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Apresentação
Em formato de bolso, ilustrados e escritos em
linguagem objetiva, didática e simples, os títulos da
Coleção Plantar têm por público-alvo produtores
rurais, estudantes, sitiantes, chacareiros, donas de
casa e demais interessados em resultados de pesquisa
obtidos, testados e validados pela Embrapa.
Cada título desta coleção enfoca aspectos básicos
relacionados ao cultivo de, por exemplo, hortaliça,
fruteira, planta medicinal, planta oleaginosa, condi
mento e especiaria.
Editada pela Embrapa Informação Tecnológica,
em parceria com as demais Unidades de Pesquisa
da Empresa, esta coleção integra a linha editorial
Transferência de Tecnologia, cujo principal objetivo
é preencher lacunas de informação técnico-científica
agropecuária direcionada ao pequeno produtor rural
e, com isso, contribuir para o aumento da produção
de alimentos de melhor qualidade, bem como para
a geração de mais renda e mais emprego para os
brasileiros.
Fernando do Amaral Pereira
Gerente-Geral
Embrapa Informação Tecnológica
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Introdução
O camucamuzeiro é espécie nativa da
Amazônia, ainda não domesticada e em
estado incipiente de cultivo. Ocorre naturalmente em áreas alagadas nas margens
de rios e lagos da Amazônia. A planta
desenvolve-se sempre em pleno sol, sem
competição por luz, raramente aparecendo
isolada. Em virtude da baixa competitividade das plantas, o camucamuzeiro pode maximizar os altos níveis de radiação solar e
a abundante umidade do solo característico
desse ambiente. Ele recebe também reposição nutricional natural durante todo o ano
na enchente dos rios, com a deposição de
grandes quantidades de sedimentos férteis.
Em condição de cultivo, o camucamuzeiro
floresce de 2 a 3 anos após o transplante,
quando a propagação é feita por sementes
e em plantas clonadas; a frutificação acontece 6 meses após o plantio em campo. Na
9

