EMBRAPA
cria Programa
Nacional de
Pesquisa de Baba~u
A Diretoria
da E~lBRAPA,
em Brasilia, aprovou recentemente a criac;ao do Programa
~ acional de Pesquisa de Babac;u, sob a
coordenac;ao, em todo 0 Brasil, de
sua Unidade de Execuc;ao de Pesquisa de Ambito Estadual de Teresina.
Alem do oleo de grande qualidade para uso culinario e na industria de cosmeticos,
0 babac;u
pode produzir coque siderurgico.
alcatnio,
amido,
alcool,
acido
pirolenhoso, furfural e muitos outros produtos de utilizac;ao industrial.
A area coberta com babac;u no
Brasil atinge cerca de 15 milhoes
de
hectares.
Seu
potencial
produtiyo,
segundo dados da Secretaria de Tecnologia Industrial
do ~linister;o
da Industria
e
Comercio, e superior a 10 milhoes
de toneladas
de coco por ano, 0
que permitiria - se toda sua producao fosse aproveitada
- a fabricac;ao de aproximadamente
1 bilhao
de iitros de alcool, 2 milhoes de
toneladas de carvao de alto \'alor
para a siderurgia
de ac;os finos,
meio milhao de toneladas de 6leo,
2 bilhoes de metros cubicos de gas
combustivel e ainda sobrariam 1,5
milhoes de toneladas de epicarpo,
que seriam utilizados como lenha,
Se toda a produc;ao brasileira
de babac;u fosse transformada
em
energia, de acordo com 0 Prof.
\'ivacqua
Filho, urn conhecido estudioso
do assunto,
isto seria
equivalente a todo 0 petroleo con-

sumido no Brasil em 1978, ou
seja, 58 milhoes de toneladas,
Entretanto,
todo esse imenso
potencial vegetal foi muito pouco
pesquisado
sob 0 ponto de \'ista
agron6mico,
ate 0 presente,
A
criac;ao do Programa ); acional de
Pesquisa
de Babac;u contribuira
para cobrir essa lacuna,
A escolha da Unidade de Pesquisa da E.\lBRAPA
no Piaui
para coordenar, em todo 0 Pais, as
pesquisas
com babac;u deve-se a
uma
serie de fatores,
Desde
alguns anos, 1", preocupac;ao
da
E:YlBRAPA no Piaui dar enfase a
pesquisa com babac;u. Apesar das
dificuldades
para contratac;ao de
pessoal, devido as restric;oes existentes, a E.\lBRAPA
ja tern no
Piaui uma equipe pequena, porem
altamente
conceituada
no estudo
do babac;u.

Por outro lado, a localizac;ao
de Teresina e excelente para 0 estudo desta palmeira. pois situa-se
no centro das principais
regioes
produtoras
de babac;u (\laranhao,
Goias e Piau i), ~o caso das regioes
produ toras
do
Piaui
e
.\laranhao, a sua separac;ao e apenas 0 rio' Parnaiba,
Essa localizac;ao e muito importante
para estudos ecol6gicos. botanicos e pra
a selec;ao de plantas a serem utilizadas em melhoramento
genetico.
Ha alguns anos atras, a Asso~ ciac;ao dos Engenheiros
Agr6nomos do Piaui desenvolveu
uma
campanha de ambito nacional, visando criar urn Centro :\ acional
de Pesquisa
de Palmaceas,
que
procurasse
dar
urn
cunho
cientifico ao aproveitamento
de
palmeiras
como
0
babac;u,
0
tucum, a carnauba, a macauba e
tantas outras de importancia
econ6mica no Piorte e :\Tordeste do
Brasil.
A criac;ao do Programa
); acional de Pesquisa de Babac;u e
urn passo concreto para 0 estudo
desse recurso vegetal e, possivelmente, 0 marco inicial para 0 tao
reivindicado
Centro :\ acional de
Pesquisa de Palmaceas.
(*) Engenheiro
Agr6nomo,
A!. Sc,
pela
Vniv.
da Florida,
EVA.
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