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MTEcEIENTES 

Tradicionalmente as exploraçes agropecuirias da regío dos 

Cerrados baseiam-se em culturas anuais, gado de corte e pastagens. 

Com 180 milhes de hectares, que correspondem a 21% do territ 

ri? brasileiro (6), a região dos Cerrados apresenta características pr6prias, Co 

mc baixas fertilidade e capacidade de retenço de umidade do solo, alm de: eleva 

da acidez (p11 em volta de 4,5), mi distribuiçio das chuvas (1.580 iam/anuais), 
duas estaçes bem definidas (seca e fria, chuvosa e quente) e eventuais "verani. 

cos" no período chuvoso.. Tais fatores limitantes condicionam as exploraçes agro 

pecuárias tradicionais, resultando em indesejíveis períodos de entressafras. 

Terceira ediçio corrigida. 

2 Pesquisador em Fruticultura Tropical do Centro de Pesquisa Agropecuria dos Cer 

rados (EMBRAPA-CPAC). 

Diagnóstico e perspectivas 	anento Tícnico Científico da EMBRAPA. 
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POTENCIALIDADES DA REGIXO 

Recentenente a fruticultura vem sendo recomendada como uma das 

mais viaveis para minimizar os problemas enfrentados pelos cultivos tradicionais 

As condiçes eco16gicas que definem a regio dos Cerrados apre 

sentam excelentes perspectivas para a exploraçio frutrcoia, principalmente para 

aquelas de climas tropical e subtropical. Temperatura e topografia adequadas, 

boas propriedades fraicas dos solos e incidncia relativamente pequena de doen-

ças f&igicas, sio algumas dessas condiçe. 

O preço da terra, que & cerca de 10 vezes menor que a do Sul do 

pas, bem como os recursos utiliúveis para a exploraçio agropecuria, principal 

mente fontes de calcrios e f os fatos naturais (Tabela 1), tornam a regiio prop 

cia para a produçio de frutas (6). Por outro lado, o mercado regional de frutas, 

com base êm dados da CEASA-DF (4), significativamente atrativo e demonstra, na 

maioria dos meses do ano, urna demanda insatisfeita em relaçio i qualidade do pra 

duto. Abacates e laranja "Pera" ofertados no DP em dez/li e jan/78 procediam, 

quase totalmente, de outros Estados, como se nota na Tabela 2. 

OS PROBLEMAS E A PESQUISA 

Eirbora a mã distribuiçio de chuvas nio seja problema para as 

fruteiras de clima tropical (quando adultas), para as subtropicais, como os ci 

tros, e necessaria urna freqUente suplementaçio de umidade do solo, atrav&s da ir 

rigaçio,no período de longa estiagem. 

A acidez e a fertilidade do solo podem ser corrigidas, mas o 

pouco conhecimento dos recursos da regiio, alEm das escassas alternativas de ais 

tema de manejo, sio entraves s&rios ao desenvolvimento da fruticultura na regiio. 

Outros problemas, tais como erosio, ataques de pragas e doenças (algumas vezes 

de significativa importncia), indefiniçio sobre as melhores variedades para a 

regiio, sio tanb&m fatores limitantes ao cultivo de frutfferas. 
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As potencialidades da regiio para a exploraço frutícola, em 

confronto com os problemas existentes, foram fatores decisivos para que a EMBRAPA/ 

CPAC iniciasse seu recente Programa de Pesquisa (a partir de 1976) em Fruticultu 

ra nos Cerrados. 

A situaçio nutrici.onal da citricultura no DF (2), bem como o 

comportamento preliminar de variedades de mangueiras e abacateiros nos Cerrados 

(3, 5), so algumas das respostas obtidas pelo CPAC, que poderao ser utilizadas 

por pesquisadores e produtores nessa Srea de exp1oraço. 

Atualmente, cerca de 14 novos estudos estio em execuçio ou em 

instalaçio no CPAC, em conjunto com outras Unidades, e seguindo basicamente as 

Linhas de Pesquisa sugeridas pelo Plano Indicativo da Pesquisa Agropecuria (1). 

Grande parte dos problemas poder& ser resolvida, caso o esforço da pesquisa seja 

integrado e em carter cooperativo entre as diversas tJnidades e Empresas envolvi 

das no Programa (Tabela 3). 
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TABELA 1. Projetos definidos para produço de concentrados de fosfatos naturais. 

Reserva 
Teor, mdio 	Teor do coa 	Produço 

- 

Jazida 	 da jazida 	centrado % 	P205 	Obs. 
106 t 

% de P 205 	de P 205 	(t/ano) 

Arax& 90 15 34 193.000 Prod. 	1977 

Catalio 80 10 34 193.000 Prod. 	1976 

Fatos de Minas 256 13 36 39.000 Em prod. 

Fonte: Reiat6rio Tcnico Anual do CPÀC 1976; retirado de PARADA & ANDRADE em tra 

balho ao IV SimpSsio Sobre Cerrados. 

TABELA 2. Quantidade e parricipaçao 00 de algumas frutas comercializadas 	na 

CEASA-DF, riQs meses de dez/77 e janIlS. CPAC, agosto/79. 

Quantidade (t) 
	

Participaço (%) 

Frutas 	 dez/77 	 jan/78 	 dez/li 	jan/78 

DF 	Out.Est. 	1W 	Out.Est. 	DF 
	

Out.Est. 	1W Out.Est. 

Abaca te 

Laranja 'Lima' 

Laranja 'Pera' 

Limib 'Tahiti' 

Manga 'Comum' 

Manga 'Espada' 

Manga 'Haden' 

Manga 'Sabina' 

0,58 34,07 1,38 

1,39 11,67 0,46 

0,32 1.805,84 0,00 

45,84 91,97 56,69 

32,82 104,19 37,32 

0,35 36,49 5,87 

0,0 81,95 1,77 

0,0 56,36 1,44 

95,28 1,66 

37,54 11,95 

1.625,74 0,02 

65,55 32,88 

31,95 23,95 

12,51 0,95 

4,23 OÇO 

21,48 0,0 

98,34 	1,43 	98,57 

88,05 1,07 98,93 

99,98 0,00 100,00 

67,12 46,38 53,62 

76,05 53,88 46,12 

99,05 31,93 68,07 

100,00 30,06 69,94 

100,00 6,28 93,72 

Fonte: SIM/CEASA-DF. Informaçes relativas comercializaçio de produtos horti 

graneiros no DF, 1977/78. 
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TABELA 3. Linhas de Pesquisa, níveis de prioridades e respectivas Empresas e Eu 

tidades envolvidas no Programa de Fruticultura (Citros, Abacate e Nazi 

ga) para os Cerrados. CPÂC, agosto, 1979. 

Áreas e linhas de pesquisa 	
Nível de 	Unidades e/ou 

 
prioridade entidades envolvidaáZ) 

1. Cen&tica e melhoramento 

• Catalogaçio sistenitica e informaçio 1 CENARGEN, CNPMF 

• Introduçio e avaliaçio de variedades 	e 

gineros afins 1 CNPMF, IAC, GENARGEN 

• Competiçio de cultivares promissoras 1 CNPMF,EMGOPA, GENARGEN 

• Induçio de mutaçes 3 CNPMF, CENARGEN, CENA 

• Seleçio massal 2 CENARGEN, EMGOPA 

• Obtençio e seleçio deporta-enxeros <  • 	1 CNPMF, IAC, CENARGEN 

• Competiçio de porta-enxertos 1 CNPMF, IAC, GENARGEN 

• Pr-imunizaçio de cultivares 1 CNPMP, CENARGEN 

Obtençio de clones nucleares 3 CNPMF, CENARGEN, ESAL 

• Estudo sobre incompatibilidade e outras 

anomalias 3 CNPMF, CENARGEN, ESAL 

2. Entomologia e titopatologia 

• Mtodos 	de 	controle 	para bacterioses 2 CNPMF, IAC, UnS, 

e 	viroses c!tricas ESALQ, EPÁMIC, ENGOPA 

• MEtodos 	de 	controle 	para as 	princi 2 CNPMF, EMGOPA, ESALQ, 

pais 	doenças ffingicas 4  EPAIIIC, UnB 

• Eioecologia 	e 	identificaçio 	das prin 2 CNPMP,EMGOPA,EMkTER430, 

cipais 	pragas EPANIG, 1JnB, ESALQ, 

EAV /UFGO 

• Estudo 	da malformaçio de 	inflorescmn 3 CNP?, EMWPA, UnS, 

eia EPAMIG 

3. Maneio e tratos culturais 

• Estudo sobre o manejo de solo 	 1 	CNPMF, EMGOPA, EPAMIG 

• Estudo sobre espaçamento e nutriçio (ma 	1 	CNPMF, EMGOPA, EPAMIG 

cro e microe1ementos) 	 ESAL 



continuço: Tabela 3 

Áreas e linhas de pesquisa 

• Testes sobre uso de irtodos de 	irriga 
- 

ç ao
(x) 

 

• Reduço do porte de plantas, 	podas e 

desbastes 

• Estudo sobre colheita e transporte 

4. Fisiologia e tecnologia 

• Estudo da alternncia de produço de 

mangueira (x)  

• Mtdos de controle da queda prematura 

de frutos 

• Uso de reguladores de 	crescimento na 

propagaço, frutificaço, maturaço e 

qualidade do fruto 

• Determinar curvas de maturaçio de fru 

tos 

• Determinaçio de características físicas 

e químicas importantes para os consumos 

"in natura" e industrialízado 

• Aperfeiçoamento de produtos tecnol&gi-

cos existentes e desenvolvimento de no 

vos produtos Cpeq. agro-indGstrias) 

5. Economia e estatística 

• Estudos de mercado e comercializaçio 

Proceder ao diagnastico e zonemaneto da 

produçio 

Nível de 	Unidades e/ou 

prioridade entidades envolidas 

2 	CNPMF, ENGOPA, EPAHIG 

UnE 

3 	fl4PNF, EMGOPA, EPAM[G 

3 	CNPNF, ENGOPA, EPANIC, 

ESAL 

1 	CNPMF, EPAHtG, EKGOPA, 

E SAL 

2 	CNPMF, EPAMIG, EMGOPA, 

E SAL 

3 	GNPMP, EPAMIG, ENGOPA, 

ESAL, UnB 

1 	CNPMP, EPAMIG, ESAL, 

EMGOPA, CTAA, UnS 

1 	FZDF, ESAL, CEPEU, 

CNPMF, CTAA 

3 	FZDF, ESAL, CEPED, 

C$PMF, CTAA 

1 	CEASAs, CNPMF,EPAMIG, 

EMGOPA, UnE, CFP, 

ENATERs 

2 	CNPNF, EPANIG, ENGOPA, 
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continuaço: Tabela 3 

Áreas e linhas de pesquisa 	
Nível de 	Unidade e/ou 

prioridade entidades envolvidai 

Classificaçao e eirbalagem dos produtos 

• Estudo sobre economicidade dos resulta 

dos experimentais 

6. Outros 

• Levantamento do sistema de produçÀo uti 

lizado atualmente (estdio da fruticui 

tura atual) 
(X) 

• Difuso de tecnologia atrav&s de pales 

tras, dia-de-campo,denxrnstraçio de re-

sultados e visitas 9  

3 	CTAA, UnE, FZDF, 

CNPMF, CEPED 

3 	CNPMF, UnE, EPAMIG, 

EMGOPA 

1 	cNPMF, UnB, EMGOPA, 

EMATERs, EAV/UPCO 

1 	EMATERs, ENCOPA, 

EPAMIG, UnS, G4PNP 

(x) Linhas de Pesquisa em que o CPAC atua no momento. 

O CPAC atuara em todos os trabalhos como Unidade coordenadora ou assessora, 

de acordo com a prioridade regional. 
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