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A Embrapa atua no Estado do Amazonas, desde 1974, por meio da Unidade de
Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual (UEPAEde Manaus) e do Centro Nacional de
Pesquisa de Seringueira e Dendê (CNPSD). Com a fusão das Unidades em 1989, passou a
chamar-se Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Ocidental (CPAA), atualmente
denominada Embrapa Amazônia Ocidental. A Unidade faz parte da rede de centros de
pesquisa da Embrapa, empresa pública vinculada ao .'.'.'.'
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A Unidade atende a demandas do :,••:.:,
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mercado local e regional dentro do programa de ~:'!~:,.....••
agricultura familiar, principalmente com a cultura da t~
mandioca, cultivo de grãos .e olericultura; do ~::~~:

I '1 Imercado nacional, com pesquisas em fruteiras ..•..•..
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tropicais, dendê, seringueira, espécies florestais, "'·""'"11 "'1111111'. 1'"11 11 " •••• '"~ •• " •••• ~-•• ,
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guaraná e piscicultura; e do internecionet, com a :.:.:.:.:':':.:':-:.:.:.:.:':':.:.:.:-:..:.:.•:':':.:':.:.:"',,I',~lll.·,'I',I,',·.·,~,~,~,',~IW~.~·~.~.'
produção de sementes de dendê.

Recursos Humanos

A Embrapa Amazônia Ocidental conta
com 268 empregados. O grupo ocupacional
técnico-científico é composto de 56 pesquisadores
(2 com bacharelado, 41 com mestrado, 13 com
doutorado), 212 empregados na área de apoio e
administração (Técnicos de Nível Superior,
Assistentes de Operações e Auxiliares de
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Operações).



Infra-estrutura

A Unidade detém uma área total de 11.836 hectares incluindo a Sede da
Unidade e os Campos Experimentais: Caldeirão, no Município de Iranduba; Maués, no
Município de Maués; km 29 da Rodovia AM-010 e Distrito Agropecuário da Suframa, no
Município de Manaus; e do Rio Urubu, no Município de Rio Preto da Eva.

A Unidade dispõe de laboratórios nas áreas de Solos e Nutrição de Plantas,
Fisiologia Vegetal, Biotecnologia, Recursos Genéticos, Entomologia, Fitopatologia,
Sementes, e Microbiologia do Solo. Possui cinco estações agrometeorológicas, biblioteca e
outras instalações, adequadas para realização de cursos e eventos. Dentro do projeto de
melhoria de qualidade de vida dos empregados, a Unidade possui local para reflexão
espiritual - o Espaço Macroecumênico.

ÁREAS DE PESQUISA' ''''-,}

Recursos genéticos e melhoramento genético (cupuaçu, caiaué, dendê,
seringueira, guaraná e mandioca);
Silvicultura e manejo florestal;
Biotecnologia;
Fitopatologia;
Entomologia;
Fitotecnia;
Fertilidade do solo;
Manejo e conservação do solo;
Socioeconomia;
Aquicultura;
Sistemas de produção (dendê, guaraná,
mandioca, grãos, hortaliças, cupuaçu, banana e
citros);
Sistema agroflorestal. .111 ••
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Destacam-se ações como: atendimento na Unidade a um público variado de
produtores, pesquisadores, extensionistas, empresários, estudantes, entre outros; por
meio de carta, telefone, rede internet; realização de eventos como dias de campo,
instalação de Unidades Demonstrativas, participação em feiras e. exposições; venda de
publicações, além do atendimento direto aos interessados no agronfjJgóciocom a realização
de cursos e treinamentos.

Publicações

Produção e venda de diversas publicações com resultados de pesquisa e
tecnologias geradas.

Análise de Solos e Plantas

Dispõe de serviços de análise de solos,
análise foliar e recomendação de adubação
para os principais cultivos.

Consultarias

Atendimento aos clientes quanto a sistemas
de produção e estímulo à adoção de novas
tecnologias relacionadas às áreas de
pesquisa da Unidade. ..,.....,...-. ' .•••• I.~'."al.' •• tU.••..i ••• ",.., ••••••••••• ,. '.1 ","1'.
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Venda de Sementes e Mudas

.../ Em parceria com a Embrapa Transferência de Tecnologia, tem colocado nos
mercados nacional e internacional sementes híbridas de dendê. No mercado
interno, venda de mudas de clones selecionados no programa de melhoramento
de guaraná da Unidade.

CapacitaçãO e Treinamento

.../ Oferece treinamentos e cursos para agricultores organizados, extensionistas e
estudantes nas áreas de pesquisa da Unidade.

Análise e Diagnósticos Fitossanitários

.../ Disponibiliza aos clientes serviços de análise e diagnósticos de doenças e
pragas agrícolas.

.../ Disponibiliza aos clientes serviços de
informação pelo acervo bibliográfico,
banco de dados e videoteca.

Informação

Para viabilizar sua missão, a Embrapa Amazônia Ocidental dispõe do apoio e da
parceria com várias Unidades da Embrapa, instituições de ensino, pesquisa e
desenvolvimento, empresas privadas nacionais e internacionais, associações de produtores
e organizações não-governamentais.



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Amazônia Ocidental

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Rodovia Am 010, Km 29, Caixa Postal 319, CEP 69.011.970
Fone (92) 621-0300 Fax (92) 622-1100, Manaus-AM

sac@cpaa.embrapa.br
http://www.embrapa.br

.;-;-;-;; ........•
~-.::
~-.::-.;:

Embrapa Amazônia Ocidental

Editado pela Área de Comunicação Empresarial (ACE)
Chefe-Geral

Edson Barcelos da Silva
Responsável: Nádima de Sá Rodrigues Campelo

Edição:

Revisão: Maria Perpétua Beleza Pereira

Fotos: Neuza Campelo

Maria do Rosário Rodrigues

Editoração Eletrônica: Claudeilson Lima Silva

Criação e Arte: Larissa A. Cardoso Moraes

Neuza Campelo

Tiragem: 3.000 exemplares

Chefe-Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento
Aparecida das Graças Claret de Souza

~e. _...•.

Chefe-Adjunto de Comunicação e Negócios
Jeferson Luis Vasconcelos de Macedo

Chefe-Adjunto Administrativo
Sebastião Pereira

:-.-
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, .:,.
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO ,.

::
••;:

.;
••;:
:-=~:~==-:=;:=::::;:;:-:-: ;=-:- :i::'=-=:


