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A Embrapa Meio-Norte e...

... UmaUnidade descentralizada da
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecmiria (Embrapa), pertencen-
te a categoria de Centro
Ecorregional de Pesquisa
Agropecmiria e Florestal. Foi criada

em 1° de maio de 1993, atraves da
fusao da Unidade de ExecU<;;aode
Pesquisa de Ambito Estadual de
Teresina (UEPAE de Teresina) com
o Centro Nacional de Pesquisa de
Agricultura Irrigada (CNPAI).

Miss50
Viabilizarsoluc;6es tecnol6gicas competitivas e sustentaveis, para 0

agroneg6cio da regiao Meio-Norte, em beneficio da sociedade.



Regiao Meio-Norte
A Regiao Meio-Norte

compreende os estados do Piaui e do
Maranhao, com sua area total de
585.744 Km2, correspondendo a
cerca de 6,86% do territ6rio brasi-
leiro. E uma regiao de transi9ao en-
tre as regi6es Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste, incorporando algumas ca-
racteristicas dessas tres regi6es.
Apresenta uma grande diversidade de

ecossistemas como: 0 semi-arido, os
cerrados, os tabuleiros costeiros e a
pre-amazonia.

Essas caracteristicas aliadas a
peculiariedades s6cio-economicas,
tomam essa regiao diferente de ou-
tras areas do pais, necessitando de
uma programa9ao especifica de pes-
quisa e desenvolvimento.

Atividades de pesquisa
A EmbrapaMeio-Norte de-

senvolve suas atividades de pesquisa
em laborat6rios e fazendas experi-
mentais public as e privadas, nos es-
tados do Piaui e Maranhao.

Esse trabalho vem produzindo
resultados de grande importfulcia, tais
como novas cultivares, tecnicas de
aduba9ao e manejo, controle de pra-
gas e doen9as, conserva9ao de recur-
sos geneticos, defini9ao de cadeias
de produ9ao e comercializa9ao, ava-

lia9ao de recuros naturais, desempe-
nho da produ9ao animal, etc. A apli-
ca9ao desses resultados ultrapassa,
muitas vezes, os limites da regiao
Meio- Norte.

A implanta9ao de uma moder-
na agricultura em presarial nos cer-
rados piauienses e maranhenses, cri-
ando uma nova fronteira agricola no
Brasil, contou com a participa9ao
da Embrapa Meio- None.



,
Areas de atua~50

Para atender as demandas da RegHio, a Embrapa Meio- Norte atua nas
seguintes areas e produtos:

•Apicultura;
• Caprinocultura;
• Fisiologia vegetal;
• Fitotecnia;
• Irriga<;ao;
• Melhoramento genetico
• Neg6cio e comunica<;ao
empresarial;
• Nutri<;aode plantas;
• Ovinocultura;
• Produ<;ao de gada de leite e
gada de corte;
• S6cio-economia



Servi~osoferecidos:
• Analise de agua para irriga<;ao;
• Analise de alimentos para animais;
• Analise de qualidade p6s-colheita
de frutos;
• Analise fisico-quimica de solos;
• Beneficiamento de sementes;
• Consultorias tecnicas;
• Exames Parasito16gicos;
• Informa<;5es tecnico-cientificas;
• Recomenda<;ao de aduba<;aoe calagem;
• Treinamentos

Produtos disponiveis para comercializa~50:
• Matrizes e reprodutores (bovinos,
caprinos,ovinos);
• Mudas frutiferas;
• Sementes basicas;
• Venda de publica<;5es
tecnicas.



,
ESTRUTURA FISICA

- Sede-
Teresina, PL

- Unidade de Execu~aode Pesquisa e
Desenvolvimento de Parnaiba -

UEP de Parnaiba, PL

- Campos Experimentais -
Campo Maior, PL

Castelo do Piau!, PL
Parnaiba, PL

Sao Joao do Piau!, PI.
Teresina, PL
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