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APRESENTAgA0

Aproveitando as comemoragoes do decimo aniversario da

EMBRAPA, numa resposta aos investimentos feitos em pesquisa no Estado de

RondOnia, a Coordenagao de Difuso de Tecnologia da UEPAE/Porto Velho apre

senta as principais tecnologias geradas pela Unidade, cujos resultados per

mitiram que a instituigao atingisse seus objetivos atraves de um trabalho

voltado para a comunidade.

Por muito que se fez a contribuigao da pesquisa ainda sera

decisiva para a consolidagao da economia do novo Estado. Todas as aten

goes se voltam para tal, visto que, a pesquisa estg empenhada em executar

seus trabalhos em estreito vinculo ao Programa do Governo de RondOnia para

o setor primgrio, atravjs da Secretaria de Estado da Agricultura e partici

paço efetiva da Extenso Rural. No sistema agricola de RondOnia, onde as

atividades do POLONOROESTE esto perfeitamer:17e definidas, as agoes de pes

quisa se integram harmonicamente, constituindo—se num exemplo impar de su

porte ao colono pioneiro, com vistas a propiciar—lhe novas tecnologias.

ERIVELTON SCHERER ROMAN

Chefe/UEPAE/Porto Velho
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INTRODJQA0

TECNOLOGIAS GET1ADAS PELA UEPAE—PCRTO VELHO NO

PODO DE 1976-1983

Jose Nelsileine Sombra Oliveira

Carlos Alberto Gonçalves

1

A pesquisa agropecugria em RondOnia S recanto, mesno assim $ apOs

oito anos de sua criagao a UEPAE—Porto Velho ja conseguiu expressivos re

sultados de pesquisa, os quais muito tem contribuído pare a modernizagac

da Agropecuria do Estado, respondendo a inumaras indagagoes e solucionan
•

do os principais pontos de estrangulamento dos diferentes cultivos e/ou ex

ploragges.

A instituiggo ganhou credibilidade do Governo e da classe produ

e etora, face ao ritmo de trabalho empreendido neste periodo, procurando de

modo participativo identificar os problemas de ordem tecnoleigica, buscando

sempre subsidiar ao colono, na tarefa de fazer a terra produzir bem o a bai

xo custo, identificando tecnologias compatíveis com as condigoes sacio—eco
nomicos de uma area de expansao de fronteira agricola.

1
Engg Agrg Pesquisador da SMBRAPA—Unidade de Execuggo de Pesquisa de Ambito

Estadual, Caixa Postal 406. DER 78.900. Porto Velho, RO
e.
Engg Agrg MSc em Zootecnia, Pesquisador da BM/PA—Unidade de Exacuçao de

Pesquisa de Ambito Estadual, Caixa Postal 406. CEP 28.900. Porto Velho, RO
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Uma das diretrizes que norteou a origem da 
pesquisa, foi identi

ficar em primeira inst&icia, as epocas ideais 
de plantio, para as culturas

de subsistencia (arroz, milho e feijao), para 
os cultivos de ciclo perene

(cafe, seringueira, pimenta, guarane) e a formagao de 
pastagens. Buscou—se

tambem investigar quais as cultivares mais 
adapteveis e mais produtivas

ra as condiçoes edafoclim'aicas.

pa

Prosseguiu—se investigando opgoes de manejo racional aos 
diferen

tos cultivos, tais como espaçamentos "stand ideal", 
controle de pragas, con

trole de doenças, controle de invasoras e armazenagem.

Procurou—se tragar novos perfis, com a introdugao de outros 
cul

tivos perenes (pimenta—do—reino, guarana, essencias 
florestais de valor eco

nemico: megno, freijO, morotote, para—para) e 
consorciaçoes de seringueira

x cafe, seringueira x cacau, seringueira x pimenta.

Tem—se procurado direcionar agoes de pesquisa para o aproveita

mento de cerrados, com o cultivo da soja, bem como areas 
inaptas a produgao

de gracs para reflorestamento com essencias florestais exclticas (Eucalip—

tus).

Graças a capacidade criativa da equipe de pesquisadores e 
a fir

meza de seus dirigentes para com o proposito o objetivos 
da instituigao, a

pesquisa tem erustado inestimaveis serviços a esta regiao.

OBJETIVOS

A UEFAE/Porto Velho tem como objetivo gerar tecnologia, 
atraves

do planejamento e execuçao de pesquisa, buscando soluçoes aos 
pontos de

estrangulamento dos sistemas de produçao em uso, bem como procurar ade2
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tar tecnologias geradas pelos Centros Nacionais de Pesquisa da EMBRAPA.

Paralelamente, procura—se estabelecer estreita articulaggo com a Extenso

Rural e demais Orggos do setor primArio, classes produtoras e 
cooperati

vas.

Toda a programagao se prende aos pontos de estrangulamento dos

sistemas de produgao em uso, suas solugoes e formulagao de novos sistemas

de produgao mais produtivos e econamicos.

EQUIPE T_CNICO—CIBATfFICA

A Unidade dispge de 32 pesquisadores atuando nas 6:Teas dc: Fito

tecnia, Pastagens, Sanidade Animal, Melhoramento, Entomologia 
Fitopatolo

gia, Tecnologia de Sementes, Fertilidade de Solos, Difuso de Tecnologia,

Biblioteconomia e Economia Rural.

APOIO A PESQUISA

Para o desempenho das atribuigoes de pesquisa a UEPAE conta com

cinco campos experimentais distribuidos estrategicamente, tendo por base

solo, clima representativo e polos de maior desenvolvimento econEsimico. Os

mesmos localizam—se em Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto D'Oeste, Presi

dente NOdici e Vilhena.

Possui LaboratOrio de Sanidade Animal, LaboratOrio de Solos, La

boratorio do Bromatologia e Casa de Vegetagao. Conta ainda com um Servi

go de InformagZo e Documentaggo (Biblioteca) que tem conv'esnio com todas as

instituigges de pesquisa do Pals mantendo a equipe de pesquisadores in

formados sobre os mais recentes avanços da pesquisa agropecuSria.
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TRABALHOS PUBLICADOS

A prcgramagao global de pesquisa esta 
comprometida em gerar in

formagoes a curto, media e longo prazo, para subsidiar a 
extenso ruralna

sua tarefa de dar assistncia tecnica ao produtor. Neste sentido essas pu

blicagoes geradas se constituem em eficiente instrumento de 
difusgo de no

vas tecnologias, com vistas a modernizagao dos sistemas 
de produgao

uso, e aumentar a produtividade dos cultivos e criagoes.

Publicagoes Geradas

em

Series
Publicado ate

Dezembro/83

No Prelo ate

Dezembro/83

Pesquisa em Andamento 54 5

Comunicado Tecnico 24 2

Circular Tecnica 5 1

Documentos 7 4

Boletim de Pesquisa 1

Folder 3

Revista PAB 1

Tese em Mestrado 2

Total 97 13



SERINGUEIRA

1. Identificaggo da flutuaggo estacional de Erinnyis silo am vi

veiro de seringueira, °ride se determinou o pico 
populacional da praga, co

ma sendo os meses de julho a agosto, atraindo assim a 
atengao dos viveiris

tas neste período com vista ao controle eficiente 
da mesma.

,.
2. Identificagao do ravel ecorallico de adubagao NPK 30-75-75 na

base de 358Kg/ha da mistura para plant:.11as em 
viveiro de seringueira en

- «
substituigao a adubagao tradicionalmente em uso pelos 

viveiristas, (1200

Kg/ha) da férmula NPK 12-12-12.

pelo teste precoce "E-MM", os clones I1\!..6323 
can 315Kg de borracha

ha/ano; IAN-6720 com 252Kg de borracha 
seca/ha/ano; IAN-6721 com 242Kg de

borracha seca/heleno e o Fx-3899 com 2044<g 
de borracha seca/ha/ano.

3. Avaliagao e selegao entre: dez clones de 
seringueira nas con

digoes edafoclimaicas de Porto Velho, 
destacando-se como mais produtivos

sece/

4. Na avaliaggo e eficiência técnica e ecoranica do 
sistema de

produgga consorcio seringueira x cacau4ro, 
evidenciou-se que os melhores

esquemas de consorcia foram: seringueirda no 
espaçamento 6 x 3m, com 4 li

nhas de cacaueiro entre as linhas dupla z de 
seringueira, distantes de 3m

destas, com produgao de 568Kg de arnendclas 
secas/ha, vindo a seguir; serin

gueira espaçadas de 6 x 3m, 4 linhas do cacaueiros 
entre as linhas duplas

de seringueira distantes de 2,50m desta5

amAndoa seca/ha.

com produgao media de 533Kg do

5. Avail/ogee o eficigncia A:nice e ecoanica do 
sistema de pro

dugao consorcio seringueira com cafeeime, 
evidenciam-se como os melhores

esquemas de consOrcios:



ai seringueira espaçada de 4 x 3m em plantio divergente com 31i

nhas de cafeeiros robusta distantes de 4m da linha de seringueira, com pro

dugao de 1750Kg de caf6 em cocu seep/ha.

b) seringueira espaçadas 4 x 3m em plantio divergente com 4 li

nhas de cafeeiro robusta, distante de 4m da linha de seringueira, com pro

dugao de 1570Kg do cafe coco seco/ha,

Publicagoes Geradas

Series Publicado No Prelo

Pesquisa em Andamento E3

Comunicado TLnico 2

Documentos

Tese em Mestrado 1

Revista PAD 2

Revista CthIcia a Prgtica 1

Total 10 11

GAF r

1. Identificou—se o controlo mais econamico da ferrugem alaran

jade do cafeeiro com uso do oxicioretc de cob r, p molhgvel na base do

4Kg diluidos em 400 1 de ggua/1003 pes propercionando 12% de ganho

produtividade o controlando eficientemente a doença.

dc
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2. Identificagao das cultivares Catuai e Mundo Novo como as

mais promissoras para Rondania; exigindo essa illtima a 
poda apical, elimi—

nando as brotagoes para evitar crescimento exuberante.

Publicagoes Geradas

Sri es Publicado No Prelo

Pesquisa em Andamento 6 1

Documentos 1 1

Total 7 2

MILHO

1. Identificagao da melhor epoca de plantio para a cultura, co

mo sendo o periodo de 15 de setembro a 15 de 
outubro.

2. Identificagao da cultivar Piranao em substituigao aos hibri

dos comerciais.

3. Identificagao e selegao da cultivar Suwan obtendo a cultivar

BR-5103 como a mais produtiva e adaptada as condigoes 
de Rondônia.

4. Recomendagao de sistema de armazenagem rustica em fazenda

para milho atravjs de paiSis rUsticos, construídos com 
madeira bruta (va

ras), utilizando—se espigas empalhadas, permitindo a 
aeragao e

pOs—colheita das espigas.

secagem



5. Obtengao do híbridos intervarietais para o estado com identi

ficagao da cultivar BR 51150 como primeiro hibrido intervarietal do 
Norte

do Pals.

6. Identificaggo preliminar das populagOes precoces CMS-33, CMS

35 e CMS-47 como promissoras para obtengao de cultivares recomendadas.

7. Identificagao de cultivares com bom desempenho para

nia, atrav6s de ensaio regional, destacando—se: S1--5101, BR-5102 
e Suwan.

Publicagoes Geradas

RondO

Series Publicado No Prelo

Pesquisa em Andamento

Comunicado TLnico

Documentos 1

1

3

Total 9

ARHOZ DE 6EQUEiR0

1. Identificagao da melhor poca de plantio pare a cultura dc

arroz em Ronca-lia, como sendo, entre a 2d quinzena de outubro e a primeira

quinzena de novembro, propiciando a colheita no perfodo seco, melhor qua

lidado dos grZos para a comercializaggo o maior produtividade.

2. Recomendagao de cultivar IAC-47 como mais produtiva em subs

tituiggo a cultivar IAC-1246.
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3. Identificagao e recomendagao da cultivar IAC-25 com vistas

ao plantio no periodo fora da melhor época (plantio tardio).

4. Indicagao preliminar do espaçamento 34cm entre sulcos e den

cidade de 45Kg/ha do semente, para area onde se cultiva arroz mecanizado,

proporcionando rendimento médio de 2605Kg/ha.

5. Entre 18 cultivares de arroz em competigao, os resultados

parciais indicam as cultivares IAC-164, DNA 790941, ONAx 791001 como as

mais promissoras, superando a cultivar tradicional em uso pelos produto

re s.

6. Identificaggo preliminar dos herbicidas satanil, na base do

6 1/ha, no controle de ervas de folhas largas carrapicho rasteiro (Acam—

ths:ormum australe, L.) e guanxuma (Sida rhombifolia) em cultura do er

roz de sequeiro.

Publicagoes Geradas

Sérios Publicado No Prelo

Pesquisa em Andamento 7 2

Comunicado Técnico 5

Circular Tecnica 1

Document as 1 3

Total 14 5



FEIJA0

1. Identificou—se o perlodo de 15 de março a 15 de abril como f

época mais promissora para o cultivo do feijao em Ronainia.

2. Determinaggo e identificaggo de espagamento 0,50 x 0,30m con

2 plantas/cova para a cultura do feijoeiro.

3. Recomendagao da cultivar carioca em substituigao a cultivai

rosinha, antes em uso pelos agricultores, por sua menor susceptibilidade

mela (Thanatephorus cucumeris Frank, Donk).

4. Identificagao de cultivares de elevada capacidade produtiva

5. Identificagao de inseticidas eficientes no controle da vaqu

nha do feijoeiro.

— Parathion, Ometoato, como os mais eficientes e Carharyl apr

sentando maior efeito residual.

6. Identificagao de sistema de armazenagem de sementes de

jao em saco de polietilono liso a 81.% da umidade com vistas a manter o

gor e germinagao de semente para plantio.

7. Identificagao da eficiencia das fungicidas Thiabendazol (Te

to) e Bencmil (Eenlate) no controle preventivo da melo do feijoeiro com

Publicagoes Geradas

Series

Pesquisa em Andamento

Comunicado Técnico

Documentos

Publicado

o

3

No Prelo



a.

SOJA

1. Identificagao preliminar da epoca ideal de plantio para so

ja, no Sul de RondOnia (Cerrados), como sendo o ms de janeiro, a qual pro

porciona boa produtividade, e colheita no period° seco.

2. Identificagao preliminar das cultivares mais produtivas pa

ra a condigo de cerrados em RondOnia, destacando—se as cultivares Tropi

cal e Timbira (LOH — 14).

Publicagoes GeradaE

Series Publicado No Prelo

Pesquisa em Andamcnto 3

Total 3

PASTAGENS

1. Selegao e identificagao do Quicuio da AmazOnia (Brachiaria

humidicola) como mais produtiva e adaptavel as condigas de RondOnia, apre

sentando tolerancir cigarrinha das pastagens.

2. Identificaggo do f6sforo como o principal elemento limitanta

na produgao de forragem das pastagens.

,.. e • ,..
3. Identificagao do nivel timo e econ8mico de adubo fosfata_

da para pastagens de Jaragu6 e Brachiaria decumbens entre 50 — 75 Kg de

P205/ha, enquanto que para o Quicuio da AmazOnia (Brachiaria humidicola) '

25Kg da_P205/ha.
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4. Identificagao de consorciagao de gramineas can leguminosas,

ou seja Quicuio da AmazOnia com Pueréria.

5. s3..a.riao e identificagao entre 30 gramineas de corte a culti

var Cameroun, como mais produtiva e adaptavel as condigoes de RondOnia,apre

sentando baixa relagao colmo/folha, florescimento tardio, níveis satisfato

rios de Proteína Bruta, Célcio, Magnésio e Potéssio.

5. Identificagao e classificagao de plantas t6xicas para bovi

nos Palicourea maragravii (erva de rato) a qual vinha causando sérios pre

juizos aos pecuaristas da regiao.

7. Determinagao do nível Otimo e econamico de adubagao fosfata

da (80Kg/ha de P205) para m-E'xima produtividade da graminea de corte Came

roun e atendimento as exig?3ncias mínimas de um rebanho em lactagZo.

8. Identificagao de novos germoplasmas de gramineas e leaumino

sas forrageiros, destacando-se entre eles o Andropogon gayanus CIAT-621,

Brachiaria brizantha, cv Marandil e Panicum maximum (TobiatZ).

Entre as leguminosas destacou-se o Dasmodium ovalifolium CIAT-

350 Stylosanthes capitata (CIAT-1405 e CIAT-1097).

9, Como novas opgoas aos criadores, a pesquisa dispoe de resul

tados parciais que comprovam a boa performance da graminea de pisoteio

Andropogon gayanus (CIAT-621), como material altamente promissor. Os re

sultados parciais mostram qua as leguminosas Stylosanthes capitata, Desmo-

dium ovalifolium, apresentaram performance superior a Fueraria phaseoloi-

des, uma das mais difundidas na rogii;.o.
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10. As oramineas Andropouon gayanus e Brachiaria 
humidicola,con

sorciadas com 15 diferentes leguminosas oriundas do 
CAT, apresentem boa

performance para conserciagOes: Andropouon gayenus com 
Stylosanthes capi—

tata, Desmodium ovalifolium e Puerariaphaseoloides; 
Brachiaria humidicola

com Desmodium ovalifolium, Stylosanthes capitata e 
Pueraria phaseoloides.

— Detelminagao da capacidade de suporte de 3,0 
cab/ha/ano para

a  'achiaria humidicola (Quicuio da AmazEnia), 
mantendo—se uniforme duran

te o ano todo, mesmo sem utilizagao de qualquer 
insumo.

PublicaglEes Goradas

Series Publicado No Prelo

Pesquisa em Andamento 6

Comunicado T6cnico 1

Circular TLnica 1 1

Documentos 1

Boletim de Pesquisa 1 2

FAB (Revista) 1

Total 18 5

DOVINCS

1. Identificagao das principais helmintoses gastrintestinais um

bovinos de corte: Cooporia spp (01,21
0/j); Haemonchus app (12,52); Trichos—

trengylus axei (3,0E3M; 082Eahagostomun sadiatum (2,2M.



2. Determinagao de esquema econ6mico de controle as verminoses

gastrintestinais atraves de vermifugagoes da 22 quinzena de abril e 12

quinzena de julho, 22 quinzena de agosto e 12 quinzena de dezembro.

Publicagoes geradas

Series Publicado No Prelo

Pesquisa em Andamento

Circular Tecnica

Total 2

SUBALINOS

1. Determinagac da viabilidade tacnica e econOmica de um siste

ma de produgao de bubalinos para a produr-ao de leite e carne.

Publicag6es Geradas

Series Publicado No Prelo

Pesquisa em Andamento

Circular Tecnica

2

Total 3



FLORESTAS NATIVAS E EXÓTICAS

1. Identificaggo das espadas florestais exOticas Eucaliptus

tereticcrnis o Eucaliptus camaldulensis com vistas ao aproveitamento de so_

loa marginais.

2. Determinagao de comportamento de plantios homogenios de espe

Gies florestais nativas, tais como: mOgno, freijO e para—par.

3. Determinagao da viabilidade economica de sistemas agroflores

tais com freij6 e caf6.

Publicagoes Geradas

Series Publicado No Prelo

Pesquisa em Andamento

Documentos

4

1

Total 4 1

PRAGAS NAS CULTURAS DE ARROZ, MILHO, FEIJA0, MANDIOCA, CAF- E SEDINGUEIRA

1. Observou—se que a maior incidencia de insetos pragas, ocorre

nos períodos de dezembro a maio e a menor incidencia, no period° de julho

a setembro.

2. Identificou—se que as pragas de maior impertancio econemica

foram: cultura do arroz — lagarta elasmo (Elasmopalpus lignoscllus) e per

cevejos (Cehalus sp).
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- Cultura do feijao 
- vaquinha 

(21..12ELL12, sp)

- Cultura da 
mandioca - mandarov 

(ELlEILIELs ello)

- Cultura do caf6 - 
bicho mineiro 

(f2E212.13.2 coffeella)

- Pastagens - 
cigarrinho das pastagens 

(Deois incom lota)

3. Identificagao da flutua 
populacional de ErirE/12 

ello em

viveiro de seringueira, 
onde se determinou o 

pico populacional da 
praga,

nos meses de julho a 
agosto, atraindo assim a 

atengao dos produtores 
para

O controle.

4. Identificagao dos inseticidas 
Folido1-60, Folimat-1000, Dia

zinon e Carvin como mais 
eficazes no controlo a 

vaquinha do feijoeiro.

Publicagoes Geradas

Series

Pesquisa em Andanenta

Comunicado T6cnico

••••••••••••••.....•••11.•11.0....

Total

PIMENTA DO REINO

mo mais produtiva e

de 4.300 gramas de 
pimenta seca por planta aos 

29 meses, a qual supera 
a

cultivar tradicional, que 
produz 1.500 gramas por 

planta nas mesmas condi-

Publicado

'4

6

No Prelo

1. Identificageo e selegao da 
cultivar guajarina 

(Karimunda) co

adaptavel as condigoes de 
RondOnia com produtividade


