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RESUMO

Apresentam-se os princ~pios que nortearam a identificação das areas
de ocorrência e a coZeta de germopZasma de fruteiras tropicais nativas e exótj
cas, a saber: araça-comum, cajá, cajá-umbu, caramboZa, cirigueZa, jaca, piqui,
pitanga, pinha e umbu. Os bancos de germopZasma de araçá-comum, caramboZa, ci

rigueZa, jaca, jaboticaba, pitanga e umbu já se encontram instaZados nos,Campos
Experimentais da Empresa-IPA, e das demais espécies esperam a época oportuna
de pZantio. Expõe-se também uma descrição sucinta de cada uma das espécies em
estudo, incZuindo as caracter~sticas f~sicas e qu~icas dos frutos coZetados
das seZeções.

lNTRÇOUÇÃo

A fruticultura brasileira OCupa uma posição de destaque no
mundial, onde as produções de banana, laranja e mamão são as maiores
Além disso, outras como a manga, abacaxi, abacate e castanha de
se destacam no contexto da produção mundial.

cenario
do globo.

caju, tarrbém
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Todavia, apesar do crescimento da frut~cultura brasileira,
lhor, do crescimento de algumas espécies fruticolas, sabe-se que nossas

ou me
es~

eies nativas carecem de importância econômica atualmente, apesar do grande ~
tencial de exploração tanto para o mercado interno como para o externo.

Isto por sua vez, tem reflexos nos trabalhos de pesquisa com essas
espécies, pois, os maiores esforços têm se dirigido às culturas de expressão
econômica.

segundo FERREIRA et aI., 1987, as especies nativas do Brasil sao
exploradas localmente e, muitas vezes extrativamente. Devido aos fatores do ~
senvolvimento vem ocorrendo uma perda valiosa de germoplasma,podendoem alguns
casos provocar a extinção de algumas espécies.

Também, OLIVEIRA E SILVA et aI., 1982, alertaram para os riscos de
se perderem recursos genéticos das espécies vegetais em virtude da expansão
da fronteira agricola e do uso de cultivares melhoradas para atender a necessi
dade de produzir alimentos.

De acordo com GIACOMETTI & FERRElRA, 1979, o germoplasma de frutel
ras no Brasil (coleções) é limitado, o que tem prejudicado o trabalho dos pe~
quisadores e refletido na baixa produtividade brasileira da maioria das es~
cies. segundo o mesmo autor, os bancos de germoplasma devem ser repositórios
de material com grande variabilidade genética, reunindo uma quantidade de gens
tão ampla quanto possivel para cada produto.

Sabe-se que, contudo, que nos Estados Unidos o sucesso dos trab~
lhos de melhoramento com fruteiros é atribulJo ao acesso a uma ampla ,variação
de genroplasma (BROOKS & BARTCN), 1977.

Por outro lado, a flora do Nordeste do Brasil possui uma imensa v~
riabilidade genética das mais diversas fruteiras nativas e exóticas, facilitan
do de certo modo a coleta das especies.

A Empresa IPA, visando colecionar e preservar uma amostra ampla da
variabilidade genética das fruteiras nativas e exóticas que ocorrem em Pern~
buco, al~ de avaliar e selecionar os tipos mais promissores, deu inicio a es
se trabaLho, ora relatado.

\
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2. MATERIAL E MÉ"lmos ~

A partir de julho de 1987, a flrpresa pernarrbucana de pesquiSdJ\qro
pecuária-IPA iniciou um trabalho de prospeoçao genética e coleta degeI1TOpl~
ma das seguintes fruteiras: araçá-canum (Paidiwn guineenae 5W~), cajá (81'0;

dias mombi,n L·),cfajá~ (Spondias sp.), cararrbola (AV61'1'hoa Ca1'~a L.I~
gri~ (Spondias purpurea L.), jaca (Artocazopus hetel'ophyllu8 Lamarch.) P.!.
qui (Caryoca1' coriaceum Witt.), pitanga (Eugenia unifLora L.), pinha (Anno

na
squamosa L.) e urnbu (Spondias tubel'ósa Arr. Cam.).

Por ocasião da éfXlCa de maturação dos diversos frutos, foram rea
Íizadas viagens às áreas de ocor.rência das fruteiras, que em pernarrbuco secon
centzem nas regiÕes da Mata (araçá-ccmum, @ cararrbola,~ jaca ;
pitanga), do Agreste ~ ~ jaca, pinha, pitanga e do Se!
tão (@á-ül§) p.iquí,e urnb ), e aos vizinhos Estados da paralba (urnbu),PiauI
(piqui) e do Rio Grande do Norte (carambola e pitangaJ. Além disso intr~
ziu-se material da Bahia (pitanga) e de são Paulo (carambola, jaboticaba e
pitanga) •

A seleção e coleta dos frutos para análise 50 foram feitas' apos
uma entrevista prelimQnar com os proprietários dos sItios, chácaras, residê~
cias e fazendas, visando obter maiores informaçÕes a respeito da qualidade cbs
frutos e do potencial produtivo das plantas existentes em suas propriedades,
incluindo peso, d.irrensão,coloração e sabor dos frutos. Com base nessas info!
mações fazia-se a coleta dos frutos e do material de propagação das diversas
espécies estudadas.

As fruteiras foram propagadas por duas maneiras: Sexuadarrente (ar.!
ça--catl.lm,cararrbola, jaca, pitanga, piqui e urnbu) e assexuadarrente por est,!
quia (caj~, cajá-urnbu e ciriguela), dando origem aos bancos de genroplasma já
instalados, a saber: araçá-canum, cararrbola, ciriguela, jaboticaba, jaca, p!
tanga e urnbu, e a instalar: cajá, cajá-umbu, pinha e piqui.

Os espaçamentos utilizados nos bancos de germoplasma, ,bem como
as datas e os locais de instalação estão contidos no Quadro 1.
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QUadro 1. Espaçamento, data e local de instalação dos bancos de germoplasma de
fruteiras em Pernambuco

- . Data deEspec1.e Espaçamento instalação
---

m !rês/ano
Araça-canum S x S Junho/89
cararrbola 7 x 7 Agosto/88
Ciriguela 7 x 7 Julho/89
Jaca 10 x 10 Setembro/88
Jaboticaba 6 x 6 Julho/89
pitanga S x S' Maio/88
'Ul'rbu 12 x 10 Março/89

3. RESULTADOS

Local

UEP de Itapirema-Goiana
Campo ExperiIrental de Itarrbé
Campo ExperiIrental de Itarrbé
UEP de Itapirema-Goiana
Campo ExperiIrental de Arcoverde
Campo Experi.Jrentalde Itarrbé
UEP de Serra Talhada

De julho de 1987 até julho de 1989, foi possivel localizar,
tar e multiplicar diversas espécies frutIferas em Pernambuco e em outros
dos da Federação.

cole
Esta

No Quadro 2, encontram-se o nÚmero de seleções obtidas e o
de plantas por seleção das diversas espécies frutIferas que compÕem os
de germoplasma, bem como a situação em que se encontra o trabalho de
pecção genética.

numero
bancos

pro~

Quadro 2. NÚmero de sele~ões, ~º de plantas por seleção e situação atual dos
trabalhos de prospecçao genetica das fruteiras com bancos de germoplasmains
talados -

_ _ Plantas Total situaçao _da
Especie Seleçoes por seleção de pros~çao

__ o __ plantas_ ___-.9.enet1.ca
nº

Araçá 27 03 81 em andamento
Carambola 28 03 84 concluIda
Ciriguela OS 03 lS em andamento
Jaca 16 02 32 em andamento
Jaboticaba 02 OS 10 não prevista
Pitanga 41 03 123 concluIda
Urrbu 21 02 42 em andamento
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Can relação às fruteiras em que os bancos ainda não foram instaJ._ _ a

dos, coletaram-se 13 seleções de caja, 10 de caja-urrou, 15 de pinha e 6 de -:-Pl.
qui, devendo continuar todo o trabalho de coleta de material e do preparo ~

mudas para instalação dos bancos.

A seguir, é feita uma descrição sucinta de cada uma das espécies

em estudo, inclusive das caracterlsticas flsicas e qulmicas dos frutos coleta

dos, que serviram de base para a irrplantação dos bancos de gerrroplasma. -

ARAÇÁ-COMUM- Peidium guineense SW.

11 o araçá-comum pertence à fam11ia Myrtaceae; é uma especie origin!

ria. das Arréricas, ocorrendo desde o México e Índias Ocidentais até aArgentina.

A planta varia muito de porte, que vai desde um pequeno arbusto até uma ~

na árvore de 4-6m. O fruto é uma baga globosa de coloração amarela, que pode

atingir até 4 em de diâmetro quando cultivado, porém na forma silvestre é rui
to menor. Os dados das caracterlsticas flsicas e qulmícas dos frutos coletados

foram: peso: 5,5-12,4 g; carprimento 1,5-2,5 em; diâJretro 1,4-2,5 em; coloração

da polpa: amarela; consistência da polpa: forte; nÚmerode sementes 30-45;

Brix: 8,5 e acidez: 0,11%.

Tarrbém foi introduzido no banco de germ:::plasmao araçá-boi (Eugenia

et ip-i t at a McVaugh), que é uma espécie originária da Amazônia peruana. A planta

é um arbusto que chega a atingir até 4m de altura e o fruto, uma baga arre~

dada, pouco achatada nas extreITÚdades e de coloração amarela.

CARAMBOLA- Averrhoa carambola L.

A cararnbol~ é da famIlia Oxalidaceae e sua origem provavelmente é
a Ásia, de onde foi traz ida para a Arrérica, encontrando-se no Brasil em grande

abundância, apesar da existência de poucos pcmares carerciais. A planta é uma

árvore que pode atingir de 5 a 9mde altura cujo fruto é umabaga can 3 a 5

sulcos profundos, apresentando a forma de estrela quando seccionada transveE

salmente. No material coletado, identificaram-se suas formas de frutos: o oblo~

go e o ovalacb. Os frutos rrostraram tambémvariações de cor, indo desde o ~

relo claro (quase branco) ao amarelo canário. A seguir, são apresentadas as v~

riaçÕes nas caracterlsticas fisicas e qulmícas obtidas: peso do fruto: 33,3-

-89,5 g; comprimento do frUto 6,8-9,6 em; diâJretro mediano: 4,1-5,5 em; número
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ac i dcv II,lfl-O,82%. Ainda can relação ao ~

seleções estudadas (80,6%) apresentou f~

9,7% delas tiveram frutos menores

de sementes: 1,6-11; BrlX: 6-10,8;

50 médio dos frutos, a maioria das

tOS can peso entre 40-70g, sendo que somente

do que 40g e tarroém 9,7% maiores do que 70g.

CIRIGUELA- Spondias purpurea L.

É uma espécie pertencente a família Anacardiaceae e nativa da ~

rica Tropical. A planta é uma árvore com cerca de 12mde altura, possuindo um

tronco grosso e ramificado. O fruto é uma drupa de formato elipsóide e de col~

ração amarela ou vormolhil-<trrox('i10i1.1\s var ii1çÕrs nas caracterlsticas fl.sicas

e qulmicas apresentadas pelos frutos foram as seguintes: peso: 9,1-13,8 g; c~

ponentes do fruto - polpa: 68,4-77,3%; casca: 9,6-16,0%; semente: 11,6-17,4%;

comprimento: 3,2-3,5 em; diâmetro mediano: 2,2-2,6 em; peso da semente: 1,4-

-1,8 g; densidade aparente: 0,70-0,76; densidade da polpa: 1,10-1,12 g/ml;

Brix: 15,7-19,3; acidez: 0,62-0,83% e pH: 3-3,2.

~ _ Artocarpus heterophy1.l.us Lamarch.

A jaqueira pertence à familia Moraceae, sendo originária da Índia.

O porte da planta é elevado, chegando a atingir 20mde altura com umacopa de~

sa e folhas grandes. O fruto é um sincarpo e pode alcançar 11 kg. Do material

coletado, 11 são do tipo duro e 7 do tipo mole, os quais apresentaram as segui~

tes caracterlsticas flsicas e qulmicas dos frutos, Quadro 3.

adro 3. Caracterlsticils fl.siciJ!'i c ( IIm.icils elos frutos das
nc llcirils colctadas

Caracterlsticas flsicas Jaca Dura Jaca Mole

e qulmicas dos frutos Mlnirro Máxirro Mlnirro Máxirro

Peso médio do fruto (kg) 2,9 11,1 2,8 8,4

Polpa (%) 17,7 48,5 29,4 34,8

Casca + Engaço (%) 32,2 78,7 39,5 58,5

Sementes (%) 3,7 17,3 6,6 27,7

Ca.!Primento do fruto (em) 22,2 38,0 24,8 36,0

Di~tro mediano (em) 17,0 24,6 13,5 20,8

NQ media de sementes 8,7 325,7 55,3 370,3

Peso médio da semente 4,1 12,3 3,2 6,6

Brix 15,2 30,5 24,0 32,0
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JABOTICABA - Myrciaria jaboticaba Berg

A jaboticaba pertence à familia Myrtaceae e é uma espécie ori I_~
~ ~ 9~~

ria do Brasil principalJrente do Centro-Sul. A planta e uma arvore con 6-9 11\ ~

altura, de copa densa, cem fruto gloOOso ou subgloboso, apresentanoo um diêne
tro que varia de 1,6-2,2 em, de cor negra, supar f Íc íe da casca lisa e can l-~
sementes. A polpa é branca, ligeiramente ácida e muito doce. Foram intrOduzi
das até o momento suas entradas provenientes do Estado de são Paulo: a varied;
de "sabará" e outra conhecida caro "IIIbrida". -

PITANGA - Eugenia uniflora L.

A pitanga faz parte da famllia Myrtaceae, cuja origem é brasileira
pr í.ncí.pe.lroent.e das regiÕes sul e sudeste. A planta é um arbusto que mede de

6 a 7 m de altura. Apresenta um fruto pequeno, globoso aplanado, cem algumas
saliências proeminentes. Os frutos mostram as variações de cor vermelho e~
ro, roxo e alaranjado. Outras variações nas caracterlsticas oos frutos foram:
peso médio: 2,4-11 g; diâmetro transversal: 1,5-2 em; diâmetro longitudinal:
1,9-2,8 em: nÚmero de sementes: 1-3 e Brix: 10-15.

UMBU - Spondia8 tubero8a Arr. Cam.

O umbuzeiro é da famllia Anacardiaceae e nativo 00 Nordeste bras!
leiro. A planta é uma árvore de porte baixo raramente alcançando 6m de altura,
can uma copa vasta, onde os galhos se estendem e se alongam lateralJrente.Of~
to é uma drupa arreoondada de sabor agri-doce. As amplitudes das caracterIst!
cas flsicas e quLmicas dos frutos coletados foram as seguintes: peso: 11,3-
50,1 g; componentes do fruto-polpa: 61,8-77,4 %; casca: 13,4-24,2 %; semente:
7,5-15,9 %; comprimento: 2,7-4,6 em; diâmetro mediano: 2,5-4,3 %; peso da se
mente: 1,5-4,6 g; Brix: 7,2-12,8; acidez: 0,63-1,29 %.

4. C(lIICLlJSÃO

Foram constatadas variações genéticas entre as seleções coletadaS
de araçá-comum, carambola, ciriguela, jaca, pitanga e umbu, quanto as caract~
rlsticas flsicas e quLmicas dos frutos.
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