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RESUMO - ! cultura do to~te industrial (Lycopersicum esculentua, Mill),-------- -

foi introduzidl.l.no Sub.~dio sã. FranciP3co ~. 1972t coa trabalhos de pes-
quisa da ~~reEa Psrnaabucana de Pesquisa Agropecu~ria - IP!.Esta região
aprosanta potenclalidade ea clima, solo e igua, que pera1te ~ o plantio
dGsaa cultura durante todo o ano, sêndo que no per10do quente, são reco
R~ndadas as cultivares IPA-I e IPA-II. COB a implantação da Agroind~B
tria n& região, a partir de 1974, constatou-se u. auaento gradual da
1i.rea d~ plantio do tOEAateiÔndl!strial,sob condições irrigadas. Coa Tistaa identificar sistemas de produção .ais renthveis para esta cultura, o

Centro de' pe6Qui~ Agropecu'ria do Tró;ic~- Seai-Arido (CPATSA!DiBRAP.A.)
dQlJenTolveu projetos. de pesquisa. 110 Subllédio são Francisco, petrolina-PE,
e& latos801o Ter&elb~-~elo, us~do dois trataaentos: I~} Tradicional,
repre~entando a tecnolog1a usàda pelos cdlonos 'do Projeto de Irri~ação
de Bebedouro. (Petrolina-PE) e b) Modificado, que incorpora ao sisteaa

) -~. -----
tradicional as inoYaçoes tecnolbg1cas recoaendadas pela pesq~isa, tais
coao: àdubações, irrigação e tratos fitossanitàrios. Constatou-se que,
no SieteAa MOditicado.[o custo total de produção foi ben~r,~uanto a
pr-o dut.í.e.í.dade, receita bruta e receita liquida foram maiore9colSparando
se co~ o Gisteaa Tradicional.[O e~prego da tacnologia gerada pela pesqu!
sa ocasionou uma redução dos custos da ordem de 40%, variando de
B ~6.563,oo/ha no sisteaa tradicio~lJ para B 75.262,OO/ha no sisteaa.
aodificado. No sistema tradicional, os custos dos principais fatores
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!or~: pr~parc do solo: ~ 12.307,96; adubação: e 41.139,46; controle fi
tosSBnitlrio t 3 13.758,96 • colheita: 8 27.471,49. Por outro lado, no
sistema modificado, os custos dos aes.OB fatores foran os seguintes: pr~
paro do solo: B 10.833,54; adubação: ~ 9.758, 69; controle fitossan1~
rio: B 5.137,63 e colheita: 3 27.118,15. COK a eleTação da produtiTidade
e ~ redução dos cu~tos, a receita liquida variou de O 182.462,59/ha, no
sistema tradicional, para 3 393.751,41/ha no sistema modificado. Coa i6
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to, a taxa dQ·retorno, que foi de B 1,44 no sistema tradicional, e1eTou
se para.a 5,23 no aí.et.eaamodificado.
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