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RELATORIO FINAL - PESQUISAS CO~ DINOf
CONVrNIO 275/81 SUDAM/E~SRAPA



Este relat6rio aborda a construç~o e instalaç~o de ume.
camara de armazenamento, sala de manipulaç~o de polén e laborc~é
rio de análise de cachos de dendê, para servir de apoio as ; 0 __

quisas que est~o sendo desenvolvidas no CPATU, com vistas ã c
duç~o de sementes. comerciais. Destina-se, principalmente, 2

manipulaç~o de sementes provenientes dos campos genea16gicos .·~e
s~o mantidos na sede do Centro, em Belém.

o funcionamento desta infra-estrutura construida corr re
cursos financeiros da SUDAM, obtidos através deste convénio,
representa cor-diç~o fundamental para o controle de qualidade de.
produç~o de sementes comerciais de dendê.

11 - METAS E RESULTADOS ALCANCADOS

1. Metas fisicas

Todas as metas físicas constantes do plano de
foram cumpridas conforme o cronograma proposto.

2. Resultados alcançados

A construçao de uma unidade de apoio a pesq~~s2 co~ ser
dê, visando a análise de cachos, manipulaç~G e armazer..a~e~7C Oé

p6len e conservaç~o de sementes foi concluída em junho de 1982,
tendo entrado em funcionamento logo ap6s. Sua utilizaç~G vem sen
do feita de forma rotineira, principalmente no referente ã anál~
se de cachos, o que possibilitará definir com maior grau de cc~
fiabilidade, as matrizes que dever~o ser utilizadas para prosL
ç~o das sementes.

1-_ruan í pu Laç ào e armazenamento de oô ler; vem sendo C2~Q'_

zidas nOL 2:mer-te. As polinizaç5es dever~o atingir sua exec~:~~
norma I 2. oa rt á r do mês de set ersbro de 1982, os cua i s se iy,-:-2-~s=-



ficar~o a ~ed~da em que as matrizes forem sendo analisadas.

A infra-estrutura construída para apoio as pesquisas
com dendê, recém construída no CPATU, dispõe das seguintes depe~
dências:

- Uma camara de armazenamento equipada com dois deSLmi
d.if í cado res e dois aparelhos de ar condicionado e mais um t.err:.c
higrógrafo, para registro de temperatura e umidade relativa qUE
deverão ser de aproximadamente l80C e 65%, respectivamente.

- Uma sala de manipulação de pólen, um freezer, uma ba
lança de 20 kg, balões, dessecadores, peneiras para granulome-
tria de 0,105 mm, vidraria necessária as pesquisas, dois apar~
lhos de ar condicionado, cinco caixas de zinco galvanizado pr~
prias para manipulação de pólen e uma estufa:

- Uma sala de despolpamento de cachos com quatro boxes
para operações isoladas por cacho, uma balança de 20 kg e outra
de 50 kg para uso no serviço de campo, além de uma terceira com
capacidade para 200 kg.

o laboratório vem efetuando desde 07.07.82 as análises
de cachos de dendê na quantidade de 3jdia, devendo este rendi~e~
to ser aumentado, em tiês vezes em função da demanda.

Outra atividade também é o isolamento de in::.1.o::-escên-
cias masculinas e fe~ininas no campo, que pode variar de 4 a 6/
semana. A manipulação de pólen executada no laboratório depende
do material colhido no campo e encaminhado ao laboratório ao pr~
cessamento.


