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e o Bra sil, e quem sabe o mun do, fos
sem do mi na dos pe los co e lhos, cer ta
men te o en ge nhei ro agrô no mo Jai ro 
Vi dal Vi ei ra se ria acla ma do rei ou no 
mí ni mo o prin ci pal men tor de ci ên cia 
e tec no lo gia en tre a po pu la ção des se 

pe que no ma mí fe ro que tem na ce nou ra seu pra
to pre di le to. É que esse pes qui sa dor da Em pre sa 
Bra  si lei  ra de Pes qui sa Agro pe cu á ria (Em bra pa) 
de sen  vol veu, ao lon go dos úl ti mos 18 anos, va ri
e da des de ce nou ras que pro pi ci a ram a ex pan são 
e a adap ta ção des sa hor ta li ça para o cli ma tro pi
cal bra si lei ro com mais ofer ta do pro du to e pre
ços mais bai xos. Um tra ba lho que foi re co nhe ci
do com o Prê mio FCW na ca te go ria Ci ên cia 
Apli ca da ao Cam po de 2004. Aos 52 anos, esse 
mi nei ro da pe que na ci da de de Rio Pom ba, per to 
de Juiz de Fora, ga nhou no to ri e da de em uma 
área que tem ga ran ti do a ex pan são da agri cul tu
ra no país nos úl ti mos anos, a de me lho ra men to 
ge né ti co con ven ci o nal por meio de se le ção de 
va ri e da des e de es pé ci mes. 

A fase de maior pre sen ça de ce nou ras nos 
pra tos bra si lei ros foi ini ci a da em 1975, quan do 
Jai ro, re cémfor ma do em en ge nha ria agro nô mi
ca na Uni ver si da de Fe de ral de Vi ço sa (UFV), em 
Mi nas Ge rais, foi con tra ta do pela Em bra pa co mo 
pes qui sa dor. “A em pre sa me deu uma bol sa de 
mes tra do”, lem bra Jai ro. Nesse curso, tam bém 
feito na UFV, ele de sen vol veu uma dis ser ta ção 
na área de fi to tec nia, com a cul tu ra de re po lho. 
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S
Jairo em uma plantação
de cenoura: 18 anos aclimatando
a hortaliça ao clima tropical 
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An tes de en trar na Em bra pa, ele ha via re ce
bi do vá ri os con vi tes para tra ba lhar. “Na que le 
tem po ti nha mu i to em pre go, re ce bi oito pro pos
 tas, en tre uni ver si da des, uni da des da Em pre sa 
de As sis tên cia Téc ni ca e Ex ten são Ru ral (Ema
ter) em Mi nas Ge rais, Ba hia e Goi ás, e até de um 
ban co.” Na Em bra pa, logo após o tér mi no do 
mes tra do, foi in di ca do para tra ba lhar no Cen tro 
Na ci o nal de Pes qui sa com Al go dão, em Cam pi
na Gran de, na Pa raí ba. “Foi o che fe da área do 
Cen tro de Hor ta li ças da Em bra pa em Bra sí lia, 
Flá vio Au gus to de Araú jo Cou to, que me se gu

Jairo Vidal Vieira, da Embrapa, 
desenvolveu variedades  
de cenoura para todo o país

CIÊNCIA APLICADA AO CAMPO
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Em bra  pa. Den tre as se men tes co le ta das em 
solo gaú cho, ele iden ti fi cou três po pu la çõ es 
com as ca rac  te rís ti cas de in te res se que ser vi
ram para a for  ma ção, após um tra ba lho de se le
ção, de um no vo cul ti var. “Foi um acha do.” A 
nova va ri e da de foi li be ra da para cul ti vo em 
1981 e re ce beu o nome de Bra sí lia. Ela fez su bir 
em 50% a pro du ti vi da de de ce nou ra no país no 
pe rí o do do ano em que foi lan ça da até 1984. 
Daí para a fren te, a pro du ção des sa hor ta li ça 
rica em vi ta mi na A cres ce a uma taxa de 4 a 5% 
ao ano no Bra sil. “A pro du ti vi da de au men tou de 
1984 até hoje, de 12 to ne la das por hec ta re (t/
ha) para 28 a 30 t/ha. É a mes ma da Aus trá lia, da 
Eu ro pa e dos Es ta dos Uni dos.” Atu al men te, a 
Bra sí lia é plan ta da em Mi nas Ge rais, São Pau lo, 
Per nam bu co, na Ba hia e no Ce a rá, além dos três 
es ta dos da Re gião Sul e de todo o Cer ra do. 
“Hoje podese plan tar e co lher ce  nou ra em 
qual quer épo ca do ano e lo cal des te país. Isso é 
um or gu lho para qual quer bra si lei ro.” 

Em 1999, uma nova va ri e da de foi lan ça da pe la 
Em bra pa cha ma da de Al vo ra da. O ob je ti vo era for
ne cer ao mer ca do uma ce nou ra com raiz de ex ce
len te qua li da de e com mai or por cen ta gem de 
ca ro te no, subs tân cia que se trans for ma em vi ta mi
na A. “Mas os agri cul to res con ti nu am plan tan do a 
Bra sí lia, que res pon de por qua se 80% da ce nou ra 
bra si lei ra. Acre di to que eles não que rem dei xar 
essa va ri e da de usa da há 15 anos.” Na Bra sí lia o 
mi o lo é mais cla ro, qua se bran co, en quan to na 
Al vo ra da o mi o lo é qua se da mes ma cor da par te 
ex ter na, rica em ca ro te no. O pró xi mo pro du to de 
ce nou ra da Em bra pa Hor ta li ças que está sen do 
de sen vol vi do sob a co or de na ção de Jai ro é uma 
nova va ri e da de, que pro va vel men te se gui rá o 
nome li ga do ao Dis tri to Fe de ral e de ve rá se cha
mar Es  pla na da. As pri mei ras se men tes co mer ci ais 
es  ta rão dis po ní veis em mar ço de 2005. “É uma 
va  ri e  da de mais atra ti va para as ne ces si da des da 
in dús tria de pro ces sa men to, que pro duz ce nou 
ras pequenas (as mi ni ce nou ras) de for ma ar re
don da da, para sa la das e pe tis co.” 

Ou tro or gu lho de Jai ro é a ca pa ci da de de as 
va ri e da des Bra sí lia e Al vo ra da ne ces si ta rem de 
pou ca pul ve ri za ção con tra do en ças ou, como 
ele pró prio diz, de ve ne no. “An tes da Bra sí lia 
fa zi amse duas pul ve ri za çõ es por se ma na, hoje 
são fei tas duas por ci clo de três me ses, mais 
co mo um pre ven ti vo.” Com isso, o país eco no
mi za 280 to ne la das por ano (t/ano) de ve ne no 
para as do en ças de fo lhas e mais 550 t/ano para 
as do en ças do solo. “Acre di to que es ta mos 
co men do ce nou ra com o me nor teor de agro
tó xi co do mun do”, diz. 

rou em Bra sí lia e me di re ci o nou para o tra ba lho 
com ce nou ras por que eu ti nha fei to mes tra do 
na área de hor ta li ças.” Até en tão o co nhe ci men to 
de Jai ro so bre a Dau cus ca ro ta, nome ci en tí fi co 
da plan ta, era qua se zero. “Eu só ti nha vis to pé 
de ce nou ra na uni ver si da de”, con ta Jai ro, fi lho 
de pro du tor ru ral. “Meu pai ti nha um sí tio com 
cer ca de 30 al quei res, uma pro pri e da de pe que
na em que o prin ci pal pro du to era o lei te.”

oi no dou to ra do, quan do vol tou 
no va men te a Vi ço sa no fi nal de 
1981, que ele se es pe ci a li zou na área 
de me lho ra men to ge né ti co, de fen
den do a tese in ti tu la da “Her da bi li da
des, cor re la çõ es e ín di ce de se le ção 

em ce nou ra”. “Na ver  da de, an tes eu ha via es tu
da do so zi nho e, quan  do che guei em Vi ço sa 
para fa zer o dou to ra  do, já pos su ía uma boa base 
por que já tra ba lha va com me lho ra men to.” Esse 
es tu do e a ex pe  ri ên cia que ad qui riu na Em bra
pa se so ma ram pa ra que Jai ro, em ple na efer
ves cên cia tec no ló gi ca do fi nal de sé cu lo 20, 
le vas se o cul ti vo da ce nou ra mais adi an te e para 
ou tras pa ra gens se guin do uma li nha de con ti nu
a ção do me lho ra men to des sa plan  ta que, de for
ma em pí ri ca, co me çou há mi lha res de anos na 
re gião onde hoje é o Afe ga nis tão, na Ásia, ber ço 
ori gi ná rio da D. ca ro ta. “A ce nou ra es pa lhouse 
para a Chi na, Ín dia e Eu ro pa, ha ven do re gis tros 
de cul ti vo eu ro peu no sé cu lo 11. No Bra sil, ela 
che gou com imi gran tes por tu gue ses que trou
xe ram se men tes eu ro péi as para a Re gião Sul. 
Es sas se men tes, em de cor rên cia das con di çõ es 
de cli ma de Rio Gran de do Sul, fo ram mul ti pli
ca das por vá ri as ge ra çõ es, ape nas no âm bi to 
des sas fa mí li as, pro pi ci an do uma me lhor adap
ta ção às con di çõ es bra si lei ras. 

No iní cio da dé ca da de 1970, qua se to da a 
se men te de ce nou ra uti li za da no Bra sil era 
im por ta da. “Em 1978 re ce bi a in cum  bên cia de 
de sen vol ver va ri e da des para todo o país”, lem
bra Jai ro. Na que la épo ca, os pro ble mas a se rem 
re sol vi dos eram o de sen vol vi men to de cul ti va
res com adap ta ção às con  di çõ es de cul ti vo do 
ve rão bra si lei ro, re sis ten tes ao ca lor, a do en ças 
e com boa pro du ti vi da de. O ob je ti vo era ter 
ce nou ra o ano todo, por que a sa fra era res tri ta: 
de maio a ju lho ou, no má xi mo, até ou tu bro.

O tra ba lho de me lho ra men to co me çou com 
a co le ta de se men tes no Rio Gran de do Sul, por 
pes qui sa do res da Em bra pa, de mais de 60 
po pu  la çõ es de ce nou ra. Mas, como em mu i tos 
ou tros ex pe ri men tos ci en tí fi cos, a sor te tam
bém es ta va pre sen te nas ati vi da des de Jai ro na 
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Para de sen vol ver as no vas se men tes, Jai ro 
per cor re vá ri as re giões do país, vi si tan do prin
ci pal men te pro du to res co nhe ci dos dele e da 
Em bra pa. Leva con si go se men tes experimen
tais e pede para os agri cul to res plan tarem num 
canteiro ao lado do local onde já pro du zem 
ce nou ra. “Plan ta mos as se men tes em sete ou 
oito lu ga res. De pois fa ze mos a co lhei ta de raí
zes e ana li sa mos os re sul ta dos.” Jai ro não dei
xa de elo giar os agri cul to res que co la bo ram 
com esse tra ba lho. “Tem pro du tor que nos 
re ce be há 14 anos e tra ba lha de for ma anô ni ma 
para o me lho ra men to da agri cul tu ra.”

s con tri bu i çõ es de Jai ro para a pro du
ção agrí co la bra si lei ra vão além da 
ce nou ra. A mais re cen te está no cul
ti vo da me lan cia. “A Em bra pa me 
so li ci tou há qua tro anos que eu 
de sen vol ves se uma me lan cia 

re sis ten te a uma vi ro se cha ma da de ví rusdo
mo sai codame lan cia. Essa do en ça ata ca tan to 
essa fru ta como o ma mão e o ma ra cu já.” Para 
che gar a uma me lan cia re sis ten  te, Jai ro está cru
zan do es pé ci mes com pol pa ver  me lha e com 
pol pa bran ca (es pé cie sil ves tre re sis ten te ao 
ví rus). “É um tra ba lho de pa ci ên cia.” 

O tra ba lho de um me  lho ris ta, se gun do Jai ro, 
está sem pre vin cu la do ao ape lo de mer ca do. “Ho je 
va lo ri zamos os cha ma dos ali men tos fun ci o nais 
pos su i do res de subs tân ci as que exer cem um pa pel 
fa vo rá vel em al gum pon  to do or ga nis mo.” Exem
plos são a vi ta mi na A, es sen ci al para o bom fun  ci o

na men to da vi são, e o 
li co pe no, uma subs tân cia 
abun dan te no to ma te 
que pode pre  ve nir o cân
cer de prós ta ta. “Teve 
uma épo ca, que já pas sou, 
em que a ên fa se eram os 
pro du tos para con ge la
men to como as er vi lhas. 
Exis tem tam bém pro du
tos cuja épo ca ain da não 
che gou ao Bra sil, co mo os 
trans gê ni cos, pos sui dores 
de bar rei ras pa ra a acei ta
ção no mer ca do. “Eu acre
di to que da qui a 20, 30 
anos os ali men tos se rão 
in di ca dos até por mé di
cos, para de ter mi na dos 
ti pos de pro ble ma ou 
pa ra re vi go rar cer tas fun
çõ es or gâ ni cas.” 

O fu tu ro do pes qui sa dor ain da tem mu i to 
chão. “Em cin co ou seis anos po de rei me apo sen
 tar, mas não sei se agüen to fi car lon ge do tra ba
lho.” A úni ca vez em que ele pa rou na Em bra pa foi 
du ran te o pósdou to ra do na Uni ver si da de Te  xas 
A&M, nos Es ta dos Uni dos, que du rou dois anos, 
en tre 1995 e 1996. “Fui a con vi te do pro fes sor 
Le o nard Pike, que es te ve no Bra sil em 1987 e 
co nhe ceu a va ri e da de Bra sí lia. Ele le vou al gu mas 
amos tras e o cru za men to com ou tras va ri e  da des 
resultou em uma ce nou ra roxa por fora e ver me
lha por den tro, que só tem mer ca do como en fei te 
ou em cu li ná ria so fis ti ca da.” 

Para o Te xas, Jai ro foi com a mu lher, Rita de 
Cás sia, e os três fi lhos, dois ra pa zes e uma me ni
na. Rita, eco no mis ta que tra ba lha na sede da 
Em bra pa em Bra sí lia, tam bém fez pósdou to ra
do na mes ma uni ver si da de e os três fi lhos se 
apri mo ra ram no in glês. Ma ri do e es po sa con ti
nu a ram, no Te xas, uma se qüên cia em co mum 
des de a épo ca que se co nhe ce ram, ain da es tu
dan tes de gra du a ção na UFV. Jai ro, que pos sui 
mais de 30 tra ba lhos pu bli ca dos em re vis tas 
ci en tí fi cas na ci o nais e in ter na ci o nais, pen sa ain 
da em tra ba lhar como pro fes sor quan do se des li
 gar da Em bra pa. Hoje atua como coori en ta dor 
de alu nos da Uni ver si da de de Bra sí lia e par ti ci pa 
de ban cas de tese em ou tras uni ver si da des. Ele 
acre  di ta que ain da tem mu i to a en si nar e a apren
 der. E cita o en si na men to do pro fes sor Vi cen te 
Wag ner Dias Ca sa li, ori en ta dor de seu dou to ra
do: “Se a pes soa pre ci sa de aju da, eu aju do. E eu 
me sin to bem em aju dar os ou tros”. •

Jairo na estufa da Embrapa em
Brasília, onde nasceu a variedade
presente em 80% das plantações 
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