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TITULO DA TECNOLOGIA 

Sistema para produ çã o de sementes no Es t ado do Amazo 

na s. 

RESUMO TECNOL6GICO 

A oferta de sementes agrlcola s aos produtore s amazo 

nenses constitui serio obstácu l o ao desenvolvimento da 

agricultura. Fatores como distância dos centros de prod~ 

ção e condições s ingu l ares de clima, explicam parcialmen 

te o problema. Pretende-se estabelecer as diretrizes de 

um programa piloto capaz de engendar um plano ou sistema 

amplo de produção de seme nte s a nlvel estadual. A metodo 

logia usada visa ao aproveitamento dos recursos humanos 

e infra-estrutura disponíveis no Estado. Propõe-se, 1n1 

cialmente, que o Estado atue como produtor de sementes 

agrícolas (Plano Piloto), face ã demanda relativamente 

pequena. O incremento dessa demanda levaria o AmaLonas a 

-outorgar a produtores credenciados a função de produzir 

tais sementes (evolução ao programa amplo). 
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PRINCIPAI S BENEFIcIOS 

Im pl ement o a produ ção e comercial i za ção de sementes 

de super ior qu al idade , te nd o em vi sta a importânci a des 

se in sumo bâs i co ao aument o da produ ção e produt iv idade 

agricol a do Esta do do Amaz on as; 

Cri a al ternat ivas para integra r os esforços governa-

ment ai s e de i ni ciati va pri vada, a fi m de tornar a ofer 

ta de sementes um processo i rrevers iv el , sem so lu ção 

de cont i nuidade e ef i c i ente do ponto de vi sta tec ni co -

- . economl CO. 
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