A Embrapa Meio-Norte
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•••Uma Unidade descentralizada da
Empresa Brasileira
de Pesquisa
Agropecuaria (Embrapa), pertencente
a categoria de Centro Ecorregional.
Poi criada em lOde maio de 1993,
atraves da fusao da Unidade de

Execuc;ao
Estadual
Teresina)
Pesquisa
(CNPAI).

de Pesquisa de Ambito
de Teresina (UEPAE de
com 0 Centro Nacional de
de Agricultura Irrigada

Missao
Viabilizarsoluc;5es para

desenvolvimento sustentavel do agroneg6cio
no Meio-Norte do Brasil, por meio da gerac;ao, adaptac;ao e transferencia de
conhecimentos e tecnologias, em beneficio da sociedade.
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Regiao Meio -Norte
A Regiao Meio-Norte
compreende
Maranhao,

os Estados do Piaui e
com uma area total de

585.744 km correspondendo a cerca
2,

de 6,86% do territ6rio brasileiro.

E uma

ecossistemas como:

0

serni-aridQ, os

cerrados, os tabuleiros costeiros e a
pre-amazonia.
Essas caracteristicas
peculiaridades

aliadas a

s6cio-economicas,

regiao de transi<;ao entre as regi5es

tomam essa regiao diferente de outras

Norte,

areas do pais, necessitando

Nordeste

e Centro-Oeste,

de uma

incorporando algumas caracteristicas

programa<;ao especifica de pesquisa e

dessas tres regi5es. Apresenta uma

desenvolvimento.

grande diversidade de

Atividades de pesquisa
A Embrapa Meio-Norte
desenvolve suas atividades de pesquisa
em laborat6rios
e fazendas
experimentais ptiblicas e privadas, nos
Estados do Piaui e Maranhao.
Esse trabalho vem produzindo
resultados de grande importancia, tais
como novas cultivares, tecnicas de
aduba<;aoe manejo, controle de pragas
e doen<;as, conserva<;ao de recursos
geneticos, estudo de cadeias produtivas,

avalia<;ao de recursos
naturais,
desempenho da produ<;ao animal e
outros. A aplica<;ao desses resultados
ultrapassa, muitas vezes, os lirnites da
regiao Meio- Norte.
A implanta<;ao de uma modema
agricultura empresarial nos cerrados
piauienses e maranhenses, criando uma
nova fronteira agricola no Brasil, contou
com a participa<;ao da Embrapa MeioNorte.
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Areas de atua~50
Para atender as demandas da Regiao, a Embrapa Meio- Norte atua nas seguintes
areas:

Produtos e Servi~os:
• Am'ilise de agua para irriga9ao;
• Amilise de alimentos para animais;
• Analise de qualidade p6s-colheita

de frutos;

• Analise fisico-quimica de solos;
• Beneficiamento

de sementes;

• Consultorias tecnicas;
• Exames parasito16gicos;
• Informa90es tecnico-cientfficas;
• Recomenda9ao

de aduba9ao e calagem;

• Treinamentos;
• Matrizes e reprodutores
caprinos e ovinos);
• Mudas frutfferas;
• Sementes basicas;

(bovinos;

• Publica90es tecnicas.
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Embrapa. Meio-Norte: Parcerias
ErnbrIpe MeIo
• ApicuJtura
• Fruticultura

• GrIos
* Peculirla
• Recursos Naturals
• Agricultura familiar

Embrapa Amaz6ni
Oriental
• FeijAo Caupi
• Fruticultura

Embrapa
T abuleiros Costeiros
• Coco
Embrapa Mandioca
e Fruticultura
• Mandioca
* Fruticultura

Embrapa Meio Ambiente
• Recursos Hidricos
• Ecofrutas

Embrapa Milho e Sorgo
* Milho
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