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Apresenta~ao

As r<3pidase crescentes mudan<;:asque vem ocorrendo no
contexto da agricultura brasileira exigem dos 6rgaos publicos a
atualiza<;:ao de suas propostas institucionais, visando
adequarem-se a essa nova realidade, considerando
principalmente que a moderniza<;:ao imp6e modifica<;:6es
indiscuHveis no perfil tecnico e econ6mico de todo esse
processo.

o modelo de desenvolvimento que vem sendo praticado
tem gerado uma grande concentra<;:aode terras e de renda no
meio rural, refletindo, de maneira geral, apesar do aumento da
produ<;:ao, no agravamento do desemprego (no campo e na
cidade), no aumento dos pre<;:osdos alimentos, na degrada<;:ao
do meio ambiente e na ocupa<;:ao desordenada do territ6rio
nacional.

A partir dessa reflexao, surge a necessidade de estudar-
se nao somente 0 cicio das culturas e cria<;:6es,mas tambem
toda a cadeia produtiva, transformando a agricultura em
neg6cio. E, nessa perspectiva, a Embrapa Meio-Norte
juntamente com a Gerencia de Planejamento e Desenvolvimento
Econ6mico do Estado do Maranhao - GEPLAN tem buscado de
forma sistematica 0 ajuste de um novo modelo de Pesquisa e
Desenvolvimento que reflita os anseios da sociedade
maranhense.

Esse processo se iniciou em novembro de 1998, com a
realiza<;:ao da Reuniao de Busca de Prioridades Para 0

Agroneg6cio Maranhense, e seu desdobramento, atraves de
reuni6es tematicas que objetivaram definir as prioridades de
Pesquisa & Desenvolvimento para compor 0 Plano Diretor da
Embrapa Meio-Norte, bem como subsidiar a GEPLAN e
Subgerencia de Ciencia e Tecnologia no planejamento e
reestrutura<;:ao da polftica de ciencia e tecnologia do Estado.



Este documento se constitui em uma slntese dos trabalhos
desenvolvidos pelos varios comites gestores (Recursos Naturais
- Zoneamento, Agricultura Familiar, Pecuaria, Fruticultura e
Graos) originarios das Reunioes TemMicas do Agroneg6cio
Maranhense, realizadas em Sao LUIs, ao longo dos anos de
1999 e 2000, envolvendo os mais diversos segmentos
representativos do agroneg6cio.

Espera-se, entao, que as demandas tecnol6gicas e nao
tecnol6gicas levantadas nessas reunioes contribuam para que
se realizem a<;oes que induzam 0 desenvolvimento do
agroneg6cio maranhense.

Maria Pinheiro Fernandes Correa
Chefe-Geral da Embrapa Meio-Norte
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Demandas do agroneg6cio maranhense

Marco Aurelio de Sousa Martins'
Candido de Athade Sobrinho2

Jose de Ribamar Costa Veloso2

Rosa Maria Cardoso Mota de Alcantara2

o presente documento compreende uma analise suscinta
dos entraves selecionados nas reunioes tematicas de recursos
Naturais - Zoneamento, Agricultura Familiar, Pecuaria, Fruticultura
e Graos, e um conjunto de a90es estrategicas que, levadas a
pratica, poderao encaminhar solu90es para 0 desenvolvimento
do agroneg6cio maranhense.

Os subsldios apresentados para melhorar 0 planejamento
das atividades de pesquisa e desenvolvimento sac frutos do in-
teresse participativo, tendo por base uma visao de futuro,
orientada a partir de uma busca de prioridade, formulando a90es
estrategicas e definindo responsabilidades institucionais.

Dentre as demandas nao tecnol6gicas destacam-se a falta
'de organiza9ao dos produtores; a capacita9ao insuficiente,
inadequada e fragil gestao, gerenciamento e tecnologia dos
tecnicos e dos produtores; credito rural de diflcil acesso; e falta
de modele para assistencia tecnica, de modo a permitir melhor
transferencia de tecnologia.

'Supervisor de Pesquisa e Experimento - Subgerencia de Ciencia e Tecnologial
GEPLAN. Av. Jeronimo de Albuquerque sin. Calhau. CEP.: 65051-220,
Sao Lufs/MA

2pesquisador da Embrapa Meio-Norte, Caixa Postal 01, CEP 64.006-220,
Teresina, PI.



Por outro lado, para demandas tecnol6gicas, saD marcantes
a ausencia de polfticas publicas voltadas para a agricultura
familiar; a competitividade reduzida dos produtos da agricultura
familiar no mercado; problemas de melhoramento genetico,
sanidade, sistemas de produ<;ao e conserva<;ao de solos.

Vale esclarecer que, nesta etapa, foram incorporadas todas
as contribui<;oes oriundas das reunioes tematicas, seguindo uma
ordem de prioridade definida nos seminarios e fielmente
catalogadas pelo comite intertematico, para melhor ordena<;ao
das a<;oesestrategicas.

Assim foram elencadas, como estrategias iniciais e nao
tecnol6gicas, a<;oes que permitam: desenvolver 0 processo de
organiza<;ao/associativismo entre os produtores; agregar aos
programas existentes, diretrizes para a elabora<;aode pianos que
contemplem infra-estrutura social, produtiva e de saneamento
basico; capacita<;ao tecnol6gica e gerencial para agricultores
familiares, utilizando metodologias adequadas a sua forma<;ao
profissional; promover estudos de mercado para produtos
agropecuarios; adequar e oportunizar as linhas de credito rural;
e, implementar alternativas de regulariza<;ao fundiaria dos
municfpios.

Implantadas as a<;oes estrategicas nao tecnol6gicas, as
a<;oesde pesquisa e desenvolvimento facilitarao a resolu<;aodos
entraves tecnol6gicos.

Por tudo isso, diz-se que 0 presente documento alem de
manter 0 processo de planejamento participativo, privilegia uma
estreita articula<;ao institucional, objetivando consolidar e integrar
as a<;oes destinadas ao desenvolvimento do agroneg6cio
maranhense.



• Consolidar os produtos das Reuni6es TemMicas de Recursos
Naturais - Zoneamento, Agricultura Familiar, Pecuaria,
Fruticultura e Graos, com vista a reorientar a formula<;:aode
polfticas publicas voltadas para 0 agroneg6cio maranhense;

• Oferecer subsfdios a institui<;:6esde ciencia e tecnologia para
planejamento de suas atividades de Pesquisa e
Desenvolvimento.

Os trabalhos foram conduzidos obedecendo a uma
metodologia desenvolvida pela Universidade de Campinas -
UNICAMP, a qual possibilita a intera<;:aodinamica e participativa
de diferentes correntes de pensamentos e interesses na busca
exclusiva de levantar pontos de convergencia, alinhados por uma
"visao de futuro positiva", comum a todos os participantes, nao
se permitindo 0 surgimento e a discussao de quest6es polemicas.

Com base nessa metodologia, realizou-se a Reuniao de
Busca de Prioridades para 0 Agroneg6cio Maranhense, cuja
dinamica se deu em seis etapas distintas: forma<;:aodo espfrito
de grupo, constru<;:aoda teia de tendencias; defini<;:aode uma
visao de futuro positiva; defini<;:ao das a<;:6es a serem
implementadas; defini<;:ao dos compromissos assumidos e a
cria<;:aodo comite p6s-conferencia.

Ao final da reuniao de busca de prioridades, definiram-se
temas, os quais foram explorados de forma verticalizada atraves
das Reunifies Tematicas de Recursos Naturais-Zoneamento,
Agricultura Familiar, Pecuaria, Fruticultura e Graos. A estrutura
metodol6gica dessas reuni6es foi semelhante a de busca de
prioridades, sendo dividida em duas etapas. A primeira, formada
de palestras sobre temas estrategicos, visando promover 0



nivelamento conceitual entre todos os participantes. Na segunda
etapa, formaram-se grupos heterogeneos de trabalho para
prospecc;ao de demandas, estabelecimento de ac;oes
estrategicas, definic;ao de responsabilidades institucionais em
possfveis parcerias e criac;ao dos comites gestores das reunioes
temMicas. Ap6s cad a reuniao temcHica, todas as
informac;oes foram sistematizadas em Pianos de Ac;oes
Estrategicas pelos respectivos comites gestores. Em uma etapa
posterior, criou-se 0 Comite Intertematico, com 0 objetivo de
acompanhar a implementac;ao das ac;oes propostas.

o produto consolidado das reunioes temMicas esta reunido
na forma de um Plano de Ac;oes Estrategicas para 0 Agroneg6cio
Maranhense e contempla os entraves tecnol6gicos e nao
tecnol6gicos, bem como as diretrizes e ac;oes referentes a cada
entrave. Tambem estao indicados os responsaveis pelas ac;oes
e alinhavadas as parcerias estrategicas necessarias a
implementac;ao das referidas ac;oes.



4.1. Demandas nao tecnol6gica de desenvolvimento regional

Tema/area Entraves A~oes estrategicas Institui~oes
responsaveis

- A comunidade a ser - Criar os projetos e legitima-Ios ao nfvel das Gerencias regionais,
Organiza<;:ao beneficiada nao e comunidades rurais; Nepe, Comite de
da conhecedora dos - Levantar as prioridades das obras de infra-

fiscaliza<;:ao dasestrutura em nfvel das gerencias regionais e
Infra- programas

fazer a integra<;:ao dessas demandas nos comunidades,
estrutura existentes; programas existentes devidamente Conselho de

- Recursos financeiros estruturados; fiscaliza<;:ao e
limitados; - Cobrar as gerencias regionais a legitima<;:ao e acompanhamento do

- Infra-estrutura fiscaliza<;:ao da execu<;:ao dos programas, Fumac, comunidades,
produtiva e social com a participa<;:ao da comunidade;

entidades
basic a deficiente; - Estimular e refor<;:ar a cria<;:aoe a<;:aodos

representativas dosFumac;
- As demand as de - Implantar fabrica-escola de processamento agricultores, Incra,

infra-estrutura nao de polpa de frutas; agentes financiadores
sac levantadas pela - Implantar agroindustrias; (Banco Mundial,
comunidade a ser - Instalar frigorfficos, abatedouros e Governo Estadual e
beneficiada; laborat6rios tecnicos e de referencia para

Governo Federal),diagn6stico de enfermidades em regi6es
- Falta de organiza<;:ao estrategicas de gerencias regionais; Geplan e Cinpra,

dos produtores. - Criar uma Unidade de Pesquisa Agropecuaria Iterma, iniciativa
no Estado; privada, Uema e

- Instalar infra-estrutura trsica, de Delegacia Federal da
equipamento e de pessoal que viabilize 0

Agricultura, Gerenciazoneamento ecol6gico-economico do
Estado; de Desenvolvimento

- Divulgar junto com as comunidades, Social (Gds), Cemar,
sindicatos, cooperativas, associa<;:6es e Ocema e governos
prefeituras as diretrizes de desenvolvimento municipais



Tema/area Entraves A~oes estrategicas Institui~oes
responsaveis

e financiamento dos programas;
- Agregar aos programas existentes diretrizes

para a elabora<;:ao de pianos que
contemplem infra-estrutura social, produtiva
e de saneamento basico;

- Desenvolver a<;:oesque fomentem a
organiza<;:ao / associativismo entre os
produtores.

- Baixo nfvel
- Promover educa<;:aobasica para adultos e

educacional;
crian<;:as;

Geplan, Gds, Ongs,- Capacitar tecnicos para 0 desenvolvimento
- Capacita~ao de estudos tematicos necessarios para realizar Sebrae, Senar,

Educa~ao/ insuficiente, o zoneamento ecol6gico-economico do Fetaema

capacita~ao inadequada e fragil Estado; cooperativas de
em gestao, - Capacitar tecnicos e produtores em trabalho,
gerenciamento e forma<;:ao e manejo de viveiros de mudas e Embrapa, Uema,
tecnologia dos bancos de sementes; Ufma e institui~6es
tecnicos e dos - Promover a capacita<;:ao tecnol6gica e financeiras
produtores;

gerencial para os agricultores familiares,
utilizando metodologias adequadas a sua

- Baixa forma<;:ao profissional;
disponibilidade de - Disponibilizar, pelo Governo do Estado,
recursos parte dos recursos do Fundo de Amparo ao
financeiros para Trabalhador para capacita<;:ao;
capacita~ao. - Realizar capacita<;:ao tecnol6gica, levando em

conta metodologias e processos pedag6gicos
adequados a agricultura familiar;



- Acesso limitado as
informa90es de
mercado;

- Pouca visao
mercadol6gica;

- Falta de qualidade e
padroniza9ao dos
produtos;

- Competitividade
reduzida dos
produtos no
mercado.

- Elaborar 0 plano de capacita9ao ao nfvel de
Estado, com a participa9ao das gerencias
regionais, pela execu9ao destas demandas;

- Integrar um plano de capacita9ao aos
projetos de financiamento de investimentos
e custeios agrfcolas, condicionando a
libera9ao dos recursos a implanta9ao do
plano;

- Identificar demandas legftimas para a
capacita9ao do produtor rural.

- Implementar a90es alternativas para
comercializa9ao em nfvel municipal;

- Os governos Estadual e Municipal devem
priorizar 0 fornecimento da merenda
escolar pelos produtores da regiao;

- 0 Estado deve priorizar, no centro de
comercializa9ao, a oferta dos produtos
agropecuarios estaduais;

- Apoiar os agricultores em programas de
melhoria de qualidade dos produtos
agropecuarios a fim de que possam
agregar valores a sua Produ9aO e
tornarem-se competitivos nos mercados
interno e externo;

Instituh;oes
responsaveis

municipais, Governo
Estadual, Governo
Federal e empresas
privadas



TemaJarea Entraves A-;oesestratt~gicas Institui-;oes
responsaveis

- Criar um selo de qualidade para os produtos
agropecuarios da agricultura familiar;

- Montar estrategias de "marketing" dos
produtos agropecuarios junto aos
mercados interno e externo;

- Promover estudos de mercado para os
produtos agropecuarios.

- Criar programas de credito rural Iterma, Incra, Geplan
Credito rurallimitado, adequados as especificidades das e instituiyoesCredito regioes do Estado: Programas dos cam-inadequado e de diffcil

pos naturais; Programa de extrativismo financeiras
acesso. vegetal (babayu, bacuri, ayaf, buriti,

cupuayu, jaborandi, favad 'anta, etc.);
Programa da pesca artesanal; Programa
da Agricultura Familiar; Programa da
Pecuaria; Programa da Fruticultura;

- Elaborar e estruturar um plano de ayao
estrategico de apoio a agricultura
familiar, englobando as areas tematicas
definidas no seminario;

- Adequar e oportunizar as linhas de
credito rural ao agricultor familiar;

- Incentivar a formayao dos fundos de
aval com parceria do Estado, Prefeitura,
bancos e Sebrae.



Politicas
publicas

- Pesquisa e - Criar linhas de pesquisa mercadol6gica dos
tecnologias produtos agropecuarios e extrativistas da
existentes nao agricultura familiar;
direcionadas a - Promover estudos dos recursos naturais;
agricultura familiar; - Formular um projeto de pesquisa e

- Falta de desenvolvimento dirigido a agricultura
continuidade dos familiar, considerando as peculiaridades
programas e das socioecon6micas, ambientais e culturais
politicas publicas do agricultor familiar;
voltados para a - Reestruturar as atividades de extensao e
agricultura familiar; pesquisa existentes no Estado, dando

- Corporativismo das condi<;:oesffsicas e financeiras para que
institui<;:oes; a pesquisa seja continua e aplicavel ao

- Nao-valoriza<;:ao do nivel da agricultura familiar, da
profissional da fruticultura, da pecuaria e do
assistencia tecnica; zoneamento;

- Institui<;:oes e - Criar linha de financiamento para a
organiza<;:oes com pesquisa direcionada a agricultura
a<;:oesna familiar e fortalecer as existentes;
agricultura familiar, - Promover 0 intercambio entre as
extremamente entidades de pesquisa;
fragilizadas; - Estudar detalhadamente a cadeia

- Manejo inadequado produtiva dos produtos agropecuarios,
e esgotamento dos identificando os problemas e apontando
recursos naturais; alternativas para reversao do quadro atual;

Institui«;oes
respons3veis

municipais, Governo
Estadual, Governo
Federal, ONGs,
Fetaema e empresas
privadas



TemaJarea Entraves A~oesestratt~gicas Institui~oes
responsaveis

- Desestruturac;:ao, - Buscar parcerias em todos os nfveis com
inadequac;:ao e empresas privadas e publicas, Ongs,

insuficiElncia dos organizac;:oes de produtores,

servic;:os de universidade, etc.;

assistencia tecnica; - Adotar uma polftica de incentivo ao

- Falta de
ingresso de novas empresas a atividade

compromisso do
pecuaria;

- Adotar polftica salarial voltada para
Poder Publico em tecnicos de todos os nfveis,
realizar 0 ZEE; notadamente aqueles relacionados ao

- Carga tributaria agroneg6cio;
elevada sobre os - Criar um fundo de pesquisa, com
produtos recursos oriundos de fornecedores de
agropecuarios; bens e servic;:os, beneficiarios de credito

- Reforma agraria de instituic;:oes financeiras;
incipiente. - Criar e estruturar um 6rgao de defesa e

inspec;:ao sanitaria animal;
- Criar barreiras zoofitossanitarias;
- Dotar as gerencias regionais de um

quadro funcional compatfvel com as
demandas do agroneg6cio;

- Aderir ao Programa Nacional do Novilho
Precoce;

- Realizar o ZEE do Estado;
- Fortalecer a estrutura ffsica e docente do

Centro de Ciencias Agrarias da Uema;



Temahirea Entraves Af;oes estratt~gicas Instituif;oes
responsavt is

- Definir um plano diretor para a fruticultura
maranhense;

- Contratar consultoria especializada para
apoiar projetos de zoneamento;

- Definir uma coordenavao que agregue
as entidades envolvidas no
zoneamento;

- Estabelecer uma polftica de difusao
eficiente dos conhecimentos gerados
pelos projetos do ZEE;

- Ocorrer decisao polftica do Estado em
executar 0 ZEE;

- Restaurar administrativamente e
determinar as avoes do Iterma em um
plano diretor;

- Intensificar a regularizavao fundiaria e
agilizar os processos de vistoria,
desapropriavao e arrecadavao de terras;

- Implementar avoes alternativas de
regularizavao fundiaria em nfvel dos
municfpios;

- Acelerar process os jurfdicos de reforma
agraria;

- Isentar do IPTU areas produtoras em
terrenos urbanos;

- Revisar a legislavao tributaria.



Assistencia
tecnica

Difusao e
transferencia
de tecnologia

- Falta de modelo
para a assistencia
tecnica do Estado;

- Meios de transportes
insuficientes;

- Falta de capacita<;:ao
tecnica;

- Dificuldade de
acesso permanente.

- Falta de um modelo
adequado pI difusao
de tecnologia;

- Falta de unidade de
valida<;:aotecnol6gica.

. _ - Falta de um
Regularlza<;:ao sistema coordenado
fundiaria e integrado de

treinamento adequado
em metoda e
conteudo as
peculiaridades do
agricultor familiar.

- Estruturar e disponibilizar a assistencia
tecnica oficial provendo de tecnicos e
meio de transporte adequados;

- Implantar um programa de capacita<;:ao
tecnica permanente.

- Estruturar um 6rgao para difusao,
transferencia e valida<;:ao de tecnologias.

- Gerar um sistema centralizado de
difusao de tecnologia - metas, tempo,
resultados - com a cria<;:ao de nucleos
capacitadores.

Institui-;oes
respons3veis

Embrapa,
universidades
gerencias regionais,
prefeituras, Sudene,
Ongs

Geplan, Embrapa,
gerencias regionais
e prefeituras

Uema, Embrapa e
iniciativa privada



Temalarea Entraves A~oesestratt~gicas Institui~oes
respons3veis

Processamentc
- Insuficiencia e inadequac;:ao - Gerar produtos com boa qualidade; Governo do Estado,

de equipamentos de - Disponibilizar maquinarios para 0 prefeituras e
beneficiamento de graos no pequeno produtor. iniciativa privada
ambito das unidades
produtivas e das
comunidades;

- Falta de qualidade do
produto final.

- Falta de um sistema - Gerar um sistema centralizado de Embrapa, Uema e

Capacitac;:ao
coordenado e integrado de difusao de tecnologias - metas, iniciativa privada
treinamento adequado em tempo, resultados - com a
metoda e conteudo as criac;:ao de nucleos capacitadores.
peculiaridades do
agricultor familiar.

- Desorganizac;:ao da c1asse - Estimular 0 associativismo; Geplan,
Exportac;:ao produtora; - Socializar as informac;:oes do gerencias regionais,

- Falta de informac;:ao do mercado agricola; Ocema e
mercado agricola; - Reativar 0 servic;:o de classificac;:ao sindicatos rurais

- Falta de padronizac;:ao dos vegetal.
produtos.



Temahirea Entraves A.;oes estrategicas Institui.;oes
responsaveis

Transportes - Estradas vicinais - Construir estradas vicinais e
Sind. Trab. Rurais,inexistentes ou recuperar as existentes;

malconservadas; - Realizar gestoes junto a c1asse
prefeituras municipais

- Malha viaria estadual e polftica para disponibilizar
e sociedade em geral

federal malconservada; recursos;
- Alto custo do transporte - Construir estradas vicinais e

rodoviario. recuperar as existentes.

- Falta de controle dos cus- - Realizar capacitaQao tecnica Geplan, Gds, Senar,

Gestao do tos de produQao; e gerencial dos atores gerencias regionais,
neg6cio - Falta de informaQao do envolvidos no agroneg6cio Conab, Pronaf,

mercado agricola; maranhense; Ocema, instituiQoes
- Falta de capacidade - Acompanhar e fiscalizar as bancarias,

gerencial; aQoes dos gestores das Incra, Uema e Ufma
- Ma gestao nas associaQoes entidades associativistas.

e cooperativas;
- Falta de consciencia

associativista.

- Insuficiencia e inadequaQao - Oportunizar e adequar 0 credito rural
InstituiQoes bancarias,do credito rural; ao pequeno produtor;

Credito - DesinformaQao por parte - Divulgar eficientemente 0 credito Geplan, prefeituras e

dos agricultores; rural; sindicatos rurais

- Exigencia de garantias reais - Desburocratizar 0 credito rural,
para pequenos produtores. principal mente para investimento.



TemaJarea Entraves A~oesestrah~gica Institui~oes
responsaveis

"Design" de
- Pouco conhecimento sobre - Interagir com produtores para Geplan, gerencias

os sistemas de produc;:aodo
agroecossis- agricultor familiar.

melhorar os sistemas de produc;:ao regionais e prefeituras
temas em uso.

- Diferenciac;:aoda tributac;:ao - Efetivar uma sistematizac;:ao racional Gerencia da Receita
Tributac;:ao para os produtos gricolas; e justa para a produc;:ao agricola. Federal

- Tributac;:ao elevada.

"Design" de - Falta de estudo de - Desenvolver estudos ambientais Gerencia Adjunta de
ecossistemas impacto de meio ambiente; considerando os impactos Meio Ambiente,

Alto valor de licenciarnento arnbientais; Uema, Ufma e
para operacionalizar - Definir areas para protec;:ao Embrapaminirnizando os impactos
projetos. ambientais;

- Definir as unidades de protec;:ao;
- Efetuar zoneamento arnbiental para

a unidade de produc;:ao;
- Facilitar 0 licenciamento para

pequenas atividades.

Pesquisa - Falta de incentivos dos - Formar parcerias interinstitucionais Governo do Estado,
6rgaos governarnentais; incluindo agentes financeiros e entidades financeiras

- Infra-estrutura insuficiente iniciativa privada para estruturar e e Embrapa
para atender as dernandas. equipar as instituic;:6es de

pesquisa;
- Fomentar uma polftica de incentive

a Ciencia e Tecnologia.



Temahirea Entreves A~oesestrah~gica Institui~oes
respons3veis

Legisla<;:ao - Falta de fiscaliza<;:ao e - Estruturar os 6rgaos responsaveis Governo Federal
aplica<;:ao das leis pela fiscaliza<;:ao de recursos
existentes; naturais e meio ambiente;

- Pouca divulga<;:ao das leis; - Definir uma polftica para atividades
- Falta de uma polftica agroindustriais.

agroindustrial.
-

Operaciona- - Inexistencia de um - Regulamentar um sistema de
liza<;:ao de mecanisme de juros crE§dito com juros subsidiados
agentes diferenciados para a compatfveis com os riscos da
financeiros atividade agrfcola; atividade da produ<;:ao agrfcola;

- Atrasos na libera<;:ao de - Adotar rigor na libera<;:ao do
crt 'iito. crE§dito em tempo habil.

Promo<;:ao e - Insuficiencia e - Aperfei<;:oar / ampliar e adequar os
"Marketing" inadequa<;:ao de mecanismos de promo<;:ao e

mecanismos de promo<;:ao "marketing" dos produtos
e "marketing" dos agrfcolas.
produtos agrfcolas.

Comerciali- - Deficiencias de - Ampliar orienta<;:ao de informa<;:ao Iniciativa privada
za<;:ao informa<;:6es de mercado; de mercado;

- Desconhecimento de - Identificar nichos de mercado.

nichos de mercado.



Tema/area Entraves A~oesestratt~gicas Institui~oes
responsaveis

Infra- - Falta e inadequa<;:ao de - Ampliar e adequar sistemas de Iniciativa privada e

estrutura armazenamento; armazenamento; Governo do Estado
- Elevado custo de - Desenvolver estudos que permitam

transporte; ampliar as alternativas atuais de
- Estrutura viaria deficiente transporte para reduzir custos;

e/ou inexistente; - Manter as estradas e abrir novas;
- Ma distribui<;:ao de energia - Aperfei<;:oar 0 sistema de

elE~tricano Estado; distribui<;:ao;
- Insuficiencia e - Desenvolver transporte fluvial,

inadequa<;:ao logfstica de cabotagem e ferrovia;
transporte; - Ampliar parque industrial para

- Deficiencia do parque maior capacidade de transforma<;:ao
industrial. da produ<;:ao primaria;

- Aperfei<;:oar0 sistema de distribui<;:ao.

Armazena- - Falta de uma rede de - Definir uma polftica de Governo do Estado,
menta armazenagem no Estado; armazenagem para 0 Estado. Governo Federal,

- Falta de incentive para agentes
armazenagem particular financeiros e

prefeituras

Cadeia - Falta de estudo das - Desenvolver estudo das cadeias Embrapa, Governo do

produtiva cadeias produtivas de produtivas dos graos. Estado e iniciativa
arroz, milho, feijao e soja; privada

- Desarticula<;:ao dos elo's
das cadeias de graos.



Temahirea Entraves A~oesestrab~gicas Institui~oes
responsaveis

Zoneamento - Falta de - Realizar 0 macrozoneamento na escala de Geplan, Embrapa e
zoneamento. 1:1.000.000; Uema

- Realizar 0 zoneamento agroecol6gico e
s6cio-economico do Estado.

Tema/area Entraves A~oesestrab~gicas Institui~oes
responsaveis

Polftica - Ausencia de polfticas - Forrnular um projeto de pesquisa e Governo do Estado,
publica publicas voltadas desenvolvimento dirigido a agricultura Embrapa e Uema

para a agricultura familiar, considerando as peculiaridades
familiar. socioeconomicas, ambientais e culturais

do agricultor familiar.

Mercado - Competitividade - Estudar detalhadamente a cadeia produtiva Geplan, Embrapa e
reduzida dos dos produtos agropecuarios, identificando Uema
produtos da os problemas e apontando alternativas
agricultura familiar para a reversao do quadro atual.
no mercado.

Recursos - Manejo inadequado e - Realizar 0 zoneamento ecol6gico- Embrapa, Ufma e
naturais esgotamento dos economico do Estado; Uema

recursos naturais. - Irnplantar sistemas de produ<;:ao
sustentaveis.



Tema/area Entraves A~oesestratt~gicas Institui~oes
responsaveis

Sanidade - Ocorrencia de - Realizar levantamento de ocorrencia de Geplan, Uema,
enfermidades enfermidades nas diversas regi6es do Embrapa, prefeituras,
(aftosa, brucelose, Estado; gerencias regionais e
verminose) ; - Realizar levantamento dos indices de associa<;:ao dos

- Alto indice de endo e ectoparasitos em caprinos e criadores
mortalidade; ovinos nas diferentes regi6es do Estado;

- Indices zootecnicos - Elaborar e adotar calendario
baixos. . , .

- Uso inadequado da - Efetuar estudos sobre as principais Geplan, Uema,
Nutri<;:ao mineraliza<;:ao; deficiencias minerais, misturas multiplas Embrapa, prefeituras

- Ausencia de de sal proteico e energetico e reserva municipais e
reservas alimentares alimentar adequada; associa<;:ao dos
nos periodos de - Realizar pesquisa de formula<;:ao de sal criadores
estiagem. mineral compativel para cad a regiao.

Reprodu<;:ao Baixos indices de - Adotar esta<;:aode monta, exame

fertilidade. endrol6gico e insemina<;:ao artificial.

Melhoramento - Inexistencia de - Efetuar cruzamento industrial para leite Geplan, Embrapa,
genetico cruzamento industrial; e carne, compara<;:ao cruzamento Uema, prefeituras

- Falta de pri3ticas com industrial x ra<;:aspuras; municipais, gerencias
insemina<;:ao artificial; - Introduzir reprodutores melhorados e regionais e

- Reprodutores e validar cruzamento industrial; associa<;:ao dos
matrizes de baixo - Realizar pesquisa sobre cruzamento criadores
poder zootecnico. industrial e criar centra is de insemina<;:ao

artificial, feirao de reprodutores e
matrizes com alto padrao genetico.



Temahirea Entraves A4;oesestratt~gicas Institui4;oes
respons3veis

Pastagem - Ausencia de pesquisa - Realizar pesquisas em sistema econ6mico
para uso de novas para recupera9ao de pastagens, Associa9ao dos
variedades de forrageiras adaptadas as diversas regi6es criadores, Uema,
forrageiras; do Estado; Embrapa e prefeituras

- Pastagens degradadas; - Realizar manejo de forrageiras nas municipais
- Baixo desempenho de epocas de escassez de alimento;

animais a pasta; - Realizar pesquisas em novas
- Manejo inadequado do variedades de forrageiras, controle de

rebanho. pragas (cigarrinha, formiga), produ9ao
a pasta: variedades, aduba9ao, manejo
e rota9ao.

Sistema de - Inadequa9ao do - Implantar tecnologias necessarias a Geplan, associa9ao
produ9ao sistema de produ9ao. produ9ao do mix de produtos de dos criadores,

acordo com 0 zoneamento e estudo de prefeituras
mercado; municipais, Embrapa,

- Desenvolver sistemas de produ9ao universidades,
para bovinos, caprinos e ovinos, Geplan e Delegacia
levando em considera9ao as ra9as mais Federal da
adaptadas a cad a regiao; Agricultura

- Produzir leite/carne a partir do zebu.



Tema/area Entraves A~oes estrategicas Institui.;oes
responsaveis

Propagac;:ao - Inexistencia de jardins - Criar viveiros e jardins clonais Geplan, Uema,
clonais, produc;:aode mudas regionais com acessos regionais e Embrapa e
por sementes; cultivares melhoradas; Paineiras

- Desenvolvimento e - Produzir e distribuir mudas das
melhoria na propagac;:ao; especies / variedades exigidas pelo
formac;:ao de materiais mercado;
basicos de boa qualidade - Desenvolver e avaliar metod os de
e em quantidade de todas propagac;:ao.
as culturas;

- Falta de pesquisa de
propagac;:ao de bacuri,
cupuac;:u; falta de
materiais basicos (manga,
coco, abacaxi, banana,
caju, acerola, maracuja e
mamao);

- Formac;:ao de mudas e
sementes.

- Mudas contaminadas e
- Produzir mudas livres de doenc;:as, Geplan, Uema eBiotecnologia com tecnicas de micropropagac;:ao;

micropropagac;:ao de Embrapa
- Usar biotecnologia em

banana e abacaxi.
micropropagac;:ao de fruteiras.



Tema/area Entraves A~oesestratt~gicas Institui~oes
responsaveis

Fitossani- - Mosca da fruta, Mosca - Realizar estudos para viabilizac;:ao Embrapa, Uema,
dade branca, Fusariose, do manejo integrado de pragas e Ufma, Fazenda da

Sigatoka, Nemat6ides, doenc;:as das fruteiras Esperanc;:a, Geplan e
Antracnose; selecionadas; gerencias regionais

- Falta de manejo adequado - Desenvolver pesquisas e
de pragas e doenc;:as das introduzir materia is resistentes a
culturas selecionadas; sigatoka, nemat6ides e fusariose

- Tratamento preventivo da (abacaxi, banana e maracuja);
vassoura de bruxa - Efetuar levantamento de doenc;:as
(cupuac;:u); e pragas existentes em fruteiras

- Falta de pesquisa no nativas.
controle das principais
pragas e doenc;:as das
culturas selecionadas.

Manejo das - Falta de pesquisa em - Explorar agroecossistemas Geplan, Uema,
culturas consorciac;:ao; populac;:ao utilizando fruteiras em cons6rcio Embrapa,

de plantas consorciadas; com culturas de subsistencia; universidades
sistemas agroflorestais e - Introduzir e conhecer/unidades estrangeiras,
definic;:ao de manejo para de validac;:ao. gerencias regionais e
todas as 'culturas. ileA



TemaJarea Entraves A~oesestrategicas Institui~oes
responsaveis

Melhora- - Falta de materia is com - Introduzir e avaliar especies/ Embrapa, Uema, Ufma
mento qualidade genetica; falta de variedades das fruteiras e Geplan

estudos geneticos; baixa selecionadas;
qualidade do material - !ntroduzir variedades das fruteiras
genetico; selecionadas resistentes a pragas

- Falta de resistencia a pragas e doenQas;
e doenQas; ausencia de - Realizar coleta, multiplicaQao,
variedades das fruteiras caracterizaQao das culturas
priorizadas no programa; nativas e comparaQao entre elas.

- Falta de adaptaQao de
variedades (abacaxi, acerola,
banana, manga e maracuja);

- IdentificaQao e classificaQao
de variedades e especies
(acerola, bacuri, manga).

- DefiniQao do custo da - Realizar estudo de mercado e Gerencias regionais,
Socioeco- produQao; tendencias; Geplan, Embrapa,
n6mico - Estudo de mercado de todas - Realizar estudo das cadeias Uema e Ufma

as frutas; produtivas das fruteiras
- Falta de estudo das cadeias selecionadas;

produtivas das culturas - Realizar estudos para reduQao
priorizadas;

dos custos de produQao das- Tendencias de mercados;
- RegularizaQao de oferta e fruteiras priorizadas.

demanda.



Temahirea Entraves Ac;oes estrategicas Instituic;oes
responsaveis

Processa- - Tecnologia de alimentos; falta - Realizar estudo do aproveitamento Embrapa, Ufma, Uema
mento de padronizac;:ao, c1assificac;:ao integral das fruteiras nativas e e iniciativa privada

e acondicionamento; adequac;:aodas tecnologias
- Definic;:ao para aproveita- existentes;

mento (acerola, caju, bacuri, - Instalar fabricas de
cupuac;:u); processamento de pol pas, doces

- Beneficiamento de coco e dessecados;
(agua), acerola (po), banana, - Realizar pesquisa sobre
manga, caju, abacaxi e bacuri. tecnologia de alimentos das

fruteiras selecionadas.

Nutric;:ao e - Curva de absorc;:ao de - Definir nfveis de adubac;:ao para Embrapa, Uema, Ufma
adubac;:ao nutrientes e definic;:ao de nfveis todas as fruteiras priorizadas; e gerelncias regionais

para todas as culturas. - Realizar pesquisa sobre curvas de
absorc;:ao de nutrientes das
fruteiras priorizadas.

Manejo de - Baixa utilizac;:ao da irrigac;:ao; - Validar prMicas de manejo de Gerencia Adjunta de
agua - PrMicas de manejo de agua de agua para as culturas priorizadas; Meio Ambiente, Ufma,

todas as culturas; - Realizar estudos para definic;:ao Iapar, Geplan,
- Fertirrigac;:ao (coco, abacaxi, do uso consultivo de agua nas Embrapa e Uema

banana, acerola, maracuja, condic;:6es locais para as culturas
manga e mamao). selecionadas;

- Determinar as necessidades
hfdricas das culturas selecionadas
para condic;:6es do Maranhao;

- Implantar unidades de validac;:ao
de irrigac;:ao/fertirrigac;:ao.



Tema/area Entraves A~oesestrategicas Institui~oes
responsaveis

Climatologia - Falta de informa<;:ao. - Implantar esta<;:oesde meteorologia Geplan, Embrapa,
no Estado do Maranhao; Uema, Nemrh,

- Efetuar levantamento do balan<;:o Sudene e Abas-MA
das principais areas produtoras de
frutas do Estado.

Recursos - Falta de estudos das - Realizar pesquisa das microbacias
Geplan, Embrapa,

naturais microbacias hidrol6gicas; hfdricas para irriga<;:ao;
Uema Abas-MA

- Desconhecimento do - Realizar pesquisa sobre a e

potencial das aguas utiliza<;:ao de aguas subterraneas
subterraneas. para irriga<;:ao.

Solos - Defini<;:aode prMicas de - Efetuar manejo do solo / prMicas Embrapa, Uema,
solo e fertilidade e nao-uso conservacionistas. Ongs,
de praticas universidades
conservacionistas. estrangeiras e Tijupa

Fisiologia - Germina<;:ao do cupua<;:u e - Realizar estudos da fisiologia da Embrapa, Uema,
bacuri; germina<;:ao do bacuri e cupua<;:u; Geplan e iniciativa

- Indu<;:ao floral da manga e - Validar tecnologia de indu<;:ao privada
abacaxi; floral em manga.

- Desconhecimento da
fisiologia das principais
culturas selecionadas;

- Problemas de poliniza<;:ao
e florescimento.



Tema/area Entraves tecnol6gico A-;oes estrategicas Institui-;oes
responsaveis

P6s-colheita - Tempo de prateleira; - Realizar estudo da fisiologia p6s- Geplan, Embrapa e
- Fitossanidade (acerola, colheita das frutas com enfase no Uema

caju, abacaxi, mamao e perfodo de conservayao p6s-
manga); colheita.

- Perdas elevadas de p6s-
colheita.

Tema/area Entraves A-;oes estrategicas Institui-;oes
responsaveis

Semente - Falta de produyao local; - Instalar unidades produtoras de Embrapa, Geplan,
- Insuficiencia de sementes em nfvel de produtor; gerencias regionais,

armazenamento - Estimular a produyao de sementes prefeituras e
adequado as sementes. basicas; Geinfra

- Instalar armazens nas sedes regionais
e grandes municfpios.

Conservayao - Ausencia de rotayao de - Gerar, adaptar e transferir tecnologias Embrapa, Uema,
do solo cultura; voltadas para 0 manejo de culturas de gerencias regionais,

- Ocorrencia de solos e prMicas conservacionistas. prefeituras e
queimadas; sindicatos dos

- Sistema de produyao trabalhadores rurais
com manejo inadequado;

- Ocorrencia de erosao.



Tema/A.rea Entraves A~oesestrategicas Institui~oes
respons3veis

Irriga<;:ao - Salinizacyaodo solo; - Recuperar os solos salinizados; Uema,Ufma, Embrapa,
- Erosao laminar; - Controlar a lamina d'agua; gerencias regionais e
- Utilizacyaode sistemas - Utilizar 0 metodo/sistema iniciativa privada

inadequados de irrigacyao; adequado inerente a cada cultura;
- Utilizacyaonao racional de - Controlar a qualidade da agua

aguas. utilizada;
- Utilizar racionalmente a agua.

Melhoramento - Uso de cultivares com - Utilizar arquitetura adequada para Uema, Embrapa e
genetico arquitetura inadequada a colheita mecanica; iniciativa privada
vegetal para a colheita mecanica; - Utilizar cultivares para 0 cultivo

- Cor e tamanho dos graos; sucessivo no mesmo cicio de
- Inexistencia de cultivares chuvas, de alta produtividade,

para cultivo sucessivo no resistentes a doen<;:as e pragas e
mesmo cicio de chuva; tolerantes ao estresse hfdrico;

- Material inadequado para - Introduzir ensaios nacionais.
industrializa<;:ao;

- Insuficiencia de cultivares
de alta produtividade,
resistentes a pragas e
doen<;:as e tolerantes a
"deficit" hfdrico.



Temahirea Entraves A~oesestrategicas Institui~oes
respons3veis

Manejo da - Uso intensivo de mecaniza9ao - Realizar manejo adequado do solo Uema, Embrapa e
cultura provocando a compacta9ao utilizando plantio direto e rota9ao iniciativa privada

do solo; de culturas;
- Falta de sistema de produ9ao - Utilizar mfnima/racionalmente a

adequado para cada regiao; mecaniza9ao;
- Utiliza9ao excessiva de - Efetuar controle integrado de

defensivos agrfcolas. pragas e doen9as.

Nutri9ao e - Acidez e baixa fertilidade do - Realizar pesquisa de tecnologias Embrapa, Uema e
aduba9ao solo; para suprir a necessidade de iniciativa privada

- Falta de estudos de nutri9ao corre9ao e aduba9ao dos solos
e aduba9ao para 0 Estado. (macro e micronutrientes);

- Determinar a curva de
calibra9ao para 0 Estado.

Fisiologia - Estresse hfdrico das plantas; - Identificar materiais com Embrapae Vema
- Cicio das culturas; caracterfsticas organolepticas e
- Caracterfsticas organolepticas culinarias desejaveis para a

e culinarias indesejaveis. industrializa9ao e consumo;
- Identificar cultivares com ciclos

menores para favorecer 0 duplo
cultivo.



Socioeconomia - Falta de estudo das cadeias
produtivas;

- Falta de estudo de mercado
e comercializa<;:ao.

- Brusone, mancha de graos,
percevejos;

- Lagarta do cartucho;
- Virose, mosca branca;
- Phomopses, percevejo,

mosca branca, nemat6ides
(soja).

- Perdas na colheita e p6s-
colheita, no transporte e na
armazenagem.

- Nao-divulga<;:ao dos dados
c1imcWcos do Estado;

- Insuficiencia de unidade de
c1imatologia.

- Falta de estudos
biotecnol6gicos no Estado e
de valida<;:ao de estudos
existentes fora do Estado.

- Realizar estudo das cadeias
produtivas;

- Realizar estudo de mercado e
comercializa<;:ao.

- Desenvolver estudos e pesquisas
para controle integrado de
pragas, doen<;:as e ervas
daninhas;

- Validar tecnologias disponfveis,
principal mente aquelas
relacionadas com 0 controle
biol6gico e cultural.

- Aperfei<;:oar os metodos e
tecnicas de colheita e p6s-colhei-
ta, transporte e armazenagem;

- Identificar as causas para atacar
os problemas especfficos.

- Desenvolver um sistema de
informa<;:oes c1imatol6gicas
dirigido ao produtor.

- Desenvolver parcerias com
institui<;:oes que processam
estudos biotecnol6gicos.

Institui~oes
responsaveis

Geplan, Embrapa,
Uema e iniciativa
privada

Embrapa, inicativa
privada, Geplan e
Uema

Embrapa , Uema e
iniciativa privada

Gerencias regionais,
Uema, Geplan,
Sudene e Ministerio
da Agricultura

Embrapa, Uema e
Geplan



Em fun9ao das demandas levantadas, verifica-se que no
Estado do Maranhao existem surtos de moderniza9ao da
agricultura, porem, pouco representam diante do universo dos
produtores. Estes ainda usam tecnicas rudimentares de produ9ao
e a sua grande maioria nao detem a posse definitiva da terra,
trabalhando em regime de arrendamento, parceria e ocupa9ao,
apesar dos inumeros assentamentos realizados pelo INCRA.

Os pequenos agricultores pouco sabem das exigencias do
mercado consumidor urbano e, por isso, produzem para 0
mercado que conhecem, com a tecnologia disponfvel, muito
aquem da desejada. Portanto, esses produtores necessitam de
maior aten9ao do governo para que possam deixar a agricultura
de subsistencia e ingressar no neg6cio agrfcola.

Na verdade, essas demandas levantadas confirmam uma
situa9ao de problemas, que ao longo dos anos se aprofundam
cada vez mais, destacando-se:

- Estrutura fundiaria em que predomina um grande numero de
pequenos produtores sem terra;

- Baixo nfvel de instru9ao do homem do campo;
- Falta de estrutura de agrega9ao dos produtores

(cooperativismo) ;
- Limita9ao da estrutura dos servi90s de apoio a produ9ao;
- Precariedade das estradas de penetra9ao;
- Reduzido numero de tecnicos da rede oficial, para atender um

numero significativo de produtores;
- Capacita9ao inadequada de extensionistas e multiplicadores

rurais;
- Escassez de recursos tecnicos e financeiros;
- Baixo fndice de transferencia de tecnologias.



Vale ressaltar a visao da cadeia produtiva, como uma
corrente, havendo falta de elos entre 0 produtor e 0 consumidor
final. Devem-se criar esses elos com a ajuda das instituiyoes
publicas e privadas, facilitando a implantayao de empresas rurais
no interior, interligando 0 produtor ao mercado. Assim, os
produtos da agricultura familiar, prioridade nacional, podem-se
tornar a "ponta da flecha" que desperta 0 desejo de compra do
consumidor urbano, considerando-se que a agricultura familiar
tem uma facilidade muito grande de fornecer produtos organicos,
em alta no mercado.

Ha de se louvar 0 esforyo do Governo do Estado em ampliar
a rede de parcerias que possam contribuir para 0 aumento da
eficiemcia dos processos produtivos e de comercializayao dos
produtos agrfcolas, de modo a elevar 0 nfvel de renda e 0 bem-
estar social do homem do campo e transformar a agricultura
maranhense em agroneg6cio.





Culturas priorizadas como de maior importancia econ6mica
por todos os membros da 4a Reuniao TemMica do Agroneg6cio
Maranhense enfocando a fruticultura.

cultura nQ total de votos

Coco 28
Cupuac;u 22
Abacaxi 20
Banana 19
Caju 18
Bacuri 17
Acerola 14
Manga 12
Maracuja 12
Mamao 10
Ac;af 10

Observa<;ao:As culturas frutfferas foram priorizadas por serem listadas em
numero superior a vinte, 0 que nao ocorreu com os graos,
sendo apenas quatro (arroz, milho, feijao e soja).



Marco Aurelio de Sousa Martins - Subgerencia de Ciencia e
Tecnologia
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