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crescimento e a modernida-
de do mercado brasileiro de 
hortaliças tem movimentado 

toda a cadeia produtiva, incluindo a 
indústria de sementes que atende o 
seguimento. Em 2013, esta indústria 
faturou cerca de R$ 550 milhões, de-
monstrando a viabilidade de um mer-
cado com crescimento em torno de 
10% ao ano, que tornou-se extrema-
mente atrativo para mais de 25 em-
presas nacionais ou transnacionais de 
sementes que atualmente operam no 
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Brasil. Consequentemente, toda essa 
impulsão gera o desenvolvimento de 
novas cultivares mais adaptadas ao 
clima tropical, mais produtivas, com 
maior tolerância às principais pragas e 
doenças, e com maior valor agregado, 
tornando-se uma busca constante e 
um grande desafio para todo o setor. 

Considerando-se que a semen-
te é o principal insumo, e que a área 
de tecnologia de sementes, incluindo 
o fato de que sua produção nas con-
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dições tropicais, caminha conjunta-
mente ao melhoramento genético, o 
objetivo maior da Embrapa é gerar 
tecnologia e informação para garantir 
uma adequada produção e um forneci-
mento de hortaliças de alta qualidade 
ao consumidor final.

E com esse foco, a Embrapa 
Hortaliças vem, nos últimos anos, colo-
cando à comunidade científica e a ca-
deia produtiva, tecnologias, produtos e 
conhecimento para o setor sementei-
ro. Em 2009 foi disponibilizado o livro 
Tecnologia de Sementes de Hortaliças 
e, em 2011, Hortaliças: Tecnologia de 
Produção de Sementes. Estas duas 
publicações, pioneiras no setor de hor-
taliças no Brasil, ofereceram importan-
tes informações nesta área. 

E seguindo essa evolução, é 
com grande satisfação que apresen-
tamos a obra Produção de Sementes 
de Hortaliças, em dois volumes. No 
Volume I trazemos informações sobre 
a produção de sementes de espécies 
de frutos secos, onde alface, Brassica-
ceas (brócolis, couve-flor e repolho), 

cebola, cenoura, coentro, ervilha, fei-
jão-vagem, milho-doce e quiabo são 
contemplados. No Volume II, são dis-
ponibilizadas as informações sobre a 
produção de sementes de espécies 
de frutos carnosos, pertencentes às 
espécies das famílias Cucurbitaceae 
(abóboras, abobrinhas, morangas, 
melancia, melão e pepino) e Solana-
ceae (berinjela, pimenta, pimentão e 
tomate). Neste volume II, além das 
espécies citadas, foram incluídos a Lei 
de Sementes e sua regulamentação. 
Os dois volumes, redigidos em lingua-
gem técnica e acessível, foram ela-
borados em parceria com renomados 
técnicos de empresas de sementes, 
professores, pesquisadores e técnicos 
de instituições públicas e privadas.

Dessa maneira, esperamos es-
tar oferecendo, mais uma vez, uma 
importante contribuição à cadeia pro-
dutiva de hortaliças no país.

Jairo Vidal Vieira
Chefe-Geral 

Embrapa Hortaliças
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cultivo das abóboras no Bra-
sil é bastante difundido e tem 
importância por fazer parte da 

alimentação das populações de vá-
rias regiões. Além de serem alimentos 
substancialmente nutritivos, a cadeia 
produtiva das abóboras representa 
reconhecida fonte de geração de em-
prego e renda em todos os setores do 
agronegócio. A importância dessas es-
pécies também pode ser evidenciada 
na alimentação humana pela versati-
lidade culinária e pela composição de 
nutrientes tais como caroteno, ferro, 
cálcio, magnésio, potássio, vitaminas 
do grupo A, B, C. As fibras contêm 
bioflavonóides – bloqueadores dos re-

Produção de Sementes de Abóbora
José Flávio Lopes

Gabriel Mascarenhas Maciel
Warley Marcos Nascimento

O ceptores de hormônios estimulantes 
do câncer – e esteróis, que são trans-
formados em vitamina D no organismo 
e estimulam a diferenciação celular.

Há relatos da produção de abó-
boras em todos os continentes, in-
cluindo 102 países. Em 2010, a pro-
dução mundial foi estimada em 22,4 
milhões de toneladas, cultivadas em 
área de 1,67 milhão de hectares, pro-
porcionando uma produtividade mé-
dia de 13,4 t/ha, destacando-se como 
principais produtores a China, Índia, 
Ucrânia, Estados Unidos e Itália. Es-
ses países, em conjunto, respondem 
por 58,7% da produção mundial.


