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Um estudo sobre a flora apícola do Piauí,

O Programa Brasil Sem Miséria, do Governo

conduzido pela Embrapa Meio-Norte, vai

Federal, está mudando a vida de famílias de

orientar os apicultores no manejo de colmeias.

agricultores no Território Vale do Guaribas, no

Depois serão disponibilizados calendários das

Sudoeste do Piauí. O trabalho vai fortalecer os

espécies melitófilas para cada região. {7

sistemas com ênfase na produtividade. {4 e 5
Juliana Sussai

Jornada

CIENTÍFICA
da Embrapa Meio-Norte

O evento reuniu 53 trabalhos e cerca de 300 participantes. {3
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Opinião

A articulação na transferência

DE TECNOLOGIA

Bruno de Almeida Souza *

Miséria (PBSM), os projetos BioFort, RENIVA NE
e ILPF, cabendo destacar que as ações desses
A Embrapa Meio-Norte, como Unidade
projetos e programas ultrapassam as fronteiras
Ecorregional, apresenta uma grande
do estado. Essa cobertura no Piauí é bastante
diversidade de demandas provenientes
representativa, principalmente considerandodos setores agrícolas, principalmente dos
se que fisicamente a Unidade está presente em
estados do Piauí e Maranhão. No último
apenas quatro municípios. Mesmo assim, ainda
ano, como forma de promover mais foco
fica o questionamento de quanto mais poderia
e ordenamento no atendimento dessas
ser feito por meio do incremento nas estratégias
demandas, a Unidade promoveu a
de TT, como a formação de uma rede
revisão de sua agenda de prioridades.
de multiplicadores consistentes.
O histórico da atuação
Apicultura e meliponicultura, aquicultura,
O histórico da atuação da Embrapa
da Embrapa Meio-Norte
ovinocultura e caprinocultura,
Meio-Norte junto às escolas famíliajunto às escolas famíliabovinocultura, palmeiras nativas, culturas
agrícolas está servindo de piloto para
agrícolas
está
servindo
de
agroenergéticas, fruticultura, grãos e
a construção dessa rede, corroborado
piloto para a construção
agricultura de base ecológica foram as
com os resultados favoráveis
dessa
rede,
corroborado
temáticas priorizadas, que são entregues
obtidos. Uma das propostas é a
aos usuários da tecnologia por meio de
pelos resultados
instalação de Centros de Referência
sistemas integrados de produção.
Tecnológica e de Construção
favoráveis obtidos.
Mesmo com essa priorização, ainda é
Participativa do Conhecimento nessas
uma agenda densa e, quando associada
escolas que, associados ao modelo
ao perfil predominante de uma agricultura familiar forte
praticado de ensino em alternância e ao perfil de alunos,
e presente na região Nordeste, exige de nós a busca de
predominantemente filhos de agricultores, são favoráveis
alternativas para aumento no acesso do usuário final às
à formação dessa rede que também será composta por
tecnologias geradas. Há muitos questionamentos gerados
empresas de assistência técnica e extensão rural (ATER).
nesse sentido que nos levam a refletir: Quantas tecnologias
Um movimento da Embrapa está se formando para a
são geradas? Quantas dessas são efetivamente adotadas?
constituição de uma proposta corporativa para essa
O quanto estamos absorvidos na execução de ações que,
interação com as escolas de formação em alternância, onde
com o fim dos projetos, tem seu uso descontinuado pelos
a Meio-Norte surge como uma das Unidades de referência.
usuários finais? Como otimizar esforços e recursos de
Além da maior consistência e longevidade no processo
diferentes ações, de forma a se complementarem?
de transferência de tecnologias da Embrapa, essa
As ações de projetos de transferência de tecnologia
proposta surge como alternativa para proporcionar a esses
conduzidas pela Unidade no ano de 2014 podem trazer
estudantes, potencialmente agricultores em formação,
alguns números e subsidiar essas reflexões. Nesse ano,
o acesso a inovações tecnológicas que permitam uma
mais de 20% dos municípios e todos os 11 territórios de
produção sustentável, sua inserção no mercado de trabalho
desenvolvimento do Estado do Piauí foram contemplados
e geração de oportunidades de melhoria de qualidade de
com pelo menos uma ação vinculada a um dos quatro
vida do homem do campo.
projetos sob liderança da área de TT: o Plano Brasil Sem
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Jornada estimula comunidade

CIENTÍFICA

Os reitores da UFPI e do IFPI participaram da Jornada
Juliana Sussai

A Jornada Científica, este ano, teve palestras e
movimentou estudantes, professores e pesquisadores.
A Jornada Científica que a Embrapa Meio-Norte realizou nos dias 16
e 17 de setembro, no auditório e na biblioteca da Unidade, em Teresina,
reuniu 53 trabalhos de iniciação científica de bolsistas e estagiários, cerca
de 300 pessoas entre estudantes das universidades Federal e Estadual do
Piauí e de faculdades privadas, professores e pesquisadores. Nos dois dias,
houve palestras, apresentações orais e exposição de pôsteres.
Geandro Castro e Mário Henrique Torres, na categoria apresentação
oral, e Larissa Dias e Deise Ferreira, na categoria pôster, foram os

A alegria dos estudantes na apresentação de pôsteres
Eugênia Ribeiro

estudantes mais bem avaliados, segundo a presidente da Comissão
Científica do evento, pesquisadora Rosa Maria Mota. Eles receberam como
prêmio kits com publicações da Embrapa.
Para o chefe-geral da Unidade, Luiz Fernando Leite, o sucesso da
Jornada Científica coloca a instituição em um ambiente mais amplo para
o debate sobre Ciência e estimula a formação de um senso crítico entre
os futuros profissionais. Ele espera que em 2016 o evento reúna mais
trabalhos de bolsistas e estagiários.
Foram palestrantes no primeiro dia da Jornada a professora Alana das
Chagas Ferreira Aguiar, da Universidade Federal do Maranhão, que falou
sobre “A pesquisa em solos como base da sustentabilidade ambiental”;
e o pesquisador Segundo Sacramento Urquiaga Caballero, da Embrapa

Estudante e pesquisador atentos aos pôsteres
Eugênia Ribeiro

Agrobiologia, com o tema “Tendências da pesquisa e da inovação”.
No segundo dia, foi a vez do professor Manoel Abílio de Queiroz,
da Universidade do Estado da Bahia, que falou sobre “Conservação de
recursos genéticos e vegetais para o desenvolvimento da agropecuária do
Nordeste brasileiro”.
Participaram da abertura da Jornada Científica, na manhã da quartafeira 16, os reitores José Arimatéia Dantas, da Universidade Federal do
Piauí; Paulo Henrique Gomes, do Instituto Federal do Piauí; o presidente
da FAPEPI, Francisco Guedes; e o professor Firmino Barbosa, representando
o reitor da UESPI. (FS)

O professor Manoel Abílio durante palestra no evento
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Combate à fome no

SEMIÁRIDO PIAUIENSE
As famílias que participam do programa
garantem que mudaram de vida com
as tecnologias levadas pela Embrapa. A
vida dos agricultores melhorou muito.

Por Eugênia Ribeiro
Ainda no século passado, no ano de 1946, em sua
famosa obra “Geografia da Fome”, Josué de Castro já
fazia o seguinte alerta: “É urgente a elevação dos índices
de produtividade no Nordeste para que se possa melhorar
os níveis de saúde e dominar a incidência das endemias
regionais”.
De lá para cá, muitas ações governamentais foram
empreendidas no sentido de combater a fome na região,
em especial nas áreas mais afetadas pela seca. Em 2012, o
Governo Federal começou um programa voltado à redução
da pobreza e combate à fome, o Brasil Sem Miséria (BSM).
A Embrapa Meio-Norte coordena um dos projetos que
fazem parte desse leque de ações. Para promover ações
destinadas à inovação participativa de tecnologias e para
o fortalecimento da agricultura familiar no Território Vale
do Guaribas (composto por 39 municípios), no período
de agosto de 2012 a julho de 2015, uma equipe, liderada
pelo agrônomo e analista de Transferência de Tecnologia
José Câmara, foi responsável pelo desenvolvimento de
estratégias com foco no fortalecimento dos sistemas de
produção agropecuários, na melhoria da qualidade de
vida e no aumento da produção e produtividade daquelas
atividades já realizadas pelos agricultores da região.
“Tudo o que foi oferecido aos agricultores tem como
objetivo reforçar a alimentação das famílias. Por isso
trouxemos variedades de milho e feijão mais produtivas
e trouxemos outras alternativas que pudessem ajudar
a melhorar a produção deles e a situação da família”,
comenta José Câmara.
Para participar do projeto, foram escolhidas famílias

Além da palma, Juvenal
Raimundo mantém um banco
de proteína vegetal para
alimentação dos ovinos

que já tinham alguma experiência com a produção agrícola
e que haviam recebido recursos de outra ação ligada ao
BSM, coordenada pela Emplanta, empresa de assistência
técnica contratada pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário, em parceria com o Governo do Piauí.
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Com a palma e o sorgo, Sofia da Cruz Macedo conseguiu manter o rebanho forte durante todo o período da estiagem

Mais qualidade de vida
Dos sete agricultores escolhidos, seis permaneceram

de mel a R$ 200,00, cada. A quantia que conseguiu com

no projeto até a sua conclusão. Apenas um desistiu,

a venda do mel irá investir em ovelhas quando o valor de

em decorrência de problemas de saúde graves que o

mercado estiver mais baixo.

impediram de continuar com a produção. As famílias

O casal Erasmo Enéias Macedo, 55 anos, e Sofia da

participaram de treinamentos, receberam sementes

Cruz Macedo, 51 anos, com a ajuda diária dos filhos e da

e mudas e firmaram compromisso de compartilhar

nora, cuidam da propriedade situada na comunidade Alto

conhecimentos e parte das sementes e mudas com os

Novo, em Paulistana. “A nossa vida mudou, principalmente

vizinhos de maneira a ampliar o raio de ação do projeto.

por causa da palma forrageira e do sorgo. Agora a gente

Os seis agricultores e familiares entrevistados são

faz a silagem e, no ano passado, nossas ovelhas passaram

unânimes ao afirmar a mudança em suas vidas ocorrida

toda a seca sem perder peso e conseguimos vender por

após o início do projeto. Juvenal Raimundo de Carvalho,

um preço melhor”, comenta, entusiasmada, Sofia.

46 anos, e Luisa Teresa de Carvalho, moradores da

Por meio do projeto, a família de Sofia e Erasmo

comunidade Canto Alegre, em Padre Marcos, também

recebeu raquetes de palma forrageira, sementes de

conseguiram produzir mais e de maneira mais organizada

variedades de feijão-caupi e sorgo desenvolvidas pela

. “Se não fosse a palma teria que comprar ração. No

Embrapa e aprendeu técnicas de produção de feno

período da seca, pela manhã, dava a palma, e, à tarde,

e silagem. Recebeu do projeto Quintais Produtivos,

milho com resíduos de algodão. Assim as ovelhas não

também da Embrapa, mudas de espécies frutíferas além

perderam peso e aguentaram até a chuva voltar”,

de variedades de capim e plantas ricas em proteínas,

acrescenta.

destinadas a enriquecer a alimentação do rebanho.

Já Felipe Francisco de Lira, 35 anos, e Januária Lira, 36

Erasmo, Sofia e Erisvaldo, um dos filhos do casal, têm

anos, além de criarem ovelhas e galinhas, criam perus e

planos para o local: aumentar o rebanho de ovelhas, que

investem também na criação de abelhas Apis mellífera.

já está em 80 cabeças, ampliar a produção de sorgo, de

No primeiro semestre de 2015, Felipe vendeu 52 baldes

palma e incrementar o pomar.
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Eugênia Ribeiro

PROJETO BioFort
alcança mais escolas

Em Pedro II, a Escola Família-Agrícola Santa Ângela executa com sucesso
o Projeto BioFort, produzindo batata-doce e macaxeira bioforticadas.
A Escola Família-Agrícola Santa Ângela, instalada no

animais ao diretor de Pesquisa e Desenvolvimento,

município de Pedro II, a 206 quilômetros ao norte de

Embrapa, Ladislau Martin Neto; ao chefe-geral da Embrapa

Teresina, é uma das parceiras da Embrapa Meio-Norte na

Meio-Norte, Luiz Fernando Leite; e ao pesquisador Marcos

execução do Projeto Biofortificação de Alimentos (Biofort),

Emanuel.

na versão transferência de tecnologia. Lá, existe uma

Mateus da Silva, 16 anos, aluno do 1º ano do curso de

produção de batata-doce e macaxeira biofortificadas. Os

Agropecuária, acha uma vitória ter conseguido a aprovação

alunos estão propagando e até comercializando esses

para ingressar na Escola. “O curso é muito bom e antes de

produtos nas comunidades deles. A escola atende hoje

vir pra cá esta semana, consegui preparar a compostagem

estudantes de 15 municípios da região.

que aprendi a fazer no módulo anterior”, disse.

A escola aposta também no Sistema de Produção de

No passado, a Fundação Santa Ângela, que mantém a

Alimentos, o Sisteminha Embrapa, e em um núcleo de

escola, abrigava apenas idosos e crianças. Há 12 anos, com

conservação de caprinos da raça Moxotó. A escola iniciou

a chegada de Irmã Celina, a instituição se transformou em

a criação de galinhas caipiras, o que, segundo a Irmã

uma escola voltada para o ensino de técnicas agropecuárias

Celina, diretora da instituição, representará economia no

a filhos de agricultores da região.

uso de ração e melhoria no valor do frango. “Eu quero, em

Cerca de 240 estudantes do Ensino Médio Técnico

breve, ter pelo menos mil galinhas caipiras nesse galpão”,

estão matriculados em um dos três cursos disponíveis:

afirma a religiosa, de 85 anos, há quinze no Piauí.

Agropecuária; Turismo e Agroindústria. Eles assistem aulas

Para ela, é gratificante contribuir com a formação de

teóricas na sede da Fundação e aulas práticas na fazenda-

tantos jovens. “O melhor são os resultados. Já são nove

laboratório. Tudo ocorre em sistema de alternância, ou seja,

turmas de Agropecuária formadas, com 35 ex-alunos nas

a cada quinzena, metade dos alunos está em sala de aula

universidades e 80% dos egressos trabalhando”, comenta,

e o outro grupo está aplicando o que aprendeu junto às

enquanto mostra as áreas com cultivo e produção de

famílias. (ER e FS)
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MAPA DA FLORA APÍCOLA
vai orientar manejo de colmeias

O estudo vai contribuir para conservação e incremento das plantas apícolas e das espécies
de abelhas nativas nos biomas pesquisados, como Caatinga e Cerrado, por exemplo.
A Embrapa Meio-Norte está trabalhando para que

para a conservação e incremento das plantas apícolas e

os apicultores do Piauí e parte do Maranhão tenham

das espécies de abelhas nativas nos biomas pesquisados,

informações precisas e possam escolher os locais

como Caatinga e Cerrado, nas regiões de transição e

adequados à instalação de apiários. O estudo vai

manguezais.

possibilitar também a adoção de estratégias de manejo

Estão sendo identificadas espécies vegetais com maior

das colônias, de acordo com os períodos de floração das

potencial à produção de mel e pólen. Com as informações,

plantas.

serão disponibilizados calendários das espécies

Um inventário das plantas apícolas de parte do Delta

melitófilas para cada região, possibilitando aos apicultores

do Parnaíba, Teresina, Castelo do Piauí e São João do Piauí

e meliponicultores trabalhar com mais segurança e

já foi feito. O mapeamento avança agora nos municípios

eficiência. A ação das pesquisadoras na identificação

de Guadalupe, no Piauí, e São João dos Patos, no

da flora apícola exige fôlego e dedicação. Os estudos

Maranhão. Uma nova fase do trabalho será desenvolvida

são realizados por, no mínimo, um ano, percorrendo,

no município de Campo Maior e também em outras áreas

quinzenalmente, uma trilha de três quilômetros, em zig-

do Delta do Parnaíba.

zag, para a coleta de plantas que apresentam material

O trabalho começou em 2005, com o pesquisador
Ricardo Camargo, e hoje é coordenado pelas

reprodutivo.
Nesse trabalho, foram identificadas 138 espécies

pesquisadoras Maria Teresa Rêgo e Fábia Pereira. Os

botânicas, distribuídas em 98 gêneros e 39 famílias. Foram

projetos até agora desenvolvidos são financiados pelo

observados também os períodos de florescimento de cada

Banco do Nordeste e o Tesouro Nacional.

espécie, as abelhas visitantes e qual o recurso coletado –

Os estudos, segundo as pesquisadoras, vão contribuir

néctar, pólen ou resina -. (FS)

8

Pesquisa e Desenvolvimento

Estudo melhora uso do

SOLO NA PESQUISA
Um mapeamento dos solos na sede da Embrapa, em Teresina, e na UEP de Parnaíba
garante o planejamento e a condução de experimentos agrícolas.
Francisco Brito

O levantamento, zoneamento e mapeamento dos
solos da Embrapa Meio-Norte, em Teresina e na UEP do
município de Parnaíba, executados no segundo semestre
de 2014, garantem o planejamento e a condução de
experimentos agrícolas em áreas com semelhantes
características físicas, químicas e morfológicas.
No campo experimental de Teresina, segundo o estudo
conduzido pelos pesquisadores Francisco Brito e Aderson
Andrade Júnior, foram identificadas oito classes de solos.
Já na Unidade de Execução de Pesquisa de Parnaíba, o
levantamento identificou e mapeou três classes de solos.
Os pesquisadores destacam que, a partir do
conhecimento das características e da distribuição espacial
de cada classe de solo, é possível determinar o uso das
áreas e seguir práticas de manejo que ajustem à atual
situação do solo a ser utilizado.
O ano de 2015 foi eleito pela Organização das Nações
Unidas – ONU – como o Ano Internacional dos Solos. Com
essa iniciativa, a organização espera mobilizar a sociedade
para a importância dos solos “como parte fundamental do
meio ambiente e os perigos que envolvem a degradação
deles em todo o mundo”.
Segundo a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo –
SBCS -, uma das mais tradicionais entidades científicas do
País, estimativas recentes mostram que as perdas anuais de
solo no território brasileiro atingem valores da ordem de
500 milhões de toneladas de terra e cerca de oito milhões

O Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico, é um dos sete solos
identificados no campo experimental da Embrapa em Teresina

de toneladas de nitrogênio, fósforo e potássio, nutrientes
fornecidos às lavouras para aumento de produção.
Essas perdas, de acordo com a SBCS, “têm impacto

ser repostos ao solo para manutenção da produtividade
das lavouras, e nos recursos naturais pela contaminação

direto na economia, em razão do maior custo dos

de corpos de água, influenciando os organismos que neles

alimentos, uma vez que os nutrientes perdidos precisam

vivem”. (FS)
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Avança pesquisa com

Paulo Fernando

SOJA TRANSGÊNICA
Os estudos estão concentrados nos municípios de Uruçuí,
no Piauí, e Chapadinha, no Maranhão, e em parceria com
as Unidades Soja e Cerrado.

A Embrapa Meio-Norte está intensificando nos

podem ser “uma boa alternativa” para áreas onde o

cerrados do Piauí e Maranhão as pesquisas com as

controle de plantas daninhas está sendo ineficiente com o

tecnologias transgênicas em soja. Os trabalhos estão

manejo do herbicida glifosato, em pós emergência.

concentrados nas cultivares das linhas Intacta, Cultivance

Hoje, a principal cultivar de soja da Embrapa plantada

e RR. A partir da próxima safra será ampliada a rede

na região é a BRS 333 RR. Segundo Paulo Fernando Vieira,

de ensaios na região Meio-Norte, em parcerias com os

a cultivar alcançou uma média de 70 sacos por hectare em

produtores. Os estudos, em conjunto com a Embrapa

fazendas no município de Bom Jesus, no Piauí. O último

Soja e a Embrapa Cerrados, estão concentrados nos

lançamento, a BRS 8890 RR, apresenta, de acordo com o

municípios de Uruçuí, no Piauí, e Chapadinha, no

pesquisador, resistência a nematóide de cisto e pode ser

Maranhão.

uma alternativa às áreas de refúgio das cultivares Intactas.

O pesquisador Paulo Fernando Vieira, responsável
pelos estudos, informa que duas novas cultivares da

Outro destaque é a cultivar BRS Sambaíba RR.
Na região, os produtores podem continuar plantando

linha Intacta serão validadas. Segundo ele, as cultivares

cultivares convencionais, como a BRS 8590, desenvolvida

são adaptadas à região e têm excelente performance

pela Embrapa. Paulo Fernando Vieira destaca o perfil da

produtiva. A disponibilidade de sementes ao mercado

cultivar: “A BRS 8890 apresenta ciclo precoce, hábito

deve acontecer para a safra 2016/17.

de crescimento indeterminado, resistente a nematoide

O trabalho está avançando também com as novas

de galha e tem boa produtividade”. Essa cultivar foi

cultivares da linha Cultivance, desenvolvidas pela

registrada em 2014 e só agora está chegando ao

Embrapa e a BASF. O pesquisador diz que essas cultivares

mercado. (FS)
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CAPRINO MAROTA
está longe da extinção

Com o mapa genético traçado, a ameaça de extinção do Marota está afastada a curto e a
médio prazos. O estudo foi realizado com um plantel de caprinos da Embrapa Meio-Norte.
Fernando Sinimbu

O mapa genético do caprino Marota já está traçado
e traz com ele a melhor notícia do ano de 2015 para os
pesquisadores e criadores: a ameaça de extinção da raça
está afastada a curto e médio prazos. A boa-nova está
na tese de doutorado em Ciência Animal da Universidade
Federal do Piauí, que a professora Jeane de Oliveira Moura,
do Instituto Federal de Educação no Piauí, trabalha.
O trabalho da bióloga, executado com os animais
do plantel mantido pela Embrapa Meio-Norte há mais
de 20 anos e orientado pela pesquisadora Adriana
Mello, começou há 11 meses e está fundamentado nos
estudos de variabilidade e diversidade genética. A ideia
do mapeamento era conhecer o fluxo gênico – passagem
de um determinado gene de uma geração à outra – para
que os cientistas possam conduzir melhor e com mais
segurança os trabalhos de melhoramento genético e
conservação da raça.
A coleta de amostras do material biológico – cerca de 3
mililitros de sangue de cada animal – foi o primeiro passo.

esta característica.
A ciência explica que a capacidade de uma população

Enviado ao laboratório Deoxi Biotecnologia, no município

em se adaptar a um ambiente em mudança dependerá

de Araçatuba, em São Paulo, o material foi submetido à

da variabilidade genética. Já a diversidade representa

moderna tecnologia de genotipagem, como o BeadChips,

a variação genética entre populações separadas

que contém mais de 50 mil marcadores moleculares. A

geograficamente de uma mesma espécie, bem como entre

análise confirmou a variabilidade e a diversidade genética

os indivíduos de uma determinada população.

do plantel de caprinos Marota mantido pela Embrapa.
É importante dizer que a variabilidade genética mede

A raça Marota ocupa posição de destaque na lista de
animais ameaçados de extinção, segundo a Organização

a tendência dos diferentes alelos de um mesmo gene

das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

que variaram entre si em uma população Os alelos são

O estudo revela também que quase todo mês é extinta

as formas alternativas de genes. No ser humano, por

no mundo uma raça de animal domesticado. O Banco

exemplo, a cor dos olhos pode variar de preto, castanho,

Mundial de Dados de Recursos Genéticos Animais para

azul, verde e suas tonalidades. Portanto, a cor dos olhos

Agricultura e Alimentação da FAO tem uma lista de 7.616

pode ser o resultado de diferentes alelos. No caso do

raças de animais de criação. Cerca de 20% dessas raças

caprino Marota, o alelo responsável pela cor da pelagem,

são classificadas como ameaçadas. Nos últimos seis anos,

que é branca, já está fixado, não tendo variabilidade para

62 raças foram extintas. (Fernando Sinimbu)

