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SITUAÇÃO ATUAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DE HORTALIÇAS 
NO TRÓPICO ÚMIDO BRASILEIRO 

Simon Schwon Chengt  e Valdomiro Aur&io Barbosa de Souz 

O trópico úmido brasileiro ocupa aproximadamente 
61% do território brasileiro e corresponde à macrorregião 
da Amazônia Legal, que compreende os Estados do Pará, Ama 
zonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, os Territórios de Tio 
raima e Amapá, e parte dos Estados de Goiás, Maranhão e 
Mato Grosso do Sul. 

A vasta região é habitada por uma pequena popula 
ção, que não ultrapassa os 7 milhões de habitantes. A dia 
tância média entre as principais cidades da região é em 
geral superior a 1.000 quilômetros. Sem rodovias de coneo 
ção, e impedida por densas florestas naturais, a via flu 
vial se constitui no único meio de transporte economica 
mente viável da região. O transporte vagaroso, em barcos 
sem frigorificação, faz com que os produtos perecíveis 
cheguem às cidades com qualidades avariadas. O transporte 
aéreo, em certas épocas de escassez, origina preços proi 
bitivos em hortaliças no interior da Amazônia. 

Atualmente, a Amazônia é quase que totalmente de 
pendente das regiões Nordeste e Sudeste no abastecimento 
das principais hortaliças, tais como batata inglesa, torna 
te, alho, cebola e cenoura, e grandemente dependente no 
abastecimento de pimentão, repolho, melancia, chuchu e me 
lão. 

A região é auto-suficiente em hortaliças folhosas 
tais como alface, coentro, couve, salsa, cebolinha, jambu, 
cariru e hortaliças em frutos, tais como quiabo, maxixe, 
pimenta e feijão-de-corda. Aparentemente, a região produz 
a maioria das espécies de hortaliças. Porém, a maioria 
destas espécies são de pouco consumo, e em conseqUência 
alcançam menor valor econômico. Existe um grupo de horta 
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liças muito apreciadas em outras regiões do Brasil, e mui 
to promissoras para produção na Amazônia. Porém, 	devido 
à falta de costume do consumidor, este grupo de 	hortali 
ças, que engloba o inhame (coiccasia esculent.a), a bata 
ta-doce, a cabaça (Lagernaria nigaris), o bambu e o aspar 
go, não faz parte da dieta na região. 

Nos últimos anos, o desenvolvimento um pouco mais 
acelerado da Amazônia trouxe um fluxo de imigrantes das 
regiões Sudeste e Sul, que passaram a exigir as mesmas hor 
taliças consumidas nas regiões de origem, e com as mesmas 
qualidades. Este fato causa ainda um maior "déficit" 	no 
abastecimento das cinco hortaliças de maior 	dependência 
acima mencionadas. A criação de tecnologias de 	produção 
para estas hortaliças na região amazônica é uma das grau 
des preocupações da EMBRAPA. Em Belém, no Centro de Pes 
quisa Agropecuária do Trópico Umido - CPATU, foi criada 
uma Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Hortaliças 
(UPD - Hortaliças), composta de um complexo de laboratá 
rios, "packing-house" e campo de ensaio, para ajudar a so 
lucionar os problemas de produção e abastecimento de hor 
taliças na Amazônia. Nos demais Estados e Territórios, os 
programas de pesquisa com hortaliças são executados por 
pesquisadores exclusivos de hortaliças. Os principais obs 
táculos que impedem a auto-suficiência amazônica em horta 
liças de maior valor econômico são; pesquisa, 	sementes, 
titulo de terra, coopei'ativismo, diferença climática 	e 
mercado restrito (pequeno). 
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