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EMBRAPA MELHORA PRODUTIVIDADE DOS AGRICULTORES ASSENTADOS 

A 	Em brapa 	Meio-Norte, está 

desenvolvendo atividades junto aos 

agricultores assentados, no sentido de 

elevar o nível de renda, por meio do 

aumento da produtividade das culturas 

do feijão-caupi, milho e mandioca. 

A iniciativa faz parte do projeto 

Transferência de tecnologias para a 

agricultura fam iliar nos assentamentos 

do semi-árido piau iense, financiado pelo 

Banco do Nordeste. 

Unidade Demonstrativa com 	feijã o-caupi no 
assentam ento Saco do Juazeiro, no município 
de São M ig ue 1 do Tapu io,P 1. 

O projeto está sendo desenvolvido 

nos 
	

municípios 	de 	Batalha, 	na 

comunidade 	Frexeira-Porco, 	no 

município de São Raimundo Nonato, na 

com unidade Lagoa/Novo Zabelê, no 

município de São Miguel do Tapuio, na 

comunidade Saco do Juazeiro e no 

município de Bocaina, na comunidade 

Lagoa do Cajueiro. 

O projeto busca transferir as 

tecnologias 	geradas 	pela 	Em bra pa, 

para os sistemas de produção das 

referidas 	culturas 	dos 	agricultores 

familiares assentados. 

O trabalho consiste, inicialmente, 

no plantio e acompanhamento das 

variedades de feijão-caupi, mandioca e 

milho, pelos agricultores assentados e 

técnicos da Embrapa, para que no final 

do ciclo das culturas eles tenham 

condições de escolher as variedades e 

formas de plantio que possibilitem a 

melhor geração de renda. 

O projeto tem como atividade atual 

a multiplicação das sementes das 

variedades selecionadas para plantio 

nas próximas safras. O projeto procura 

solucionar dois problemas: a falta de 

padrão dos grãos de feijão-caupi 

produzidos nos assentamentos e a falta 

de sementes na época adequada para 

os plantios. 

As variedades de feijão-caupi 

oferecidas podem produzir, pelo menos, 

três vezes a média histórica de 

produção de grãos do Estado do Piauí. 

José Alves da S. Câmara 
Eng° Agrônomo — Em brapa Meio-Norte 
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