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Iniciado projeto multiinstitucional de melhoramento de pêra
o fato da pêra ser importada em lar-

ga escala pelo Brasil (para atender nada
menos que 90% da demanda de consu-
mo desta fruta!), associado à necessi-
dade dos fruticultores de ampliarem o
leque de alternativas de espécies para
produção comercial, tem gerado novos
desafios para a pesquisa agropecuária.
Nesta linha, foi iniciado, em outubro de
2006, o projeto "Desenvolvimento de
cultivares para a viabilização da cultura
da pereira no Brasil", o qual trata de uma
proposta de pesquisa que visa superar a
deficiência de cultivares adaptadas e ca-
pazes de produzir em quantidade e qua-
lidade suficientes e com regularidade.
Pretende-se, em última análise, partici-
par da construção de uma trajetória de
modificação do quadro atual, onde o Bra-
sil figura como maior importador mun-
dial de pêra, de forma a garantir, para o
futuro, auto-suficiência na produção des-
ta fruta, mediante a viabilização da pro-
dução sustentável e competitiva.

Como é a proposta - Este projeto,
apoiado pela Embrapa, conta com a par-
ticipação de equipe muItidisciplinar, for-
mada por técnicos da Embrapa (Uva e
Vinho e Clima Temperado), Epagri (Es-
tações Experimentais de Caçador e São
Joa uim SC , UFPel, UFRGS, UDESC

Paulo Ricardo Oliveira', Patrícia Ritschel', Gabriel B. Leite' e Juliana Degenhardt''

(CAV/ Lages, SC), Fepagro (CP Serra!
Veranópolis, RS) e Emater-RS, e englo-
ba um conjunto articulado de estratégi-
as de curto, médio e longo prazo, as
quais compõem esforço de pesquisa em
melhoramento genético.

A proposta está organizada em
três linhas básicas:

1) Formação e avaliação de popula-
ções segregantes de copas e porta-en-
xertos, considerando os objetivos de
adaptação, qualidade, precocidade e es-
tabilidade de produção; 2) Estudos de
indução de mutação e transformação
genética, os quais visam desenvolver
tecnologias de suporte ao melhoramen-
to; e 3) Instalação de rede de ensaios,
em sete locais diferentes, para avalia-
ção agronômica de cultivares comer-
ciais e de seleções com potencial de
mercado obtidas pelo próprio progra-
ma, buscando verificar adaptação e
gerar recomendação aos produtores.

Primeiros resultados e perspec-
tivas - Para fazer um balanço das ativi-
dades do projeto, foi realizada no dia 8
de março de 2007, na Estação Experi-
mental de Fruticultura de Clima Tem-
perado-EEFCT/ Embrapa Uva e Vinho,
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em Vacaria, RS, reunião da equipe res-
ponsável. Com o apoio das empresas
Rubifrut Agroindustrial e Frutirol Agrí-
cola, que cederam plantas de seus po-
mares em Vacaria, foram realizadas as
primeiras hibridações do programa. Na
UFPel, teve andamento a formação de
populações segregantes de porta-enxer-
tos. Os estudos preliminares para trans-
formação de pereira foram feitos na
Embrapa Clima Temperado. Estão pre-
vistas diversas atividades para a conti-
nuidade do projeto, com destaque para
o preparo das áreas e a confecção de

mudas para a implantação do ensaio em
rede para avaliação agronômica de culti-
vares. A coordenação do projeto segue
prospectando novas oportunidades de
captação de recursos, visando fortale-
cer e ampliar o alcance desta iniciativa,
que tem duração prevista para três anos.

'Embrapa Uva e Vinho: paulo@
cnpuv.embrapa.br, patricia@cnpuv.
embrapa.br - 2Estação Experimental
de Caçador/Epagrí: gabriel@epagri.
rct-sc.br - 3Embrapa Clima Tempe-
rado: j uliana @cpact.embrapa.br

Equipe do projeto de melhoramento de pêra (Vacaria, 08/03/2(07).
Foto: Clorí BassolEpagri Estação Experimental Caçador/Se.



Aike Anneliese Kretzschmar Horticultura! Fruticultura
Andrea De Rossi Melhoramento Fitotecnia
Bonifácio Hideyuki Nakasu Melhoramento G. Vegetal
Clevison Luiz Giacobbo Fitotecnia
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Gilmar Ribeiro Nachtigall Nutrição de Plantas
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João Bernardi Fitotecnia
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Luís Fernando Revers Biologia Molecular
Norman Lotário Sirnon Extensão Rural
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Paulo Roberto Simonetto Fitotecnia
Roberto Pedroso de Oliveira Cultura Tecidos/Biotecnologia
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Vera Lúcia Bobrowski Genética/Biotecnologia

UDESC/CC Agroveterinárias
UFPellFaculdade de Agronomia
Consultor
UFPellFaculdade de Agronomia
EpagrilEE São Joaquim
EpagrilEE Caçador
UFRGSlFaculdade de Agronomia
Embrapa Uva e VinholEEFCT
Epagri/ EE Caçador
Embrapa Uva e VinholEEFCT
UFPell Faculdade de Agronomia
Embrapa Clima Temperado
Embrapa Clima Temperado
UDESC/CC Agroveterinárias
Fepagro/CP Região da Serra
Embrapa Uva e Vinho
Emater-RSIER Caxias do Sul
Embrapa Uva e Vinho
Embrapa Uva e Vinho
Fepagro/CP Região da Serra
Embrapa Clima Temperado
Embrapa Uva e VinholEEFCT
Embrapa Clima Temperado
UFPel/Instituto de Biologia

Pêra Abate Fetel- Fita Azul

Prato com mais sementes

Pêra Housui - Fita Vermelha

Prato com menos sementes

Garanta o crescimento e precocidade
de seu pomar com mudas de material
genético superior. Visite pomares com

mudas da RASIP e comprove.
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