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P&D
Está confirmada para novembro

A pesquisa científica participativa

deste ano, em Teresina, a

gerou no Nordeste brasileiro o primeiro

IV Reunião Nordestina de Ciência

“Acordo de Pesca”, que definiu um

do Solo (RNCS), que reunirá

modelo de gestão sustentável dos

cientistas de todo o País. {3

recursos pesqueiros. {8, 9 e 10
Foto: Fernando Sinimbu

Estudo mapeia a

flora apícola
A pesquisa vai contribuir para a conservação e incremento das plantas
apícolas e espécies de abelhas nativas do Meio-Norte brasileiro. {4, 5 e 6

2

Opinião

Desafios e oportunidades para

Embrapa Meio-norte
inclusive nativas com grande potencial,
ovinocaprinocultura e avicultura caipira e
avanços para as bovinoculturas de corte e de
A agricultura brasileira tem contribuído
leite, com ênfase no melhoramento genético,
sistematicamente para o fortalecimento da
nutrição e manejo, farão parte da agenda da
economia do País, criando o que alguns
Unidade. Além disso, o aperfeiçoamento dos
especialistas denominam de agrodependência.
trabalhos com apicultura, com foco no tema
Em tempo de forte turbulência, o setor rural
da perda de abelhas, a expansão da cultura do
produzirá, em 2017, cerca de 240 milhões
feijão-caupi no mercado internacional
de toneladas de grãos, o que significa
e um grande projeto para maricultura
três vezes mais do que alcançávamos
O setor rural
deverão ser consolidados. Serão
há 20 anos, reflexo, em grande parte,
produzirá,
em
2017,
realizadas prospecções para a inclusão
do empreendedorismo do produtor
cerca de 240 milhões
de temas como a adaptabilidade
e da aplicação de tecnologia. Na
de toneladas de grãos, de culturas, como trigo e café, nos
região Meio-Norte do Brasil, que
sistemas de produção do Cerrado, assim
compreende os estados do Piauí e do
o que significa três
como o fortalecimento de ações para
Maranhão, o cenário é similar, com
vezes mais do que
incrementar a transição agroecológica,
uma produção neste ano, incrementada
alcançávamos há 20
especialmente no Bioma Caatinga.
pela regularidade do período chuvoso,
anos
Aliado a tudo isso, a Embrapa Meiode aproximadamente 8 milhões de
Norte precisa participar da grande
toneladas de grãos, o que representa o
transformação digital por que passa
dobro em relação à safra anterior. Apesar
o campo, transitando pela agricultura de precisão,
de todos os avanços observados, há ainda a necessidade
inteligência artificial e internet das coisas. Para o alcance
de gerar novas soluções tecnológicas, alinhadas
dessas oportunidades, será indispensável o aumento da
à preservação ambiental e à segurança alimentar,
sinergia com os parceiros dentro da lógica da Aliança para
considerando-se o aumento da demanda do consumo
Inovação, um modelo multi-institucional em que estruturas
e da qualidade de alimentos, a competição por recursos
e capital intelectual são compartilhados, com incremento
naturais e o crescimento populacional.
da captação de recursos externos ao tesouro federal e uma
Nesse sentido, nos próximos anos, serão muitos os
gestão de projetos orientada para resultados, adoção e
desafios e oportunidades para a Embrapa Meio-Norte
impactos, com fortes reflexos na elaboração de políticas
atender com excelência às expectativas das agriculturas
públicas.
empresarial e familiar. Novos modelos para os sistemas
*Por Luiz Fernando Leite

de produção integrados, como a lavoura-pecuáriafloresta, ampliação das áreas cultivadas com fruticultura,
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Uso sustentável do

Solo em debate

Foto: Rafael Alves da Rocha

Em novembro deste ano, a comunidade científica
brasileira vai estar focada na IV Reunião Nordestina

Educação em ciência do solo.
As inscrições já estão sendo feitas, pela internet, no

de Ciência do Solo (RNCS), que será desenvolvida

endereço www.embrapa.br/meio-norte/rncs, até o dia 10

em Teresina, com o tema Uso Sustentável do Solo

de novembro. A partir do dia 11, as inscrições poderão

para Segurança Alimentar no Nordeste Brasileiro.

ser feitas na secretaria de credenciamento, se houver

A programação prevê a apresentação de novos

vaga. As normas, orientações e informações gerais para

conhecimentos técnico-científicos, práticas, processos

a inscrição estão no endereço acima citado. As dúvidas

e a transferência de tecnologias ligadas à segurança

podem ser esclarecidas na Secretaria do evento pelos

alimentar e ambiental.

telefones (86) 3198-0510/0585 ou ainda através do

O evento terá palestras, minicursos, apresentação
de trabalhos e premiações. Os principais temas

e-mail contato4rncs@gmail.com.
Coordenada pelo pesquisador Henrique Antunes

são: Contribuição da ciência do solo para segurança

de Souza, a IV RNCS é um evento técnico-científico e

alimentar; Políticas públicas para conservação do solo e

de inovação. O Núcleo Regional Nordeste da Sociedade

da água; integração Lavoura-Pecuária-Floresta; Gases de

Brasileira de Ciência do Solo é quem realiza a reunião

Efeito Estufa; Controle de qualidade da análise de solo;

em parceria com a Embrapa Meio-Norte, universidades

Produção de grãos e fibras; Manejo de espécies para

Federal e Estadual do Piauí e o Instituto Federal de

produção de palhada; Manejo de solos leves; Salinidade;

Educação. Simultaneamente, será realizado o I Simpósio

Reuso da água; Recuperação de áreas degradadas; e

Piauiense de Ciência do Solo (FS).
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Foto: Fernando Sinimbu

Mapa da flora vai orientar

apicultores

Produtores vão poder instalar apiários nos melhores locais e épocas

Por Fernando Sinimbu

regiões de transição e de manguezais. O estudo, que
começou em 2004, vai possibilitar ainda a adoção de

Pesquisadores da Embrapa estão fazendo o

estratégias de manejo das colônias conforme os períodos

mapeamento da flora apícola nos biomas da região

de floração das plantas. O resultado dará segurança e

Meio-Norte, que compreende os estados do Piauí e do

eficiência ao apicultor.

Maranhão, para que os apicultores tenham informações

Os trabalhos estão concentrados hoje nos biomas

mais precisas sobre espécies que favorecem a produção e

Matas de Cocais, em Teresina, em áreas de Cerrado do

épocas de florescimento, e possam então escolher os locais

Piauí e Maranhão e nas Vegetações Litorâneas, no Delta

adequados à instalação de apiários. O trabalho científico

do Rio Parnaíba. O estudo será concluído em dois anos,

vai contribuir para que produtos importantes como mel,

segundo previsão da pesquisadora Fábia de Mello Pereira,

propólis e pólen apícola cheguem mais facilmente e com

da Embrapa Meio-Norte (Teresina-PI). As informações

menor preço ao consumidor.

chegarão aos apicultores por meio de um livro, com

A pesquisa contribuirá também para a conservação e

fotos e todo o detalhamento da flora apícola da região.

incremento das plantas apícolas e das espécies de abelhas

Um artigo também será disponibilizado à comunidade

nativas nos biomas estudados, como Cerrado, Caatinga,

científica.

Foto: Fernando Sinimbu
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Diversidade e riqueza
da flora nos biomas
Com financiamento do Banco do Nordeste e Tesouro

botânicas, distribuídas em 98 gêneros e 39 famílias. Nessa

Nacional, o projeto está identificando as espécies com

etapa, coordenada pela pesquisadora Maria Teresa do

maior potencial à produção de mel e pólen. A ação dos

Rêgo Lopes, foram observados também os períodos de

pesquisadores, sempre estruturada em equipes de quatro

florescimento de cada espécie, as abelhas visitantes e qual

pessoas, envolvendo profissionais das universidades

o recurso coletado – néctar, pólen ou resina.

Estadual e Federal do Piauí, exige fôlego e muita
dedicação.
Cada bioma é estudado por, no mínimo, um ano,

Já no bioma Cerrado, no município de São João
dos Patos, a 540 quilômetros de São Luís, no Leste
maranhense, os pesquisadores identificaram 127 espécies,

onde os pesquisadores percorrem, quinzenalmente, uma

93 gêneros e 40 famílias. No município de Guadalupe,

trilha de três quilômetros, em zig-zag, no início da manhã

no Sudoeste do Piauí, a 206 quilômetros da capital,

e no final da tarde, coletando galhos com flor e folhas,

os números saltaram: 167 espécies, 54 gêneros e 130

que são prensados e secos em estufa, para em seguida

famílias, com 44 por cento de potencial melífera.

serem armazenados em herbário. A última etapa de
identificação ocorre em laboratório.
Essa etapa da pesquisa envolve ainda a coleta de

A pesquisa avançou um pouco mais e identificou, de
2012 a 2013, no período de seca rigorosa, no bioma
Caatinga, no município de São João do Piauí, a 516

abelhas para a identificação das espécies que estão

quilômetros a Sudeste de Teresina, 67 espécies em

utilizando as plantas no bioma. “Escolhemos as áreas mais

floração, 47 gêneros e 21 famílias. “Esse estudo está

representativas de cada região e bioma”, explica Fábia de

permitindo identificar os vegetais que fornecem alimento

Mello Pereira. “Evitamos locais que são desmatados e que

às abelhas no período seco, quando poucas espécies estão

tenham criações de animais e plantio agrícola”.

florescendo e as colônias ficam fracas”, ressalta Fábia de

No bioma de transição Caatinga-Cerrado, no

Mello Pereira.

município de Castelo do Piauí, a 184 quilômetros ao

Maria Teresa do Rêgo Lopes destaca, no entanto,

Norte de Teresina, foram identificadas 138 espécies

que o conhecimento das plantas visitadas pelas abelhas,
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Foto: Fernando Sinimbu

seus períodos de florescimento e os recursos ofertados,
“são informações importantes para que os apicultores
entendam o relacionamento entre a flora apícola e suas
colônias”. No Nordeste brasileiro, seis espécies da flora
apícola se destacam: Marmeleiro (Croton sonderianus),
Angico-de-bezerro (Pityrocarpa moniliformis) Mofumbo
(Combretum leprosum), Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia),
Jetirana (Ipomoea bahiensis), Bamburral (Mesosphaerum
suaveolens) e Unha-de-gato preta (Albízia viridiflora).
Entre os pontos fortes do projeto, a bióloga e técnica
de laboratório da Universidade Federal do Piauí Leudimar
Aires Pereira destaca o “equilíbrio ecológico que o estudo
vai proporcionar aos biomas”. Ela é responsável pela
coleta e identificação das plantas, preparação das lâminas
de pólen e de mel para análises. Para a técnica, o maior
desafio no trabalho é agregar o conhecimento teórico
com a aplicação no campo.

Um marco para o avanço da produção
A maior cooperativa apícola do País, a Central de

selecionar colônias mais tolerantes à seca que enfrentariam

Cooperativas Apícolas do Semiárido Brasileiro (Casa

a estiagem sem abandonar as colmeias em busca de

Apis), sediada no município de Picos, a 307 quilômetros

melhores condições.

a Sudeste de Teresina, vê o trabalho como um marco

Na visão do presidente da Cooperativa Mista dos

para o avanço da produção de mel. Antônio Leopoldino

Apicultores da Microrregião de Simplício Mendes (Comapi),

Dantas Filho, o Sitonho Filho, presidente da central, acha

também no Sudeste do Piauí e uma das maiores do País,

que só um estudo como esse “pode ajudar a ampliar as

Elísio Coelho, a pesquisa com flora apícola pode dar “um

áreas de produção de mel e destacar a região, gerando

novo rumo à apicultura”. Ele compartilha da mesma

empregos e renda”.

opinião do presidente da Casa Apis: “Um projeto com

Segundo ele, a pesquisa é importante e necessária,

melhoramento genético e a sustentação dos enxames pode

pois “existem regiões que nem sequer começaram a

aumentar a produção de mel e outros produtos no campo.

produzir mel”. O mapeamento da flora apícola, no

Esse estudo só trará ganhos à atividade”.

entender de Sitonho, vai permitir o reflorestamento

Estudos financiados pela Organização das Nações

de áreas improdutivas. “Esse trabalho vai contribuir

Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) revelam

para evitar a evasão e morte das abelhas por falta de

que as abelhas, insetos e aves são “fundamentais para

alimentação nos períodos críticos de seca no Nordeste.”

o aumento da produtividade em lavouras, pomares e

A ciência, na opinião de Sitonho Filho, precisa

matas”. Em alguns casos de polinização com abelhas

avançar em duas frentes: aumento do número de

a produtividade pode aumentar em até 70 por cento.

colmeias, com técnicas de multiplicação dos enxames,

Através da polinização, cerca de 35 por cento das lavouras

e o melhoramento genético desses animais. Com o

e 94 por cento das plantas silvestre dependem diretamente

melhoramento genético, segundo ele, poderia-se

da ação das abelhas.
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Simpósio sobre Perda de

Abelhas no Brasil
3 a 5 de outubro de 2017

Teresina - PI

Simpósio discutirá
a preservação
das abelhas

País é destaque
nas exportações
Os números da produção de mel no Piauí e no Brasil
são expressivos. Em 2016, a Casa Apis, que reúne 850
famílias em 56 municípios, produziu 983 toneladas. A
produção foi toda exportada para os Estados Unidos,
com um faturamento U$ 3,5 milhões. Para este ano, a
expectativa é que a produção chegue a 1.100 toneladas.
Em 2016, a Comapi, que tem 685 cooperados em 10
municípios, produziu 412 toneladas e exportou tudo para
o mercado norte-americano. A previsão para 2017 é de
pelo menos 500 toneladas.
Segundo o IBGE, até 2015 o ranking da produção
de mel no Brasil era o seguinte: Paraná, em primeiro,
com 6,2 mil toneladas; Rio Grande do Sul, com 4,9 mil
toneladas; Bahia, com 4,5 mil toneladas; Minas Gerais,
com 4,3 mil toneladas; e Piauí, na quinta posição, com 3,
9 mil toneladas.
Em 2016, as exportações brasileiras alcançaram
24,2 milhões de toneladas de mel. O faturamento
chegou a U$ 92 milhões. A informação é do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Os
Estados Unidos foram os maiores importadores: 19,7
milhões de toneladas, seguido do Canadá, com 1,5
milhão de toneladas; e Alemanha, com 1,3 milhão
de toneladas. O Brasil está hoje entre os 10 maiores
exportadores de mel. Até março deste ano, o País já
exportou 5,3 milhões de toneladas, e faturou nada menos
do que U$ 24 milhões.

Fundamentais à manutenção da biodiversidade
ambiental e à produção de alimentos, pois exercem
função de agentes polinizadores de plantas nativas
ou cultivadas, as abelhas estão desaparecendo
num ritmo acelerado. Para debater o fenômeno, a
Embrapa Meio-Norte está trabalhando para realizar
de 03 a 05 de outubro deste ano, em Teresina, o
Simpósio sobre Perda de Abelhas no Brasil.
O evento, o primeiro a ser desenvolvido no
Nordeste brasileiro, vai discutir as principais
causas de perdas de enxames de abelhas sociais,
consequências e estratégias para reverter a
situação. A programação prevê a participação de
pesquisadores de destaque no Brasil e em outros
países.
É pensamento também da coordenação do
simpósio realizar uma oficina para elaboração de
propostas de projetos de pesquisa vinculadas ao
arranjo Conservação e uso sustentável dos recursos
genéticos de abelhas em agroecossistemas e
impactos no agronegócio brasileiro.
O pesquisador Bruno Souza lembra que o
desaparecimento das abelhas vem preocupando
especialistas, organizações governamentais e não
governamentais em todo o mundo. Segundo
ele, problemas como a perda de enxames têm
sido relatados por produtores de mel em todo
o País. As causas mais citadas são: “ataque
de inimigos naturais; uso indiscriminado de
agrotóxicos; mudanças climáticas; desmatamento e
fragmentação das matas e florestas. (FS)
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Pesquisa define modelo de

gestão da pesca
Foto: Chico Rasta

No estuário dos rios Timonha e Ubatuba, pescador exibe com alegria um peixe como troféu
Por Fernando Sinimbu

Socioambiental e levou dois anos.
Com força de lei, as regras estão consolidadas na

A pesquisa científica participativa gerou no Nordeste

portaria 49, de maio de 2016, publicada no Diário

brasileiro o primeiro “Acordo de Pesca”, que definiu um

Oficial da União, pelo ICMBio. Nela, fica estabelecida,

modelo de gestão e de manejo sustentável dos recursos

entre outras coisas, uma área de berçário com 1.457,67

pesqueiros para preservação dos estoques, beneficiando

hectares para reprodução e recrutamento de peixes,

centenas de famílias. O trabalho foi desenvolvido no

restrita à pesca, com permissão para o uso de linha de

estuário dos rios Timonha e Ubatuba, na divisa do litoral

mão e tarrafa e permanência dos currais já existentes (Ver

do Piauí com o Ceará - um dos maiores do País, na Área

infográfico).

de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba.
Esse protocolo é resultado do Projeto Pesca Solidária,

Ficou estabelecida também uma área somente para
a pesca com facho – atividade realizada sempre à noite

coordenado pela ONG Comissão Ilha Ativa (CIA), com

com um facho de luz, para reduzir os conflitos entre os

a participação da Embrapa Meio-Norte, Instituto Chico

pescadores que usam outros instrumentos. O acordo

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio),

fortalece também a proteção dos recursos hídricos,

Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas

a educação ambiental, incentiva o turismo ecológico,

Aquáticos (AQUASIS), Instituto Federal de Educação

disciplina as atividades econômicas e preserva a cultura

do Ceará e universidades Federal e Estadual do Piauí.

dos nativos da área.

O trabalho foi financiado pelo Programa Petrobras

O Instituto Chico Mendes de Conservação da
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Biodiversidade, no município de Parnaíba, a 348

os anos de 2010 e 2011, foram realizados encontros que

quilômetros ao norte de Teresina, já está fiscalizando o

definiram, numa carta proposta, regras para preservar o

cumprimento da portaria. Os pescadores estão fazendo o

estuário e a sobrevivência das comunidades. As pesquisas

dever de casa. Até agora ninguém foi multado, segundo a

científicas eram o marco zero do protocolo.

analista Patrícia dos Passos Claro. As multas, que variam

“Daí – lembra a bióloga Francinalda Rocha, da ONG

de R$ 500 a R$ 100 mil, serão aplicadas de acordo com o

Comissão Ilha Ativa – “nasceu o Projeto Pesca Solidária”.

crime ambiental.

Ela conta que os pescadores queriam conhecer a área

Um levantamento da ONG Comissão Ilha Ativa revela

onde moram, o estoque pesqueiro e as espécies que

que cerca de duas mil famílias dos municípios de Cajueiro

vivem no estuário. Para atender a demanda, a Embrapa

da Praia, no Piauí, Barroquinha e Chaval, no Ceará,

e as universidades Federal e Estadual do Piauí entraram

dependem diretamente da atividade pesqueira no estuário

no projeto estudando a qualidade da água e os principais

dos rios Timonha e Ubatuba para o sustento. Segundo o

peixes que habitam o estuário, como a Tainha (Mugil

estudo, o consumo médio de pescado per capita/ano é de

curema), Bagre camboeiro (Sciades herzbergii), Bagre

21,5 quilos. Em Chaval, o consumo é 26,3 quilos, acima

amarelo (Aspistor luniscutis), Carapitango (Lutjanus jocu) e

da média mundial – que é de 13,3 quilos. No Brasil, o

a Pescada amarela (Cynoscion acoupa).

consumo médio não passa de 6,7 quilos per capital/ano.

Quando o time de cientistas entrou em campo, em
2014, o pesquisador Alexandre Kemenes, da Embrapa, foi

Protocolo da sobrevivência

direto monitorar a qualidade da água no estuário. Com

Para chegar ao “Acordo de Pesca”, celebrado pela

uma equipe de estudantes, ele percorreu quilômetros dos

comunidade científica da região como um dos principais

rios Timonha e Ubatuba, desde as nascentes, na Serra da

avanços na preservação da biodiversidade, pescadores e

Ibiapaba, no Ceará, checando a temperatura, oxigênio

pesquisadores percorreram um longo caminho. Durante

dissolvido, pH e condutividade elétrica, transparência e
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turbidez. “De um modo geral, as condições ambientais
desse ecossistema são boas”, garantiu Kemenes.
A alimentação, reprodução e a diversidade de espécies
foi outra etapa do estudo que envolveu os pesquisadores
da Embrapa, UFPI, UESPI e CIA. Ao todo, foram
identificadas 184 espécies. O professor Filipe Melo, da
Universidade Estadual do Piauí, identificou 89 espécies,
usando, uma vez por mês, o arrasto, que é uma rede em
forma de funil. A diversidade das espécies e o ambiente
preservado chamaram a atenção dele. “Foi enriquecedor a
experiência”, destacou.
Na outra ponta da pesquisa de identificação das
espécies esteve a bióloga Kesley Paiva, da ONG Comissão
Ilha Ativa. Em praticamente dois anos, toda semana, ela

buscou informações dos pescadores em quatro pontos
de desembarque de barcos com peixes no Piauí e Ceará.
“O trabalho foi uma aposta no futuro dos estoques
pesqueiros da região”, disse.
Principais espécies encontradas no estuário, a Tainha,
o Bagre camboeiro, o Bagre amarelo, o Carapitango e
a Pescada amarela, consumidas em larga escala no País,
foram estudadas pelos pesquisadores Alitiene Pereira, da
Embrapa, Cezar Fernandes e Edna Cunha, da Universidade
Federal do Piauí. Em um trabalho de fôlego, que resultou
no livro A Pesca no Estuário do Timonha e Ubatuba (www.
pescasolidaria.org), os cientistas mostram, em detalhes,
todo o ciclo reprodutivo das espécies, alimentação e a
diversidade dos peixes e de outros animais aquáticos.

A vida no estuário Timonha e Ubatuba
Foto: Chico Rasta

Chegar ao estuário dos rios Timonha e Ubatuba é
mais que uma aventura. É carimbar o passaporte para um
paraíso que ainda guarda uma riqueza ambiental como
poucas no Brasil. A 400 quilômetros de Teresina e a 500
quilômetros de Fortaleza, o estuário é um dos principais
berçários de peixes e crustáceos do Nordeste, habitat de
espécies marinhas em extinção , como o Mero, a Tartaruga
marinha e o Peixe-boi marinho.
Situado a 8 quilômetros da praia de Barra Grande, no
litoral do Piauí, o estuário é parte da “Rota das Emoções”,
um roteiro turístico ligando ainda os Estados do Maranhão

O peixe-boi marinho é uma das espécies ameaçadas no País

e Ceará. Ele concentra a segunda maior área de mangue
do Nordeste, com cerca de 11 mil hectares. A primeira é

no livro Peixe-boi marinho: biologia e conservação (www.

no Delta do Rio Parnaíba, com 29.701 hectares.

aquasis.org), de 2016, ainda existem cerca de 1.104

“O estuário integra a Rota do Atlântico para aves
migratórias que vêm de outros continentes em busca de
alimentos”, diz o jornalista e pesquisador Chico Rasta, que

exemplares entre o litoral do Norte e do Nordeste do
Brasil.
A bióloga Liliana de Oliveira Souza, da ONG Comissão

é um estudioso da área e participou ativamente do Projeto

Ilha Ativa, ressalta a importância dessa espécie na

Pesca Solidária, fotografando peixes, tartarugas, aves e

conservação de estuários em todo o País: “A importância

praticamente todo o trabalho dos cientistas.

do Peixe-boi marinho, em qualquer ambiente aquático,

Uma das preocupações dos pesquisadores do Projeto

é total. Os animais aquáticos dependem dele para a

Pesca Solidária é com a ameaça de extinção do Peixe-boi

sobrevivência. Na verdade, ele é um indicador de saúde

marinho (Trichechus manatus), que vem perdendo espaço

do ambiente. Tanto a urina como as fezes dele servem de

costeiro de reprodução e berçário, devido às capturas

alimentação para os outros animais e fazem o controle

acidentais. Segundo um estudo da AQUASIS, publicado

biológico do ambiente”.

