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INTRODUÇAO

A proposta de criação de UIIInovo Ccn t ro de Pesquisa da EMBRAPA, a
partir da fusão entre UEPAE de Manaus e o Centro Nacional de Pesquisa de Seri~

~ gueira e Dendê, teve origem nessas próprios Unidades sediadas em áreas cont1
guas em Manaus, ocupando o CNPSD cerca de metade da área ao antigo IPEAAOc, do
qual originou-se a UEPAE de Manaus.

A absorção e intensificação a partir de 1975 das pesquisas de se
ringueira pela EMBRAPA e a escolha de Manaus como sede do atual CNPSD (original
mente CNPSe) foram feitas em consonância com o Programa de Incentivo ã Produção
de Borracha Natural (PROBOR), a cargo da SUOHEVEA, cujo programa .em seu segme~
to inicial, o PROBOR I, lançado em 1972, restringiu-se ã Amazônia e ao litoral
sul da Bahia, com metas preferenciais para a AII~z~nia. Ao CNPSe, em 1980, at~
então trabalhando com um unico produto, foram adicionadas as pesquisas de den
dê, com excelente potencial ecológico já identificado na AlJlazôniaOcidental.

Tambêm, em harmonia com o modelo institucional da EMBRAPA ê que
foram estabelecidas as duas Unidades sediadas em Manaus, cabendo ã UEPAE as pe~
quisas de adaptação e geração de tecno10gias dos cultivos de interesse do Esta
do do Amazonas e a coordenação das pesquisas com guaraná, devendo tanto o
CNPSe, como, principalmente a UEPAE, por trabalhar com cultivos de c1c10 curto,
contar com o apoio crescente dos resultados das pesquisas de recursos naturais
gerados pelo CPATU, para ajustes necessários de seus enfoques de pesquisa ã rea
lidade do ambiente físico e sócio-econ~mico da Amazônia.

Se todas essas premissas, tidas como válidas a epoca da criação
do CNPSe e da UEPAE de Manaus, se houvessem confirmado, restariam poucos argu
mentos favoráveis ã fusão, levando-se em conta o conseqUente fortalecimento da
estrutura e da dinâmica dos dois órgãos. ~

Tais argumentos seriam poucos, mas ainda ponderãveis. Há no entan
to, necessidade urgente de remodelar as conc~pç6es originais, já desfiguradas,
ante a consciência atual das necessidades de jlcsquisa agropecuãria da Amazônia
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sempre úmida interior, em face dos descaminhos no desenvolvimento organizaci~
nal do Centro e d~ UEPAE, do não atingimento das metas de desenvolvimento agrI
cola, notadamente do PROBOR e da pecuãria extensiva de terra firme, das mudan

:cas da própria polltica de desenvolvimento aqr Ico la da Amazônia, onde não cabem
..mais os programasjde porte desproporcional ã capacidade da estrutura fisica e
~s6cio-econômica da região e ante os justificados reclamos de não agressão ao
"ambiente, muito menos sem a garantia de retorno.

.. Não:se propõe, portanto, neste Anteprojeto a simples fusão como
medida de redução,das despesas com administração ou uso mais racional de infra-

I

estrutura ociosa, na certeza de que tamb~m não ~ essa a motivação da direção
central da EMBRAPA.

:: I
e-,

~ Reconhece-se por outro lado, a impossibilidade de uma retificação
:imediata, levando~se em conta não só as restrições atuais para acr~scimos de
despesas do Governo, mas, principalmente a carência de pesquisadores qualific~
dos ejã identificados com os problemas especificos da Amazônia interior, ante
a incapacidade de evitar sua evasão constante e crescente de Manaus, em busca
de melhores condições de vida em outros centros urbanos.

Concebeu-se assim neste Anteprojeto, uma implantação em etapas, o.!:!.
de as propostas não implementãveis a curto prazo possam receber a contribuição
indispensãvel da anãlise e direcionamento de especialistas de comprovado tirocI
nio. Tais propostas, se aprovadas, servirão de linha mestra e garantia de s~a
consecuçao no plano evolutivo do novo Centro.

Na Amazônia Ocidental, o nivel superficial de informações sobre
o ambiente li~ita a percepção das necessidades de pesquisa dos produtos que a
EMBRAPA jã vem pesquisando, cujo trabalho não pode ter solução de continuidade
sem perdas irreparãveis. Ao ciclo vicioso atual não pode ser aplicado rigidame.!:!.
te o modelo institucional da EMBRAPA. O novo Centro necessita abranger recursos
e produtos exatamente pela inexistência de atividades efetivas das pesquisas de
recursos na Amazónia Ocidental.

Ainda que a anãlise dos fatos conduzisse ã conclusão de que
riam ser mantidas apenas pesquisas por protutos, ou at~ mesmo restringir-se

I

produtos atuais~ tem sido demonstrado pelas administrações do CNPSD e
UEPAE que, com a força de trabalho e recursos de custeio disponiveis hã um

deve
aos

da
-se
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rio risco de perda do esforço jã feito.
Caso as circunstâncias do momento atual não permitam o atendimen

to das necessidades de recursos financeiros e humanos, a Comiss50 encarregada
.de elaboração deste Anteprojeto, e enfática em se pronunciar contrãria ã sim

ples fusão, que nessas condições somente agravaria os problemas jã existentes.
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WA CRIACA. E ~OS ~BJETIVOS DO CENTRO

..
A permanência das limitações tecnológicas, impeditivas ao desenvolvi-

mento do setor agropecuirio na Amaz6nia Ocidental, caracterizado pelos insu
cessos dos grandes empreendimentos e programas no setor; a ocupaçâo desorde
nada verificada' em Rond6nia e nó Acre, com graves prejulzos ao meio ambiente;
a pressão da opinião publica nacional e mundial sobre os danos ecológicos pr~
ticados contra a Floresta Amazônica, evidenciou a inexistência de tecnologias
capazes de assegurar a transformação dos ecossistelllasamazônicos em sistemas
produtivos, técnica e economicamente sustentãve14 principalmente pela falta
de conhecimentos básicos, ainda não disponlveis, pelo pouco esforço de pesqul
sas alocadas à região.

A frágil presença do CPATU, com atribuições sobre 70% do território
nacional, onde predominam recursos imensos e desconhecidos ã serem avaliados
e aproveitados, as limitações de recursos financeiros, humano~ e materiais
das unidades de pesquisas localizadas na região, dentre elas, o CNPSD e UEPAE
de Manaus, são insuficientes e incapazes de alterar tais realidades.

A necessidade de ocupação do espaço vazio, deixado pela ausência do
CPATU, os problemas internos do CNPSD e UEPAE de Manaus, a possibilidade de
racionalização no aproveitamento das infra-estruturas, pessoal e recursos dis
poniveis nestas duas Unidades e, principalmente a"necessidade de um Centro
com atuação e presença efetiva na Amazônia Ocidental, objetivando o desenvol
vimento de modelos de ocupação e sistemas de produção que evitem os prejulzos
e agressão aos ecossistemas presentes nesta área, levaram ã fusão destas duas
Unidades, com a criação do Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Ocl
dental (CPAOC) que dari continuidade às pesquisas em andamento, devidamente
redirecionadas trabalhando portanto, com produtos e incorporando recursos. Es
tes, uma de suas principais atribuições, devidamente articulado com as de
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mais instituições atuando na ãrea, como UEPAEs de Porto Velho/RO, Rio Branco/
AC, Boa Vista/RR, INPA, FUA etc.

Para tanto, o Centro terá como atribuiçoes o planejamento, a execu
cao , o estimulo e a promoçao da pesquisa agroflorestal na Amazônia Ocidental.

Seus principais objetivos são:

Elaborar e executar os programas nacionais de pesquisa com:
• recursos do trópico umido ocidental;
· fruteiras para o trópico umido ocidental;
· florestas do trópico umido ocidental;

se~ingueira;
· dendê.

- Gerar tecnologias para o aproveitamento dos recursos naturais e so
cio-econômicos da Amazônia Ocidental, com vistas a orientação de p~
liticas de ocupação da região;
Gerar tecnologias para os cultivos de seringueira, dendê de frutei
ras, assim como para o beneficiamento e industrialização de seus
produtos;

- Gerar tecnologia para a exploração racional da floresta e para o
beneficiamento de seus produtos;

- Gerar tecnologias par~ o desenvolvimento da silvicultura e para a
agro-industrialização de seu produto;
Coordenar a nivel nacional, os programas de pesquisas como:
• seringueira
• dendê
• fruteiras do trópico umido
• florestas do trópico umido
• trópico umido ocidental
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- Adaptar, a nTvel estadual, tecnologia gerada pelo Sistema Cooperati
vo de Pesquisa Agropecuãri? e por entidades nacionais e internacio
nais, não vinculadas ã EMBRAPA;

- Gerar tecnologia especTfica para produtos de interesse do Estado do
Amazonas;

- Colaborar com as Unidades de âmbito regional e nacional, sempre que
as condições ecológicas da Amazônia Ocidental assim o recomendem,
na geração e adaptação de tecnologias sobre produtos e recursos de
interesse nacional sem, entretanto, prejudicar suas funções primo~
diais;
Avaliar, sistematicamente, a eficiência dos resultados obtidos, in
clusive com a aplicação das tecnologias geradas e adaptadas.
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LOCALlZACAo DO CENTRO EM MANAUS

A sede do Centro de Pesqui~8 Agroflorestal da Amaz6nia Ocidental
(CPAOC) ficarã localizada em pleno centro geográfico, a cerca de 30 km de
Manaus, na rodovia AM-010, equidistante das UEPAEs de Porto Velho, Rio
Branco e Boa Vista.

Em sua localização, a sede do Centro acha-se ainda relativamente
distante das frentes ativas das correntes migratórias para Rond6nia e A
cre, mas jã se percebe a presença de precursores dessas correntes ao sul
do Amazonas e em Roraima.

A localização em Manaus facilita o prosseguimento, a reorienta
ção e a intensificação da pesquisa nas vãrzeas do Solim6es e Amazonas, o
que se impõe em face do crescimento demogrãfico acelerado de Manaus, em
função do Distrito Industrial aa Zona Franca. Entre os centro urbanos da
Amazônia Ocidental, Manaus e a cidade que disp6e de melhor infra-estrutu-
ra.

A reorientação da pesquisa do novo Centro, permitirã maior inte
raçao com o trabalho do INPA, tambem localizado em Manaus.
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FILOSOFIA E ESTRATtGIA DE ATUAÇAO

DIAGNOSTICO E BASES PARA DEFINICAO DE LINHAS GERAIS DE ACAO

A um nlvel mais abrangente de anã1ise dos problemas amazônicos
destaca-se a falta de definição para o estabelecimento de uma polltica regional
de ocupação, baseada na agricultura e na 'utí lização dos recursos naturais reno
vãveis. O programa de Integração Nacional, o POLONOROESTE, O POLAMAZONIA e o
próprio PROBOR, são exemplos tlpicos de inadequação e pulverização de recursos
na vastidão amazônica. O PROCACAU, da CEPLAC, pela própria exigência elevada
de nutrientes da cultura, definiu pólos de implantação nas áreas de solos mais
férteis mas ,outra vez,foi subestimada a importância dos fatores biõticos e a
"vassoura de bruxa" constitui agora um fator de aumento de custos quase incomp~
tlvel com os baixos preços atuais e certamente,a atividade seria totalmente in
viabi1izada se implantada em solos de baixa fertilidade. Talvez, historicamen
te, a polltica mais eficiente foi a da manutenção de preços altos para a borra·
cha extrativa, após cessada a 2~ Guerra Mundial, para fazer face ao alto custo
de extração, de vez que pelo menos foi lIlantidaa presença nacional em um terri
tório que se expandiu justamente em decorrência da corrida para os seringais na
tivos, nos primeiros anos da ind~stria automobilfstica.

No estãdio atual, se não houvesse a interferência oficial para
sustar o avanço ~r2maturo de ocupação e mantida a polftica de incentivos fi~
cais, particularmente para a pecuãria extensiva, a tendência previslve1 seria a
de avanço contlnuo da transformação da floresta ~Inida densa, a partir das fren
tes ativas da ocupação da Amazônia Ocidental, concentradas em Rondônia e Acre.
Sustados os incentivos fiscais pode-se inclusive prever um recuo, com a desis
tência de implantação de projetos não sustentados por renda própria.

_ _ I

As medidas propostas no Programa Nossa Natureza sao, sem duvida, I

um primeiro esboço prudente da definição de uma polltica de ocupação do espaço
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amaz5nico, cuja politica s6 seri completa quando desmonstrados em bases-sõlidas
e confirmados exaustivamente a adequação ecolõgica, a viabilidade técnica e eco
n5mica e o interesse social de novos empreendimentos, em áreas ainda cobertas
pela floresta primiria, o que exigirá um longo prazo de pesquisa.

Por outro lado, soluções imediatas estão sendo reclamadas para o
reaproveitamento de ireas desmatadas, exploradas enquanto há disponibilidade
dos nutrientes das queimadas e abandonadas ao pousio da floresta secundária ou
de pastos degradados, invadidos por plantas daninhas. Tais áreas se concentram

• nas frentes ji ocupadas da Amaz6nia Ocidental, principalmente do Acre e de Ron
d6nia e de modo mais descontinuo no interior da Amazônia, sendo o Distrito Agr~
pecuirio da SUFRAMA um exemplo tipico,pr6ximo a Manaus.

A necessidade de ampliaçãci substancial de recursos, implicita
nas propostas de presente Anteprojeto, devem ser analisadas dentro de um contex
to de estabelecimento de prioridades a nível nacional. A consciência atual
diante das frustações de resultados e a de que o nlvel atual de conhecimento
tecno16gico é ainda insuficiente para a garantia do sucesso econômico da maio
ria dos empreendimentos agropecuãrios em irea de floresta densa úmida, e conduz
a reflexão de que qualquer empresário consciente teria preferido contar com o

r incentivo dessa garantia em lugar do benefício dos incentivos fiscais. Ou seja,
com um investimento infimamente menor, o Governo poderia ter propriciado bases
sólidas para a ocupação da Amaz6nia. r và lido argumentar que o que se tem feito
não tem passado, em linhas gerais, de experimentos de dimensões gigantescas

:quando comparados com as ãreas diminutas de floresta que teria sido necessário
,desmatar para as atividades de pesquisa devidamente intensificadas e capazes de,

atingir resultados relevantes, com a metodologia normalmente adotada.
Para trilhar o caminho certo e necessário entretanto reconhecer

que grande parte dos problemas que se evidenciam a um nlvel macroscôpico, nece~
sitam de um melhor detalhamento para a correta identificação de prioridades e
de l-inhas de ação a nível operacional, Isso se mostra mais acentuado para a li
mitada experiência das equipes técnicas do CNPSD e da UEPAE de ~anaus, que nao
contam com especialistas em pedologia, agrometeorologia, silvicultura, ecolo
gia, recursos hídricos e recursos genéticos em seu sentido mais amplo.

A necessidade de um novo enfoque global de pesquisa na Amazônia
Ocidental torna-se porêm evidente diante dos insucessos. Isso significa que a



, I'..
12.

abordagem inical.foi incompleta, e que a concepçao dos sistemas de produção foi
inadeqUa;' Hoje conjectura-se, por exemplo, com base em evidências palpáveis,
que a pecuária deve adotar um modelo intensivo e que os cultivos perenes, como
a seringueira, devem ser cultivados em sistemas mistos, mais favoráveis a um
equilibrio em face de doenças e pragas. Configura ·se tamb~m a necessidad~ de re
forçar as ações de melhoramento gen~tico, no sentido de aumentar a resistência
i doenças e pragas e a adaptabilidade às condiç6es de solo e clima, com prec!
dência sobre as correções do solo e controle qUlmico, para as esp~cies já em

~ estudo e para os prováveis acr~scimos de esp~cies introduzidas e autóctones com
potencial econômico.

Assim sendo, a tarefa de elaboração deste Anteprojeto tem,antes,
a natureza de uma auto-análise e constit~i mais um dos exercicios preliminares,
no sentido da busca de identidade autêntica de um Centro de pesquisa para a Ama---zônia Ocidental. Tais exerclcios devem ser incluldos C0l110 parte integrante da
estrat~gia de implantação e de atuação do novo Centro, evitando·-se a todo custo
a rigidez de concepções e de modelos de ação capazes de entravar os ajustes gr~
duais is reais necessidades de pesquisa e reconhecimento do potencial efetivo
da região.

Como ponto de partida propõe-se a adoção de um Programa Nacional
de Pesquisa do Trópico Omido, abrangendo o conteudo principal dos PNPs de Ava
liação de Recursos Naturais e Socio'Econômicos, de Aproveitamento dos Recursos
Naturais e de Sistemas de Produção, concebidos para os outros Centros de Recur
sos da EMBRAPA.

Com a proposta do PNP Florestal do Trópico Ilm ido Ocidental pr!
tende-se dar abertura ao ingresso das dLividades já desenvolvidas pelo INPA no
Sistema Cooperativo de Pesquisa Agropecuãria:

O PNP Frutlferas para o Trópico Omido Ocidental contempla o p~ '\
'Itencia1 já reconhecido para frutiferas de um modo geral, os avanços de pesquisa

já feitos com guaraná e cupuaçu pela UEPAE de Manaus e o crescente interesse
dos agricultores no cupuaçu,na citricultura e pupunha dentre outros.

São mantidos os PNPs de Oendê e de seringueira, tendo C0l110 supo.!::.
te dessa decisão a análise atualizada desses PNPs apresentados nos anexos, bem
comO as atividades atuais de pesquisa da UEPAE-Manaus.

, !
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ESTRATrGIA DE ATUAÇAO

DINÂMICA INTERNA
-Um ponto essencial a ser observado sera prevenir-se contra as /7\possibi1idades de enfraquecimento da capacidade atual de execução de pesquisa

em andamento, cujas prioridades não vierem a ser contestadas. Isso pode ocorrer--..--- --
.pela utilização não direcionada dos recursos financeiros, humanos e de infra-e!
~ trutura, bem como:pe1a insufici~ncia dos setores de apoio e administração, com

as ampliações previstas de atividades. A obedi~ncia dos orçamentos de projetos
de pesquisa bem dimensionados deve contituir uma salvaguarda contra desvios de
aplicação de recursos financeiros para atividades programadas de modo impreci
so, mas nao evita prováveis solicitações de esforço adicional de especialistas
dedicados,em tempo integral e em numero insufuciente para as necessidades de
trabalho com dend~, guaraná e seringueira.

Um outro tipo de risco, e representado pelo atrativo da mu1tipl~
cidade de assuntos que se apresentam a primeira vista para pesquisar. O Centro
deve concentrar-se, inicialmente, nos objetivos previstos no PNP Trópico Omido
Ocidental, com ~nfase para a avaliação de recursos naturais e s6cio econõmicos ~
da região,como pre-requisito para a definição das prioridades adicionais de pe!
quisa, o que permitirá a sincronização com a forma cão e captação de pesquisad~
res para as tarefas subsequentes.

Os riscos dessa natureza deverão ser minimizados pela observin
cia da própria filosofia pragmática da EMBRAPA, que faz convergir seus esforços
de pesquisa para a consolidação de sistemas de produção utilizáveis pelos prod~'
tores, evitando assim, a dispersão de atividades que conduzem ã informações iso

'ladas, fruto de um excesso de liberdade de ação do pesquisador.
f f

t

COMPATIBILIZAÇAO COM OS PROGRAMAS D01~UTROS ORGAOS DEDICADOS A PESQUISA DE RE
CURSOS NA AMAZONIA,

O Centro Nacional de Pesquisa Agrofloresta1 daAmazõnia Ocidental
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l'deveri estabelecer melhor interação com o INPA e o CPATU. visando a cbnvergir
seu programa essencialmente para o p.reenchimento de lacunas de informação pe.!:.
feitamente identificadas e imprescindlveis ã correta avaliação dos recursos e a
definição das ações subsequentes de pesquisa •

I,
I
t
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INTEGRACAO DOS PROGRAMAS COM AS OUTRAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA EMBRAPA NA
AMAZONIA OCIDENTAL

Farão parte do programa de pesquisa da Amazônia Ocidental as
UEPAEs Porto Velho, Rio Branco e a UEPAT de Boa Vista.

Em:Rondônia e Acre, hi necessidade de imp1ementação a curto
zo de pesquisa para o reaproveitamento de ireas desmatadas, podendo o CNPSD

.UEPAE de Manaus contribulrem com experiência adquirida na cultura de---Seringue~
'~----' .. - - -. -ra, dendê e guarani. Para um elenco completo de pesquisas no que for necessa

rio adicionar a experiência local dessas duas Unidades haverá necessidade do
concurso de outros órgãos do Sistema Cooperativo de Pesquisa Agropecuiria, in
clusive com a condução de pesquisas coordenadas por outras Unidades da EMBRAPA.

APLICAÇAO DO MODELO CONCENTRADO DE EXECUÇAO DA PESQUISA
i

Hi:um problema que se delineia na coordenação nacional de prod~
tos que ficarão a.cargo do novo Centro, particularmente o das pesquisas de se
ringu~ira, pois a medi~a q~e em Manaus vão se ajustando as pesquisas às necess~
dades próprias da região, mais estas se distanciam das necessidades de pesquisa
nas ireas de escape, de sorte que restaria apenas um indesejivel tipo formal de
coordenação da administração de recursos.

r de se prever, por outro lado, que a medida que o novo Centro
venha a atingir maturidade,a necessidade de assessoria tecnica cientlfica tam
bem se torne mais ,remota, dadas as caracterlsticas próprias dos problemas regi~
nais.

FORMULACAO DOS PROGRAMAS
Exceto os programas de seringueira, dend~ e a programaçao atual I

da UEPAE de Manaus, os demais deverão ser analisados em primeira instância quan
I -

to a oportunidade e viabilidade de implementação e em caso positivo, formulados
por comissões de especialistas de outras regiões convocados pela EMBRAPA, junta

! -',

mente com tecnicos da região de origem do nosso Centro.
I
i,

• I
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PROGRAMACAO DE PESQUISA

..
1. PNP TROPICO OMIDO OCIDENTAL

1.1. OBJETIVOS GERAIS

Acelerar a coleta de informações sobre solos, clima, vegetação, fau
na, recursos ~ldricos, pesqueiros e sõcio-econômicos, para elabora
cão de um zoneamento açrceco lôç+co , com vistas a subsidiar polit.:!../
cas de ocupação da Amazônia Ocidental, assim como decisões quanto a
execução de pesquisas;

• Promo~er ações, coordenar e incentivar a geraçâo e adaptação de tec
10gia5 de conhecimentos que permitam, a curto, médio e longo pr~
zos, O aproveitamento racional dos recursos naturais (solo, ãgua,
clima, flora e fauna) e sócio-econõmicos da região Amazõnia Ocide~
tal, no sentido de proporcionar o bem-estar social da população,
dar condições para fixação do homem ao campo e manter, tanto quanto
possl~el, os equillbrios existentes nos diferentes ec~~~istemas da
regiã.o;

. pesen~olver e ,adotar metodologias de introduçâo de novas tecnolo
gias, ,a nlvel de propriedade, através de:

- Necessidade dos produtores rurais e potencialidades das priorid~
des ;

~ Int.roduz í r modt f icaçêes em segmentos da unidade de produção;
- Acompanhamento dos desempenhos técnico, social e econômico das

propri ( s ; e,
I
I
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- Avaliação dos sistemas integrados de produção establecidos.

1.2. PRIORIDADES

• Geração de metodo1ogias de avaliação de recursos naturais e sacio-
econômicos;

••

Levantamento dos recursos náturais e sacio-econômicos da Amazônia
Ocidental, prioritariamente naquelas áreas que encontra-se sob for
te pressão de ocupação, visando o zonelllanetoagroecolôgico dessas
a reas ..

t
Levantamento dos solos da região na escala de 1:50.000.

Estu~os climáticos, visando avaliar a influência do clima na prod~ I

tividade agricola.

Avaliação dos impáctos ambientais ocasionados por atividades agrope !
-Icuirias na região.

I

· Levantamento e zoneamento da fauna, microflora e zoonoses dos dive~ I
sos sistemas de produção em uso na Amazônia Ocidental.

Levantamento dos recursos hTdricos e pesqueiros da região.

· Levantamento dos recursos minerais de interesse ã agropecuãria da
região.

Gera.r.práticas de manejo, capazes de aumentar a rentabilidade de:
Iculturas e criações, com base na utilização adequada dos recursos I

naturais e sóc io-econômtcos já aval iados na região. (

Intensificar pesquisas sobre o manejo de solos de terra firme, com
uso oe corretivos e adubos minerais e orgânicos, que permitam a uti
lizacio continua e produtiva da mesma área, com culturas anuais,
semi-perenes e perenes, de forma adiminuir a necessidade de novos
de smatamentos ,

· Intensif: -e diversificar os trabalhos de pesquisa em varzeas p~
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i

,
,)

ra gerar tecnologias, capazes de perlllitiro uso adequudo de seus
potenciais com fins agro-silvo-pastoris.

I '
!

Gerar tecnologias para implantação e recuperação de pastagens degra I
da~as, no intüito de aumentar a longevidade produtiva dos pastos e
diminuir o impácto da atividade pecua r ia na Amazônia Ocidental.

• Definir esp~cies vegetais para uso em cobertura do solo, pastagens I
Ie adubos verdes, capazes de se adaptar e produzir satisfatoriamente:

, \nas condições de elevada acidez e baixos teores de nutrlentes dos,
I

solos de terra firme.
/ • Viabi1izar a utilização de qermop lasma s nativos e exóticos de Pla.!!.\

tas e animais, de interesse econômico para a região. )
• Estabelecer tecnicas conservacionais, capazes de reduzir, de formal

efici.ente, as perdas do solo e nutrientes e de promover a recuper~\
çao de solos depauperados, para reincorporã-los ao processo produti
vo.

,.
,t

Gerar1conhecimentos sobre a dinâmica de defensivos agrlcolas no so
10 e 9s possiveis riscos de poluição das ãguas, principalmente em
ãreas;de várzeas.

I
i

Defi.ntr os sistemas de mecanização mais adequados, para as condi
ções Qe terra firme e várzeas da região Amazônia Ocidental, com
vistas nos aspectos econômicos, agronôlIlicose conservasionistas.

• Gerar tecnologias que permitam a utilização racional dos recursos
hldricos em sistemas de produção, envolvendo a produção de energia,
cultivos e criações.

· Estabelecer sistemas de produção para culturas anuais, bioeconomica
mente viáveis no ecossistema de vãrzea inundãvel temporãria.

• Desenvolver sistema de produção que possibilite economicamente
produtor da região, produzir sementes e mudas com padrões da
dade,·~compativel com as exigências das Comissões Estaduais de
tes e,Mudas do Minist~rio da Agricultura.

ao
qua li
Semen
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• Promover a integração dos resultados de pesquisa de aproveitamento
de recursos naturais e sócio-econômico, do trópico umido ocidental
(T.U~,Oc), nos ecossistemas ~ terra finne e várzea, através da im
plantação de modelos fTsicos em campos experimentais, envolvendo:

- as principais culturas regionais e/ou introzidas;

..
- grandes, medios e pequenos animais,

to, denominado agro-silvo-pastoril,
ticos (fauna e flora);

I

integrando-os no sistema aber
-associado com organismos aqu~

Estabelecer sistemas de produção bioeconomicamente viãveis com cul
turas perenes, atualmente em uso, atraves de introdução e/ou adapt~
ção de novas tecnologias, enfocando aspectos de solo, prãticas cul
turais (estabelecimento, epoca de plantio, população, rotação, con
sorciação, adubação e nutrição de plantas) e manejo integrado de
pragas, doenças e invasoras.

Identificar, avaliar e acompanhar os
visando avaliar as mudanças tecnicas
troalimentação, para os programas de

sistemas de produção regionais, I

e sócio-econômicas e sua re
pesquisa.

• Desenvolver tecnologias que permitam compor ou melhorar sistemas de
produção, para cada cultura identificada agroeconomicamente, visan
do o ~eu estabelecimento em monocultivo e, em policu1tivo.

2. PNP FLORESTA~ PA AMAZÕNIA OCIDENTAL
••. 2.'. OBJETr~GS GERAIS
,

Inventários florestais das diversas áreas de interesse da Amazônia
Ocidental;

I

• Aprov~ttamento racional das florestas naturais;

• Elevação da qualidade da madeira produzida;
f
I
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,i

Desenvolvimento de ticnicas silvicu1turais-agron6micas;
Produtividade econômica dos povoamentos florestais sem alterações
eco15gicas indesejiveisi'

.\ - ~."", ",: ...~
Viabilização do uso d{'ntbdeira como fonte alternativa de energia;

, .'

'~"~.,,'.~,..•.... : ." .'

;

'.. 2.2. PRIORIDADES

/

· A imp1antação de povoamentos consorciados, destinados ~ fornecer I
produtos florestais, forragens e alimentos, tendo a árvore como ele
mento estrutural básico, com'o mlnimo de alterações eoolõgicas in
desejáveis;

· Produção de sementes melhoradas geneticamente quanto ã produtivid~
de e qualidade da madeira;

Manejo sustentado da floresta tropical ~mida densa; \

Implantação de bancos de germoplasma; l
Ecologia florestal: clclo de nutrientes, clc10 de água e
microbi01õgicos ligados ã nutrição em florestas naturais
das ;

aspectos
implanta -

· Caracterização de madeiras da Amaz6nia Ocidental, com vistas em u
sos fina is ;

• Manejo de bacias hidrOg~iCaS; !

· Sistemas silculturais, para usos m~ltiplos das florestas implanta I'

das, visando a produção simultânea ou seqUencial de madeira par~l\
fins energiticos, carvão, celulose/papel, postes e madeira para des I

-I

dobramento;

· Estudos de mecanização, com infase em sistemas de implantação e ex
ploração vegetal.

"

i
I
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l.'a;'·'T'}·" ,~~e~~N~~.,·.~;!:
". '. . . ~

3.1. OBJETIVOS GERAIS

O Programa Nacional de Pesquisas de Dend~, implementado pela EMBRAPA
a partir de 1980, apesar do pouco tempo, tratando-se de um cultura perene,
jã conseguiu o atingimento de metas importantes, porem, muito terã que ser al

• cançado, visando a efetiva consolidação da dendeicultura como uma opção de
baixo risco e a1ta rentabilidade sustentada, para a Amaz6nia.

Os objetivos gerais do program~, visam a reduzir os riscos da ativida
de e aumentar a produtividade, pela geração e adaptação de tecnologias, com
vistas a minimização dos pontos de estrangulamento no sistema produtivo

.3.2. PRIORIDADES

As prioridades de pesquisas com a cultura do dend~, satisfatoriamente
atendidas com a'proçremacâo de pesquisas ora executadas, na dependenc ia ap~
nas de garantias de continuidade e intensificação em determinadas 1inhas sao:

,. :

!

· Resolver o problema da podridão da flecha (Amarelecimento Fatal) do
dendeze í ro;

Manter e explorar o potencial de produção de sementes comerciais da
Estaçio Experimental de Dend~ do Rio Urubu - E.E.R.U.;

· Par continuidade ao programa de melhoramento genetico da cultura, a
partir da coleção Qe germopiasma existente na EERU, com especial ~~
fase na. exploração do germoplasma de caiaue, visando a obtenção de
material comercial, resistente ã podridão da flecha e outras doen
ças e pragas;

• Estabelecer sistemas de controles de outras pragas e doenças do den
dê;

• Aperfeiçoar as recomendações de fertilizantes para as diversas re
giões de cultivo;
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Aperfeiço~r ~ ~nilise foliar, visando apoio ãs necessidades de adu
baçao para a cultura;

. i

Desenvolver a tecnologia de cultura de tecidos, visando apoiar o
programa de melhoramento na obtenção de material resistente ã p~
dridão da flecha, principalmente;

...•
Consolidação da equipe de pesquisadores, necessária as execuçao das
pesqu1sas, no nT~el exigido pela cultura;

Garantia de continuidade do programa de pesquisas em andamento e
da Estação Experimental de Dend~ do Rio Urubu.

4. PNP SERINOUElRA

4.1. OBJETI~QS GERAIS

Aument~r a produção e produtividade dos seringais de cultivo;
Red.u~ir o per-Íodo de tmatur idade da ser; nguei ra;

• Racionalizar o uso de insumos flsicos e mão-de-obra;
• Criar sistemas estiveis e rentãveis de heveicultura para a Amaz6nia

sempre umida;

· Melhorar a qualid~qe da borracha natural produzida no pals;
• Reduzir os custos de produção d~ borracha natural no pals aos

veis de custo dos pa1ses de heveicultura tradicional.

4.2. PRIORIDADES

· Criaçjo, introdução e identificação de clones produtivos adaptados
às condições ecológicas das áreas de escape às doenças das folhas;

• CriaçjQ de clones resistentes a doenças das folhas, produtivos e
precoces para as áreas sujeitas a surtos epid~micos;
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Determina.ção ~e combinações copa x painel mais produtivas e prec~
ces;

• Prosseguimento da prospecção e coleta de fontes de resistência nas
populações silvestr~ ..

•

..

· Aperfeiçoamento das tecnicas de seleção precoce de clones;
• Determinação dos mecanismos e da herança da resistencia a doenças;
• Determinação de critérios precoces de seleção de clones adaptados a

estresses de defici~ncia hldrica e baixa temperatura;

· Estabelecimento de controle biológico integrado de pragas e doenças;
• Estabelecimento de sistemas econômicos e ecologiculllenteestáveis de

cultivo com outras espécies perenes;

Estabelecimento de práticas racionais de cobertura do solo e de sua
utilização com cultivos intercalares de c1clo curto;

Identificação de solos com caracterlsticas mais favoráveis ao cres
cimento e produção em função do clone;

• Definição de nlveis, fontes e modo de aplicação de fertilizantes;

· Recomendação de adubação com base na análise do solo e da planta;

Aperfeiçoamento do controle das doençus do painel de sangria;

• Racionalização do uso de defensivos;

• Aperfeiçoamento dos sistemas de sangria com base na fisiologia da
planta;

Identificação do impãcto socioeconômico do uso de tecnologias nas
empresas e na sociedade;

• Determinação do impãcto ambiental dos diferentes sistemas de hevei
cul tura,
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5. PNP FRUTEIRAS, PARA O TROPICO OMIDO OCIDENTAL

5.1. OBJETIVOS GERAIS

• Aumentar a produção e a produtividade do quaranã;
• Viabilizar o cultivo economico de fruteiras regionais;
• Aumentar a produção, produtividade e qualidade de frutos tropicais

de origem não amazônica.

5.2. PRIORiDADES

• Criação de cultivares resistentes e produtivos de guaranã;
· Complementação dos conhecimentos sobre biologia floral e fisiologia

do guaranazeiro;

· Determinação de niveis econômicos, fontes de nutrientes e modo de
aplicação de fertilizantes para o guaranã e outras fruteiras regi~
na ts , :

Eleiç~o qe especies frutlferas regionais para racionalização de cul
"

t ivo ; ,

Prospecção e coleta de germoplasma de frutiferas regionais;

· Prospecção e coleta de germoplasma de cupuaçu resistente a "vassou
ra qe bruxa.";

Determ.i.naçã,odas exigências nutricionais de fruteiras regionais com
potencial já i~entificado;

· Determi nação dos fa.toresl imitantes ao bom desempenho de frut iferas
tropicais ex6tic~s;

· Determinação de metodos de controle de doenças da bananeira e de
cítros ,

• Seleção de porta-enxertos e de clones de citros adaptados ao trõpl
co umido ocidental;
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Prospecção e coleta de germoplasma em plantas de pes-francos de ci
tros, abacateiro. mangueira e outras frutTferas tropicais exóticas
em ireas de produtores tradicionais.

6. PROGRAMA EM EXECUÇAO DA UEPAE DE MANAUS E CNPSD

( EM ANEXO)
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PESSOAL - QUADRO GERAL POR CARGO

•. Quadro efetivo Vagas programadasCargo TOTAL GERAL
UEPAE CNPSD Total UEPI\E CNPSD Total----------

Pesquisador 20 38
~

05 07 12 ~

lecnico Agrlcola 11 09 20 02 02 04 24
Tecnico Laboratório 05 04 09 03 03 12
Laboratorista 06 09 15 15
Mestre Rural 02 05 07 07
Operãrio Rural 69 40 109 03 08 11 120

• OP~IAV 07 07 14 02 02 16
Artifice 09 05 14 01 01 15
Mestre Manutenção 01 03 04 01 01 05
Assistente Executivo 05 04 09 02 04 06 15
Assistente Administ. 11 15 26 04 01 05 31
Auxiliar Administrativo 05 08 13 03 05 08 21
~rogramador 01 01 01 01 02 03
Auxiliar de Serviços 08 16 24 24

TOTAL 159 164 323 21 34 55 378

! OUTROS (EMADE, 86
Bolsistas, etc.)

.' TOTAL GERAL 464
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PROJEC~O DA NECESSIDADE DE PESQUISADORES

-

AREA DE PESQUISA
PNPs Total

Tropico Úmido Serlnguelra Dende Fruteiras Florestal _ .
------------------------~----------------------~~--------Necessar'o
Existo Neceso Existo Neceso Existo Neceso Existo Neceso Existo .Neceso =:/\ ~ _ "--.Ll ~ 1 " ' .,

le1horamento l ,,:.1 .
.to lcq ia 7,:','; ,r.I ,', Ud"'/" ~

• ,I. ,11og , a /,/1;. ~." , .'

. ~,rr,1"p~p.[./)'.,".~), J )/1 ~:, J li, . I • 1 3
!Cnl a ,'\ }'I J ( I , " '7 ~

I •
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1 I, '.1 /
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;01ogia ([ J I" 1'. ( o'" )

>doSo10(f](j'C"I(,'}1 ».
,./ . l' -t . , I) '\logia Vegetal !' '.....

" (' "\

logia Agr;co1a "I .~,.,I,·, J [1\ "J" /

ização Agr;co1a
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_ . ;1,. I .,
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~ I '
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2
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\
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2
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4
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1
1
2

4
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1
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~l
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TOTALPOR PNP 18 543 12 15- 4 9 85 q}\J/\'7 13
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.•.. .o. 'I• ••, • REPROGRAMAçAO/89

PROGRAMAS DOTAÇ1l.0 JAN. A ABRIL MAIO A DEZ. TOTAL 4 AJUSTAMENTO T O T A LATIVIDADES "A" "B" "C" B + C = D D - A = E
-MANUTENÇI\O 901

CNPSD 208.675 108.591 584.991 693.582 484.907 669.812
UEPAE 117.789 67.630 235.064 302.694 184.905
PUBLI CAÇOES 9027
CNPSD 2.397 - 10.804 10.804 8.407 15.501
UEPAE 7.094 - 7.094 7.094
DIFUSAO 9035
CNPSD 10.734 129 10.605 10.734 - 25.346
UEPAE 14.612 -323 14.289 14.612
INFORMATI CA 9043
CNPSD 6.792 774 8.942 9.716 3.014 5.933
UEPAE 2.919 275 2.644 2.919 .:.

DESENVOLV.REC.HUMANOS 9050
CNPSO 11.815 3.900 49.635 53.535 41 .720 67.147
UEPAE 7.041 4.649 27 .819 32.468 25.427
BEM ESTAR 9068
CNPSO 55.789 46.106 379.287 425.393 369.604 577 .795
UEPAE 46.809 , 36.442 218.558 255.000 208. 191
PNPs: SERINGUEIRA (CNPSO) 79.663 6.001 119.424 125.425 45.762
DENOE (CNPSO) 93.468 15.500 315.119 330.619 237 .151 306.314
UEPAE 59.787 I 3.401 79.787 83.188 23.401
RECURSOS GENtTICOS 0232
CNPSO 18.969 262 18.707 18.969 - 18.969
INFORM. DOC. 9100
CNPSO 1 .9·~2 - 1 .932 1 .932 - 1.932 -----

1.688.749
w-,.
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PNP FRUTIFERAS PARA O TROPICO OMIDO OCIDENTAL

DIAGNOSTICO

Na Amazônia Ocidental há um amplo potencial pouco explorado, de pr~
dução de frutos r~gionais para a industria de sucos, refrigerantes, sorventes
e outros fins industriais, alem do consumo "in natura". Dado o valor já tra
dicional para o Estado do Amazonas tem-se obtido avanços significativos no
aperfeiçoamento da tecnologia de cultivo do guaranã e mais recentemente tem-
se voltado a atenção para o cupuaçu em face da expansão da área cultivada e
do interesse dos produtores e consumidores.

Por outro lado o suprimento de frutos exóticos, como abacate, man
ga, citros e outros, com possibilidades de cultivo na região, e um privilegio
da elite econômica, pelos preços proibitivos com que aqui chegam do centro-
sul do pals ou pelo baixo rendimento da produção local, que adota a simples
transferência de tecnologias de outr~c·ãreas.

- Guaraná

;

O Estado do Amazonas conta atualmente com cerca de 10.000 ha impla~
tados (78% da ãrea cultivada no pals). O municlpio de Maues contribui com
65% da área estadual, porem, sua participação na produção nacional e atualme~
te de apenas 45%. Outras regiões, como 8ahia (1,442% ha), Mato Grosso (692 ha~
Acre (500 ha). Pará (466 ha) e Rondônia (54 ha), correspondem a 22% da área
total plantada. Os Estados de São Paulo e Esp1rito Santo, e os Territórios de
Roraima e Amapã tambem introduziram a cultura. Dados preliminares do Institu
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to Agronômico de Campinas (IAC) indicam as possibilidades de exploração do
guarana nas condições do litoral e do Vale do Ribeiro, em São Paulo.

Incentivos ao credito, desenvolvimento de tecnologias e maior 1Il0bili
zação do mercado, são alguns fatores que estimularam a uma maior demanda e ao
aumento do preço do produto, resultando numa expansão ascendente da ãrea. Nos
u1timos 7 anos, notadamente no periodo 1980 a 1982, a ãrea de plantio passou
de 5.180 ha para 12.012 hectares.

A produção estimada para o Estado do Amazonas foi de 820 toneladas
(1984), Acre 69 toneladas (1984), Parã 20 toneladas (1982), Mato Grosso 30 to
neladas (1985), perfazendo um total de aproximadamente 939 toneladas.

o processo produtivo e o n;ve1 tecnolõgico da cultura caracterizam
dois estãgios de exploração: plantios tradicionais, que apresentam maior área
plantada e os plantios atuais, que jã incorporam prãticas culturais melhora
das. Os plantios tradicionais apresentam produtividade em torno de 40 kg/ha .
Nas ãreas mais recentes, a produtividade estã em torno de 175 kg/ha, sendo e~
ta ainda baixa, considerando o potencial pelo uso de materiais melhorados,
principalmente c10nes desenvolvidos nos ultimos anos.

Vãrios fatores são responsãveis pelos baixos indices de produtividade
dos plantios comerciais na Amazônia, notadamente no Estado do Amazonas. De~
tre estes fatores, destacam-se como os mais importantes a grande desuniformi
dade de produção e a alta incidencia de doenças.

Por outro lado, ? grande maioria dos guaranazais e antiga, decadente
e oriunda de mudas obtidas espontaneamente (filhos), sem controle de origem
e idade. Apresenta densidade populacional muito variãvel, stands baixos com
40 a 60% de sobrevivência em decorrência, principalmente da alta taxa de mar
tal idade e ausência de replantio.

O sistema de monocultivo ê predominante nas ãreas tradicionais da re
gião. Todavia, existe uma tendência para cultivos mistos.

Os altos preços dos insumos, dificuldades de mão-de-obra, desconheci
mento por parte dos produtores da importância das tecnologias, necessidades
de credito para ,investimentos em mãquinas e instalações, maior apoio ã pesqui



sa e aos 5rgios de assist~ncia tic~ica, para possibilitar uma oirentação mais
intensiva e efetiva, constituem-se nos principais entraves ã maior adoção de
tecnologias para o guaranã. Considera-se, ainda, que a organização dos prod~
tores e imprescindivel para permitir a ampliaçâo dos programas e para a difu
são ampla das tecnologias disponiveis. Sua associação em torno dos mesmos in
teresses, facilitaria sobremodo a interaçâo de problemas em busca de soluções
comuns.

A guaranaicultura e praticamente predominante em pequena escala. Pes
quisa realizada indicou que 60% das ãreas de guaranã na região estão no estr~
to de ate 5 ha. mostrando uma nitida caracterlstica de pequenos agricultores.

Em termos de demanda potencial, sabe-se do interesse externo de
ses como Estados Unidos, Alemanha e Japão, alem de que, se cumprida a
do Suco, que determina o uso de 0,02% do produto natural, teriamos uma
da em torno de aproximadamente 12.000 toneladas./ilno.
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Por outro lado, diversas prãticas jã estão disponiveis, dentre estas
convem destacar: seleção de matrizes e tecnologia de propagação vegetativa de
plantas, que permitiu obtenção de clones provenientes de plantas altamente
produtivas e com potencial para triplicar os atuais niveis de produtividade
da cultura. Alem disso, ressaltam-se outras tecnicas, tais como manejo adequ~
do de viveiro, tratos culturais e poda, entre outros. Hã ainda, no entanto,
grande margem previsivel de aperfeiçoamento tecnolõgico para redução de cus
tos e aumento da produção e produtividade do guaranazeiro, objetivos das pe~
quisas em andamento da UEPAE de Manaus.

- Cupuaçu

,-
Dentre as fruteiras regionais e a que, pela maior divulgação, tem

maior aceitaçio nos centro de consumo extra-amaz6nicos do pais, com possibili
dade de conquista do mercado internacional.

A "vassoura de bruxa" e o principal obstáculo a maior expansão do
cultivo e aumento da rentabilidade. Em plantios particulares tem-se identifi
cado plantas permanentemente sadias. Se confirmada a resistência, essas pla~
tas servirão de base para um programa de melhoramento. A broca do fruto e um



outro problema que pode tornar-se s~rio, sendo ainda encontrado apenas em fo
cos e .

A grande variabilidade gen~tica, de modo an~logo ~ do guaran~, pode
conduzir, em m~dio prazo, à obtenção de material resistente de alta produtivi
dade. A UEPAE de Manaus conduz atualmente 3 projetos de pesquisa com o CUPU!
çu.

;,

- Outras Frutlferas Regionais

Face ao grande numero de especies promissoras, o problema inicial e
o de selecionar as de maior potencial econômico dentro das atividades de ava
liação de recursos. Em primeira instância podem ser citados: pupunha, araçã-
boi, purui , murucl, mapatl, pajurã, tucumã e aca í. As coletas de germoplasma
de culturas precolombianas realizadas pelo CPATU servirão como importante po~
to de partida.

- Frutlferas Exóticas

O objetivo principal e o de atender a demanda interna. Um dos princl
pais componentes do custo mais alto e da qualidade inferior da vida na re
gião, são os preços proibitivos de frutos e hortaliças, na maioria importados,
sendo este um dos fatores da evasão de pesquisadores: -

O eSforço de pesquisa com essas fruteiras tem sido praticamente nulo
na Amazônia Ocidental. Pela diversidade observada de resultados obtidos pelos-produtores, em função do germoplasma utilizado e das tecnicas de cultivo e
posslvel prever pleno retorno do trabalho de pesquisa.

OBJETIVOS

Aumentar a produção e a produtividade do guaran~;
• Viabilizar o cultivo econômico de frutlferas regionais;
• Aumentar a produção, produtividade e qualidade de frutos tropicais

de origem não amazônica.



PRIORIDADES
•

~. Criação de clones resistentes e produtivos de guaranã;
· Complementação dos conhecimentos sobre biologia floral e fisiologia

do guaranazeiro;
• Determinação de niveis econômicos, fontes de nutrientes, modo de

aplicação de fertilizantes e demais tratos culturais para o guaranã
e outras fruteiras regionais;
Eleição de espécies frutiferas regionais para racionalização de cul
tivo;
Prospecção e coleta de germoplasma de frutlferas regionais;

• Prospecção e coleta de germoplasma de cupuaçu resistente ã "vas
soura de bruxa";

•
Determinação das exigências nutricionais de fruteiras regionais com
potencial já identificado;

· Determinação dos fatores 1 imitantes ao bom desempenho de frutlferas
tropicais exóticas;

• Determinação de métodos de controle de doenças da bananeira e de
citros;

· Seleção de porta-enxerto e de clones de c1tros adaptados ao trópico
umido ocidental;

• Prospecção e coleta de germoplasma em plantas de pés-francos de c1
tros, abacateiro, mangueira e outras frut1feras tropicais exóticas
em áreas de produtores tradicionais;

.. Definição de sistemas de cultivos envolvendo culturas anuais e per~
ne.

PROJETOS EM ANDAMENTO
· Competição e avaliação de clones de guaranã;
· Caracterização e avaliação de germoplasma clonal de guaranã;



Sistema radicular do guaranã: oirgern, desenvolvimento e estrutura;

.• • Coordenação do PNP de Guaranã;
Resposta do guaranazeiro ã aplicação de N,P,K e Mg em latossolo Ama
relo muito argiloso;

· Efeitos do calcirio em c10nes de guaranazeiro;
· Controle, levantamento de estirpes, hospedeiros e comportamento de

Pseudomonas solanaY'eaY'um Raça 2 em bananeira na Amazônia;
Seleção, competição e avaliação de c10nes e progenies de
(Theobroma gY'andifloY'um (Wi11d ex-Spreng) Schum;

cupuaçu

• Si01ogi a da broca-do-fumo do cupuaçuzei ro (J'7wolJ)'.)I!I,! !1I\/ndif7orum

(Wi1ld ex-Spreng) Schum;

•
Avaliação do desenvolvimento de progenies de cupuaçuzeiro, em
ção de caracterlsticas flsicas e qulmicas do solo .

fun
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UEPAE DE MANAUS

•. RElACAO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO PARA
1989

ARROZ'
001.86.039/4 - Manejo de solos de várzea para cultivo de arroz irrigado.
001.86.007/8 - Introdução e avaliação de cultivares/linhagens de arroz de se

queiro favorecido para as condições de terra firme do Estado do
Amazonas.

CAUPI
002.84.005/6 - Introdução, avaliação e utilizacáo de germop1asma de caupi.

•

•
MILHO

003.80.074/5 - Melhoramento de populações de milho .

GADO DE CORTE
006.87.012/5 - Avaliação de forrageiras tropicais, sob condições de

em Oxiso1 no Estado do Amazonas.
pastejo

GADO DE LEITE
007.87.010/8 - Sistemas de produção de leite e carne com bovinos mestiços Ho

lando/Zebu ~ara orientar o desenvolvimento da bacia leiteira de
Manaus .*

HORTALIÇAS
.. 008.86.069/4 Influência da época de plantio e da adubação nitrogenada em co

bertura em diferente cultivares de alface em Manaus.

MANDIOCA
009.80.096/2 - Adaptação de cultiv~res de mandinca para a região de Manaus.
009.81.020/1 Sistema de plantio ioca para o Est~rlo do Amazonas.

* Sem dotação orçamentária.



BANANA
018.84.010/8 - Controle, levantamento de estirpes, hospedeiros e comportame.!!

to de Pseudomonas solanaceal'um Raça 2 em bananeira na Amazônia.
«: :.

A.R.N. TROPICO OMIDO
028.87.804/9 - Manutenção de Estações Agrollleteorologicos e do sistema de infor

maçoes agroc1imato1õgicas na UEPAE de Manaus.

A.R.N. SE TRÓPICO OMIDO
031.31.003/9 - Definição e correção cronolõgica de deficiências nutricionais I

para culturas anuais em latossolo I\marelo muito arigiloso.
031.83.007/8 - Dose de calcario a ser aplicada em Latossolo Amarelo muito argl

loso.
031.85.006/8 Adubação nitrogenada para culturas anuais em varzeas altas do

rio Solimões .
• 031.87.006/6 - Utilização de leguminosas para manutenção de ma ter í a orgânica e

reciclagem de nutrientes em solos de terra firme do Amazonas.

FLORESTA
035.87.802/4 - Unidade de Demonstraçao da Silvicultura de jacaranda-da-bala

(Dalbel'gia nigl'a Fr. Allem).

MANEJO E CONSERVAÇAo DE SOLOS
043.87.011/2 - Alterações das propriedades flsicas de um Latossolo Am~relo sob

cultivo anual de Manaus-AM.

DIVERSIFICAÇAO AGROPECUARIA
•

•
801.86.008/1 - Seleção, competição e avaliação de clones e progênies de cupu~

çu (Theobl'oma gl'andiflorum (Willd ex-Spreng) Schum .
• 801.88.020/4 - Biologia da broca-da-fruto do cupuaçuzeira {Tlteobl'oma grandi

fZorum (Willd ex-Spreng) Schum.
801.88.801/7 - Avaliação do desenva~

função de caracter;s'
- ., de pr-oqen -{e cupuaçuzeiro, en

sicas e qu. ...~as do solo.
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-807.81.020/5 - Resposta do guaranazeiro a ap l icac.io de' N.P.K e Mg em La tos so

10 Amarelo muito argiloso.
807.83.005/4 - Competição e avaliação de c10nes de guaranã.
807.86.999/5 Coordenação do PNP de Guaranã.
807.87.001/9 - Caracaterização e avaliação de germoplasma clona1 de guarana.
807.87.003/5 - Sistema radicular do guaranã: origem, desenvolvimento e estrutu

ra

804.87.803/1 - Introdução e multiplicação das três cultivares de pimenta - do-
reino nas condições edafoclimãticas de Manaus.

803.88.002/0 Manutenção do rebanho buba1ino em terra firme visando a sua im
plantação em ãrea de várzea.


