmente mais curtos (vindima mais 

precoce), 
- condições climáticas particularmente secas, 
- a falta de desenvolvimento vegetativo no momento dos tratamentos, pode originar uma 

concentração do produto nos cachos. 
 
Este estudo nacional permitiu definir bem a situação das principais substâncias activas 
utilizadas em viticultura, face ao risco de serem originados resíduos. O estudo completa os 
inquéritos e outros estudos realizados anteriormente, nomeadamente pela Protection des 
Végétaux e pela Direction Générale de l’Alimentation et du Ministère de l’Agriculture. 
 
Os inquéritos «uva/vinho» realizados anualmente desde 1990 em todo o território francês 
originaram um grande volume de informação sobre a «situação dos resíduos» na viticultura. 
 
Os resultados demonstram que os LMR das uvas são respeitados em 99,5% dos casos e 
que mais de 80% das uvas contêm menos de 1/10 dos LMR e 45% são inferios aos limites 
de quantificação possibilitados pelos métodos utilizados para a mesma. Apenas 1/3 das das 
moléculas estudadas são encontradas nos vinhos, a maior parte das vezes em teores 
fracos, claramente inferiores aos observados nas uvas. 
 

As moléculas que se encontram sistematicamente nos vinhos são fungicidas anti-mildio 
(cobre, dimetomorfo, ácido fosforoso, oxadixil, azoxistrobina), fungicidas anti-botrytis 
(iprodiona, procimidona, vinclozolina, perimetanil, fludioxonil, cipronidil, benzimidazol) e um 
insecticida (tebufenozida). 

 
Os diferentes resultados demonstram que a «situação dos resíduos nas vinhas» é 
globalmente satisfatória. Eles confirmam a eliminação da maioria das moléculas durante a 
vinificação, e o facto da presença de resíduos estar muitas vezes ligada às condições de 
emprego dos produtos fitossanitários na vinha (não respeito dos Intervalos de Segurança 
em particular). 
 
Os teores detectados nos vinhos são fracos, sendo conveniente, face aos resultados, 
relativizar os riscos a que está exposto o consumidor de vinho. Tal não deverá ser 
impeditivo de ser adoptada uma postura de vigilância relativamente a esta questão e de 
recordar o interesse existente na continuação da redução destes teores, nos vinhos, pela 
prática da protecção integrada (respeitar as doses e o numero de aplicações, os intervalos 
de segurança, a prática da alternância das substâncias activas no seio dos programas de 
tratamento). 
 
Com efeito, na ausência de um LMR, a presença, mesmo que extremamente fraca, de 
resíduos nos vinhos, pode colocar problemas à exportação, nomeadamente com as 
moléculas que não são utilizadas no país importador e para as quais não está determinado 
um nível de tolerância para a importação. 
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Deixar um mínimo de resíduos nos produtos de consumo e no ambiente é, actualmente, um 
dos objectivos perseguidos quer pelos consumidores quer pelos produtores. 
 
A este propósito, diversos procedimentos foram adoptados pela indústria fitossanitária, com 
o objectivo de generalizar práticas que tenham um efeito positivo sobre o ambiente e que 
minimizem as quantidades de produtos fitossanitários utilizadas. Trata-se de «melhor 
utilizar» os produtos fitossanitários fazendo evoluir as práticas. 
 
O procedimento «Identidade Preservada do Vinho», desenvolvido por Du pont de Nemours 
em parceria com o ITV France é disso um exemplo. 
 
Testado em 5 explorações «piloto» em 2000, o procedimento «Identidade Preservada» foi 
alargado a 12 explorações em 2001 e posteriormente a 18 em 2002. Estas explorações 
estão situadas nas seguintes grandes regiões vitícolas francesas: Champagne, Alsace, 
Bourgogne, Beaujolais, Provence, Côtes-du-Rhône, Languedoc, Sud-Ouest, Bordeaux, 
Vallée de la Loire. 
 
Globalmente o procedimento, visa produzir um vinho de qualidade com a menor produção 
possível de resíduos, diminuindo as quantidades de substâncias activas originadas por 
hectare. O objectivo último é o de construir um banco de dados de resultados para todas as 
substâncias activas e o de conceber programas de tratamento adaptados a cada região. Tal 
consiste em comparar dois programas de protecção integrada da vinha, colocados em 
prática em duas parcelas com a mesma casta e no mesmo terroir, pelos viticultores: 

 
- uma parcela que recebe o programa «Identidade Preservada», proposto pela Société 

Du Pont de Nemours, 
- uma parcela «testemunha» que recebe o programa de protecção habitualmente 

aplicado pelo produtor. 
 
O procedimento global é controlado por um organismo independente, «Bureau Veritas». 
 
Os viticultores que participam na experiência são produtores independentes com pequenas 
ou grandes explorações, ou adegas cooperativas. Estes produtores conduzem todo a sua 
vinha de forma integrada: recurso a moléculas com perfil ambiental favorável, alternância de 
produtos; boas práticas de utilização; tratamentos integrados (observação, modelos, avisos, 
...). 
Em cada exploração, os ensaios são realizados em condições naturais. As parcelas são 
vinificadas à parte, até ao engarrafamento, de modo a poderem ser realizadas análises aos 
resíduos das substâncias activas utilizadas pelo produtor. Os métodos de vinificação são 
aqueles utilizados pelo viticultor (tradicional, maceração pelicular, em branco, em tinto, ...). 
Assim, em 3 anos de experimentação, uma gama importante de castas foi vinificada: 
chardonnay, chenin, sauvignon, sémillon, gewurztraminer, no caso dos brancos, e pinot, 
gamay, syrah, grenache, merlot e cabernet, no caso dos tintos. 
 
A análise dos resíduos das substâncias activas nos vinhos é efectuada antes do lote final, 
por laboratórios independentes e reconhecidos, conformes com as «Boas Práticas de 
Laboratório». Em 3 anos, foram efectuadas 450 análises no total com vista à detecção de 34 
moléculas. 

 
A prova dos vinhos acabados foi igualmente realizada por enólogos independentes. Ela 
permitiu comparar a qualidade gustativa do vinho resultante da parcela testemunha com 
aquele resultante da parcela «Identidade Preservada». As substâncias activas 
seleccionadas pelos programas «Identidade Preservada» de 2000 a 2002 constam da 
Tabela 4. 
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Os resultados das análises aos resíduos demonstram que em 34 moléculas activas 
pesquisadas, 11 foram encontradas nos vinhos. 

 
No entanto, nenhum traço de resíduo foi detectado acima dos limites de 

quantificação possibilitados pelos métodos utilizados para as restantes 23 substâncias 
activas (Cf. Tabela 4). 

 

Tabela 4 – 34 substâncias activas utilizadas no programa «Identidade Preservada» de 2000 
a 2002 

N.º 
Detecção nos vinhos 

Substância Activa 

Inquérito 

DGAL/SRPV 
(90 a 2000) 

Estudo 

ONIVINS (99 
a 2001) 

«Identidade 
Preservada do 

Vinho» 
Du Pont de 

Nemours (2000 
a 2002 

Limite de 
quantificação 

(mg/l) 

1 Ácido fosforoso Detectado Detectado Detectado 0,50 
2 Azoxistrobina Detectado Detectado Detectado 0,01 
3 Clorpirifos - ND ND 0,01 

4 Clofentazina ND - ND 0,04 
5 Cimoxanil ND - ND 0,02 
6 Ciprodinil Detectado Detectado Detectado 0,02 

7 Cobre Detectado - Detectado 0,02 
8 Dinocap ND - ND 0,02 
9 Dimetomorfo Detectado Detectado Detectado 0,02 

10 Famoxadona ND ND ND 0,02 
11 Fenexamida Detectado Detectado Detectado 0,02 
12 Fenpropatrina - - ND 0,01 

13 Fenoxicarbe ND - ND 0,02 
14 Fluzinam ND - ND 0,02 
15 Fludioxonil Detectado Detectado ND 0,02 

16 Flufenoxurão ND - ND 0,01 
17 Flusilazol ND - ND 0,05 
18 Folpete ND ND ND 0,01 

19 Fosetil-al ND - ND 0,5 
20 Indoxacarbe - - ND 0,02 
21 Iprodiona Detectado - Detectado 0,02 

22 Cresoxim-metil ND - ND 0,01 
23 Lufenurão ND - ND 0,02 
24 Mancozebe ND ND ND 0,10 

25 Mefenoxam - - ND 0,04 
26 Metomil ND ND ND 0,02 
27 Metirame de zinco ND ND ND 0,10 

28 Procimidona Detectado Detectado Detectado 0,02 
29 Ftalamida - - Detectado 0,025 
30 Perimetanil Detectado Detectado Detectado 0,01 

31 Quinalfos - - Detectado 0,02 
32 Quinoxifen ND ND ND 0,02 
33 Tralometrina - - ND 0,01 
34 Trifloxistrobina - - ND 0,02 

ND = Não Detectado 
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A Tabela 5 apresenta as percentagens de detecção das 11 moléculas encontradas nos 
vinhos, durante os 3 anos de experimentação. 
 
 

Tabela 5 – Moléculas detectadas nos vinhos 

 

Acção Substância Activa Número de detecções / 
número de análises 

Percentagem de 
detecção 

Cobre 26 / 26 100 % 

Ácido fosforoso 23 / 24 96 % 

Ftalamida 12 / 19 63 % 
Anti-mildio 

Dimetomorfo 4 / 6 67 % 

Anti-oïdio Azoxistrobina 2 / 2 100 % 

Insecticida Quinalfos 1 / 7 14 % 

Ciprodinil 1 / 2 50 % 

Fenexamida 5 / 12 42 % 

Iprodiona 2 / 3 67 % 

Procimidona 3 / 3 100 % 

Anti-botrytis 

Pirimetanil 12 / 13 92 % 

 
 
Para o cobre, os resultados demonstram uma correlação entre as 3 últimas aplicações e os 
teores em resíduos encontrados nos vinhos. Em média, 1.000 g/ha aplicados originam um 
teor em cobre nos vinhos de 0,12 mg/l. De um modo geral, encontra-se uma quantidade de 
resíduos de cobre 3 vezes superior nos vinhos tintos (0,18 mg/l) áquela encontrada nos 
vinhos brancos (0,08 mg/l). 

No que diz respeito ao ácido fosforoso, nenhuma correlação pôde ser estabelecida entre o 
estado de aplicação e o teor encontrado. As únicas correlações observadas são as relativas 
à dose/ha e ao tipo de vinificação. 

Assim, em média, 1.000 g/ha, de fosetil origina 1,85mg/l de ácido fosforoso nos vinhos. 
Igualmente neste caso, encontra-se uma quantidade de resíduos 3 vezes superior nos 
vinhos tintos relativamente aos brancos. Os teores vão de 1,4 mg/l (para uma aplicação de 
fosetil de 1.500 g/ha e vinificação de brancos) a 40 mg/l (para oito aplicações de 1.800 
g/ha/aplicação e vinificação de tintos). 

Finalmente, para o pirimetanil, o teor em resíduo nos vinhos está correlacionado com o 
estado em que é efectuada a sua aplicação (B e C). 

No que diz respeito às quantidades de produtos utilizados, estas passaram de uma 
quantidade média de 60 kg/ha, aplicados em 2000 com o programa de protecção habitual 
dos viticultores, para uma quantidade média de 26 kg/ha aplicada em 2002 com o programa 
«Identidade Preservada». Este decréscimo traduz uma redução de 57% das quantidades 
totais utilizadas (enxofre e cobre incluídos). No que se refere, apenas, à utilização de 
substâncias activas de síntese esta sofreu um decréscimo de 30% em 3 anos. 

Da mesma forma, as quantidades de embalagens diminuíram relativamente aos programas 
habitualmente aplicados pelos viticultores. 
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Para além disso, os programas de «Identidade Preservada» não implicaram um aumento 
dos custos relativamente aos programas de referência. 

Finalmente, a prova dos vinhos não apresentou diferenças significativas nas qualidades 
organolépticas entre os vinhos testemunha e os vinhos obtidos pela aplicação do programa 
«Identidade Preservada». 

Assim, este procedimento, que após 3 anos levou à obtenção de resultados encorajantes, 
permite: 

 obter vinhos contendo um mínimo de resíduos, preservando sempre as suas 
qualidades organolépticas, 

 a parametrização dos custos de produção 

 uma redução significativa das quantidades de substâncias activas aplicadas 
por hectare e do volume de embalagens a reciclar, o que contribui para um 
maior respeito pelo ambiente. 

 

Este programa inscreve-se num processo mais global da DuPont, de respeito pelo ambiente 
e da protecção sustentada da vinha. 

Um outro exemplo de processo seguido pela indústria fitossanitária é aquele desenvolvido 
pela Réseau Ageris (Rede Ageris) da SYNGENTA. Este programa tem por objectivo 
demonstrar que rendimento, qualidade e respeito pelo ambiente, são noções compatíveis. 
 
Para isso, 14 explorações, repartidas por todo o território francês, encontram-se 
empenhadas no cumprimento dos princípios da Agricultura Sustentada, das quais 5 
encontram-se em regiões vitícolas. São estas: 

 
- Anjou, Château Soucherie, 
- Bordelais, Château Les Vergnes, 
- Beaujolais, Domaine des Terres Morel, 
- Champagne, Domaine Rousseaux, 
- Costières de Nîmes, Château St-Louis la Perdrix. 

 
Estas 5 explorações destinam-se a servir de referência em matéria de práticas vitícolas 
sustentadas. Estas explorações encontram-se empenhadas em: 

- respeitar as Boas Práticas agrícolas, dispondo, nomeadamente, dos equipamentos 
indispensáveis para prevenir todas as formas de poluição, quer difusas, quer 
pontuais (locais de armazenamento de produtos fitossanitários adaptados, áreas 
dedicadas e estruturadas para a limpeza e enchimento do pulverizador, respeito das 
recomendações de utilização dos produtos, controlo dos pulverizadores, recuperação 
das embalagens vazias, gestão dos fundos de cuba, ...), 

 
- racionalizar a condução das vinhas, em função das características da parcela, do 

risco de doença, da flora adventícia ou da proliferação de pragas. Para tal, o viticultor 
recorre a diversas técnicas (avisos agrícolas, modelização, observações, 
contagens,...). Em função dos resultados, intervem com o produto melhor adaptado, 
na dose recomendada, no estado óptimo e nas condições climáticas mais favoráveis 
possível. 

 
- preservar o ambiente e a paisagem rural, cuidando e renovando as zonas não 

cultivadas (sebes, matas, ...), como forma de reduzir os riscos de erosão e de 
poluição, ou, ainda, instalando bandas herbáceas ao longo dos cursos de água que 
permite evitar a sua contaminação pelas escorrências de pulverização e que 
constituem um filtro natural que limita a transferência das moléculas de substâncias 
activas para o meio aquático. 
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A medição dos resultados provenientes das técnicas, esforços e precauções aplicados 
nestas explorações é feita por auditoria (uma no lançamento da operação e posteriormente, 
várias ao longo do tempo). Estas auditorias são realizadas por organismos independentes: 

 
- ARVALIS – Instituto da planta para as auditorias «água», 
- Fédération Nationale des Chasseurs – Federação Nacional dos Caçadores para as 

auditorias «fauna selvagem», 
- Institut National Agronomique de Paris-Grignon – Instituto Nacional Agronómico de 

Paris-Grignon para as auditorias «flora selvagem». 
 
 
Todas as operações realizadas sobre as parcelas da exploração são registadas (software de 
gestão parcelar) e colocadas à disposição da fileira. Assim, as explorações vitícolas da rede 
podem servir de «vitrine» para os distribuidores e prescriptores que desejem comunicar 
sobre as vantagens de uma agricultura sustentada. A rede AGERIS torna-se assim numa 
ferramenta pedagógica de referência, para todos os actores das fileiras, desde o agricultor 
ao consumidor. 
 
A finalidade é a de promover uma agricultura economicamente viável, mas igualmente 
orientada para a colocação no mercado de produtos de qualidade, e com histórico de 
produção, os quais são uma garantia em termos de segurança alimentar. 
 
Os dois procedimentos citados, fazem parte de operações empenhadas em conseguir uma 
«utilização durável dos pesticidas». Mas estes procedimentos não são os únicos. 

 
Efectivamente, a indústria fitossanitária, através da UIPP (Union des Industries des Produits 
Phitossanitaires – União das Indústrias de Produtos Fitossanitários), inscreve-se, de uma 
forma geral, nesta via de agricultura duradoura. Assim, em 30 anos, as doses de utilização 
por hectare foram divididas por 100. São realizados investimentos em investigação (exemplo 
da Empresa BAYER) com vista a obter produtos que necessitem uma cada vez menor 
quantidade de princípio activo ou que se degradem rapidamente, produzindo um impacto 
reduzido sobre o meio natural, ou ainda substâncias activas já existentes, em estado 
natural, no meio ambiente. 

 
A promoção de «Boas Práticas Fitossanitárias» integra, igualmente, os programas da UIPP, 
a qual promoveu a criação de uma rede de quintas «piloto», encarregues de informar e 
formar os agricultores, mas igualmente os líderes de opinião e o grande público, sobre a boa 
utilização de produtos fitossanitários. 
 
A divulgação rápida da agricultura sustentada representa um trunfo importante para todos, 
tanto para os produtores, no plano quantitativo e qualitativo, como para os consumidores, 
preocupados com a sua saúde, como para os cidadãos em geral, que desejam preservar o 
seu meio ambiente. 
 
      
    


