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... uma Unidade Descentralizada da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuaria, na categoria de Centro
Ecorregional de Pesquisa Agropecuaria e Florestal. Surgiu
da fusao da Unidade de Execu<;aode Pesquisa de Ambito
Estadual de Teresina, com 0 Centro Nacional de Pesquisa
de Agricultura Irrigada. A jun<;ao foi oficializada em 1 de
maio de 1993.

A Missao da Embrapa Meio-Norte

e...

... gerar, adaptar e transferir tecnologias e conhecimentos
tecnico-cientlficos que contribuam para 0 desenvolvimento
sustentado das atividades agro-silvo-pastoris da regiao
Meio-Norte do Brasil, em beneflcio da sociedade.

o Meio-Norte

brasileiro
compreende os estados do Piauf e Maranhao.
Caracteriza-se por uma grande diversidade de ecossistemas como:
o Semi-arido, 0 Cerrado, a Floresta subumida, os Tabuleiros
Costeiros e a Varzea. Essas pecualiaridades aliadas caracterfsticas
s6cio-economica bem particulares, tornam essa regiao bastante
diferente das outras areas do pafs, requerendo assim uma
programac.;ao de pesquisa
especffica.

a

Para atender essa regiao, a Embrapa
Meio-Norte realiza pesquisas nas areas de:
• Melhoramento genetico
• Produc.;aode gada de leite
e gada de corte
• Caprinocultura
• Ovinocultura
• Apicultura
• Fitotecnia

•
•
•
•
•
•

Fitossanidade
Fisiologia vegetal
Nutric.;aode plantas
S6cio-economia
Irrigac.;ao
Difusao e transferencia de
tecnologias

o trabalho

de

pesquisa

da Embrapa MeioNorte e bastante
diversificado e
abrange os seguintes
produtos:
feijao caupi, arroz,
milho,
mandioca,algodao,
girassol, soja,
hortali<;as,
forrageiras nativas e
cultivadas, gada de
leite, gada de corte,
caprinos, ovinos,
apicultura, fruteiras
nativas e ex6ticas,
preserva<;ao do gada
pe-duro e do caprino
marota, agricultura
familiar, plantio
direto e aduba<;ao
verde.
Vale ressaltar os
avan<;os tecnol6gicos
obtidos com a
cultura do feijao
caupi (feijao-decorda ou feijao
macassar), produto
de referencia do
Centro, e tambem a
introdu<;ao da soja
nos cerrados do
Meio-Norte.

Visando contribuir com 0 apoio necessario ao
desenvolvimento de uma agropecuaria moderna e
competitiva, a Embrapa Meio-Norte oferece
sociedade os seguintes servi'tos:
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Analise de qualidade pos-colheita de frutos
Analise f1sico-qufmica de solos
Analise de agua para irriga<)io
Analise de alimentos para animais
Exames parasitologicos
Recomenda<;ao de aduba<;ao
Beneficiamento de sementes
Cosultoria tecnica

Produtos disponiveis para comercializa~ao
• Sementes Fiscalizadas
• Mudas frutfferas
• Animais
(capri nos, ovinos e bovinos)

Estrutura Fisica
Sede
• Teresina / PI
Fazendas Experimentais
• Campo Maior / PI
• Castelo do Piaui / PI
• Sao Joao do Piaui / PI
• Parnaiba / PI
Unidade Descentralizada
de Pesquisa e Desenvolvimento
• UEP de Parnaiba / PI

Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuaria
EMBRAPA
Centro de Pesquisa Agropecuaria
do Meio-Norte - CPAMN
e-mail: cpamn@cpamn.embrapa.br
http://www.cpamn.embrapa.com.br
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Av. Duque de Caxias, 5650
Bairro Buenos Aires, Caixa
Postal 01, Cep. 64.006-220
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