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RESUMO 

O objetivo desse trabalho foi diagnosticar as condições de conservação on farm das 

variedades locais de Cucurbita spp. no estado do Ceará, Região Nordeste do Brasil. 

Foram entrevistadas quarenta pessoas em vinte municípios, obtendo-se indicações sobre 

a espécie cultivada, forma e época de cultivo, características de manutenção do 

germoplasma, preferência de consumo e volume comercializado. Verificou-se grande 

volume de frutos comercializados nas Centrais de Abastecimento que, a depender da 

época do ano, são provenientes de outros estados nordestinos. O plantio é realizado 

predominantemente com as variedades locais, cujas sementes são provenientes da 

compra e/ou da seleção e manutenção realizada pelo próprio agricultor, sendo realizado 

de forma dispersa em todo o estado, em áreas de sequeiro, irrigadas ou vazantes de rio e 

concentrado, no verão, em áreas irrigadas. O manejo é diferenciado em função do tipo de 

agricultura praticada, conhecimento técnico e recursos disponíveis. Constatou-se plantio 

de variedades comerciais e tradicionais, com preferência pela utilização destas últimas. 

Alguns agricultores manifestaram interesse em substituir o plantio de abóbora, devido à 

falta de chuva, baixo preço alcançado pelo produto e falta de assistência técnica. 

Constatou-se variabilidade fenotípica nas variedades tradicionais, assim como dificuldade 

dos agricultores para o manejo da cultura. Visando reduzir o risco de erosão genética, 

devem ser implementadas ações que intensifiquem não só o resgate da variabilidade local 

existente, mas também que minimizem os problemas apontados pelos agricultores. 

Palavras-chave: Cucurbita moschata, Cucurbita maxima, recursos genéticos, bancos de 

germoplasma. 

ABSTRACT - Survey of the in situ conservation status and of the occurrence areas 

of Cucurbita spp. landraces in the State of Ceara. 

This research aimed to survey the conditions of conservation on farm of the landraces of 

Cucurbita spp. in the State of Ceará, Northeast of Brazil. Forty farmers were interviewed in 

twenty counties of the State. It was obtained information about cultivated species, date of 
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planting and cropping systems, seed management, consumption preference and marketed 

volume. Great amount of fruits is commercialized in the Central Market, depending of the 

time of the year, it is supplied from another States of Northeast of Brazil. The plantation 

crop is established with farmers seeds (landraces). The seeds are purchased and/or 

selected by farmers’ in their plots. The crop is scattered in the State, in dry land farming, 

under irrigation or in receding cultivation in river banks. When the crop is irrigated it is 

planted in the summer. The crop husbandry is differentiated according the type of cropping 

system used, farmers’ skill and available resources. There are commercial and landraces 

with preference of the last ones. Some farmers intended to replace the cucurbit crop due 

to low rainfall, low market price and lack of technical assistance which implies in difficulties 

for the farmers to manage their crops. It was found phenotypic variability in the landraces. 

In order to reduce the risk of genetic erosion, it should be implemented actions that 

intensify not only the collection of the local variability, but also that minimize the problems 

faced by the farmers. 

Keywords: Cucurbita moschata, Cucurbita maxima , genetic resources, gene banks. 

INTRODUÇÃO 

O estado do Ceará destaca-se no agronegócio com relação à produção de frutas, flores e 

hortaliças. A área plantada para as hortaliças é de 6.246 ha com uma produção de 

138.757 t, considerada insuficiente para atender ao consumo interno (Seagri, 2007). 

Dentre as hortaliças cultivadas destacam-se a abóbora ou jerimum de leite (Cucurbita 

moschata) e o jerimum-caboclo (Cucurbita maxima), as quais apresentam ampla 

variabilidade fenotípica e cujos cultivos estão relacionados à tradição do agricultor e são, 

em sua grande maioria, realizados com as variedades locais. Entretanto, são escassas as 

informações relacionadas à manutenção desse germoplasma no estado assim como, 

práticas relacionadas ao cultivo. O objetivo desse trabalho foi diagnosticar as condições 

de conservação on farm das variedades locais de Cucurbita spp. no estado do Ceará, 

mapeando as áreas de ocorrência. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estabelecimento das áreas prioritárias que foram visitadas foi realizado com base em 

um roteiro inicial, elaborado com auxílio das informações obtidas nos escritórios da 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado do Ceará e do Instituto 

Agropolos. Foram entrevistadas quarenta pessoas, no período de 16 a 26 de outubro de 

2005, mediante realização de visitas tanto em áreas de produção quanto de 

comercialização como, por exemplo, feiras-livres, mercado do produtor, centrais de 

abastecimentos (CEASAs), galpão e residências de agricultores e bancas de pequena 



 3

comercialização em margens de rodovia. Foram visitadas seis cidades da serra da 

Ibiapaba (Tianguá, Viçosa do Ceará, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Guaraciaba do 

Norte) e as cidades de Varjota, Reriutaba, Ipu, Paramoti, Caridade, Ipueiras, Santa 

Quitéria, Canindé, Fortaleza, Maranguape, Pentecostes, Limoeiro do Norte, Tabuleiro de 

Russas e Morada Nova. Utilizaram-se questionários distintos para áreas de produção e 

comercialização, os quais foram estruturados, respectivamente, com 31 e 11 variáveis de 

passaporte, de cultivo e produção, econômicas e sociais. Estas variáveis forneceram, 

entre outras, indicações sobre a espécie cultivada, forma e época de cultivo, 

características de manutenção do germoplasma, preferência de consumo e volume 

comercializado. Os questionários foram efetivamente aplicados em áreas onde se 

constatou a produção, comercialização ou armazenamento pós-colheita de frutos de 

Cucurbita sp., sendo efetivamente contemplados doze do total de 21 municípios visitados. 

A distribuição dos questionários foi feita da seguinte forma: 57% aplicados em áreas de 

produção, 19% em residências de agricultores e 12% nas CEASAs das cidades de 

Tianguá e Fortaleza. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Historicamente, o período de maior oferta de abóbora na CEASA de Fortaleza é de 

janeiro a maio e de jerimum-caboclo, nos meses de abril, novembro e dezembro. Os 

frutos são procedentes, a depender da época do ano, dos estados do Rio Grande do 

Norte (Touros, Santa Luzia, Baraúna e Punáu), Maranhão (São João dos Patos, Pastos 

Bons, Brejo dos Paraibanos e Buriti Pucu), Bahia (Juazeiro, Barreiras, Paripiranga e Paulo 

Afonso), Pernambuco (Cabrobó, Petrolândia, Floresta), Sergipe (Coronel João Sá), além 

do Ceará (Acanáu, Aracati, Russas, Lavras da Mangabeira, Monsenhor Tabosa, Crateús, 

Canindé, Nova Russa, Pentecoste e Iguatu). A comercialização de abóbora e jerimum-

caboclo em 2005 foi, respectivamente, de 1.258,9 t e 1.108,7 t, sendo que a participação 

de outros estados nessa produção foi de, respectivamente, 804,7 t (39%) e 689,8 t 

(38,4%). Os preços médios praticados para abóbora e jerimum-caboclo foram, 

respectivamente, R$ 0,79 e R$ 0,80 por kilo. O volume comercializado nas feiras-livres é 

fragmentado e menor. Na feira-livre de Tianguá, está em torno de 30 e 40kg/mês. No 

mercado do produtor de Ibiapaba, os comerciantes relataram que comercializam cerca de 

1.000 kg de jerimum-caboclo. Nas feiras-livres de Viçosa do Ceará e Guaraciaba do 

Norte, o volume comercializado individualmente pelos comerciantes de abóbora varia de 

120 a 200 kg/mês e de 200 kg/mês de jerimum-caboclo. Com relação às áreas de 

produção, verificou-se o plantio e/ou relato deste para abóbora, jerimum caboclo e outras 

espécies da mesma família botânica. O plantio é fortemente realizado com as landraces 
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ou variedades locais, perfazendo 77% das sementes utilizadas para plantio. Ao mesmo 

tempo, o volume comercializado destas variedades locais no comércio, seja feira-livre ou 

CEASAs, é também maior, perfazendo 73% dos questionários aplicados. Constatou-se 

que estas sementes são provenientes tanto da seleção e manutenção realizada pelo 

próprio agricultor (49%) quanto da compra (48%), as quais são realizadas nas CEASAs 

ou feiras, sendo armazenadas de diversas formas. Entretanto, verificou-se que há riscos 

de perda destas sementes tanto por questões sócio/cultural/econômicas (42%) quanto por 

razões ambientais (39%), principalmente, em decorrência de secas. O desejo de substituir 

estas variedades por cultivares comerciais também foi um fator apontado por 19% dos 

entrevistados. Verificou-se que cerca de 68% dos agricultores plantam e comercializam os 

seus frutos e apenas 32% plantam exclusivamente para consumo familiar e eventual 

venda de excedentes. Nas áreas mais tecnificadas como, por exemplo, os perímetros 

irrigados de Araras Norte (Reriutaba) e Tabuleiro de Russas (Russas), o plantio, seja com 

a utilização de sementes locais ou comerciais, é realizado exclusivamente para a 

comercialização, com a utilização de irrigação, adubos químicos e defensivos agrícolas e 

pode, ou não, ser consorciado com fruteiras. Nesses locais, algumas variedades 

comerciais como, por exemplo, “Jacarezinho”, “Menina Creme” e “Bárbara” foram citadas 

para plantio. Em algumas áreas visitadas, constatou-se a ocorrência de doenças fúngicas, 

como oídio e viroses. De forma geral, verificou que poucos agricultores tinham 

conhecimento sobre as doenças que geralmente ocorriam nos plantios gerando, 

conseqüentemente, o emprego equivocado e indiscriminado de defensivos agrícolas. 

Tendo em vista que alguns agricultores manifestaram interesse em substituir o plantio, 

devido à falta de chuva, baixo preço alcançado pelo produto e falta de assistência técnica, 

as variedades locais estão submetidas ao risco de desaparecimento. Dessa forma, devem 

ser implementadas ações que intensifiquem não só o resgate da variabilidade local 

existente, mas também que minimizem os problemas apontados pelos produtores. 
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