
ESTADO DE ALAGOAS

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DE ALAGOAS

Assessoria Científica de Pesquisas e Tecnologia

Rua Melo Morais, 354, - Bairro Centro, Maceió/AL, CEP 57020-330 
Telefone: 3315-2200 - http://www.fapeal.br

EDITAL FAPEAL Nº 10/2022 - APQ EMBRAPA

RESULTADO

 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas – FAPEAL, no uso de suas atribuições, torna
público o RESULTADO das propostas subme�das e aprovadas no Edital FAPEAL nº 010/2022 -
APQ EMBRAPA, que obje�va apoiar financeiramente projetos de pesquisa de pesquisadores da unidade
EMBRAPA Tabuleiros Costeiros.

 

LINHA DE PESQUISA TÍTULO PESQUISADOR/A
Arranjos produ�vos sustentáveis para safra
e safrinha de grãos cul�vados no Estado de

Alagoas.
 

Viabilidade do cul�vo de duas safras de
grãos em sucessão (safra-safrinha) no

Estado de Alagoas.

Paulo de
Albuquerque

Silva

Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF)
para agregação de valor e aumento da

sustentabilidade da agropecuária alagoana.

Integração Lavoura Pecuária Floresta
(ILPF) para agregação de valor e
aumento da sustentabilidade da

agropecuária alagoana

Walane Maria
Pereira de Mello

Ivo

Tecnologias sustentáveis para o cul�vo da
mandioca na Região do SEALBA alagoano:

uso de bioinsumos e plan�o direto.

Tecnologias Sustentáveis para a Cultura
da Mandioca em Alagoas

Anderson Carlos
Marafon

Tecnologias para o manejo integrado da
mosca-negra, do ácaro-da-falsa-ferrugem e

da podridão floral em pomares de
laranjeira do polo citrícola de Alagoas.

Prospecção e desenvolvimento de
tecnologias para o manejo ecológico

dos principais problemas fitossanitários
no polo citrícola do Vale do Mundaú,

Alagoas.

Aldomario Santo
Negrisoli Junior

Desenvolvimento de bioinsumos em
unidades familiares de transição

agroecológica no Estado de Alagoas como
suporte à nutrição de plantas e manejo da

fer�lidade do solo.

Desenvolvimento de bioinsumos de
resíduos locais, no suporte à nutrição
de plantas em agroecossistemas de

unidades familiares de Alagoas.

Tâmara Cláudia
de Araújo Gomes

Produção orgânica de hortaliças junto a
pequenos produtores no Agreste alagoano.

 

Produção de tomate pela agricultura
familiar no agreste através de prá�cas

conservacionistas para aumento de
produ�vidade e qualidade de fruto

Flávia Maria
Vieira Teixeira
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