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RESUMO 
 
 

A interação é apontada como fator chave para a inovação tecnológica e os institutos 
de pesquisa pública tem importante papel a desempenhar, especialmente nos 
países em desenvolvimento onde o Sistema Nacional de Inovação (SNI) é 
considerado “imaturo”. Diante disso decidiu-se por fazer um estudo de caso sobre as 
interações existentes entre o Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico 
Semiárido (CPATSA), a Embrapa Semiárido e as empresas do setor de fruticultura 
irrigada no Vale do Submédio São Francisco.  
A Embrapa é apontada por autores como Fernandes; Silva e Souza, (2009), 
Mazzoleni e Nelson. (2005), Suzigan e Albuquerque (2008), como um dos exemplos 
bem sucedidos de organizações nacionais que articulou esforços entre os diferentes 
atores que compõem o SNI. Contribuiu, assim, para o desenvolvimento de uma área 
estratégica para a economia brasileira (a agropecuária), sendo, de acordo com o 
Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq (DGP/CNPq), o instituto de pesquisa 
que mais declarou relacionar-se com o setor produtivo no Nordeste e no Brasil, 
superado apenas pelas universidades. Para realização da pesquisa foi feita ampla 
revisão da literatura sobre as categorias de análises consideradas relevantes para o 
desenvolvimento da dissertação como: inovação; interação universidade /instituto de 
pesquisa – empresas e Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária no Brasil. 
Foram elaboradas ainda entrevistas semi-estruturadas aplicadas com pesquisadores 
da Embrapa Semiárido e representantes do setor produtivo. Após a constatação da 
importância das contribuições desse instituto, não apenas para a fruticultura irrigada, 
mais também para a valorização do Semiárido, verificou-se que existem algumas 
interações entre a Embrapa Semiárido e os produtores ligados a fruticultura irrigada, 
porém, não na intensidade esperada. Um dos argumentos mencionados pelos 
entrevistados do setor produtivo como inibidores de uma interação mais intensa com 
o instituto de pesquisa é o fato do tempo das pesquisas desenvolvidas no instituto 
serem superiores aos demandados pelos produtores, que alegam que o setor é 
muito dinâmico e precisa de respostas rápidas. Outra constatação da pesquisa é 
que alguns produtores declararam possuir interação com universidades de outros 
países, além de frequentemente importarem pacotes tecnológicos. A importação de 
pacotes tecnológicos é vista como impedimento para o desenvolvimento de 
competências internas na região. 
 

Palavras-Chave: Interação Instituto de Pesquisa–Empresa; Embrapa Semiárido; 
Fruticultura Irrigada; Inovação Tecnológica; Nordeste Brasileiro. 
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ABSTRACT 
 
 
The interaction is seen as key factor for technological innovation and the public 
research institutes has an important role to play, especially at developing countries 
where the National Innovation System (NIS) is considered "immature". In view of this 
it was decided to do a case study about of the interactions between the Center for 
Agricultural Research at the Semi-Arid Tropics (CPATSA), Embrapa Semi-Arid and 
the companies of Irrigated Fruticulture Valley of the Submédio San Francisco. The 
Brazilian Company of Agricultural Research, Embrapa, is pointed by authors as 
Fernandes et al. (2009), Mazzoleni and Nelson (2005), Suzigan and Albuquerque 
(2008), as one of the successful examples of national organizations that have 
articulated efforts between the different actors in the SNI. Contributing to the 
development of a strategic area to the Brazilian economy (agriculture), and, 
according to the Directory of Research Groups CNPq (DGP / CNPq), it is the 
research institute that demonstrated most relation to the productive sector in the 
Northeast of Brazil, surpassed only by universities.To conduct this essay it was 
considered an extensive literature review under the categories of analysis found 
relevant to the development of the dissertation as: innovation, interaction between 
university and research institutes - Companies and the National Agricultural 
Research System in Brazil. A formulary was elaborated and applied as semi-
structured interviews on researchers of Embrapa Semi-Arid and representatives of 
the productive sector. After the awareness of the importance of the contributions of 
this institution, not only to irrigated viticulture, but also to the Semiarid appreciation, it 
was found too that there are some interactions between the Semi-Arid Embrapa and 
the producers linked to irrigated viticulture, but not in the expected intensity . One of 
the arguments mentioned by those interviewed from the productive sector as 
inhibitors of a more intense interaction with the research institute is that time of the 
research developed at the institute are higher than those demanded by the 
producers, who claim that the sector is very dynamic and need quick answers. 
Another finding from the research is that some producers reported having interaction 
with universities of other countries, and often importing technology packages. The 
importing of technology packages is seen as a barrier to the development of internal 
competences in the region. 

Key words: Interaction, Research Institute-Company; Semi-Arid Embrapa; Irrigated 
Viticulture, Technological Innovation, Northeast Brazil 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



9 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 01 - Localização do Pólo Petrolina/Juazeiro__________________ 28 

Figura 02 – Embrapa Semiárido (Sede)___________________________ 28 

Figura 03 - Reunião entre pesquisadores da Embrapa Semiárido e 
Empresários do setor de Vitivinicultura___________________________ 

45 

Figura 04 – Semiárido Show___________________________________ 46 

Figura 05 – Taxonomia de Inovação_____________________________ 54 

Figura 06 - “Ondas” de criação de instituições de ensino e pesquisa no 
Brasil_____________________________________________________ 

69 

Figura 07 - “Ondas” de criação de instituições de ensino e pesquisa no 
Nordeste._____________________________________________________ 

70 

Figura 08 - Localização dos grupos de pesquisa que declararam ter algum 
tipo de relacionamento com o setor produtivo no Brasil – 2004___________ 

82 

Figura 09 – Cronograma das mudanças no Departamento de Pesquisa 
Agropecuária no Ministério da Agricultura até a Criação da Embrapa. _____ 

89 

Figura 10 – Unidades Descentralizadas da Embrapa___________________ 98 

Figura 11 - Laboratórios Virtuais e Projetos da Embrapa no Exterior_______ 100 

Figura 12 – Organograma da Embrapa_____________________________ 105 

Figura 13 - Nova delimitação do Semiárido Brasileiro__________________ 119 

Figura 14– Localização das Estações Experimentais do IPEANE_________ 134 

Figura 15 – Placa comemorativa da inauguração da Embrapa Semiárido___ 138 

Figura 16 – Diversidade de Culturas no Experimental da Caatinga________ 142 

Figura 17 – Cultivo de Girassol no Campo Experimental da Caatinga______ 142 

Figura 18 – Plantação de Sorgo Silageiro no Campo Experimental da 
Caatinga_____________________________________________________ 

143 

Figura 19 - Cisternas dos Programas P1MC e P1+2___________________ 144 

Figura 20 – Paisagem de residência comum no Semiárido Brasileiro em 
Miniatura no Campo Experimental da Caatinga_______________________ 

145 

 
 



10 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Localização das Estações Agrometeorológicas da Embrapa 
Semiárido_____________________________________________________ 

150 

Figura 22 – Sistema de Inovação Local para Viticultura Irrigada no 
Semiárido______________________________________________________ 

155 

Figura 23 – Rede de Centros de Inovação em Vitivinicultura – SIBRATEC___ 167 

Figura 24 – Seminário Internacional de Novas Variedades de Uvas de Mesa_ 169 

Figura 25- Apresentação de novas variedades de uva na Fazenda Vinibrasil_ 169 

Figura 26 – Apreciação dos produtores das novas variedades de Uva de 
mesa em faze de avaliação, para posterior produção em escala comercial___ 

170 

 



11 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS E QUADROS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01- Distribuição dos Pesquisadores por área de Atuação_______ 147 

Gráfico 02 – Distribuição dos Pesquisadores em Vitivinicultura na 
Embrapa Semiárido__________________________________________ 

148 

Quadro 01: Pontos fortes e pontos fracos na abordagem de sistema de 
inovação___________________________________________________ 

61 

Quadro 02 – Periodização da criação de instituições de ensino e 
pesquisa no Brasil e no Nordeste________________________________ 

71 

Quadro 03 – Instituições de ensino e pesquisa do Nordeste segundo 
“ondas” de criação de ICTs____________________________________ 

73 

Quadro 04 – Distribuição Institucional da Pesquisa Agropecuária – 1972. 93 

Quadro 05 - Unidades Administrativas e Unidades Descentralizadas da 
Embrapa___________________________________________________ 

97 

Quadro 06 – Diferenças entre o Sistema Embrapa de Pesquisas e o 
Sistema de Gestão Estratégica_________________________________ 

108 

Quadro 07 - Organizações Estaduais de Pesquisa por região geográfica_ 110 

Quadro 08 – Participação das OEPAs nos projetos dos Macroprogramas 
da Embrapa________________________________________________ 

112 

Quadro 09 - Síntese das etapas de evolução da fruticultura no SMSF___ 130 

Quadro 10: Estações Experimentais do IPEANE e foco de suas 
pesquisas__________________________________________________ 

135 

Quadro 11 - Tipos de relacionamento dos grupos de pesquisa com 
empresas de acordo com o fluxo de origem________________________ 

161 

 

 



12 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 01 – População Residente dos Municípios do Pólo Petrolina/Juazeiro, 
por situação do domicílio – 2010___________________________________ 

29 

Tabela 02 – Produto Interno Bruto (PIB) e PIB Per capita – 2009__________ 30 

Tabela 03 - Valor Adicionado (VA) total e segundo os grandes setores 
econômicos – 2009______________________________________________ 

31 

Tabela 04 - Distribuição percentual do Valor Adicionado (VA) total e segundo 
os grandes setores econômicos- 2009_______________________________ 

32 

Tabela 05 – População ocupada por setor de atividade – 2010____________ 33-34 

Tabela 06 - Estoque de emprego formal total e por classes, 0132-6 (uva) e 
0133-4 (outras frutas) – 2010______________________________________ 

35 

Tabela 07 - Área Plantada - Lavoura Permanente Pólo Petrolina (PE) / 
Juazeiro (BA) – 2010____________________________________________ 

37 

Tabela 08 - Quantidade Produzida - Lavoura Permanente Pólo Petrolina (PE) 
/ Juazeiro (BA) – 2010___________________________________________ 

38 

Tabela 09 – Exportação de uva e manga in natura do Pólo Petrolina/Juazeiro 
– 2011________________________________________________________ 

39 

Tabela 10 – Área, População e Número de Municípios das Unidades da 
Federação no Semiárido Brasileiro em 2007__________________________ 

117 

Tabela 11– Grupos de pesquisa Unidades da Embrapa no Nordeste (total e 
com relacionamento), total de relacionamento, Grau da Interação e 
Densidade da Interação, Censo-2010_______________________________ 

159 

Tabela 12 – Grupos de pesquisa Unidades da Embrapa por Região 
Geográfica (total e com relacionamento), total de relacionamento, Grau da 
Interação e Densidade da Interação, Censo-2010______________________ 

159 

 

(continua) 

 

 



13 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

APTA Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 

BNB Banco do Nordeste do Brasil 

C&T Ciência e Tecnologia 

CAI Complexo Agroindustrial 

CBP&D Café Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café 

CEPEC Centro de Pesquisa do Cacau 

CEPLAC Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cafeeira 

CGEE Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

CHESF Companhia Hidrelétrica do São Francisco 

CNEPA Centro Nacional de Pesquisa de Ensino e Pesquisa Agrícola 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico 

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba 

CPATSA Centro de Pesquisa Agropecuária Trópico Semiárido 

CR Complexo Rural 

CT&I Ciência e Tecnologia e Inovação 

CVSF Comissão do Vale do São Francisco 

CVT Centro Vocacional Tecnológico 

DGP Diretoria Geral de Pesquisas 

DGP/CNPq Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq 

DNOCS Departamento Nacional de Obras Contra a Seca 

DPE Departamento de Pesquisa e Experimentação 

EBDA Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EMDAGRO Empresa de Desenvolvimento Agropecuário do Estado de 
Sergipe 

EMEPA Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S/A 

EMPAER-MT Empresa Matogrossense de Pesquisa e Assistência Técnica e 
Extensão Rural S.A 

EMPARN Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 

ENAPA Empresa Nacional de Pesquisa Agropecuária 

 



14 

 

 

 

EPAGRI Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 
Catarina S.A 

EPAMIG Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 

EPE Escritório de Pesquisa e Experimentação 

FACEPE Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado de 
Pernambuco 

FAO Food and Agricultural Organization 

FEPAGRO Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária 

GT Grupo de Trabalho 

GTDN Grupo de Trabalho do Nordeste 

IAC Agronômico de Campinas 

IAPAR Instituto Agronômico do Paraná 

IB Instituto Biológico 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICRISAT International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics 

IDATERRA-
MS 

Instituto de Desenvolvimento Agrário, Assistência Técnica e 
Extensão Rural de Mato Grosso do Sul 

IEA Instituto de Economia Agrícola 

IF SERTÃO Instituto Federal do Sertão Pernambucano 

IFOCS Inspetoria Federal de Obras Contra a Seca 

IICA Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas 

INCAPER Instituto Capixaba de Pesquisa 

IOCS Inspetoria de Obras Contra a Seca 

IP Instituto de Pesca 

IPA Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária 

IPEACO Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do 
Centro–Oeste 

IPEACS Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do 
Cento–Sul 

IPEAL Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do 
Leste 

IPEAME Instituto de Pesquisas Meridional 

IPEAN Experimentação Agropecuárias do Norte 

IPEANE Instituto de Pesquisas Agropecuárias do Nordeste 

IPEAO Instituto de Pesquisas Agropecuárias do Oeste 

 

 



15 

 

 

 

IPEAOc Instituto de Pesquisas da Amazônia Ocidental 

IPEAS Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Sul 

ITAL Instituto de Tecnologia de Alimentos 

ITEP Instituto de Tecnologia de Pernambuco 

IZ Instituto de Zootecnia 

LABEX Laboratórios Virtuais no Exterior 

LESTEU Leste Europeu 

MA Ministério da Agricultura 

MAPA Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

MCTI Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação 

MP1 Macroprograma 1 

MP2 Macroprograma 2 

MP3 Macroprograma 3 

MP4 Macroprograma 4 

MP5 Macroprograma 5 

MP6 Macroprograma 6 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OEPA Organização Estadual de Pesquisa Agropecuária - OEPA 

P&D Pesquisa e Desenvolvimento 

P1+2 Programa uma Terra Duas Águas 

P1MC Programa Um Milhão de Cisternas 

PESAGRO Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio de Janeiro 

PIB Produto Interno Bruto 

PICTPE países com estrutura de ciência e tecnologia pouco eficaz 

PINTEC Pesquisa de Inovação Tecnológica 

SEG Sistema de Gestão Estratégica 

SEP Sistema Embrapa de Planejamento 

SIBRATEC Sistema Brasileiro de Tecnologia 

SI Sistema de Inovação 

SMSF Submédio São Francisco 

SNI Sistema Nacional de Inovação 

SNPA Serviço Nacional de Pesquisa Agronômica 

SNPA Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária 

 

http://www.embrapa.br/a_embrapa/snpa/oepas


16 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRI Sistema Regional de Inovação 

SSI Sistema Setorial de Inovação 

SUDASI Sudeste asiático 

SUDENE Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

SUVALE Superintendência do Vale do São Francisco 

TIC Tecnologias de Informação e Comunicação 

UEP Unidade de Execução de Pesquisa e Desenvolvimento 

UFPE Universidade Federal de Pernambuco 

UNITINS Universidade do Estado do Tocantins 

UNIVASF Universidade do Vale do São Francisco 

UPE Universidade de Pernambuco 

VINHOVASF Instituto do Vinho do Vale do São Francisco 

 



17 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO______________________________________________ 19 

1.1 CONTEXTUALIZANDO A DISSERTAÇÃO____________________________ 19 

1.2 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO____________ 26 

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS______________________________ 41 

2 A IMPORTÂNCIA DA INTERAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA - 
EMPRESAS PARA O SISTEMA DE INOVAÇÃO____________________ 

48 

2.1 INOVAÇÃO: A COLABORAÇÃO DAS UNIVERSIDADES E DOS INSTITUTOS DE 

PESQUISA PARA GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO________________ 
50 

2.2 O SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO E A APLICABILIDADE DE SUA LEITURA EM 

PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO_____________________________________ 
57 

2.3 INTERAÇÃO UNIVERSIDADE/INSTITUTO DE PESQUISA – EMPRESA__________ 65 

2.4 ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE A GEOGRAFIA DA INOVAÇÃO NA 

PERSPECTIVA DA INTERAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA-EMPRESA____________ 
77 

3 A CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA BRASILEIRO _________________________________ 
84 

3.1 ANTECEDENTES DA CRIAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA_______________________________________________ 
88 

 

3.2 O PIONEIRISMO DA EMBRAPA E A DESCENTRALIZAÇÃO DA PESQUISA 

AGROPECUÁRIA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DA PESQUISA 

AGROPECUÁRIA_______________________________________________ 

96 

3.3 O MODELO ATUAL DE GESTÃO DA PESQUISA DA EMBRAPA E A ARTICULAÇÃO 

COM AS ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS DE PESQUISA – OEPAS_______________ 
104 

4 INTERAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA - EMPRESA: 
CONTRIBUIÇÕES DA EMBRAPA SEMIÁRIDO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA/VITICULTURA IRRIGADA 

NO VALE DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO_______________________ 

115 

4.1 O SEMIÁRIDO BRASILEIRO E SUAS PARTICULARIDADES_______________ 115 

4.2. O DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA IRRIGADA NO VALE DO SUBMÉDIO 

SÃO FRANCISCO_______________________________________________ 
121 

 



18 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. A PESQUISA AGROPECUÁRIA NO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO: A CRIAÇÃO 

DO CENTRO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO TRÓPICO SEMIÁRIDO (CPATSA) 
131 

4.3.1. BREVE HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DA EMBRAPA SEMIÁRIDO_______ 132 

4. 4 AS INTERAÇÕES ENTRE OS GRUPOS DE PESQUISA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO E 

AS EMPRESAS DO SETOR DE FRUTICULTURA___________________________ 
156 

CONSIDERAÇÕES FINAIS_____________________________________ 171 

REFERENCIAS______________________________________________ 173 

ANEXO A – TABELA 01 – NÚMERO DE GRUPOS DE PESQUISA POR GRANDE ÁREA 

DO CONHECIMENTO, ORGANIZAÇÃO COM AS QUAIS INTERAGE E DENSIDADE DA 

INTERAÇÃO___________________________________________________ 

183 

ANEXO B - TABELA 01 - PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES COM MAIOR NÚMERO DE 

GRUPOS INTERATIVOS E DENSIDADE DE RELACIONAMENTOS COM EMPRESAS, NA 

REGIÃO NORDESTE, CENSO 2004__________________________________ 

184 

APÊNDICE A – ENTREVISTA_______________________________________ 185 

 



19 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONTEXTUALIZANDO A DISSERTAÇÃO 

 

O Brasil é um país com fortes atributos favoráveis para o desenvolvimento da 

atividade agrícola e tem acessado cada vez mais novos mercados consumidores. 

Entre esses atributos destacam-se: a ampla disponibilidade de áreas cultiváveis e de 

recursos hídricos, diversidade de condições climáticas e uma importante base de 

pesquisa agrícola, representada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 

a Embrapa.  

 

A posição geográfica do Brasil, com mais de noventa por cento de seu 

território na Zona Intertropical1, lhe permite diversificados tipos de exploração 

agrícola, seja em função dos processos históricos, que impuseram alguns tipos de 

cultura em determinadas regiões do país, como a lavoura canavieira no Nordeste, ou 

ainda pelo desenvolvimento de uma agricultura familiar diversificada. Essa 

diversidade de produtos cultivados é um indício da grande potencialidade de 

produção nos solos brasileiros, além de retratar um pouco da cultura de seu povo. 

 

Com tão amplas possibilidades de exploração agrícola, a pesquisa científica é 

essencial para resolver problemas advindos de uma série de fatores que influenciam 

no desenvolvimento da agricultura, além de ser condição fundamental para o atual 

padrão de desenvolvimento dessa atividade. Afinal, devido às mudanças técnico-

científicas pelas quais tem passado ao longo do tempo, acompanhando as 

evoluções do desenvolvimento das ciências, a produção agrícola tornou-se uma 

atividade complexa que já não é mais possível de ser explicada apenas pelo uso dos 

recursos naturais, tornando-se cada vez mais sofisticada e dependente de 

conhecimentos especializados, capazes de permitir aos produtores a obtenção de 

grandes lucros, pelo aumento da produtividade e da qualidade dos alimentos. As 

                                                             
1
 A região intertropical do planeta compreende as áreas que se encontram entre as latitudes 23°27’ 

Norte e latitude 23°27’ Sul, ou seja, situada entre os trópicos de Câncer (Norte) e de Capricórnio 
(Sul), essa faixa intertropical atravessa parcialmente quatro continentes: a América, a África, a Ásia e 
a Oceania, cobrindo quase que totalmente o território brasileiro. 
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intervenções no processo produtivo passam pelo uso de insumos químicos 

sofisticados, pelas alterações genéticas a partir do uso da biotecnologia, pelo 

processo pós-colheita, pela embalagem e pela distribuição de alimentos até chegar 

ao consumidor. 

 

Nesse sentido, as nações que possuem condições de investimento em 

pesquisa e em “melhores práticas agrícolas”, podem sair na frente na produção de 

alimentos e, consequentemente, no abastecimento de mercados lucrativos os quais, 

no futuro, terão dificuldades em produzir seus suprimentos. Mesmo reconhecendo-

se que a agricultura moderna é menos dependente dos fatores naturais de 

produção, dados os avanços técnicos, científicos e informacionais, essa 

modernização não alcança todas as nações, sendo desenvolvida por poucos países; 

e mesmo em um país que possua uma agricultura moderna, existem produtores que 

ainda desenvolvem uma agricultura mais relacionada com práticas tradicionais, 

dependentes dos elementos da natureza.  

 

Em alguns casos, essa “agricultura tradicional” pode ser vista como um atraso 

tecnológico, em outros, é uma estratégia de comércio, já que valores culturais, na 

atualidade, devido aos problemas ambientais, têm estimulado uma revalorização da 

natureza. Ante essas perspectivas, a agropecuária, além da importância que 

historicamente desempenha para a economia brasileira, é um campo estratégico, 

merecedor de atenção dos formuladores de políticas públicas para o setor e da 

academia. 

 

Para o desenvolvimento efetivo desse setor estratégico, o investimento em 

capacitação de recursos humanos é relevante e, mais do que a qualificação, torna-

se crucial a interação entre os diversos atores que desenvolvem pesquisa agrícola e 

outros tipos de conhecimentos para a constituição de um efetivo sistema nacional de 

pesquisa agropecuária.  

 

Ainda que a história da exploração agrícola no Brasil seja longa, os esforços 

no sentido de formação de uma base de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) 
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capaz de melhor aproveitar as potencialidades agrícolas do país foram tímidas, até 

recentemente. Quando houve a iniciativa de criação de alguma instituição destinada 

à pesquisa agronômica, na maioria das vezes, era com o objetivo de resolver 

problemas de algum produto específico, pois normalmente tratava-se de uma 

commodity (BEINTEMA; AVILA e PARDEY 2001; FERNANDE; SILVA e SOUSA, 

2009). 

 

Além de tardia, a criação das instituições de ensino e pesquisa no país 

também ocorreu de forma territorialmente concentrada na região Sudeste. Nesse 

sentido, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, possuem uma insatisfatória 

base de Ciência e Tecnologia (C&T). Mas que tem recebido importante contribuição 

do governo federal, após a criação da Embrapa, em 1973. Foi a Embrapa que abriu 

novos cenários socioeconômicos para essas regiões (SUZIGAN e ALBUQUERQUE, 

2008; EMBRAPA, 2006). 

 

No entanto, é importante lembrar que, embora muito frágeis, existiam 

algumas iniciativas isoladas de pesquisa agrícola em algumas dessas regiões antes 

da criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ainda que não tenham 

sido criadas por iniciativa dos produtores da região. No Nordeste, por exemplo, 

destacavam-se os estados da Bahia e de Pernambuco que, no final do século XVIII 

e início do século XIX, depois de um longo período de exploração da atividade 

canavieira, passaram a contar com os chamados Imperiais Institutos de Agricultura. 

Ambos criados em 1859, a Imperial Escola Agrícola na Bahia fundada em 1875, a 

Estação Experimental de Escada na Zona da Mata Sul de Pernambuco, responsável 

pelo desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar, a Escola Superior de 

Agricultura São Bento em Olinda – PE (que deu lugar à Escola Superior de 

Agricultura de Pernambuco, em 1936, posteriormente absorvida pela Universidade 

Federal Rural de Pernambuco) além de outras iniciativas de ensino e pesquisa, que 

de acordo com Fernandes; Silva e Souza (2009) eram bastante concentradas nos 

estados citados. 
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De uma forma geral, não houve esforços de formação de uma base de C&T, 

capaz de dinamizar as atividades agrícolas na região, fato que não é particular ao 

Nordeste, mas uma herança do período colonial e do modelo produtivo que foi 

estabelecido na colônia tropical brasileira, conforme Prado Junior (2004). Fernandes 

Silva e Sousa (2009) descrevem como a atividade econômica desenvolvida no 

Nordeste era inibidora de progressos técnicos: 

 

A base agroexportadora da economia do Nordeste, particularmente a 
produção de açúcar, responsável pela maior parcela das vendas externas, 
não apresentava estímulos relevantes ao progresso técnico, que se 
encontrava restrito à iniciativa governamental no âmbito dos antigos 
institutos imperiais e estações experimentais. Ao contrário, segundo Cisnik, 
era rotineira a importação, sem controle fitossanitário, de variedades de 
cana de outros países por parte dos produtores. Assim, não obstante o peso 
dessa base agroexportadora em suas economias, a formação sistemática 
de profissionais agrônomos de nível superior nas províncias nordestinas, 
além da Bahia, não vai se estabelecer senão a partir da terceira onda, já no 
século XX (FERNANDES; SILVA e SOUZA 2009, p.15). 

 

Há aproximadamente quatro décadas, a Embrapa eleva a pesquisa agrícola 

brasileira a outra dimensão, resultado de uma decisão política relacionada à 

importância de articular os esforços de pesquisa agropecuária distribuídos pelo país, 

criando as condições necessárias para o desenvolvimento de uma agricultura em 

bases modernas e com ampla utilização do conhecimento científico. Para diversos 

autores, essa iniciativa colocou o país em uma posição de vanguarda na produção 

de alimentos (BEINTEMA; AVILA e PARDEY, 2001; CABRAL, 2005; EMBRAPA, 

2006; CRESTANA; SOUZA, 2008; SANTOS, 2011). 

 

Na perspectiva da própria Embrapa, entre os fatores do sucesso do novo 

sistema de pesquisa agrícola desenvolvido no Brasil, a partir da década de 1970, 

destaca-se o modelo institucional e organizacional adotado pela nova empresa 

baseada na compreensão de que seria preciso articular os vários atores 

responsáveis pela pesquisa agropecuária, bem como os interessados mais diretos 

nos resultados positivos dessa pesquisa, o setor produtivo, sobretudo (CABRAL, 

2005; EMBRAPA, 2006; CRESTANA e SOUZA, 2008).  
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Essa atitude se aproxima do que se define como Sistema Nacional de 

Inovação (SNI) que, de acordo com Albuquerque (1996), caracteriza-se como sendo: 

 

Uma construção institucional, produto de uma ação planejada e consciente 
ou de um somatório de decisões não planejadas e desarticuladas, que 
impulsionam o progresso em economias capitalistas complexas. Através da 
construção desse sistema de inovação viabiliza-se a realização de fluxos de 
informação necessária ao processo de inovação tecnológica 
(ALBUQUERQUE, 1996, p. 57). 
 

O esforço de criar um sistema de pesquisa agrícola articulado em nível 

nacional é apontado na literatura, como um exemplo bem sucedido de sistema de 

inovação no Brasil, com ênfase para os estudiosos dos Sistemas Nacionais de 

Inovação, que têm como um de seus elementos básicos a concepção de que para o 

desenvolvimento de inovações, um fator chave é a interação entre os atores do 

sistema, como as universidades e institutos de pesquisa público e privado e as 

empresas (FREEMAN, 1995; ALBUQUERQUE, 1996; COHEN; NELSON e WALSH, 

2002; MAZZOLENI e NELSON, 2005).  

 

Na mesma perspectiva, autores, como Cohen; Nelson e Walsh (2002), 

Mazzoleni e Nelson (2005), Albuquerque, Silva e Póvoa (2005), Suzigan e 

Albuquerque (2008) e Fernandes, Silva e Souza (2009), afirmam que as 

universidades e os institutos de pesquisa têm importante contribuição a dar para o 

desenvolvimento dos SNI, principalmente nos países em desenvolvimento. 

Considerando, como já mencionado, que a interação entre esses atores e o setor 

produtivo é essencial para o desenvolvimento de inovações e devido à pequena 

tradição da interação entre esses segmentos no Brasil, é oportuno investigar os 

casos em que tais interações acontecem, como no caso da Embrapa. 

 

Ainda como evidência desse esforço que levou à criação da Embrapa, 

merece atenção o fato dessa instituição pioneiramente ter distribuído suas unidades 

de pesquisa por todas as regiões do país. Essa desconcentração geográfica da 

pesquisa agrícola do eixo Sul/Sudeste não foi por acaso, mas resultado do 

reconhecimento da necessidade de desenvolver as potencialidades agropecuárias 

em todas as regiões do país.  
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Conforme mencionado por Suzigan e Albuquerque (2008), no Brasil raros são 

os casos em que existe interação entre universidades/institutos de pesquisa e 

empresas, e um dos exemplos mencionados pelos autores é o caso das ciências 

agrárias, com destaque para as atividades desenvolvidas pelo Instituto Agronômico 

de Campinas (IAC) e pela Embrapa. Essa interação é atribuída, entre outros 

argumentos, ao de a atividade agropecuária ser um dos principais pilares da 

economia do país. 

 

No mesmo sentido, Rapini e Righi (2011), a partir dos dados disponíveis no 

Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP) do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), constataram, a partir da análise por grande área de 

conhecimento (Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências 

Exatas e da Terra, Engenharias e Humanidades), que as Ciências Agrárias ocupam 

o segundo lugar em relação ao número de grupos de pesquisa cadastrados, o 

segundo em número de relacionamentos com organizações e o segundo em 

densidade de interação (conforme, Tabela 01 no ANEXO A). O primeiro lugar em 

número de grupos de pesquisa, de relacionamentos e de densidade2 de 

relacionamentos ficou com as Engenharias que, segundo as autoras, se justifica por 

ser uma área que tradicionalmente tem mais aproximação com a indústria.  

 

Na pesquisa desenvolvida por Fernandes; Silva e Souza (2009), que procurou 

avaliar a relação entre a demanda e a oferta de tecnologia e conhecimento no 

Nordeste brasileiro, constatou-se, a partir da análise dos dados disponíveis no 

DGP/CNPq, que a interação entre universidade/institutos de pesquisa e empresas é 

reduzida e setorialmente concentrada nas engenharias e ciências agrárias, 

característica comum no padrão de interação identificado nas pesquisas sobre 

interação universidade/instituto de pesquisa – empresa no Brasil, conforme 

evidenciado em pesquisas anteriores realizadas por Rapini e Righi (2004); Rapini 

(2007); e Suzigan e Albuquerque (2008). 

                                                             
2 A densidade de interação de acordo com a metodologia da coleta de dados do DGP/CNPq é obtida 

a partir da divisão do número de organizações pelo número de pesquisas que declarou possuir 
relacionamento. 
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Por outro lado, entre as instituições que apresentam grupos interativos no 

Nordeste, além das universidades federais, como a Universidade Federal de 

Pernambuco, Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal do Ceará, que 

são as instituições mais interativas da região e respondem respectivamente pelo 

maior número de grupos interativos, a Embrapa foi a instituição na região que 

apresentou o maior número de relacionamentos com o setor produtivo 

(FERNANDES; SILVA e SOUSA, 2009). 

 

Em 2004, a Embrapa possuía, na região, oito (08) Unidades de Pesquisa 

Descentralizadas, contando com quarenta (40) grupos de pesquisa cadastrados no 

DGP/CNPq. Desse total, dez (10) declararam possuir algum tipo de relacionamento 

com o setor produtivo, totalizando dezessete (17) relacionamentos, o que dava uma 

densidade de relacionamentos de 1,70, estando em uma posição logo abaixo das 

universidades que possuem maior número de grupos e uma maior densidade de 

relacionamentos (Conforme Tabela 01 no ANEXO B). Essa maior interação entre os 

institutos é considerada consistente por Fernandes; Silva e Souza (2009) esperada 

uma vez que uma das funções dos institutos de pesquisa é solucionar problemas 

demandados pelo setor produtivo em tempo hábil, diferente das universidades que, 

além da produção e difusão de conhecimento, desempenha também funções de 

formação de recursos humanos. 

 

Diante da constatação de que a Embrapa é uma das instituições de pesquisa 

no Nordeste que apresentam os mais elevados valores em termos de grau de 

interação3 (25,64%, segundo a Tabela 01 do ANEXO B), com o setor produtivo além 

de ser, como já mencionado, a instituição com o maior número de grupos interativos 

após as universidades, constata-se a necessidade de pesquisar como se dá essa 

interação na região, mais especificamente em uma de suas unidades, a Unidade 

Ecorregional Embrapa Semiárido, e como este instituto de pesquisa interage com as 

empresas agrícolas da região para o desenvolvimento da fruticultura irrigada no Vale 

do Submédio São Francisco. 

                                                             
3 O grau da interação é obtido a partir da divisão do número total de grupos de pesquisa pelos grupos 

de pesquisa com relacionamento. 
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A Embrapa Semiárido como objeto de estudo foi escolhida inicialmente em 

razão das evidencias produzidas pela pesquisa desenvolvida por Fernandes; Silva e 

Sousa (2009), que identificou que um dos pontos de interação relevantes entre 

instituto de pesquisa e o setor produtivo no Nordeste envolve a Embrapa (agricultura 

com agronomia; C&T alimentos com produção de alimentos); evidência na literatura 

de que estes setores se enquadram no tipo de atividades que requerem adaptações 

na tecnologia importada à realidade brasileira (PINHO; CORTÊS e FERNANDES, 

2002).  

 

Além dos motivos acima citados, o interesse foi intensificado pelo fato de essa 

unidade de pesquisa encontrar-se inserida em uma região com condições climáticas 

específicas e conseguir desenvolver, através dela, uma fruticultura em escala 

comercial mundial, inclusive de culturas exógenas à região, como o cultivo da uva 

(uma cultura desenvolvida principalmente em regiões de clima temperado), com 

condições climáticas bem diferentes das encontradas da região do Vale do 

Submédio São Francisco.  

 

1.2 – LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

 A Embrapa Semiárido encontra-se localizada na Zona Rural do município de 

Petrolina no Estado de Pernambuco. O referido município encontra-se inserido, de 

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Mesorregião 

do São Francisco Pernambucano e faz parte da Região Administrativa de 

Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE – Juazeiro/BA4. Petrolina forma com o 

município de Juazeiro o mais antigo e importante Pólo de frutas frescas irrigadas do 

país (LIMA; MIRANDA, 1999). 

 

O Pólo Petrolina/Juazeiro é constituído pelos municípios de Lagoa Grande, 

Orocó, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, no Estado de Pernambuco, e pelos 

municípios de Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e Sobradinho, no Estado da Bahia. A 

                                                             
4
 A Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina/PE e Juazeiro/BA foi 

criada pela Lei Complementar nº 113, de 2001, e regulamentada pelo Decreto nº 4.366, de 2002.  
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localização do município onde se encontra a sede da Embrapa Semiárido, bem 

como os municípios que fazem parte do Pólo, podem ser visualizadas nas Figuras 

01 e 02. 
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Figura 01 – Localização do Pólo Petrolina /Juazeiro  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2007), Ministério da Integração (2012). 
Elaboração: Juliana Lira 

Figura 02 – Embrapa Semiárido (Sede) 
Fonte: http://www.cpatsa.embrapa.br/a_unidade/localizacao 

Figura 02 – Embrapa Semiárido (Sede) 

http://www.cpatsa.embrapa.br/a_unidade/localizacao
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Os municípios que constituem o chamado Pólo Petrolina/Juazeiro 

compreendiam em 2010, aproximadamente 700 mil habitantes, dos quais 71% 

residentes em áreas urbanas. O Produto Interno Bruto (PIB) do conjunto dos 

municípios em 1999 alcançou R$ 5.396.418,67 milhões de reais (do qual Petrolina 

contribui com 2,2 milhões), o que equivalia um PIB per capita de R$ 7.419. A 

produção Agropecuária, no mesmo ano, respondia por 38% do PIB. Conforme 

tabelas 01 e 02 e 03 a seguir:  

 

Tabela 01 – População Residente dos Municípios do Pólo Petrolina/Juazeiro, por 
situação do domicílio - 2010 

Brasil, Grande Região, Unidade da 
Federação, Município e Região 
Integrada de Desenvolvimento 

Total 
 

Urbana 
 

Rural 
 

Brasil 190.755.799,00  160.925.792,00  29.830.007,00  

Nordeste 53.081.950,00   38.821.246,00  14.260.704,00  

Bahia 14.016.906 10.102.476 3.914.430 

Pernambuco 8.796.448,00  7.052.210,00  1.744.238,00  

Lagoa Grande – PE 22.760,00  10.416,00  12.344,00  

Orocó – PE 13.180,00  4.617,00  8.563,00  

Petrolina – PE 293.962,00  219.215,00  74.747,00  

Santa Maria da Boa Vista - PE 39.435,00  14.876,00  24.559,00  

Casa Nova – BA 64.940,00  37.543,00  27.397,00  

Curaçá – BA 32.168,00  13.719,00  8.449,00  

Juazeiro – BA 197.965,00  160.775,00  37.190,00  

Sobradinho – BA 22.000,00  20.002,00  1.998,00  

Região Administrativa Integrada de 
Desenvolvimento do Pólo 
Petrolina/PE e Juazeiro/BA 

686.410,00  
 

481.163,00  
 

205.247,00  
 

     Fonte: IBGE – Censo Demográfico 
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Tabela 02 – Produto Interno Bruto (PIB) e PIB Per capita - 2009 

Estado de Pernambuco, Bahia e municípios do Pólo de Fruticultura do Vale do 
São Francisco (a) 

 

Unidades territoriais 
PIB 

 (R$ 1.000) 
População  

PIB per 
capita (R$ 

1) 

Pernambuco 78.428.308 8.810.256 8.902 

Municípios pernambucanos do Pólo de 
fruticultura 2.820.134 360.283 7.828 

Lagoa Grande 200.862 22.408 8.964 

Orocó 101.487 14.279 7.107 

Petrolina 2.283.346 281.851 8.101 

Santa Maria da Boa Vista 234.439 41.745 5.616 

    Bahia 137.074.671 14.637.364 9.365 

Municípios bahianos do Pólo de 
fruticultura 2.576.284 367.061 7.019 

Casa Nova 301.915 66.718 4.525 

Curaçá 142.728 34.421 4.147 

Juazeiro 1.745.980 243.896 7.159 

Sobradinho 385.662 22.026 17.509 

    Municípios do Pólo de Fruticultura 5.396.419 727.344 7.419 

Fonte: PIB dos Municípios-IBGE 
Nota: a) Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE e Juazeiro/BA 
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Tabela 03 - Valor Adicionado (VA) total e segundo os grandes setores econômicos – 
2009  
 

Fonte: PIB dos Municípios-IBGE 
Nota: a) Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina /Juazeiro. 

 

 

Do lado de Pernambuco, os municípios do Pólo respondem por 3,6% do PIB 

estadual de acordo com dados do IBGE. A agropecuária é um importante setor 

econômico para o Pólo que possui 34,28% de sua população ocupada no setor 

primário: na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, conforme 

Tabelas 04 e 05:  

 

 

 

 

 

 

Estado e municípios do Pólo de 
Fruticultura do Vale do São 

Francisco(a) 

VA Total 
(R$ 1.000) 

VA da 
Agropecuária 

(R$ 1.000) 

VA da 
Indústria 

(R$ 1.000) 

VA do 
Comércio 
Serviços 

(R$ 1.000) 

VA da 
Adm. e 

Serviços 
Públicos 

(R$ 1.000) 

Pernambuco 67.326.440 3.245.766 14.795.213 32.688.001 16.597.461 

Municípios pernambucanos 
do Pólo de fruticultura 2.599.539 578.803 338.434 1.002.928 679.373 

Lagoa Grande 196.884 107.956 8.586 38.644 41.698 

Orocó 98.417 43.568 6.623 19.167 29.059 

Petrolina 2.078.839 350.872 303.591 898.718 525.658 

Santa Maria da Boa 
Vista 225.399 76.408 19.635 46.399 82.958 

Bahia 121.416.445 9.374.539 34.820.726 56.701.882 20.519.298 

Municípios bahianos do Pólo 
de fruticultura 2.398.824 377.814 577.252 926.783 516.975 

Casa Nova 289.802 91.482 29.388 70.916 98.017 

Curaçá 138.013 39.526 14.668 32.048 51.771 

Juazeiro 1.588.786 237.536 224.765 792.941 333.544 

Sobradinho 382.223 9.270 308.431 30.878 33.643 

      Municípios do Pólo de 
Fruticultura 4.998.362 956.617 915.687 1.929.711 1.196.348 
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Tabela 04 - Distribuição percentual do Valor Adicionado (VA) total e segundo os grandes setores econômicos- 2009 
 

Unidades territoriais VA Total VA da Agropecuária 
VA da 

Indústria 

VA do 
Comérci

o  
Serviço

s 

VA da Adm. e 
Serviços 
Públicos 

Pernambuco 100,0 4,8 22,0 48,6 24,7 

Municípios pernambucanos do Pólo de fruticultura 100,0 22,3 13,0 38,6 26,1 

Lagoa Grande 100,0 54,8 4,4 19,6 21,2 

Orocó 100,0 44,3 6,7 19,5 29,5 

Petrolina 100,0 16,9 14,6 43,2 25,3 

Santa Maria da Boa Vista 100,0 33,9 8,7 20,6 36,8 

      Bahia 100,0 7,7 28,7 46,7 16,9 

Municípios bahianos do Pólo de fruticultura 100,0 15,7 24,1 38,6 21,6 

Casa Nova 100,0 31,6 10,1 24,5 33,8 

Curaçá 100,0 28,6 10,6 23,2 37,5 

Juazeiro 100,0 15,0 14,1 49,9 21,0 

Sobradinho 100,0 2,4 80,7 8,1 8,8 

      Municípios do Pólo de Fruticultura(a) 100,0 19,1 18,3 38,6 23,9 

Fonte: PIB dos Municípios-IBGE 
Nota: a) Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/Juazeiro. 
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Tabela 05 – População ocupada por setor de atividade – 2010 

 

 

Seção de atividade do 
trabalho principal 

Unidade da Federação e Município 

 Pernambuco Bahia Lagoa 
Grande - 

PE 

Orocó 
- PE 

Petrolina 
- PE 

Santa Maria 
da Boa Vista 

- PE 

Casa 
Nova - BA 

Curaçá - BA Juazeiro - BA Sobradinho - 
BA 

Total 3.403.873 5.841.078 8.716 5.622 124.213 16.879 25.615 11.725 79.661 7.580 

Agricultura, pecuária, 
produção florestal, pesca 
e aquicultura 

682.220 1.516.614 5.437 3.973 32.309 10.944 15.301 7.786 17.713 2.549 

Indústrias extrativas 5.754 29.643 - - 147 7 49 41 127 14 

Indústrias de 
transformação 

340.468 384.587 166 37 6.499 250 402 75 3.976 266 

Eletricidade e gás 8.593 10.995 - - 287 32 - 8 167 136 

Água, esgoto, atividades 
de gestão de resíduos e 
descontaminação 

26.233 44.142 - 25 880 73 193 122 758 33 

Construção 224.845 443.328 290 176 9.656 582 954 463 5.800 849 

Comércio; reparação de 
veículos automotores e 
motocicletas 

591.134 929.695 846 388 25.371 1.299 2.784 712 17.322 815 

Transporte, 
armazenagem e correio 

142.759 215.780 221 71 4.715 287 496 298 2.825 144 

Alojamento e 
alimentação 

110.015 202.901 195 96 4.253 137 484 264 3.470 263 

Informação e 
comunicação 

31.483 36.865 - 16 767 17 17 22 529 30 

Atividades financeiras, 
de seguros e serviços 
relacionados 

30.435 45.019 19 15 1.183 67 62 31 672 8 

(continua) 
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Tabela 05 – População ocupada por setor de atividade – 2010 

 

Fonte: IBGE

Seção de atividade do 
trabalho principal 

Unidade da Federação e Município 

 Pernambuco Bahia Lagoa 
Grande - 

PE 

Orocó 
- PE 

Petrolina 
- PE 

Santa Maria 
da Boa Vista 

- PE 

Casa 
Nova - BA 

Curaçá - BA Juazeiro - BA Sobradinho 
– BA 

Atividades imobiliárias 6.440 19.133 - - 316 - 20 10 82 - 

Atividades profissionais, 
científicas e técnicas 

60.663 96.319 12 18 2.193 49 104 43 1.312 22 

Atividades 
administrativas e 
serviços 
complementares 

121.457 141.431 82 29 2.654 46 234 30 1.972 169 

Administração pública, 
defesa e seguridade 
social 

199.448 305.206 621 183 6.059 953 922 379 4.899 522 

Educação 192.650 341.006 373 287 7.640 825 1.040 722 4.433 704 

Saúde humana e 
serviços sociais 

121.231 186.463 56 56 3.316 175 265 113 1.989 115 

Artes, cultura, esporte e 
recreação 

28.829 41.312 24 22 807 79 24 21 622 32 

Outras atividades de 
serviços 

81.937 137.806 84 25 2.998 137 285 120 1.923 167 

Serviços domésticos 217.075 408.078 214 113 6.497 524 1.207 290 4.748 434 

Organismos 
internacionais e outras 
instituições 
extraterritoriais 

17 22 - - - - - - - - 

Atividades mal 
especificadas 

180.186 304.735 76 94 5.667 397 773 175 4.322 309 
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A fruticultura irrigada é uma das principais atividades econômicas da região. 

De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), em 2010, esse 

setor foi responsável por 8.224 postos de trabalho formais, desses 11,5% 

reportavam-se à fruticultura e o cultivo de uva5 foi responsável por 6,7% desse 

número. A classe outras frutas na qual está inserida o cultivo de manga representa 

4,7% do número de empregos6. Esses dados podem ser melhor observados na 

Tabela 06.  

 

Tabela 06 - Estoque de emprego formal total e por classes, 0132-6 (uva) e 0133-4 
(outras frutas) - 2010 
 

 

 

De acordo com a Tabela 06 o município de Petrolina é o que possui maior 

número de trabalhadores no cultivo da uva 8,6%, isso deve-se ao fato desse 

município possuir maior área plantada e maior quantidade colhida dessa fruta de 

acordo com a Produção Agrícola Municipal (PAM) do IBGE, conforme Tabelas 07 e 

08. A produção da manga, que é a segunda cultura permanente mais importante do 

                                                             
5
  A desagregação por tipo de cultura foi obtido com base na Classificação Nacional de Atividade 

Econômica (CNAE 2.1) do IBGE. 

6 É preciso considerar ainda que no período da safra das frutas o número de empregos aumenta, 

principalmente os informais. 

Municípios do Pólo 
Petrolina(PE) Juazeiro (BA) 

     

Municípios Total Agropecuária Sub-total no 
cultivo de 

frutas 

Cultivo de 
uva 

Outras 
frutas  

Total % Total % Total % Total % 

Petrolina – PE 4.792 818 17,1 685 14,3 414 8,6 271 5,7 

Lagoa Grande – PE 144 16 11,1 11 7,6 10 6,9 1 0,7 

Orocó – PE 32 4 12,5 2 6,3 0 0,0 2 6,3 

Santa Maria da Boa Vista – PE 147 16 10,9 10 6,8 4 2,7 6 4,1 

Juazeiro – BA 2.522 239 9,5 158 6,3 93 3,7 65 2,6 

Curaça – BA 129 22 17,1 11 8,5 5 3,9 6 4,7 

Sobradinho – BA 146 21 14,4 11 7,5 3 2,1 8 5,5 

Casa Nova – BA 312 80 25,6 54 17,3 23 7,4 31 9,9 

Total do Pólo 
Petrolina(PE)/Juazeiro(BA) 

8.224 1.216 14,8 942 11,5 552 6,7 390 4,7 

Fonte: RAIS/TEM. 
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Pólo, possui a maior área de produção e quantidade colhida nos municípios de 

Juazeiro e Petrolina respectivamente. 
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Tabela 07 - Área Plantada - Lavoura Permanente Pólo Petrolina (PE) / Juazeiro (BA) - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PAM/IBGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municípios Total Banana 
(cacho) 

Coco-
da-baía 

Goiaba Limão Mamão Manga Maracujá Uva 

Petrolina – PE 19.701 2.750 1.500 2.380 70 115 8.000 170 4.716 

Lagoa Grande – PE 1.920 170 90 70 - 80 200 90 1.220 

Orocó – PE 1.996 1.000 50 90 - 600 130 120 6 

Santa Maria da Boa Vista – PE 5.965 3.800 100 260 10 70 1.100 175 450 

Juazeiro – BA 15.055 170 1.957 73 235 120 8.904 1.551 2.045 

Curaça – BA 1.837 800 70 56 5 100 493 100 213 

Sobradinho – BA 485 40 100 40 55 5 100 115 30 

Casa Nova – BA 3.109 170 85 98 103 - 1.747 - 906 

Total da região 50.068 8.900 3.952 3.067 478 1.090 20.674 2.321 9.586 
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Tabela 08 - Quantidade Produzida - Lavoura Permanente Pólo Petrolina (PE) / Juazeiro (BA) – 2010 

 

Municípios Banana 
(cacho) 

(Toneladas) 

Coco-
da-baía 

(Mil 
frutos) 

Goiaba 
(Toneladas) 

Limão 
(Toneladas) 

Mamão 
(Toneladas) 

Manga 
(Toneladas) 

Maracujá 
(Toneladas) 

Uva 
(Toneladas) 

Total da região 165.165 86.966 81.317 7.631 20.215 425.483 42.835 265.004 

Petrolina – PE 49.500 13.200 71.400 1.190 2.645 160.000 2.380 141.480 

Lagoa Grande – PE 2.805 720 1.960 - 320 3.600 1.080 34.160 

Orocó – PE 18.000 408 2.250 - 10.800 2.600 1.680 168 

Santa Maria da Boa Vista – 
PE 

66.500 800 1.950 160 1.260 2.125 2.450 12.600 

Juazeiro – BA 3.740 66.538 949 3.655 2.640 204.792 31.020 49.080 

Curaça – BA 20.000 1.400 840 50 2.500 11.832 2.500 5.112 

Sobradinho – BA 880 2.200 400 825 50 2.100 1.725 660 

Casa Nova – BA 3.740 1.700 1.568 1.751 - 38.434 - 21.744 

Fonte: PAM/IBGE 
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O Pólo exportou em 2011 aproximadamente 59 toneladas de uva e 

aproximadamente 83 toneladas de manga, o que gerou uma soma de 

aproximadamente US$ 134 milhões de dólares para a uva e US$ 88 milhões para a 

manga. O município de Petrolina foi responsável por 69% das exportações de uva 

do Pólo. No caso da manga, o município que mais exportou essa fruta em 2011, foi 

Casa Nova (BA), com aproximadamente 44% do total exportado. Esses dados 

podem ser verificados na Tabela 09.  

 

Tabela 09 – Exportação de uva e manga in natura do Pólo Petrolina/Juazeiro – 2011 
 

MUNICÍPIO UVA MANGA 

US$  Kg  US$ Kg 

LAGOA GRANDE 2.392.275 1.148.256 - - 

OROCÓ   - - 

PETROLINA 97.604.924 40.537.878 24.987.609 
 

23.213.990 
 

SANTA MARIA DA BOA VISTA     

CASA NOVA-BA 18.607.139 9.575.761 41.672.105 
 

36.682.695 
 

CURAÇA-BA      - - 

JUAZEIRO-BA 15.330.084 7.145.320 21.587.044 
 

22.652.268 
 

SOBRADINHO-BA 46.373 26.160   

Total Pólo Petrolina 
(PE)/Juazeiro(BA) 

133.980.795 58.433.375 88.246.758,00  
 

82.548.953,00  
 

Fonte: SECEX/MDIC -2012 

 

Uma particularidade fundamental nos estudos sobre a produção de uvas no 

Vale do Submédio São Francisco é o fato de ser desenvolvida em um território no 

qual as condições climáticas são bem adversas, como a baixa precipitação 

pluviométrica e alta taxa de insolação, condições que demandam a utilização de 

técnicas de irrigação. Diante de tais características do quadro natural que, a 

princípio, limitariam o desenvolvimento dessa cultura, é preciso verificar os fatores 

que tornaram possível tal atividade.  

 

Entre os fatores que explicam a dinâmica do Pólo Petrolina/Juazeiro, 

merecem destaque: (i) o papel desempenhado pelo Estado por meio de diversas 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e social da região; (ii) 



40 

 

 

 

a existência do Rio São Francisco, único rio perene que corta a região do semiárido 

nordestino; (iii) um setor privado ativo e com capacidade de uso intensivo de 

conhecimento técnico científico informacional, que possibilita a transformação dos 

mesmos fatores apontados como entraves ao desenvolvimento agrícola em um 

diferencial positivo para produção de frutas frescas com alta qualidade e 

regularidade durante o ano, abastecendo o mercado mundial na entressafra de 

outras áreas produtoras desses alimentos e (iv) o clima semiárido (LIMA e 

MIRANDA, 1999, 2001; SILVA, 2001; RAMOS, 2001 e FERNANDES e LIMA, 2008). 

 

Entre as intervenções do Estado para o conhecimento das potencialidades do 

Pólo de fruticultura irrigada, destaca-se a criação do Centro de Pesquisa 

Agropecuária do Trópico Semiárido (CPATSA), em 1975. Em 1998, o Centro foi 

renomeado para fins de padronização da assinatura da Embrapa nas manifestações 

e comunicação da Empresa, passando, através da Resolução Normativa nº 15/85, 

de agosto de 1998, a ter o nome síntese de Embrapa Semiárido (EMBRAPA 

SEMIÁRIDO, 2011).  

 

 A missão da Embrapa Semiárido inicialmente foi o desenvolvimento rural do 

semiárido tropical brasileiro, através de estudos, pesquisas, desenvolvimento e 

adaptação de tecnologias, que tornassem a produção agropecuária na região mais 

eficiente. Ao longo de sua história, a Embrapa Semiárido precisou adequar o 

enfoque de suas pesquisas para acompanhar o desenvolvimento da região onde 

está inserida, como, por exemplo, desenvolver pesquisas sobre a fruticultura 

irrigada, atividade que ganhou fôlego na região há aproximadamente trinta anos, 

mas sem perder de vista sua missão, que é desenvolver conhecimentos e 

tecnologias que tornem possível a convivência com o semiárido, considerando que a 

maior parte de sua população são agricultores familiares que dependem diretamente 

do regime irregular das precipitações pluviométricas (EMBRAPA SEMIÁRIDO, 

2011). 

 

 Diante desse contexto, a presente dissertação procurará responder aos 

seguintes questionamentos: De que forma o setor de fruticultura irrigada influência a 
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pauta de pesquisas desenvolvida pela Embrapa Semiárido? Além da Embrapa, 

outras instituições de pesquisa ou organizações têm introduzido tecnologias no 

Pólo? Quais os tipos de interações observadas entre a Embrapa Semiárido e as 

empresas que atuam no setor de fruticultura/viticultura irrigada? Qual a contribuição 

dessas interações para o desenvolvimento da fruticultura irrigada no Vale do 

Submédio São Francisco? 

 

  Como objetivos específicos, que serviram de embasamento para chegar ao 

objetivo principal, destacam-se: (i) reconstituição a história da criação da Embrapa 

Semiárido, no contexto da Embrapa no país destacando algumas contribuições do 

instituto para o desenvolvimento da fruticultura/viticultura irrigada no Vale do 

Submédio São Francisco; (ii) identificar e analisar as interações da Embrapa 

Semiárido com as empresas do setor de fruticultura; (iii) identificar as principais 

dificuldades enfrentadas no processo de interação entre a instituição de pesquisa e 

as empresas. 

 

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os estudos sobre Sistema Nacional de Inovação são desenvolvidos 

principalmente em base empírica, visto que se trata de um enfoque ainda muito 

recente, porém com uma boa aceitação nas mais diversas áreas do conhecimento 

Edquist (2001). Rapini (2004, 2007) identifica três fontes de informação sobre 

interação entre instituto de pesquisas/universidade – empresa: análise de patentes e 

bibliométricas, grandes pesquisas /levantamentos – surveys e os estudos de caso.  

 

Foi a partir da primeira fonte e de dados agregados que Albuquerque (1996) 

chegou à constatação de que o Brasil se enquadra em uma posição intermediária no 

que diz respeito ao seu sistema nacional de inovação; a segunda fonte de pesquisa 

foi adotada por Suzigan et al. (2011) para verificar o padrão de interações entre 

universidade - empresa no Brasil a partir dos dados dos grupos de pesquisa 

cadastrados no DGP/CNPq, que declararam ter algum tipo de relacionamento com o 

setor produtivo.  
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A presente dissertação se situa no campo metodológico do estudo de caso. 

De acordo com Yin (2005), o estudo de caso se constitui em uma inquirição empírica 

que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, 

procurando descobrir o que há, nela, de mais essencial e característico para, desse 

modo, contribuir para a compreensão global de um certo fenômeno de interesse.  

 

Segundo Ventura (2007, p.384), “os estudos de caso normalmente têm como 

foco uma unidade, um indivíduo [...] ou múltiplo, nos quais vários estudos são 

conduzidos simultaneamente: vários indivíduos, várias organizações”. A autora 

aponta quatro tipos de estudos de caso, a depender dos objetivos da investigação 

do caso pesquisado: o intrínseco ou particular, instrumental, coletivo e naturalístico  

 

Intrínseco ou particular, quando procura compreender melhor um caso 
particular em si, em seus aspectos intrínsecos; instrumental, ao contrário, 
quando se examina um caso para se compreender melhor outra questão, 
algo mais amplo, orientar estudos ou ser instrumento para pesquisas 
posteriores, e coletivo, quando estende o estudo a outros casos 
instrumentais conexos com o objetivo de ampliar a compreensão ou a 
teorização sobre um conjunto ainda maior de casos [...] nos estudos de caso 
naturalísticos ou que priorizam a abordagem qualitativa da pesquisa, as 
características consideradas fundamentais são a interpretação dos dados 
feita no contexto; a busca constante de novas respostas e indagações; a 
retratação completa e profunda da realidade; o uso de uma variedade de 
fontes de informação; a possibilidade de generalizações naturalísticas e a 
revelação dos diferentes pontos de vista sobre o objeto de estudo 
(VENTURA, 2007,p.384). 
 

 

O método de estudo de caso possui algumas limitações e a considerada mais 

grave consiste na dificuldade de generalização dos resultados obtidos. Dessa forma 

a presente dissertação não esgota todos os aspectos relacionados às interações 

entre a Embrapa Semiárido e o setor produtivo, assim como também não esgota as 

contribuições que esse instituto tem dado a região em que atua. 

 

É necessário fazer algumas considerações sobre as características 

institucionais da Embrapa, uma vez que se trata de uma Empresa Pública, com 

personalidade jurídica de direito privado. As considerações devem-se ao fato de a 

empresa citada ser tratada para fins dessa pesquisa como um instituto de pesquisa 

pública e não apenas como uma empresa, pois existem muitos grupos de pesquisa 
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que mencionam interação com essa instituição como sendo um agente do setor 

produtivo com o qual o grupo interage. De fato, se reconhece que, em alguns casos, 

a empresa se caracteriza como setor produtivo, uma vez que ela também demanda 

conhecimentos que são desenvolvidos em outras instituições, como as 

universidades, e os resultados de pesquisas partilhadas pelos grupos podem ajudar 

no desenvolvimento de algumas de suas demandas.  

  

Para o desenvolvimento da dissertação, os procedimentos desdobraram-se 

nas seguintes etapas: 

 

1ª Etapa - Ampla revisão da literatura, na qual foram levantadas as categorias de 

análise relevantes na construção do arcabouço teórico da dissertação, cuja 

discussão compõe os capítulos 2 e 3. As categorias de análise escolhidas foram: 

inovação, interação universidade /instituto de pesquisa – empresas, sistema 

nacional de inovação, a relação entre inovação e território e análise do Sistema 

Nacional de Pesquisa Agropecuária no Brasil. Para esta revisão, além de fontes 

bibliográficas tradicionais, também foram consultados sites especializados; 

 

2ª Etapa – Após a revisão da literatura, utilizou-se a base de dados do Diretório dos 

Grupos de Pesquisa do CNPq (DGP/CNPq), com a finalidade de desagregar e 

atualizar as informações sobre o número de grupos de pesquisa da Embrapa na 

região Nordeste, bem como identificar os grupos de pesquisa de cada uma das 

unidades descentralizadas da Embrapa na região que declararam possuir interação 

com o setor produtivo. A busca desses dados seguiu a metodologia proposta por 

Rapini (2007) e Righi e Rapini (2011).  

De acordo com essa metodologia, foi feita uma busca no DGP/CNPq, no “Plano 

Tabular”, onde se encontram disponíveis informações sobre os grupos cadastrados, 

agrupados por região geográfica e instituição ao qual o grupo está vinculado. Em 

seguida, para obter mais informações sobre o grupo, foi acessada a “Base Corrente 

do Diretório”.  
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Com o intuito de atualizar as informações, também realizou-se uma busca no Censo 

mais recente (2010). Nessa fase, constatou-se um aumento no número de grupos da 

Embrapa no Nordeste, passando de 40 em 2004, para 51 em 2010, dos quais, 15 

grupos declararam possuir algum tipo de relacionamento com o setor produtivo. 

Embora a Embrapa Semiárido possua um número considerável de grupos de 

pesquisas na região Nordeste, 13 de um total de 51 grupos distribuídos por 8 

unidades, a mesma possui apenas dois grupos de pesquisa que declararam se 

relacionarem com 4 unidades do setor produtivo; além do pequeno número de 

grupos com relacionamento, os que declararam possuir relacionamento não 

estavam ligados ao setor de fruticultura irrigada; 

 

3ª Etapa – A partir da constatação do pequeno número de relacionamentos 

declarados pelos grupos de pesquisa da Embrapa Semiárido, no banco de dados do 

DGP/CNPq, verificou-se que para o desenvolvimento da pesquisa não seria 

suficiente a coleta nessa base de dados; vale destacar que essa constatação não 

inviabilizou a pesquisa, pois os dados disponíveis no DGP/CNPq são uma das 

fontes para realização de pesquisa sobre interação instituto de pesquisa - empresa, 

e que o estudo de caso abre possibilidades para um nível de detalhamento para 

além dessa base. Dessa forma, optou-se pela elaboração de entrevistas semi-

estruturadas, que foram aplicadas em duas ocasiões: a primeira, no mês de abril de 

2011, durante uma reunião entre os pesquisadores da Embrapa Semiárido e alguns 

representantes do setor produtivo e outras organizações. O modelo da entrevista 

aplicada encontra-se no APÊNDICE A. 

 

A reunião tinha como tema “Ações em Andamento e Perspectivas de Pesquisa para 

a Viticultura Regional”. Foi um momento particularmente importante, pois se tratava 

de uma reunião que justamente buscava propor uma parceria entre a Embrapa 

Semiárido e as empresas do setor de vitivinicultura no Pólo Petrolina/Juazeiro. 

Nessa reunião foi possível conhecer as ações de P&D desenvolvidas pelo instituto 

de pesquisa, destinadas ao desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias para o 

setor. A reunião possibilitou contato para posterior realização de entrevistas com 

representantes do setor produtivo.  
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A segunda rodada de entrevistas aconteceu no mês de novembro de 2011, quando 

o instituto pesquisado promoveu o Semiárido Show7. As entrevistas foram realizadas 

durante trabalho de campo em Petrolina (PE). A escolha dos entrevistados decorreu 

da necessidade de agrupar informações dos atores envolvidos na realização da 

pesquisa na região e os interessados nesse resultado, dessa forma, foram 

entrevistados pesquisadores da Embrapa, representantes das empresas agrícolas e 

representante do governo municipal. A seguir podem-se visualizar registros desses 

dois momentos nas Figuras 03 e 04. 

 

Figura 03 – Reunião entre pesquisadores da Embrapa Semiárido e Empresários do 
setor de Vitivinicultura 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Embrapa Semiárido, 2011. 

Disponível em: ˂http://www.cpatsa.embrapa.br/imprensa/noticias/reuniao-renova-cooperacao-entre-
pesquisa-e-iniciativa-privada-1/image/image_view_fullscreen˃ 
Acessado em: jun. de 2011. 

 

 

 

                                                             
7
 O Semiárido Show é considerado a maior feira de agricultura familiar em ambientes semiárido. 

http://www.cpatsa.embrapa.br/imprensa/noticias/reuniao-renova-cooperacao-entre-pesquisa-e-iniciativa-privada-1/image/image_view_fullscreen
http://www.cpatsa.embrapa.br/imprensa/noticias/reuniao-renova-cooperacao-entre-pesquisa-e-iniciativa-privada-1/image/image_view_fullscreen
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Figura 04 – Semiárido Show 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lúcia Ferreira Lirbório (2011) 

 

4ª Etapa – A quarta etapa foi dedicada à análise e sistematização dos dados, bem 

como a elaboração da dissertação. 

 
Esta dissertação está composta de três capítulos, além desta 

contextualização na qual se pretendeu elucidar os motivos que levaram à realização 

dessa pesquisa, a localização e os aspectos socioeconômicos que envolvem a 

região em estudo sendo seguida pela descrição dos procedimentos metodológicos; 

no segundo capítulo, encontra-se ampla revisão do estado da arte a respeito das 

categorias de análise elencadas na dissertação; o terceiro capítulo situa a pesquisa 

agropecuária no país; o quarto capítulo é dedicado ao estudo de caso, no qual 

foram identificadas as contribuições da Embrapa Semiárido na região, no 

desenvolvimento de pesquisas que, de alguma forma, foram e são importantes para 

o desenvolvimento do setor de fruticultura/viticultura irrigada no vale do Submédio 
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São Francisco e os tipos de interação identificadas entre a Embrapa Semiárido e as 

empresas, bem como as principais dificuldades de interação entre esse instituto e as 

empresas do setor de fruticultura, a última parte está reservada às considerações 

finais da dissertação, seguida das referências bibliográfica.  
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2 A IMPORTÂNCIA DA INTERAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA – EMPRESAS         

PARA O SISTEMA DE INOVAÇÃO 

 

Os estudos sobre Sistema de Inovação (SI) remontam à segunda metade do 

século XX, mais precisamente na fase denominada por Harvey (2002) como sendo a 

fase da acumulação flexível do sistema capitalista, que sucederia o regime de 

acumulação fordista. Devido a mudanças no cenário tecnológico, econômico e 

político mundial, resultado da própria complexidade e contradições da evolução do 

sistema capitalista, o regime de acumulação fordista não conseguia mais atender 

novas e diversificadas demandas, suscitando mudanças no regime de acumulação 

e, por conseguinte, a flexibilização da produção, das relações de trabalho e das 

taxas de câmbio. Os produtos passam a ser mais variados e a economia de escala 

cede lugar à economia de escopo, intensificação de inovação em produtos e 

processos, valorização do conhecimento científico, entre outros aspectos (HARVEY, 

2002). 

 

Essas mudanças ocorreram em paralelo à rápida evolução dos sistemas 

técnicos produtivos e ao crescimento do número de países ofertando produtos com 

tecnologias de ponta, como o Japão, seguido dos então chamados Tigres Asiáticos8. 

A inovação, considerada elemento chave para obtenção do lucro sobre a produção, 

ganha destaque especial nesse novo período econômico. Vale lembrar que a 

inovação não surge como um conceito novo na literatura, pois já era considerada 

como fator relevante para obtenção de lucro, desde as contribuições clássicas de 

Adam Smith e Karl Marx; mas desenvolver inovações passou a ser um desafio ainda 

maior à medida que o conhecimento acumulado pela humanidade é muito vasto, 

encontra-se mais difundido e promove condições para constante e acelerado 

progresso técnico (FERNANDES, 2010; SANTOS, 2006). 

 

A capacidade de manipulação de grande número de informações portadoras 

de inovação tecnológica é uma característica que permeia as sociedades 

                                                             
8
 Coréia do Sul, Tawiwan, Hong Kong e Singapura. 
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contemporâneas mais desenvolvidas. O debate sobre o processo de inovação ocupa 

lugar central na economia contemporânea, principalmente os autores que 

compreendem a geração de inovação como sistêmica, da qual faz parte um número 

variado de autores (Bengt-Ake Lundvall, Richard Nelson e Chris Freeman). Sobre 

isso Fernandes (2012, p.5) afirma que “inovar está longe de ser um processo 

promovido por uma empresa ou organização isoladamente, mas por um conjunto de 

agentes que precisam operar em conjunto, e cuja ausência ou deficiência induz 

bloqueios ao processo”.  

 

No cenário atual, a realização de inovações exige a participação de alguns 

atores considerados essenciais. Além das inovações das indústrias, que são as 

grandes responsáveis pelas mudanças tecnológicas, merece destaque o papel 

desempenhado por universidades, institutos de pesquisa pública e privada, “feed 

back” dos consumidores e dos concorrentes, entre outros (COHEN; NELSON e 

WALSH, 2002). 

  

A compreensão de que o sistema educacional e de conhecimento científico 

podem ser importantes catalisadores de inovações despertou o interesse de vários 

pesquisadores, como Cohen; Nelson e Walsh, (2002) que se debruçaram sobre o 

tema com a finalidade de avaliar quanto do conhecimento desenvolvido nos espaços 

de pesquisa pública, incluindo nessa categoria as universidades e os centros de 

pesquisa do governo, têm influenciado na Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

industrial. 

 

Nesse sentido a constituição dos sistemas nacionais de inovação (SNI) que, 

de acordo com Freeman (apud FERNANDES, 2010, p.5), “é uma rede de 

instituições nos setores público e privado, cujas atividades e interações iniciam, 

importam, modificam e difundem novas tecnologias”. Esse arranjo institucional é 

visto como um importante elo no qual os processos inovativos podem acontecer, 

sendo inclusive capaz de permitir que alguns países que, devido aos diversos 

contextos históricos e políticos, consigam superar o atraso tecnológico em relação 
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aos países nos quais o SNI é considerado maduro9. Mediante tais colocações é 

oportuno identificar o que se entende por inovação, em seguida caracterizar o 

conceito de SNI e destacar a relevância do território na literatura sobre SNI. 

 

2.1 INOVAÇÃO: A COLABORAÇÃO DAS UNIVERSIDADES E DOS INSTITUTOS DE PESQUISA 

PARA GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO 

 

Quando se ouve falar em inovação, a primeira coisa que se imagina é que se 

trate de mudanças tecnológicas, de bens ou serviços e que estes produtos estão 

sendo comercializados, gerando lucros para os empresários. Essa é a visão mais 

difundida, embora, recentemente, tenham recebido grande atenção na literatura 

sobre inovação, as inovações organizacionais e de marketing (OECD, 1997). 

 

De acordo com a OECD10 (1997), em sua revisão a respeito da compreensão 

do que é inovação, é salutar o entendimento da concepção de inovação para 

Schumpeter, uma vez que muitas das pesquisas desenvolvidas sobre SNI e que têm 

na inovação aspecto essencial, são realizadas por neoschumpterianos: 

 

O argumento de Schumpeter é de que o desenvolvimento econômico é 
desenvolvido pela inovação, por meio de um processo dinâmico em que as 
novas tecnologias substituem as antigas, processo por ele denominado 
‘destruição criadora’. Segundo Schumpeter, inovações radicais engendram 
rupturas mais intensas, enquanto ‘inovações incrementais’ dão continuidade 
ao processo de mudança.  
Shumpeter (1934), propôs uma lista de cinco tipos de inovação: 
1 – introdução de novos produtos; 
2 – introdução de novos métodos de produção; 
3 – abertura de novos mercados; 
4 - desenvolvimento de novas fontes provedoras de matérias primas e 
outros insumos; 
5 – criação de novas estruturas de mercado em uma indústria. 

(OECD, 1997, p. 36). 

 

                                                             
9 Na tentativa de propor uma tipologia de sistemas de inovação que enquadrasse a situação de 

países em desenvolvimento, como o Brasil, Albuquerque (1996) divide os sistemas de inovação em 
“maduros e “imaturos”. No grupo dos considerados maduros, encontram-se os Estados Unidos, o 
Japão, a Alemanha, a Suécia e a Holanda. 
 
10

 A OECD é um fórum único no qual os governos de 30 democracias trabalham juntos para 

endereçar os desafios econômicos, sociais e ambientais da globalização. OECD, (1997:4). 
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É importante observar que muitos dos aspectos considerados por 

Schumpeter, no que tange às inovações, são absorvidos e complementados pela 

OECD (1997). Para esta (OECD, 1997, p.55), inovação é “a implementação de um 

produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou 

um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de 

negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas”. A inovação 

pode ser de quatro tipos: inovação de produtos, inovação de processo, inovação 

organizacional e inovação de marketing. 

 

Os dois últimos tipos de inovação foram incluídos no Manual de Oslo (OECD, 

1997) em sua terceira versão, devido à necessidade de englobar outros tipos de 

inovações que exercem papéis relevantes e decisivos nas indústrias. Os conceitos 

de inovação organizacional e de marketing ainda estão em fase de construção, pois 

embora sejam práticas já existentes, não eram tão amplamente exploradas como 

fator de inovação. No caso da inovação de marketing, essa abordagem é ainda mais 

recente e está sendo mais difundida com o avanço de novas tecnologias da 

informação, OECD (1997). Para melhor compreendermos quais são as principais 

nuances de cada um desses tipos de inovações, apresenta-se abaixo uma breve 

exposição sobre o que as caracteriza: 

 

As inovações de produto - envolvem mudanças significativas nas 
potencialidades de bens e serviços. Incluem-se bens e serviços totalmente 
novos e aperfeiçoamentos importantes para produtos existentes;  
 
As inovações de processo - representam mudanças significativas nos 
métodos de produção e de distribuição; 
 
As inovações organizacionais - referem-se à implementação de novos 
métodos organizacionais, tais como mudanças em práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas da empresa; 
 
As inovações de marketing - envolvem a implementação de novos 
métodos de marketing, incluindo mudanças no design do produto e na 
embalagem, na promoção do produto e sua colocação, e em métodos de 
estabelecimento de preços de bens e de serviços (OECD, 1997, p.57-61). 

 

Conforme a OECD (1997), a mensuração da inovação não é algo fácil, porém 

com o objetivo de até certo ponto fornecer referência para medição de inovação em 

países industrializados, o Manual de Oslo traz algumas diretrizes importantes. O 
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referido Manual tem sido adotado como referência internacional em alguns países 

em desenvolvimento como o Brasil, que faz uso da metodologia proposta pela 

OECD nas pesquisas sobre inovação nas empresas do país através da Pesquisa de 

Inovação Tecnológica (PINTEC), realizada pelo IBGE.  

 

É relevante para a literatura sobre inovação na contemporaneidade, o 

reconhecimento de que a inovação não é restrita a modificações na mercadoria e 

com finalidade necessariamente de chegar ao mercado. Perez 2004, (apud DOSSA, 

2010) caracteriza dois tipos de inovação, a inovação incremental e a inovação 

radical: 

 

inovações incrementais são aquelas melhorias sucessivas em produtos ou 
processos existentes, e essas melhorias  originam aumentos gerais de 
produtividade. As inovações incrementais caracterizam-se por frequentes 
incrementos em eficiência técnica, produtividade e precisão dos processos 
e por trocas regulares nos produtos para conseguir melhor qualidade, 
reduzir custos e ampliar a gama de usos. 
 
Já as inovações radicais são as que introduzem novos produtos ou 
processos, sendo essencialmente um ponto de partida de forma que 
impulsionam o crescimento e a mudança estrutural da economia. 

 

De certa forma, quando Shumpeter (1982) analisou as formas pelas quais o 

empresário poderia obter lucro, ele já havia chegado a essa distinção entre esses 

dois tipos de inovações: a radical e a incremental. Para o autor, as inovações 

incrementais tratavam de uma reorganização dos fatores de produção, ou de um 

conhecimento já existente que com novo uso poderia gerar algum lucro para o 

empresário. Porém esse lucro, ao longo do tempo, deixava de existir porque não se 

tratavam de inovações radicais, ou seja, de mudanças estruturais, como a criação 

de um produto ou processo completamente novo. 

 

As inovações incrementais ganham evidência no conceito de SNI, uma vez 

que para os estudiosos desse conceito, um dos seus aspectos relevantes diz 

respeito à capacidade dos países que não se encontram na fronteira tecnológica em 

absorver e difundir o conhecimento e inovação gerada nos países desenvolvidos. A 

difusão da inovação é, de certa forma, a concretização dos processos inovadores, à 
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medida que é por meio desse processo que outras pessoas vão tomar conhecimento 

das novidades tecnológicas. 

 

Estratégia já adotada por países como o Japão, Coreia e o Brasil, entre as 

formas para se obter tecnologia e conhecimentos desenvolvidos pelos países da 

fronteira tecnológica, é o envio de estudantes para complementarem seus estudos 

em universidades no exterior e assim ter contato com conhecimentos e tecnologias 

mais atualizadas. Outro meio é a contratação de pesquisadores desses países, que 

vêm ajudar no desenvolvimento das competências internas nos países menos 

desenvolvidos. Outra possibilidade é a fixação de trabalhadores nas firmas 

estrangeiras, para que eles possam ter acesso a alguns conhecimentos que só são 

adquiridos com a prática, de modo a habilitá-los posteriormente a empregar esses 

conhecimentos nos seus países de origem (MAZZOLENI; NELSON, 2005). 

 

Por outro lado, Mazzoleni e Nelson (2005) apontam que só a cópia das novas 

tecnologias desenvolvidas nos países da fronteira tecnológica não é suficiente para 

atender às necessidades de países menos avançados tecnologicamente, uma vez 

que tais países possuem condições particulares que demandam adaptações às 

condições locais de cada país. Dadas as suas particularidades, a compreensão e 

desenvolvimento das potencialidades internas de cada país serão essenciais. Nesse 

contexto, Mazzoleni e Nelson (2005) reforçam o papel que as instituições de ensino 

e pesquisa têm a desenvolver, levando inclusive ao catching up desses países. 

 

Segundo Fernandes e Lima (2006), a inovação é um processo coletivo, 

interativo, cumulativo, não linear e sistêmico. É coletivo, na medida em que vários 

são os agentes envolvidos no desenvolvimento de inovações, uma vez que dada a 

complexidade da inovação, há necessidade de vários tipos de conhecimento, devido 

ao fato de um único indivíduo não possuir todos os conhecimentos necessários ao 

desenvolvimento da inovação; é interativo porque a troca de conhecimento entre os 

agentes é indispensável para que a inovação aconteça; é cumulativo, na medida em 

que o conhecimento acumulado favorece o desenvolvimento de novo conhecimento 
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ao longo do tempo; é não linear11 porque se processa em várias etapas não 

necessariamente sucessivas e que as fontes de conhecimento são diversas; e é 

sistêmico, na medida em que a inovação é resultado da ação de vários agentes e 

das relações entre eles. 

 

Para Edquist (2001, p.7), inovações “are new creations of economic 

significance normally carried out by firms (or sometimes individuals). They may be 

brand new, but are more often new combinations of existing elements”. Assim como 

os demais autores citados, Edquist (2001) reconhece a complexidade que envolve o 

conceito de inovação, e sumariamente, apresenta uma taxonomia sobre inovação, 

conforme mostra a Figura 05. 

 

Figura 05 – Taxonomia de Inovação  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: EDQUIST, 2001. 

 

  O mencionado autor destaca ainda o fato de, em geral nos estudos sobre 

inovação, ser dada maior ênfase aos aspectos relacionados às inovações 

tecnológicas de processo e de produto, considerando seus aspectos mais 

                                                             
11

 O modelo Linear postula que a inovação começa com a pesquisa básica, seguido por pesquisa 

aplicada e desenvolvimento e termina com a produção e difusão. Embora a inovação não seja linear, 
para o surgimento de inovação em áreas onde o conhecimento científico é mais latente, é preciso que 
os agentes responsáveis pela inovação tenham conhecimento sobre as pesquisas básicas, para que 

possam melhor aproveitar os outros tipos de conhecimentos, Cohen, Nelson e Walsh (2002). 

 

INNOVATIONS 

PROCESS PRODUCT 

Tecnological Organizational Goods Sevices 
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tecnológicos, enquanto os aspectos intangíveis do processo, só recentemente 

começaram a receber atenção, em especial dos economistas evolucionistas, ou os 

ligados à economia do aprendizado como Lundval (1996). 

 

Lundvall (1996) reconhece que as inovações desenvolvidas internamente nas 

firmas, devido à complexidade que envolve o processo inovativo, precisam por 

vezes de insumos oriundos de diversas áreas do conhecimento, não se limitando 

apenas aos conhecimentos desenvolvidos no seu interior, sendo de fundamental 

importância as trocas externas. Por isso é tão importante a interação com 

instituições de pesquisa e mesmo com redes de contatos, não necessariamente 

formais, mas que possam facilitar o acesso a determinados tipos de conhecimento 

existentes fora da firma. 

 
Na literatura sobre SI e da Economia do Aprendizado, as interações entre 

universidades/instituto de pesquisa-empresa são consideradas um dos elementos 

chave para o desenvolvimento de inovações, que funcionam como meio para a 

realização de fluxos de trocas de conhecimentos entre as firmas e outras 

organizações para o desenvolvimento e a difusão de inovações. Edquist (2001) 

chama atenção para o fato de essas interações ocorrerem de forma diferenciada nos 

diferentes países. O autor cita, por exemplo, que nos Estados Unidos a interação 

entre universidades e empresas é mais comum; no Japão, as interações ocorrem 

mais entre as empresas e os institutos de pesquisa, e há, ainda, países em 

desenvolvimento, como o Brasil, no qual a experiência de interação entre 

universidade/instituto de pesquisa-empresa é reduzida e acontece pontualmente em 

algumas áreas do conhecimento, como será discutido mais adiante. 

 

Gertler (2005) ao considerar que numa época em que o sucesso competitivo 

depende cada vez mais da capacidade de desenvolvimento de produtos e processos 

novos ou melhorados, o conhecimento tácito constitui a base mais importante de 

criação de valor com base na inovação. Por isso as inovações organizacionais 

merecem atenção, dado o fato de carregar consigo algumas práticas que não são 

passíveis de codificação.  
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Nesse sentido, merece atenção a valorização do conhecimento tácito 

desenvolvido internamente nas organizações, e que implica grandes oportunidades 

para diferenciação dos processos que ocorrem nas empresas, os quais até 

recentemente, não tinham grande reconhecimento como aspecto relevante dos 

processos inovativos. A seguir será feita uma breve distinção entre conhecimento 

“codificado” e “tácito”. 

 

Segundo Morgan (2004), o conhecimento codificado é explícito e 

padronizado, e pode ser transferido a longas distâncias e através das fronteiras 

organizacionais, através de livros, documentos e mais recentemente de forma 

digital. As tecnologias da informação têm permitido uma rápida codificação do 

conhecimento e permitido que esse conhecimento chegue aos mais recônditos 

lugares de forma muito rápida. Porém, o autor afirma que a “informação” se difunde 

rapidamente, mas o seu “entendimento” não. Assim para ele, geralmente o 

conhecimento codificado é comparado a uma espiral em que o conhecimento tácito 

se transforma em conhecimento codificado, seguindo por um movimento de volta 

para a prática onde novas formas tácitas de conhecimento são desenvolvidas e esse 

movimento espiral é o cerne da aprendizagem individual na aprendizagem 

organizacional. Assim conclui o autor, o conhecimento tácito é pessoal e depende do 

contexto social, sendo difícil ser comunicado a longas distâncias. Por isso, é dada 

tanta importância às interações pessoais em um contexto de experiências 

partilhadas (MORGAN, 2004; ASHEIN; GERTLER; 2005; LUNDVALL, 1996).  

 

Maskel e Malmberg, 2000 (apud GERTLER, 2005) defendem explicitamente a 

importância da dimensão espacial para a transmissão do conhecimento tácito, 

considerado por esses autores como determinante para a atividade inovativa. Os 

autores citados se fundamentam em três argumentos, a saber: (i) o conhecimento 

tácito desafia a articulação fácil e é mais bem adquirido pela experiência, sendo 

difícil de ser trocado a longas distâncias; (ii) sua natureza de contexto específico 

torna-o especialmente denso, uma vez que ambas as partes podem trocar esses 

conhecimentos de forma eficiente somente compartilhada em contexto social 

comum, e os elementos mais importantes deste contexto sócio-espacial são 
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definidos localmente; e (iii) a natureza do processo de inovação em si e, em 

particular, a importância crescente dos processos de aprendizagem socialmente 

organizados dos grupos. 

 

2.2 O SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO E A APLICABILIDADE DE SUA LEITURA EM PAÍSES EM 

DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo Edquist (2005), quem utilizou o termo “National System of 

Innovation” pela primeira vez foi o economista Christopher Freeman (1987), porém 

Freeman (1995) atribui a Lundvall o uso pioneiro do termo. Freeman (1995) destaca 

ainda que Friedrich List em 1841 teria antecipado o conceito de sistema nacional de 

inovação em sua concepção de “National System of Political Economy”, mesmo que 

com outra terminologia. Freemam reconhece também que List não poderia prever 

algumas transformações hoje em curso e que são fundamentais para a 

compreensão do SNI. 

 

 “Not only did List anticipate these essential features of current work on 
national systems of innovation, he also recognised the interdependence of 
the import of foreign technology and domestic technical development. […] 
Although List anticipated many features of the contemporary debate about 
national systems of innovation (even though his terminology was different), it 
would of course be absurd to imagine that he could have foreseen all the 
changes in the world economy and national economies over the next century 
and a half. In particular, he did not foresee the rise of in-house 
professionalised Research and Development (R&D) in industry, still less the 
rise of multinational (or transnational) corporations (TNCs), operating 
production establishments in many different countries and increasingly also 
setting up R&D outside their original base. These are major new 
developments which deeply affect the whole concept of national systems.  
(FREEMAN, 1995, p. 6-8.) 
 

 

Segundo Freemam (1995), List pretendeu em seu trabalho compreender as 

razões do atraso econômico da Alemanha em relação à Inglaterra, e reconheceu 

que uma das formas de superar esse atraso seria o investimento não apenas na 

proteção da indústria nascente, e importação de tecnologias, como também o 

investimento em P&D interno. Ademais, o sistema educacional teria importantes 

contribuições a dar, o que resultou no fato de atualmente a Alemanha possuir um 

dos melhores sistemas de ensino. 
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De acordo com Edquist (2005, p.183), Freeman define o SNI “como uma rede, 

formada por instituições públicas e privadas, cujas atividades de pesquisa e 

interação são muito importantes, inclusive para difusão de novas tecnologias”. Para 

Edquist os dois mais influentes livros sobre SNI foram escritos por Lundvall (1992) e 

Nelson (1993). 

 

Nelson enfatizou mais os estudos de casos empíricos e às vezes, alguns 
estudos sobre sistemas nacionais de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D. 
Por sua vez, Lundvall tem uma abordagem teoricamente mais orientada, e 
pretendeu desenvolver uma alternativa para a tradicional economia 
neoclássica através do aprendizado interativo como centro de análise. 
[...] Lundvall (1992) argumenta que ‘as estruturas de produção’ e ‘o sistema 
institucional’ são as duas mais importantes dimensões que juntamente 
definem o sistema de inovação. De maneira similar, Nelson e Rosemberg 
enfatizam que essas organizações promovem a criação e disseminação de 
tecnologia e conhecimento (EDQUIST, 2005, p.183. Tradução da autora). 

 

Embora a abordagem sobre SNI seja recente, Eduardo da Motta e 

Albuquerque, na apresentação do artigo de Freeman (1995) para a Revista 

Brasileira de Inovação, destaca três rodadas de estudos sobre o tema. O primeiro 

momento seria encabeçado pelos fundadores, ou seja, autores seminais dos 

estudos sobre SNI, entre os quais se destaca a publicação, em 1974, de “The 

Economic of Industrial Innovation”, de autoria de Freeman. É desse período também 

a coletânea de artigos organizada por Nathan Rosemberg, “Perspectives of 

Tecnology”, em 1976, e o artigo de Richard Nelson e Sidney Winter, “In Search of a 

Useful Theory of Innovation”, que tratava de ensaios teóricos. 

 

Na segunda rodada, surge o conceito de SNI e teve início uma série de 

estudos teóricos e empíricos, bem como estudos de casos sobre algumas nações, 

como o Japão e os Estados Unidos, com base no conceito proposto. Albuquerque 

situa essa rodada no final da década de 1980, destacando como obras desse 

período: “Tecnical Change and Economic Theory” (Freeman, 1988); “National 

Innovation Systems: a Comparative Analysis” (Nelson, 1993) e “National Systems of 

Innovation and Interactive Learning” (Lundvall, 1992). Nessa rodada, o conceito 

também começa a ser utilizado em organizações como a OECD, além de também 

fazer parte dos debates sobre políticas públicas.  
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A terceira rodada é inaugurada com o texto de Freeman (1995) “The 'National 

System of Innovation in historical perspective.” É importante observar que nessa 

terceira rodada de estudos sobre SNI, há mesmo que timidamente a participação de 

estudiosos de países em desenvolvimento como o Brasil. Merece destaque entre os 

estudos desenvolvidos por pesquisadores brasileiros, aquele desenvolvido por 

Albuquerque (1996), que procurou fazer uma aproximação dessa abordagem teórica 

para países menos desenvolvidos, como o Brasil. É relevante também a constatação 

do interesse em avaliar as formas como as universidades e os institutos de pesquisa 

interagem com as empresas no Brasil12.  

 

A partir da análise da literatura, observa-se certo consenso a respeito da 

definição de SNI, bem como do reconhecimento da importância deste para o 

desenvolvimento tecnológico e econômico dos países. Uma definição mais geral de 

sistemas de SNI inclui todos os fatores institucionais, organizacionais, políticos, 

sociais, econômicos e outros fatores que influenciam o desenvolvimento, difusão e 

uso de inovações (LUNDVALL, 1992; FREEMAN, 1987 apud EDQUIST, 2005). Essa 

definição ampla de SNI é apontado por Edquist (2005) como sendo uma fragilidade 

na conceituação, pois não limita o que faz parte do SNI, bem como não define os 

elementos que devem ficar de fora. Mas pode também ser considerado uma 

qualidade, ao permitir que diferenças empíricas sejam contempladas no conceito. 

Entretanto, o autor chama atenção para necessidade de se identificar quem faz 

parte do sistema de inovação, bem como os seus limites, no que as distinções 

conceituais entre organizações e instituições são relevantes. 

 
 Edquist (2001) define organizações como estruturas formais com um 

propósito explicito, e são criadas conscientemente, “são os jogadores ou atores”. 

                                                             
12 São exemplos desse esforço os projetos: Edital Universal CNPq – “Interações de Universidades e 

Institutos de Pesquisa com Empresas no Brasil” (Processo: 478994/2006-0); IDRC - “Interactions 
between universities and firms: searching for paths to support the changing role of universities in Latin 
America”; Fapesp-Projeto Temático “Interações de Universidades/Instituições de Pesquisa com 
Empresas Industriais no Brasil”. Processo 2006/58878-8; Fapemig “Oportunidades ao 
Desenvolvimento Sócio-Econômico e Desafios da Ciência, da Tecnologia e da Inovação em Minas 
Gerais” (CEX-1735/07); e o Edital Universal do CNPq (Processo: 478994/2006-0), aos quais a 
presente dissertação está associada. 
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Entre as organizações importantes na composição do SNI, o autor identifica 

empresas, universidades, organizações de capital de risco e agências de políticas 

públicas de inovação. As instituições são definidas como um conjunto de hábitos 

comuns, rotinas, práticas estabelecidas, regras ou lei que regulam as relações e 

interações, entre indivíduos, grupos, organizações, “são as regras do jogo”. Dessa 

forma o autor afirma que o sistema é composto por dois tipos de entidades: há em 

primeiro lugar alguns tipos de componentes e em segundo a relação entre eles.  

 
A utilização dos conceitos de organizações e instituições sem uma 

padronização é apontada por Edquist (2001) como uma das fragilidades da 

abordagem de SI. O uso diferenciado dos conceitos acima citados é encontrado nas 

obras dos fundadores da abordagem de SNI, como Nelson e Rosemberg para os 

quais as instituições são diferentes tipos de organizações, de acordo com a 

definição proposta por Edquist, enquanto Lundvall entende as instituições como “as 

regras do jogo”. Por esse motivo, Edquist vai ser tão incisivo para que haja uma 

coerência no uso desses termos pelos pesquisadores sobre sistema de inovação. 

 

As organizações e instituições podem ter diferente importância nos diversos 

países. Em um país, uma universidade pode exercer um papel de destaque para o 

desenvolvimento de conhecimento e tecnologias, enquanto em outro o P&D 

desenvolvido nos departamentos de pesquisa das empresas pode ser mais 

importante. Da mesma forma, as instituições diferem consideravelmente entre os 

sistemas (EDQUIST, 2001). Com base na literatura existente sobre SI, o autor 

identifica seis pontos fortes e três pontos fracos na abordagem sobre SI, conforme 

se verifica no Quadro 01: 
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Quadro 01: Pontos fortes e pontos fracos na abordagem de sistema de inovação 
 

PONTOS FORTES 

1 O processo de aprendizado é considerado como essencial no sistema de inovação 
2 Holística e interdisciplinar, uma vez que envolve procura envolver os vários aspectos relevantes 

para acontecimento da inovação e reconhece a importância da contribuição das várias áreas do 
conhecimento para o desenvolvimento de inovações; 

3 Interdependência e não linearidade, aspectos fundamentais, dado a complexidade da inovação e 
a importância de aquisição de conhecimento de varias fontes, inclusive sendo destaque o 
“feedback” dos consumidores; 

4 A abordagem do SI pode abranger tanto inovações de produtos como de processos, bem como 
subcategorias desse processo (inovações organizacionais); 

5 Enfatiza o papel das instituições; 
6 Leva em consideração os aspectos históricos e evolucionários, reconhecendo, as 

particularidades de cada nação. 
 PONTOS FRACOS 

 Falta de coerência entre os autores sobre o que é instituição; 
 Não definição do que deve ser incluído no SNI e o que pode ficar de fora; 
 Não ser uma teoria, devido ao caráter empírico, o que suscita entre alguns pesquisadores o 

anseio por formulações mais teóricas. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Edquist, (2005). 

 

Por sua vez, Albuquerque, na apresentação do artigo de Freeman (1995), 

defende o fato de sistema nacional de inovação ser um conceito aberto, devido ao 

fato de sintetizar a elaboração de uma abordagem teórica, enriquecendo-se dos 

avanços desta elaboração teórica e contribuindo para apresentar novas questões 

para a reflexão coletiva. 

 
A literatura sobre sistemas de inovação aponta três níveis de sistemas de 

inovação: os sistemas nacionais de inovação (SNI), os sistemas regionais de 

inovação (SRI) e os sistemas setoriais de inovação (SSI), porém um não exclui o 

outro e muitas vezes se complementam. É importante destacar que a base territorial 

é fundamental na concepção de SNI, bem como a valorização da escala de análise, 

destacando-se a escala nacional. 

 

Essa valorização da escala nacional é relevante, pois nas últimas décadas 

tem crescido o debate sobre qual a escala ideal, debate no qual a escala local tem 

se destacado entre as políticas públicas, escala esta fortemente combatida por 

alguns pesquisadores como Brandão (2004) que defende que não há uma escala 

ideal e que o acontecimento de alguns fenômenos não pode ser explicado apenas 

pelos fatores locais, principalmente diante da globalização, que tem conseguido 
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interferir nos lugares mais recônditos. Esse autor defende ainda que o debate local – 

global precisa considerar a escala nacional como intermediária, pois esta tem a 

capacidade de regular ações externas como, por exemplo, através das leis 

trabalhistas, que limitam a ação de algumas multinacionais que se instalam nos 

países. 

 

Albuquerque (1996, p.57) define Sistema Nacional de Inovação, como uma 

“construção institucional, produto de uma ação planejada e consciente ou de um 

somatório de decisões não planejadas e desarticuladas, que impulsionam o 

progresso técnico em economias capitalistas complexas”. Nesse sentido, SNI pode 

ser compreendido como um arranjo institucional envolvendo múltiplos participantes 

como: firmas e suas redes de cooperação e interação; universidades e institutos de 

pesquisa; instituições de ensino; sistema financeiro; sistemas legais; mecanismos 

mercantis e não-mercantis de seleção; governos e mecanismos e instituições de 

coordenação. 

 

Um dado importante é que só a existência desses atores não é suficiente para 

a existência de um SNI consolidado, pois é preciso, sobretudo, a existência de fortes 

interações entre as partes que o constituem. Tal constatação fez com que 

Albuquerque (1996), a partir da análise da produção científica e tecnológica de 

diversos países, propusesse uma tipologia, de SNI, na qual identificou uma 

diversidade de situações envolvendo países em desenvolvimento. Nesta tipologia, o 

autor constatou que o Brasil faz parte de um grupo de países com sistemas de 

inovação que chamou de imaturos. Conforme a tipologia proposta por Albuquerque 

(1996), existem três categorias de SNI, a saber: maduros, catching up e imaturos: 

 

1. Maduros - os países cujo SNI é considerado maduro são aqueles 
que possuem a capacidade de manter seus países na liderança da fronteira 
tecnológica internacional. Fazem parte deste grupo os principais países 
capitalistas desenvolvidos. A identificação dos países que fazem parte 
desse grupo pode ser feita através de sua capacidade de geração de 
tecnologia e participação na liderança da produção científica mundial. Os 
países que encontram-se nessa posição são: Estados Unidos, Japão, 
Alemanha, Inglaterra e a Itália. 
 
2. Catching up – fazem parte dessa categoria os países cujo objetivo 
central de seus sistemas de inovação é a difusão de inovações. São países 
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que possuem elevado dinamismo tecnológico, dinamismo que não é 
derivado de sua capacidade de geração tecnológica, mas de uma elevada 
capacidade de difusão, relacionada a uma forte atividade tecnológica 
interna que os capacita para absorver avanços gerados nos grandes centos 
mais avançados. Envolve dois subconjuntos: os países ‘pequenos de alta 
renda’ (Suécia, Dinamarca, Holanda e Suíça) e os países asiáticos de 
desenvolvimento recente e acelerado, como Coréia do Sul e Taiwan. Os 
países dessa categoria desenvolvem especializações nacionais bastante 
claras em alguns nichos de mercado internacional. 

 

3. Imaturos – os países que se encontram nesse grupo apresentam 
sistemas de inovação que não se completaram. São países que construíram 
sistemas de ciência e tecnologia que não se transformaram em sistemas de 
inovação. Fazem parte dessa categoria: Brasil, Argentina, México, Índia e 
África do Sul (ALBUQUERQUE, 1996, p.58-59). 

 

Os países que possuem sistema de inovação imaturo ou incompleto, embora 

apresentem uma infraestrutura mínima de ciência e tecnologia, não conseguem 

interagir de forma que essa base científica e tecnológica gere inovações, e também 

não conseguem se articular com o setor produtivo. Por esse motivo, os mesmos 

também podem ser chamados de países com infraestrutura de ciência e tecnologia 

pouco eficiente (ALBUQUERQUE, 1996; 2000). 

 

Albuquerque (2000) fez uma divisão em três subcategorias de sistema de 

inovação imaturo, sendo a primeira subcategoria denominada “países com estrutura 

de ciência e tecnologia pouco eficaz” (PICTPE). Fazem parte desse subgrupo o 

Brasil, o México, a Índia e a África do Sul. O segundo subgrupo é formado por 

países do Leste Europeu (LESTEU), que têm em comum o fato de serem ex-

economias socialistas e estarem em fase de transição para uma economia de 

mercado. Pertencem ao LESTEU, a Rússia, a Polônia, a Hungria, e a Bulgária. 

Alguns países do Sudeste asiático (SUDASI), que possuem em comum crescimento 

econômico recente comporiam o terceiro subgrupo, a Tailândia, a Malásia, a 

Indonésia e as Filipinas. 

 

Por fim, Albuquerque (2000) inclui mais um subconjunto de países que não 

possuem sequer as condições mínimas necessárias, para existência de um sistema 

de inovação. Essa categoria, de acordo com o autor, serve para delimitar o caráter 

intermediário do conjunto dos sistemas de inovação “imaturos”. Fazem parte dessa 
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categoria países como: a Turquia, países da região Subsaariana e o Afeganistão 

entre outros. 

 

Conforme Edquist (2001, 2005) o SRI pode ser compreendido como um 

subsistema do SNI, e é considerado particularmente importante para análise em 

países com grandes dimensões territoriais. A fronteira geográfica de SRI seria 

dentro dos países ou envolvendo partes de diferentes países.  

  

 Asheim e Gertler (2005) identificam três tipos de SRI: o sistema regional de 

inovação territorialmente integrado, o sistema regional de inovação em rede e o 

terceiro é o sistema nacional de inovação regionalizado. 

 

1. O sistema regional de inovação territorialmente integrado – são 
aqueles em que as empresas (principalmente aquelas que utilizam o 
conhecimento analitico) baseam as suas atividade de inovação, 
principalmente, localizado nos processos de aprendizagem estimulados 
pela proximidade geográfica, social e cultural, sem muita interação direta 
com organizações de conhecimento. 
 
2. O sistema regional de inovação em rede - As empresas e 
organizações estão ainda incorporadas em uma região específica, 
caracterizada pela aprendizagem, localizada e interativa. No entanto, as 
intervenções políticas emprestam a esses sistemas um carater mais 
planejado por meio do fortalecimento intencional da infraestrutura 
institucional das regioões, por exemplo, através de um papel mais forte, 
mais desenvolvido para os institutos de P& D de base regional, organismos 
de formação profissional e outras organizações locais envolvidos no 
processos de inovação das empresas. 
 

3. O sistema de inovação regionalizado - difere dos outros dois tipos 
anteriores de várias maneiras. Primeiro, as partes da indústria e da 
infraestrutura institucional são mais funcionalmente integradas a sistema 
nacional ou internacional de inovação, ou seja, a atividade de inovação 
ocorre principalmente em cooperação com atores fora da região. Em 
segundo lugar, a colaboração entre as organizações dentro deste tipo de 
SRI é mais conforme com o modelo linear, como a cooperação envolvendo 
principalmente projetos específicos para desenvolver inovações mais 
radicais com base em conhecimento analítico-científico formal. Dentro de 
tais sistemas, as cooperações que possam surgir é mais entre as pessoas 
com o mesmo antecedente ocupacional ou educacional, por exemplo, entre 

engenheiros (ASHEIM; GERTLER, 2005 p. 300 -303. Tradução nossa). 
 

Para Malerba (1999), um sistema de inovação setorial pode ser definido como 

aquele sistema (grupo) de empresas ativas em desenvolvimento e em elaboração de 

produtos do setor e em geração e utilização de tecnologias do setor. No caso dos 
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sistemas setoriais, as atividades de inovação estão mais direcionadas para 

inovações em um setor, que podem envolver setores com tecnologia similares ou 

similaridade funcional do produto. Edquist (2005) considera que “os sistemas 

setoriais de inovação incluem parte de um sistema regional, nacional ou 

internacional, sendo delimitados a partir de campos tecnológicos específicos 

(tecnologias genéricas) ou áreas de produtos”.  

 

2.3 INTERAÇÃO UNIVERSIDADE/INSTITUTO DE PESQUISA – EMPRESA 

 

A análise da literatura referente aos estudos sobre interação 

universidade/instituto de pesquisa-empresa, desenvolvida, sobretudo, por 

pesquisadores norte americanos, tem evidenciado o quão importante é o papel das 

pesquisas desenvolvidas pelo sistema público de pesquisa para o desenvolvimento 

de P&D industrial e para o conjunto do sistema de inovação (MAZZOLENI; NELSON, 

2005; COHEN, NELSON e WALSH, 2002). Isso decorre, entre outros fatores, da 

atual dinâmica econômica que se fundamenta, entre outros aspectos, no 

conhecimento. Na economia baseada no conhecimento e na inovação, merecem 

destaque o conhecimento e a capacidade de inovação das empresas e de outros 

setores da sociedade, conforme observa Lundvall (1996).  

 

  A economia do aprendizado, proposta por Lundvall (1996) como sendo uma 

nova fase da economia atual, destaca que, a capacidade de aprender é cada vez 

mais determinada pela “posição relativa” de indivíduos, empresas e sistemas 

nacionais. Ainda, segundo Lundvall (1996), o conceito de economia do aprendizado 

pode ser utilizado em duplo sentido. Primeiro, evocando uma perspectiva teórica, na 

qual a ênfase está em explicar e entender a dinâmica econômica a partir do 

processo de mudança tecnológica articulada a habilidades, preferências e 

instituições; segundo, pode se referir aos traços históricos específicos, que levam o 

conhecimento e a aprendizagem a serem considerados importantes em todos os 

níveis da economia. 
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Outro aspecto relevante da economia do conhecimento é que o sucesso de 

indivíduos, empresas e regiões econômicas e nações reflete sua capacidade de 

aprender (e esquecer, o que é frequentemente pré-requisito para o aprendizado de 

novas habilidades). Essa capacidade de aprendizado é considerada importante 

aspecto para o desenvolvimento dos SNI (LUNDVALL, 1996). 

 

Para melhor compreender a economia do conhecimento, Lundvall (1996) sugere 

uma tipologia com 4 (quatro) tipos de conhecimento, a saber: know-what; know-why; 

know-how e know-who. 

1 Know-what – refere-se ao conhecimento dos fatos, aqui 
conhecimento é próximo ao que normalmente é chamado de informação; 
2 Know-why - faz referência aos conhecimentos acerca de princípios e 
leis reconhecidas pela na mente humana e pela sociedade; 
3 Know-how – diz respeito às habilidades, à capacidade de fazer algo. 
Deve estar relacionado às capacidades de produção do trabalhador. Mas é 
importante perceber também que isso representa um papel chave em 
muitas outras atividades além da esfera econômica. 
4 Know-who – é basicamente a experiência tácita, que não pode ser 
facilmente transmitida. Esse conhecimento irá desenvolver tipicamente em 
suas formas mais altas somente depois de anos de experiência de prática 
diária, através do aprender fazendo e da interação com outros experts 
ativos na mesma área (LUNDVALL, 1996, p 7-8). 

 

Os dois primeiros tipos de conhecimento, know-what e know-why, podem ser 

adquiridos através do conhecimento codificado. Nos dois últimos, know-how e know-

who, a troca de conhecimento ocorre de forma tácita, ou seja, com o 

acompanhamento das experiências, por isso o acesso a determinadas networks é 

fundamental para se ter acesso a informações que não são facilmente repassadas 

para pessoas que não fazem parte de determinada rede social. 

 

Com essa nova compreensão da importância do conhecimento e da inovação 

para a dinâmica econômica, ressalta-se a interação entre instituições de pesquisa e 

organizações produtivas de bens e serviços são fundamentais, pois as primeiras, por 

meio de seus recursos humanos e infraestrutura de pesquisa, podem ajudar a 

resolver questões ou desenvolver novas tecnologias para as últimas. Essa 

compreensão é especialmente relevante para países de economias retardatárias, 

como o Brasil, onde existe uma limitada cultura por parte do setor produtivo em 

investir em P&D interno que leva em geral, à importação de pacotes tecnológicos de 
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outros países, recaindo sobre o Estado os maiores investimentos em P&D e 

impedindo, assim, o desenvolvimento de novos conhecimentos e tecnologias 

nacionais. 

 

É oportuno colocar, por outro lado, que embora os conhecimentos das 

pesquisas básicas desenvolvidas nas universidades fossem vistos anteriormente 

como fonte principal de desenvolvimento tecnológico, caracterizando assim o que 

era compreendido como inovação linear, não corresponde às evidências 

constatadas em surveys que investigam o impacto das pesquisas públicas em P&D 

industrial (COHEN; NELSON e WALSH, 2002). Os resultados dessas pesquisas, por 

sua vez, apontaram para o fato de que embora a pesquisa básica seja relevante e 

mesmo mais intensiva em algumas áreas do conhecimento, como a área de 

fármacos e biotecnologias, muitas vezes não exercem influência alguma no 

desenvolvimento tecnológico dada a complexidade do processo de inovação. Seriam 

mais relevantes outras fontes de conhecimento, como “feedback” dos consumidores, 

consultores contratados e concorrentes. Entretanto, Cohen; Nelson e Walsh, (2002) 

e Mazzoleni; Nelson (2005) consideram que as universidades e os institutos de 

pesquisas são fundamentais para desenvolvimento do SNI, uma vez que essas 

organizações são importantes no desenvolvimento de pesquisa científica, ainda que 

reconheçam que a inovação nem sempre está associada a investigações realizadas 

por instituições públicas.  

 

Rapini (2004, 2007) identifica a existência de três fontes de dados principais 

para análise da interação universidade/instituto de pesquisa - empresa: os estudos 

de caso, análise de patentes e bibliométricas e grandes pesquisas/levantamentos os 

chamados surveys. No Brasil, o estado da arte a respeito dos casos de interação 

entre instituição de pesquisa e empresas tem derivado a partir principalmente de 

análises dos dados disponíveis no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq13 dos 

grupos cadastrados na base de dados do CNPq, que declararam algum tipo de 

relacionamento com o setor produtivo. 

                                                             
13 Segundo Rapini (2007, p.103), o Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq “reúne informações 

sobre os grupos de pesquisa em atividade no país abrangendo pesquisadores, estudantes, técnicos, 
linhas de pesquisa em andamento, produção científica, tecnológica e artística geradas pelos grupos”.  
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As análises desse banco de dados feitas por Rapini (2004, 2007) 

evidenciaram que no Brasil as interações entre os grupos de pesquisa e as 

empresas são limitadas, ocorrendo em pontos localizados e com maior intensidade 

em alguns setores, como as engenharias, que dependem muito de conhecimento do 

tipo know-how, ou no caso das ciências agrárias, por ser esta uma área do 

conhecimento que representa um importante segmento da economia nacional. Essa 

baixa interação, como visto anteriormente, é uma das características de SNI 

imaturos.  

 

É preciso ainda considerar que, de acordo com Suzigan e Albuquerque 

(2008), a baixa interação entre universidade/instituto de pesquisa e empresa no 

Brasil decorre de três aspectos principais: (i) o caráter tardio do surgimento das 

universidades públicas e institutos de pesquisa; (ii) a industrialização recente; e (iii) a 

inexistência de sistemas de financiamento de pesquisas tecnológicas. Os mesmos 

autores afirmam ainda, que nos casos de sucesso em que são identificados “pontos 

de interação”, estes são resultado de uma construção de longo prazo, com esforços 

que persistem ao longo do tempo. Albuquerque e Suzigan (2008) destacam as áreas 

de conhecimento e as instituições nas quais ocorre interação mais significativas: 

 

1 – nas ciências da saúde, produção de soros e vacinas (Instituto Oswaldo 
Cruz); 
2 – nas ciências agrárias, algodão, florestas para celulose, grãos, carnes 
(IAC – Instituto Agronômico de Campinas, Embrapa); 
3 – em mineração, engenharia de materiais e metalurgia, produção de 
minérios, aços e ligas metálicas especiais (Universidade Federal de Minas 
Gerais); 
4 – em engenharia aeronáutica, a produção de aviões pela Embraer (CTA e 
ITA); 
5 - em geociências, extração de petróleo e gás pela Petrobrás (COPPE-

UFRJ, Unicamp) (ALBUQUERQUE; SUZIGAN, 2008, p.6-7). 
 

O caráter tardio da criação de instituições de pesquisa brasileira é observado 

por Suzigan e Albuquerque (2008) por meio de uma periodização na qual são 

distribuídas as instituições de ensino superior, institutos de pesquisa, instituições 

coordenadoras ou gestoras de políticas públicas de ciência e tecnologia, em 

períodos que os autores denominaram de “ondas”, conforme se pode visualizar na 

Figura 06. 
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Figura 06- “Ondas” de criação de instituições de ensino e pesquisa no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Fernandes; Silva e Souza (2009).  

 

Na primeira “onda”, que corresponde ao período de 1808 a 1810, os autores 

chamam atenção para o longo tempo atravessado até o surgimento das primeiras 

instituições no país. Esse longo tempo se deve ao sistema colonial que retardou, 

entre outras coisas, a formação de recursos humanos. Só após a chegada da família 

real no Brasil, em 1808, percebendo-se as limitações da colônia em relação às 

necessidades culturais da corte, é que vai ser estimulada a criação de instrumentos 

que propiciam a difusão e, mais tarde, a produção de conhecimento no país. Fazem 

parte da primeira “onda”: 

 

a criação do Curso de Anatomia e Cirurgia do Rio de Janeiro, o Curso de 
Anatomia e Cirurgia de Salvador, o Jardim Botânico (também em 1808), a 
Biblioteca Nacional e a Academia Militar (1810) que pode ser 
compreendido, este último, como um estabelecimento de ensino de 
engenharia implícito (Cunha, 1980; Schwartzman, 1979). Podem ser 
incluídos nesta “onda” pioneira, o Laboratório Químico Prático do Rio de 
Janeiro (1812), cuja finalidade,segundo Schwartzman (1979), seria o 
“fabrico de sabão sólido”, o Museu Real (1818), depois transformado em 
Museu Imperial, que abrigaria o primeiro Laboratório de Física e Química 
(1824),assim como as primeiras tentativas para implantação de uma 
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indústria siderúrgica no país, entre as quais a Real Fábrica de Ferro do 
Morro de Gaspar Soares, em Minas Gerais, “criada em 1808 por iniciativa 
oficial”, como registra Schwartzman (1979) (ALBUQUERQUE;SUZIGAN, 
2008, p.14-15). 

 

Para esse mesmo período, considerando a diferença na distribuição das 

instituições no território, Fernandes; Silva e Souza (2009) identificam que se na 

região onde estava concentrada a força econômica e política do país no período, há 

debilidade na criação das instituições e, no Nordeste, a situação é ainda mais grave. 

Como as instituições no Nordeste só vão começar a surgir na quarta “onda” proposta 

por Suzigan e Albuquerque (2008), Fernandes; Silva e Sousa (2009) tiveram de 

ajustar a periodização proposta para as condições especificas da criação de 

Instituições de Ciência e Tecnologias (ICT) no Nordeste, conforme a Figura 07. 

 

 

Figura 07 “Ondas” de criação de instituições de ensino e pesquisa no Nordeste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Fonte: Fernandes; Silva e Sousa (2009). 
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O tempo de duração das três primeiras “ondas” foi ampliado e adicionou-se 

uma sexta “onda”, cujo início é marcado pela chamada Nova República14, quando 

finalmente começam a surgir instituições de fomento à pesquisa na região, com 

implicações sobre a interação dos grupos de pesquisa com a sociedade, sob a 

influência da então recente criação do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT). 

Essas alterações na duração entre uma “onda” e outra podem ser melhor 

observadas a partir das observações do Quadro 02: 

 

Quadro 02 – Periodização da criação de instituições de ensino e pesquisa no Brasil 
e no Nordeste 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de Fernandes; Silva e Souza (2009). 

 

Embora Suzigan e Albuquerque (2008) não tenham se referido a essa sexta 

“onda”, a mesma pode ser desdobrada para leitura da criação de outras instituições 

de ensino e pesquisa no território brasileiro. Isso devido às mudanças na política de 

ciência e tecnologia adotada no país, que apesar de ainda não dar conta dos 

desafios da nação, reconhece a heterogeneidade e demandas, muitas vezes 

específicas de cada região. 

 

Retomando a periodização proposta por Fernandes; Silva e Souza (2009) 

sobre a criação das instituições de ensino e pesquisa no Nordeste, elaborou-se o 

                                                             
14

 Nova República foi o termo pelo qual se denominou o período inaugurado pelo governo Sarney, 
que substituiu Tancredo Neves como primeiro presidente civil após o regime militar de 1964-84, 
caracterizado pelo processo de redemocratização das instituições nacionais como parte de esforços 
para modernizar a sociedade brasileira. A criação do MCT e de diversas organizações estaduais de 
apoio a P&D é parte desse processo. 

“Ondas” de criação das instituições de 
ensino e pesquisa (SUZIGAN e 

ALBUQUERQUE - 2008) 

“Ondas” de criação das instituições de ensino 
e pesquisa no nordeste (FERNANDES et al.- 

2009) 

1ª “onda” 1808 – 1810 1ª “onda” 1808 – 1819 

2ª “onda” 1870 – 1900 2ª “onda” 1822 – 1903 

3ª “onda” 1920 – 1934 3ª “onda” 1910 – 1942 

4ª “onda” Pós Guerra 4ª “onda” Pós Guerra 

5ª “onda” Regime Militar 5ª “onda” Regime Militar 

  6ª “onda” Nova Republica 
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Quadro 03, no qual podem ser verificadas as instituições criadas em cada onda e 

respectivas localizações geográficas, dentro da região Nordeste.  
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Quadro 03 – Instituições de ensino e pesquisa do Nordeste segundo “ondas” de criação de ICTs 

1ª “onda” 
1808 – 1819 

Escola de Cirurgia da Bahia (1808); Escola de Cirurgia do Recife (1819); Academia Médico- Cirúrgica da Bahia (1915) 
(posteriormente passou a ser a Faculdade de Medicina da Bahia, em1832). 

2ª “onda” 
1822 – 1903 

Escola de Farmácia e Odontologia de Salvador –(1824) (fechada no ano seguinte); Escola de Direito do Recife (1827); Imperial 
Escola Agrícola da Bahia (1875); Faculdade de Livre Direito da Bahia (1891); Escola de Engenharia do Recife (1896); Escola 
Politécnica da Bahia –(1897); Escola de Farmácia e Odontologia do Recife (1902); Escola de Direito do Ceará (1903); Imperiais 
Institutos de Agricultura da Bahia e de Pernambuco, ambos em 1859; Instituto Sergipano de Agricultura (1860). 

3ª “onda” 
1910 – 1942 

‘Conferencias Açucareira’, na Bahia e em Pernambuco (1902) (organização que deram impulsos aos esforços da pesquisa nos 
Institutos Imperiais); Estações Experimentais: a de Campos, no estado do Rio de Janeiro e a de Escada, na zona da mata 
pernambucana –(1910); Escola Superior de São Bento (1914) (que deu origem a Escola Superior de Agricultura em Pernambuco 
em 1936, posteriormente absorvida pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) em 1936); Escola de Agronomia do 
Ceará (1918); Escola de Farmácia de Fortaleza (1916); Faculdade de Direito do Maranhão (1918); Faculdade de Medicina do 
Recife (1920); Faculdade de Direito de Maceió - Escola de Agronomia do Nordeste, em Areias na Paraíba –(1934); Instituto de 
Pesquisa Agronômica de Pernambuco (1935) (atual Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária); Instituto Tecnológico de 
Pernambuco (1942); Instituto do Câncer do Ceará (1944). 

4ª “onda” 
Pós-Guerra 

Instituto de Química Agrícola e Tecnologia da Bahia (1945) (três anos mais tarde deu origem ao Instituto Tecnológico da Bahia); 
Faculdade de Farmácia de São Luiz – MA (1945); Faculdade de Economia de Campina Grande – PB (1947); As Faculdades de 
Medicina de Fortaleza (1948); Maceió – AL (1951), João Pessoa – PB (1951), Campina Grande - PB (1951), , Natal – RN (1955), 
São Luiz – MA (1958) e Aracajú – SE (1961); As Escolas de Engenharia de Campina Grande (1951), Natal (1955), São Luiz (1958) 
e Aracajú (1961); As Escolas de Engenharia de Campina Grande (1951), Maceió (1955); Fortaleza (1955) e Natal  -(1957); Instituto 
Agronômico do Nordeste, em Recife (1951); Universidade Federal da Bahia (1946); Universidade do Recife (federalizada dois anos 
depois); Universidade Federal Rural de Pernambuco (1947) (criada como órgão do Ministério da Agricultura); Universidade Federal 
do Ceará (1954); Universidade de Paraíba (Federalizada em 1960); Universidade do Rio Grande do Norte e Universidade Federal 
do Maranhão, ambas em 1958; Universidade Federal de Alagoas (1961); Universidade Federal de Sergipe (1963); Instituto 
Joaquim Nabuco (1947); Universidade Católica de Pernambuco (1951). 

5ª “onda” 
Regime Militar 

Universidade Federal Piauí (1968); Universidade Regional do Nordeste, em Campina Grande – PB (1967); Curso de Direito (1967). 
Em 1987 a UERN, é estadualizada para se tornar Universidade Estadual da Paraíba; Escola Politécnica da Paraíba (1952) (que 
originou o campus de Campina Grande da UFPB, em 1986). 

6ª “onda” 
Nova República 

Secretária de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, atual SECTEC, e a FACEPE, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia 
(1989); Agência Nacional do CNPq, no Recife. A partir da são criadas Instituições fomento em C&T nos demais estados da região. 

Fonte: Fernandes; Silva e Souza (2009). 
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A partir do Quadro 03, pode-se observar um reduzido número de instituições 

de ensino e pesquisa na região, principalmente nas duas primeiras “ondas” e grande 

concentração das mesmas nos estados da Bahia e de Pernambuco. Na terceira 

“onda”, constata-se uma maior distribuição das instituições na região, porém é na 

quarta “onda” quando se verifica um maior número de instituições criadas, cobrindo 

todos os estados da região, com a criação de várias faculdades e dez universidades 

na região.  

 

Merece ainda destaque o fato de Pernambuco, na quarta “onda”, possuir três 

universidades: a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e a Universidade Católica de Pernambuco 

(UNICAP). Na quinta “onda” são criadas mais duas universidades, a Universidade 

Federal do Piauí e a Universidade Federal da Campina Grande, esta última é 

destacada por Fernandes; Silva e Souza (2009) por ter resultado de esforços da 

sociedade local.  

 

É importante destacar ainda que embora não tenha sido mencionada por 

Suzigan e Albuquerque (2008) e Fernandes, Silva e Souza (2009) em suas “ondas” 

de criação de instituições de Ensino e Pesquisa no Brasil e no Nordeste, a Embrapa 

é criada durante a quinta “onda”, em 1973, assim como a Embrapa Semiárido é 

criada em 1975. Ambas ainda durante o período da ditadura militar. 

 

Compreendendo a importância que a pesquisa exerce no desenvolvimento de 

novas potencialidades tanto econômicas quanto sociais e que a interação entre 

instituições de pesquisa e empresas detém para o desenvolvimento de alguns 

setores econômicos e regiões que é limitada por poucos pontos de interação entre 

os centros de pesquisa e empresas no Brasil, merece destaque a interação 

apontada na literatura sobre o caso da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, a Embrapa (SUZIGAN; ALBUQUERQUE, 2008; FERNANDES; SILVA 

e SOUZA, 2009).  
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O caso da Embrapa, como um exemplo de sucesso em termos de esforço 

para criação e consolidação de um Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, é 

apontado com frequência como uma experiência importante para o país, uma vez 

que a Embrapa é resultado de esforços institucionais com a finalidade de atender as 

demandas do setor agropecuário diante dos desafios e oportunidades para o 

conjunto da economia brasileira. 

 

A Empresa se reconhece como responsável por uma verdadeira revolução no 

planejamento da pesquisa agropecuária brasileira, tornando possível a incorporação 

de áreas que, “devido às condições naturais não se prestavam ao aproveitamento 

agrícola”, como o Cerrado brasileiro, transformado na maior área produtora de soja 

no país. A partir da introdução de novos conhecimentos e técnicas a Embrapa vem 

contribuindo para o aumento da produtividade em áreas que tradicionalmente só 

tinham crescimento da produção, mediante expansão da área cultivada e 

intensificação do trabalho humano. 

 

É também uma instituição que se reconhece como pioneira na interação com 

empresas no país, pois desde o momento de sua criação foi levada em 

consideração a necessidade de integrar os vários centros onde se desenvolvia 

algum tipo de pesquisa agropecuária no país com vistas a transferir conhecimentos 

e tecnologias para o setor produtivo. A Embrapa viria a atuar de forma 

complementar aos centros universitários que vinham se constituindo então como 

importantes aliados na formação de recursos humanos, levando ao surgimento de 

alguns cursos de pós-graduação. Era preciso superar a falta de especialização dos 

pesquisadores engajados no desenvolvimento da pesquisa agrícola no país.  

 

Como resultado, vários pesquisadores brasileiros foram incentivados a ir 

complementar seus estudos em universidades no exterior, principalmente nos 

Estados Unidos e na Europa. Essa busca pela qualificação em países onde o 

conhecimento encontra-se mais avançado é identificado por Mazzoleni e Nelson 

(2005) como uma das formas utilizadas para absorção de conhecimento a ser 

adotado nos países de origem desses estudantes, promovendo, assim, a difusão do 
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conhecimento. No caso dos pesquisadores da Embrapa, eles não apenas 

conseguiram difundir os novos conhecimentos obtidos, como gerar inovações para o 

setor. Esse fato a coloca hoje, como uma das instituições de pesquisa agropecuária 

mais importantes do mundo, segundo Beintema; Avila e Pardey, (2001). 

 

Investir na formação da equipe de pesquisadores e técnicos foi uma das 

prioridades, pois se percebia que sem tal investimento o Brasil não conseguiria 

acompanhar e aproveitar as novas oportunidades econômicas que lhe apareciam. 

Além do perfil da urbanização brasileira que, naquele momento passava por uma 

inversão demográfica, com a maior parte de sua população residindo nos centros 

urbanos, o que demandava a necessidade de abastecimento desses centros, 

inclusive de produtos com preços acessíveis, o mercado mundial também 

necessitava dos produtos agrícolas brasileiros.  

 

O setor de pesquisa agrícola, antes da criação da Embrapa, em 1973, era 

frágil em três elementos: (i) recursos humanos qualificados, (ii) recursos financeiros 

contínuos e (iii) desigualdade na distribuição geográfica dos centros de pesquisa. 

Retomar-se-ão as considerações sobre essas fragilidades mais adiante. Por hora, é 

oportuno chamar atenção para a desigual distribuição das unidades de pesquisa. O 

Sudeste brasileiro, principalmente o estado de São Paulo, concentrava o maior 

número de instituições que desenvolviam alguma pesquisa agrícola (CABRAL, 2005; 

EMBRAPA, 2006). 

 

As regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste eram as regiões onde a situação 

da pesquisa agrícola era mais grave, pois como foi visto na periodização da criação 

das instituições de ensino e pesquisa elaborada por Fernandes; Silva e Souza 

(2009) para o Nordeste, a pesquisa foi ainda mais retardatária em relação ao 

Sudeste do país. Só, recentemente, é que o Nordeste tem recebido estímulos 

favoráveis ao incentivo de pesquisas, mediante políticas públicas. 

 

Diante das evidências acima citadas, é oportuno considerar que ao contrário 

do que Suzigan e Albuquerque (2008) supunham, a descentralização das unidades 
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da Embrapa não resultou de objetivos relacionados à redução de desigualdades em 

termos da base de C&T do setor, mas do intuito de se redistribuir competências de 

pesquisa pelo país de forma a “atender as demandas de cada região” aproveitando 

as potencialidades agrícolas já existentes, melhorando-as e inserindo nelas novas 

culturas (EMBRAPA, 2006). 

 

2.4 ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE A GEOGRAFIA DA INOVAÇÃO NA PERSPECTIVA DA 

INTERAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA-EMPRESA 

 

O desenvolvimento das tecnologias tornou possível ao homem grande 

facilidade de acesso a um número incalculável de possibilidades. Com o avanço dos 

sistemas técnicos, dos meios de transporte e o desenvolvimento da informática, 

ampliaram-se as possibilidades de ação do homem no espaço geográfico. Segundo 

Santos (2006, p.63), “o espaço é formado por um conjunto solidário e também 

contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 

isoladamente, mas como um quadro único onde a história se dá”.  

 

Com o advento das tecnologias, a circulação de pessoas, mercadoria e 

informações passaram a acontecer em um reduzido lapso de tempo. Dada a 

velocidade proporcionada pelos meios de comunicação, passou-se a falar em 

“convergência dos momentos”, devido ao imediato conhecimento dos eventos que 

estão ocorrendo em outros lugares do mundo (HARVEY, 2002; SANTOS, 2006). 

Assistiu-se, por exemplo, no início do século XXI, a uma guerra em tempo real, a 

guerra dos Estados Unidos contra o Iraque; ao resgate de mineradores de uma mina 

de carvão, no Chile. Resgate que, inclusive, só foi possível, porque um dos 

mineradores conseguiu mandar uma mensagem por celular. Esse resgate “parou” o 

mundo, que quis acompanhar aquele momento dramático com o auxílio de grande 

mobilização de tecnologias as mais avançadas possíveis, conseguiu salvar a todos 

os mineradores.  

 

O avanço das tecnologias de comunicação e transporte colocou em debate o 

“fim do espaço geográfico”, já que as barreiras territoriais tornaram-se menos 
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imponentes. Porém, mesmo reconhecendo-se que as ações humanas foram 

facilitadas com o desenvolvimento de tais tecnologias, o território conserva 

características culturais, institucionais e políticas fundamentais à economia 

contemporânea, que têm no conhecimento tácito aspecto fundamental para o 

desenvolvimento de inovações (MORGAN 2004; ASHEIM; GERTLER 2005; 

GERTLER, 2007). 

 

Segundo Raffestin (1993), o território é definido por e a partir de relações de 

poder que são definidas pela ação dos atores sintagmáticos, ou seja, por indivíduos 

que exercem algum tipo de ação no espaço. Essa relação de poder ocorre através 

da territorialidade, que não necessariamente se dá pela apropriação de um espaço 

físico, mas pelo campo de forças que um ator sintagmático exerce através de 

relações sociais projetadas no espaço. 

 

De acordo com Gertler e Asheim (2005, p.291), existem duas características 

paradoxais na economia contemporânea. A primeira é que “innovative activity is not 

uniformly or randomly distributed across the geographical landscape. Indeed, the 

more knowledge- intensive the economic activity, the more geographically clustered 

it tends to be”, ou seja, é necessário que o território possua algumas características, 

que estimulem o desenvolvimento das interações e, consequentemente tornem 

possível o desenvolvimento de inovações. A segunda é que essa tendência à 

concentração geográfica do conhecimento tem ocorrido ao longo do tempo. 

 

Assim como Gertler e Asheim (2005) outros autores (GERTLER, 2007; 

MORGAN, 2004; EDQUIST, 2005; MACIEL e ALBAGLI, 2004), que estudam a 

temática dos sistemas de inovação defendem que o território e a proximidade 

geográfica exercem papel fundamental na troca do conhecimento tácito. Devido ao 

fato do conhecimento tácito ser carregado de componentes pessoais, que estão 

presentes na rotina diária, não são tão simples de serem codificados, pois alguns 

aspectos só podem ser apreendidos com a experiência prática, o aprender fazendo. 
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Com isso, a proximidade geográfica é considerada de fundamental 

importância para a aquisição desse tipo de conhecimento. Essa proximidade refere-

se à proximidade física propriamente dita, mas também à proximidade relacional, 

institucional, além do compartilhamento de contextos socioculturais semelhantes. 

Miglino (2003) destaca que os fatores que levavam uma empresa a se instalar 

próxima a outra estavam associados a possibilidade redução dos custos de 

produção. Hoje, diferentemente, essa aproximação geográfica ocorre também em 

função de uma maior possibilidade de acesso a troca de conhecimentos e 

informações. 

 

 A proximidade relacional é facilitada quando existe uma relação de confiança 

entre os atores envolvidos, pois é mais comum que uma informação seja 

compartilhada com quem se confia. Por essa razão, outro aspecto considerado 

importante na literatura sobre sistema de inovação é a constituição de capital social 

que, segundo Putnan (2006, p.177) “diz respeito às características da organização 

social, como confiança, normas e sistemas que contribuem para aumentar eficiência 

da sociedade para facilitar as ações coordenadas”. 

 

Considerando que a possibilidade de transferência de conhecimento tornou-

se sobremaneira facilitada com a difusão das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC), alguns autores têm questionado o fato de o conhecimento tácito 

só ser absorvido no contato face a face. Com o objetivo de responder a tais 

questionamentos, Morgam (2004) e Gertler (2007) trouxeram exemplos de esforços 

de algumas grandes empresas para levar o conhecimento tácito desenvolvido 

internamente nas empresas a longas distâncias espaciais. 

 

O exemplo do estudo de caso realizado por Gertler (2007) é particularmente 

interessante, pois ele vai destacar a estratégia adotada por uma divisão de uma 

empresa alemã de linha de montagem flexível, que decidiu instalar uma de suas 

unidades de montagem no Sul dos Estados Unidos (EUA) e outra em uma região da 

Alemanha. Entretanto, os engenheiros da sede na Alemanha reconheceram que era 

preciso tomar algumas medidas a fim de evitar prejuízos para a empresa, uma vez 
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que a mão-de-obra nos Estados Unidos não possuía os mesmos conhecimentos dos 

trabalhadores alemães e não compartilhavam de contextos culturais semelhantes.  

 

Então, como forma de tornar o conhecimento tácito dos funcionários alemães 

acessíveis aos do sul dos EUA, eles enviaram engenheiros da matriz alemã a fim de 

que estes ajudassem os funcionários norte-americanos, de tal forma que estes 

últimos, ao observarem alguns procedimentos práticos dos funcionários da matriz, 

pudessem posteriormente desenvolvê-los nas instalações da filial. 

 

Além do contato direto com os funcionários da matriz da empresa, os 

funcionários da linha de montagem do sul dos Estados Unidos tiveram que passar 

por um curso com duração de três meses, no qual puderam aprender o idioma 

alemão e alguns aspectos da cultura alemã. Além disso, passaram oito semanas 

nas instalações da sede da empresa, a fim de que pudessem intensificar a aquisição 

de conhecimento tácito.  

 

As iniciativas acima mencionadas tinham como objetivo o compartilhamento 

de conhecimento tácito produzido na matriz da empresa pela filial, porém os 

problemas que se pensava que essas iniciativas evitariam não se concretizaram 

plenamente. Gertler menciona que, além de o tempo para essa transferência de 

conhecimento tácito ter sido insuficiente, alguns problemas relacionados aos 

condicionantes físicos do sul dos Estados Unidos fizeram com que as peças de 

montagem, muitas vezes, exigissem algumas adaptações, o que, por conseguinte, 

demandava uma solução nova para resolver o problema. Como os funcionários da 

filial não estavam devidamente qualificados, esse problema retardava a produção. 

 

Outra coisa que teria tornado o processo de produção mais dificultoso, foi a 

não permanência dos funcionários da fase inicial de implantação da filial, uma vez 

que esses, após a formação recebida por parte da empresa alemã, começaram a 

ser cobiçados por outras empresas da região. 
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No final do estudo de caso, Gertler diz que em virtude das condições 

institucionais dos Estados Unidos as quais permitiam uma jornada mais longa de 

trabalho, era esperado que os produtos ali produzidos tivessem as mesmas 

qualidades produzidas na matriz na Alemanha a um preço menor. Com o passar do 

tempo, os problemas na empresa nos EUA já estavam de certa forma estabilizados, 

mas os produtos, lá produzidos, embora fossem mais baratos, tinham qualidade 

inferior aos produzidos na outra unidade instalada na Alemanha. 

 

Esse exemplo é importante para mostrar que alguns aspectos do 

conhecimento tácito não são de fácil transmissão, pois algo desse processo de 

aprendizado só pode ser absorvido com a prática, com o aprender fazendo, 

conforme proposto por Lundvall (1996), que reforça a importância do contato face a 

face para produção e troca de conhecimento. 

 

Essa valorização da proximidade geográfica levou a políticas que favorecem 

aglomerações, tanto de empresas que pertencem a um mesmo ramo de atividade, 

ou que desempenham atividades complementares, com a finalidade de 

compartilhamento de conhecimentos novos e que, eventualmente, podem se 

converter em uma inovação.  

 

A geografia das atividades “inovativas” tende a reafirmar a seletividade 

espacial, ao observar que as condições necessárias para o desenvolvimento do 

conhecimento tendem a se localizar em poucos pontos no espaço. Na pesquisa feita 

por Rapini et al. (2009) é possível observar, por exemplo, a grande concentração no 

Sul e no Sudeste do país de grupos de pesquisas cadastrados no DGP/CNPq no 

Censo 2004, que declararam ter algum tipo de relacionamento com o setor produtivo 

conforme pode se observado na Figura 08. 
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Figura 08: Localização dos grupos de pesquisa que declararam ter algum tipo de 
relacionamento com o setor produtivo no Brasil – 2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado por Neison Freire (GRITT, 2009). 
 

 

A análise da Figura 08 pode, de certa forma, dimensionar a Geografia da 

Inovação no Brasil. Se sobrepuséssemos aqui um mapa com a distribuição das 

instituições de C&T, das atividades industriais, do PIB, da renda das famílias, 

certamente teríamos mapas semelhantes, com concentração no Sul e Sudeste. 

 

No Nordeste, a concentração intrarregional da base de C&T e da base 

produtiva também se observa nos estados de Pernambuco, Bahia e Ceará. Em 
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Pernambuco e no Ceará observa-se grande concentração nas capitais. Na Bahia, 

constata-se uma concentração nas imediações da Região Metropolitana, embora se 

constate alguma dispersão no sentido do interior sul do estado. Na região Centro 

Oeste, observa-se uma destacada concentração no Distrito Federal e no Norte do 

país, um grande vazio da presença de grupos de pesquisa, e por consequência, de 

instituições de C&T15. 

 

Os próximos capítulos se dedicam ao estudo de caso, cabendo ao capítulo a 

seguir o levantamento as questões que permearão a constatação da necessidade de 

criação de uma empresa de pesquisa agropecuária no país, que resultou na criação 

da Embrapa. Serão apresentados também alguns elementos da estratégia de 

descentralização das unidades de pesquisa da Embrapa e as fragilidades do 

Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 A criação da Embrapa por força de política pública federal representa, assim, um importante esforço 

para a alteração desta geografia, tanto no sentido de se desenvolver técnicas de exploração agrícola 
adequada as condições ambientais específicas das diferentes regiões do país, quanto no intuito de 
melhor distribuir competências científicas e tecnológicas em beneficio destas regiões. Investigar a 
Embrapa Semiárido como estudo de caso, se situa neste contexto da investigação da geografia na 
inovação do Brasil, abordada desde a perspectiva das relações que vem travando com o setor 
produtivo que motivou sua criação. 
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3 A CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

BRASILEIRO  

 

A agricultura contemporânea não se fundamenta apenas nos fatores naturais 

de produção. Tem demandado cada vez mais conhecimentos especializados, que 

vão desde o desenvolvimento de instrumentos técnicos e cultivares, ao 

conhecimento em química fina e biotecnologia. Por sua capacidade de alterar as 

propriedades genéticas dos vegetais e animais, esta última vem sendo responsável 

por uma verdadeira revolução na história da agricultura e da humanidade. Uma 

definição da complexidade que envolve o conceito de biotecnologia, principalmente 

em sua fase mais moderna, pode ser constatada a seguir: 

 

A biotecnologia pode ser definida como um conjunto de técnicas de 
manipulação de seres vivos ou parte destes para fins econômicos. Esse 
conceito amplo inclui técnicas que são utilizadas em grande escala na 
agricultura desde o início do século XX, como a cultura de tecidos, a fixação 
biológica de nitrogênio e o controle biológico de pragas. Mas o conceito 
inclui também técnicas modernas de modificação direta do DNA de uma 
planta ou de um organismo vivo qualquer, de forma a alterar precisamente 
as características desse organismo ou introduzir novas. [...] o surgimento da 
biotecnologia moderna marca o início de um novo estágio para a agricultura 
e reserva um papel de destaque à genética molecular (SILVEIRA; BORGES 
e BUAINAIN, 2005, p. 2). 

 

A modernização da atividade agrícola está ancorada em três fatores 

principais: (i) a intensificação da mecanização, com máquinas cada vez mais 

específicas para as culturas em que são empregadas; (ii) o uso de fertilizantes, 

principalmente a partir da década de 1950, estimulado pela chamada Revolução 

Verde, período em que houve grande incentivo para a utilização de agrotóxicos e 

outros insumos que, dados as proporções utilizadas, deu início a um grande debate 

em nível internacional sobre os problemas ambientais decorrentes do uso excessivo 

desses insumos; (iii) outro fator relevante é a cientifização da agricultura, com a 

melhoria genética de plantas, o desenvolvimento de sistemas técnicos, científicos e 

informacionais, que estão presentes em todas as fases da produção agrícola, 

reforçando a importância da pesquisa científica para o setor. 
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Segundo Silva (1996), a modernização da agricultura se dá quando através 

do conhecimento o homem passa a reproduzir artificialmente as condições 

necessárias à produção agrícola, caracterizando uma subordinação da natureza ao 

capital, criando as condições necessárias para uma maior produtividade da 

produção e do trabalho. Essas intervenções técnicas na agricultura são facilmente 

constatadas mediante as seguintes ações: 

 

Se faltar chuva, irriga-se; se não houver solos suficientemente férteis, 
aduba-se; se ocorrerem pragas e doenças, responde-se com defensivos 
químicos ou biológicos; e se houver ameaças de inundações, estarão 
previstas formas de drenagem (SILVA, 1996, p.3). 
 

 A fase anterior à modernização da agricultura é quando essa atividade é 

desenvolvida com maior dependência das condições naturais de produção. Silva, 

(1996) vai denominar essa fase como Complexo Rural (CR). No CR os fatores de 

produção se limitam às condições naturais, os insumos da produção são 

desenvolvidos no interior da propriedade, normalmente há a predominância de um 

produto para exportação e não há uma divisão do trabalho mais intensa. Um 

exemplo de CR foi a cultura da cana-de-açúcar até aproximadamente o fim do 

século XVIII. 

 

 Silva (1996) designa o período de modernização da agricultura, ou seja, 

quando o campo se industrializa, como sendo a passagem do CR para o Complexo 

Agroindustrial (CAI). Um exemplo de CAI é a fruticultura irrigada que se desenvolve 

no Submédio do São Francisco, pois o território no qual essa atividade é 

desenvolvida, é intensivo em uso de tecnologias modernas e apresenta uma maior 

divisão de trabalho. A mudança do CR para o CAI no Brasil, de acordo com Silva 

(1996), aconteceu no início do século XIX, com o desenvolvimento da cultura 

cafeeira que, ao contrário da cultura da cana-de-açúcar, demandou uma maior 

divisão de trabalho, criação de sistemas técnicos, como as linhas férreas, para 

facilitar o escoamento da produção, entre outros. 

  

De acordo com Santos e Silveira (2011), as inovações técnicas e 

organizacionais na agricultura concorrem para criar um novo tempo e um novo uso 
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da terra. O aproveitamento dos momentos vagos do calendário agrícola ou o 

encurtamento dos ciclos vegetativos, a velocidade da circulação de produtos e de 

informações, a disponibilidade de crédito e a preeminência dada à exportação 

constituem, certamente, dados que vão permitir reinventar a natureza, modificando 

solos, criando sementes e até buscando, embora pontualmente, impor leis ao clima. 

Eis o novo uso agrícola do território no período técnico-científico-informacional. 

 

Desde o início de sua formação econômica e territorial, a agricultura assumiu 

papel relevante na composição do PIB do país. Porém por longos anos a produção 

agrícola acontecia sem investimento em pesquisas científicas para o setor e sem 

grandes investimentos em infraestrutura técnica, desenvolvendo-se de certa forma 

ao sabor da natureza (SILVA, 1981).  

 

A esse estágio na evolução das técnicas adotadas na agricultura, Santos e 

Silveira (2011) situam em sua periodização da história do uso do território brasileiro 

como fazendo parte do período natural ou pré-técnico, em que as atividades 

agrícolas se assentavam, levando em consideração os aspectos geográficos 

naturais da região onde a atividade era desenvolvida, a exemplo da cultura da cana-

de-açúcar. 

 

Essa afirmativa pode ser constatada, por exemplo, quando nos estudos 

referentes à exploração econômica da cana-de-açúcar, são destacados os fatores 

que influenciaram o sucesso dessa atividade na zona da mata nordestina. As 

características do solo de massapé, do clima quente e úmido, alternância de uma 

estação chuvosa e outra seca, potencializam o desenvolvimento da sacarose, 

garantindo a qualidade do açúcar, como ressaltado nas obras de Freyre (2004), 

Castro (1959) e Andrade (2005).  

 

Como já mencionado, a agricultura especialmente aquela que se destinava à 

exportação para a metrópole portuguesa, era desenvolvida sem grandes 

sofisticações técnicas. Entre os fatores que justificam os baixos investimentos em 

melhores fatores técnicos de produção, destacam-se o modelo de produção, 
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baseado na exploração em grandes latifúndios, o que favorecia o aumento da 

produção com incorporação de novas áreas cultivadas, em detrimento do aumento 

da produtividade do produto a partir de melhoramentos técnicos. Outro fator que 

retardou o desenvolvimento técnico-científico da agricultura brasileira foi a 

exploração da mão-de-obra africana e indígena, uma vez que numerosa e explorada 

a exaustão, fazia com que os proprietários não buscassem alternativas para reduzir 

o número de trabalhadores (FURTADO 2005; ANDRADE, 2005).  

  

Na primeira metade da década de 1960, no livro “A Terra e o Homem no 

Nordeste”, o geógrafo Manuel Correia de Andrade trouxe um panorama da situação 

do Nordeste brasileiro, no que se referia aos aspectos da apropriação e exploração 

agrícola na região e as relações de trabalho. Em alguns trechos, o autor fez menção 

aos baixos investimentos da região em pesquisa para o setor agropecuário, em 

comparação às iniciativas da região Sudeste, principalmente as do estado de São 

Paulo. 

 

Porém, é importante destacar, conforme mencionado por Fernandes; Silva e 

Souza, (2009) que embora poucas tenham sido as iniciativas de formação de uma 

base de C&T, através da criação de instituições de ensino e pesquisa, existia no 

Nordeste alguma iniciativa de pesquisa agrícola como as realizadas pelos Imperiais 

Institutos de Agricultura16, considerado por estes autores, como uma primeira 

iniciativa de institucionalização da pesquisa na região. Contudo, não se pode deixar 

de considerar o longo espaçamento de tempo entre o início das atividades agrícolas 

no Nordeste e a criação de instituições de pesquisa para região. 

 

Considerando que os esforços de pesquisa agropecuária ao longo do tempo 

foram se constituindo, porém de forma desigual no território, o planejamento da 

pesquisa agropecuária no país ganhou outro rumo a partir da década de 1973, com 

a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa.  

                                                             
16

 “O Imperial Instituto Baiano foi criado em 1859, no mês de novembro, e o Imperial Instituto 
Pernambucano, no mês de dezembro do mesmo ano, este último de vida efêmera”. ALBUQUERQUE 
e SILVA (2008). 
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Dada a importância que a Embrapa exerce na pesquisa agropecuária do país, 

no próximo tópico, serão explorados os antecedentes que levaram à criação desse 

instituto de pesquisa, a sua consolidação e reconhecimento da qualidade das 

pesquisas desenvolvidas, inclusive o reconhecimento da importância da instituição 

em nível internacional, sua estratégia de sucesso e sua função no Sistema Nacional 

de Pesquisa Agropecuária (SNPA), as dificuldades enfrentadas pelas Organizações 

Estaduais de Pesquisa Agropecuária (OEPA) e como essa situação evidencia a 

fragilidade do atual SNPA. 

 

3.1 ANTECEDENTES DA CRIAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA  

 

O Brasil das décadas de 1960 e 1970 encontrava-se em franco crescimento 

urbano e industrial. O aumento significativo da população urbana demandava cada 

vez mais o abastecimento do mercado de produtos agrícolas. A produção de 

alimentos no país tinha como base de produção a expansão da área produzida em 

detrimento do aumento de produtividade com a adoção de conhecimentos técnicos e 

científicos que aperfeiçoassem as áreas agrícolas. Era urgente que medidas fossem 

tomadas com o objetivo de reverter esse quadro. 

 

Diante de tal contexto, no ano de 1973, o Ministério da Agricultura instituiu um 

Grupo de Trabalho que tinha como objetivo fazer um levantamento a respeito da 

situação da pesquisa agropecuária no país, no prazo de um mês (EMBRAPA, 2006). 

Antes de enveredar-se pela trajetória de criação da Embrapa, é preciso considerar 

os esforços anteriores de pesquisa na área. Nesse sentido, apresenta-se uma linha 

do tempo que mostra a evolução da estrutura organizacional responsável pela 

execução da pesquisa agrícola até a fundação da Embrapa.  

 

O setor responsável pelo fomento à pesquisa agropecuária brasileira entre 

1934-1973 era um departamento dentro do Ministério da Agricultura, (MA), atual 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), as pesquisas agrícolas 

também eram desenvolvidas por outras instituições, conforme se mencionará mais 

adiante.  
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Como mostra a Figura 09, em 1933, foi criada dentro do MA, uma Diretoria 

Geral de Pesquisas (DGP). A mesma, depois de um ano, passou a ter três 

subdivisões orientadas para pesquisas sobre lavouras, animais e vegetais 

respectivamente. Em 1937, é criado o Centro Nacional de Ensino e Pesquisa 

Agrícola (CNEPA). Em 1943 as atividades ligadas ao ensino passaram a não fazer 

mais parte de suas atividades e o CNEPA foi transformado no Serviço Nacional de 

Pesquisa Agronômica (SNPA). Em 1962, o SNPA é fundido com o Departamento 

Nacional de Pesquisa Animal (DNAP), dando origem ao Departamento de Pesquisa 

e Experimentação (DPE). Em 1967, o DPE passa a ser chamado Escritório de 

Pesquisa e Experimentação (EPE), o qual se transformou, em 1971, em 

Departamento Nacional de Pesquisa e Experimentação Agropecuária (DNPEA), 

sendo o antecessor da atual Embrapa criada em 1973 (BEINTEMA; AVILA e 

PARDEY, 2001).  

 

Figura 09 – Cronograma das mudanças no Departamento de Pesquisa Agropecuária 
no Ministério da Agricultura até a Criação da Embrapa.  
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Fonte: Elaboração própria a partir de Beintema; Avila e Pardey, (2001). 
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 Os responsáveis pela elaboração e diagnóstico da situação da pesquisa 

agropecuária no país foram o engenheiro Agrônomo Otto Lyra Schrader, diretor da 

Divisão de Pesquisa Fitotécnica do DNPEA, vinculada ao Ministério da Agricultura e 

o Dr. José Irineu Cabral, do Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas (IICA) 

Após a decisão de criação da Embrapa, José Irineu Cabral foi o primeiro Diretor 

Presidente da Embrapa (EMBRAPA, 2006). 

 

O resultado do diagnóstico elaborado pelo GT deu origem ao “Livro Preto”, 

que consiste no relatório final das constatações sobre a situação da pesquisa 

agrícola no país e que continha as sugestões para a criação da nova empresa de 

pesquisa agropecuária. Esse relatório serviu de base para a criação da Embrapa, 

que, a princípio, não teria essa denominação, pois se chamaria Empresa Nacional 

de Pesquisa Agropecuária (ENAPA).17  

 

Após a investigação realizada pelo GT, foram levantados alguns pontos que 

difundiram o desenvolvimento da pesquisa agropecuária brasileira, e apontavam as 

barreiras que precisavam urgentemente ser superadas. Entre os aspectos positivos 

da situação da pesquisa agropecuária naquele momento o GT identificou:  

 

1 – A existência de uma apreciável rede de instituições de pesquisa e 
experimentação sob orientação unificada do Departamento Nacional de 
Pesquisa Agropecuária (DNPEA), cobrindo todo o território nacional, 
distribuída pelas diversas regiões do país, com vistas ao estudo de 
problemas agronômicos específicos. 
 
2 – A disponibilidade de equipamentos, de instalações de campo e de 
laboratórios, cuja utilização poderia ser intensificada sem comprometer os 
trabalhos em andamento.  
 
3 – Disponibilidade de meios de divulgação científica pois existia na época 
cerca de 20 periódicos, com destaque para a revista ‘Pesquisa 
Agropecuária Brasileira’( PAB), que foi criada pelo DNPEA. 
 

                                                             
17

 Nos anexos do Livro Preto encontram-se alguns dos decretos sugeridos pelos integrantes do Grupo 

de Trabalho, e que seguiram para aprovação pelo Ministério da Agricultura a serem sancionados pela 
Presidência da República. Entre esses decretos, encontram-se: a proposta de autonomia do DNPEA 
em relação ao Ministério da Agricultura, que não foi aceito pelo Governo e dessa forma a atual 
Embrapa, encontra-se vinculada ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e a sugestão 
de criação do decreto que estabelece o SNPA, sugestão que também não foi aceita.  
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4 – A existência de materiais e resultados de pesquisa de reconhecido valor 
que, uma vez aplicados pelo produtor, redundariam em substancial melhoria 
no rendimento da produção e da produtividade se, de imediato, fosse 
generalizada a adoção desses conhecimentos pelos consumidores da 
pesquisa. 
 
5 – A existência de um pequeno grupo de dirigentes e profissionais 
altamente qualificado que, liberados da sobrecarga de atribuições e 
responsabilidades, poderiam aumentar a sua eficiência. 
 
6 – O método de reunir especialistas de diferentes procedências dedicados 
aos problemas da produção em ‘comissões nacionais’, por produto, como 
subsídio para o planejamento, coordenação e avaliação de projetos 
nacionais específicos e prioritários (EMBRAPA, 2006, p.6-8). 
 

Os pontos de estrangulamento que mostravam a emergência de uma reforma 

no então DNPEA foram muitos. Dessa forma procurar-se-á ressaltar os mais 

importantes: 

1 - Deficiência quanto às políticas e estratégias da pesquisa agropecuária e 
falhas nas distribuições institucionais e operacionais das unidades de 
trabalho, que indicavam alta concentração no Sul e no Sudeste do país; 
 
2 - Além da distribuição desigual dos institutos de pesquisa, uma 
preocupação que era crucial para superação da situação da pesquisa 
agropecuária era referente aos recursos humanos (orientados basicamente 
para pesquisa), pois foi identificada uma escassez acentuada de pessoal 
com perfil de liderança e de pesquisador; 
 
3 – Limitada e descontinuada interação do governo com o setor produtivo; 
4 - Servidores carentes em treinamento especializado, principalmente de 
cursos de pós-graduação; 
 
5 - Ausência de uma política salarial atrativa; 
6 - E por fim, falta de ações competentes para a captação de recursos 
financeiros destinados a investimentos destinados a política científica e 
tecnológica sustentada (EMBRAPA, p.8 – 21, 2006). 

 

 Segundo Crestana e Souza (2008, p.48), os relatores do GT se beneficiaram 

do estudo realizado por uma Comissão de Alto Nível, estabelecida pelo Ministério da 

Agricultura e Ministério do Planejamento, através da Portaria Interministerial nº 280, 

de 24 de junho de 1970, dois anos antes da formação do GT, e que tinha por 

objetivo a formulação de um programa de expansão das atividades de pesquisa 

agropecuária brasileira. 

 

Esse novo programa deveria capacitar o país a receber empréstimos e 
assistência técnica importantes do governo norte-americano, objetivando 
alavancar o segmento de pesquisa agropecuária do setor público. A 
assistência técnica seria ofertada pela Agência Norte Americana para o 
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Desenvolvimento Internacional (USAID – United States Agency for 
International Development) (CRESTANA e SOUZA, 2008, p. 49). 
 

Apresentadas as vantagens e limitações para o desenvolvimento de um 

modelo de pesquisa agropecuária integrada, capaz de dar conta da diversidade 

territorial do país, é preciso destacar que a política desenvolvimentista que 

caracterizava o contexto institucional de então permitiu que muitas das medidas 

necessárias para o desenvolvimento de um setor estratégico como a agricultura 

fosse possível. 

 

A distribuição desigual no território das instituições de pesquisa agropecuária 

e dos órgãos por ela responsáveis era, conforme destacado pelo GT, motivo de 

grande preocupação. O Sudeste, principalmente o estado de São Paulo, 

concentrava o maior número de instituições de pesquisa, conforme Quadro 04. No 

Nordeste, o destaque é para Pernambuco, que se aproxima do número de 

instituições do Estado de São Paulo. Essas instituições encontram-se mais 

distribuídas entre os órgãos aos quais está vinculada. A descentralização das 

organizações de pesquisa do ponto de vista institucional era tida como problemática, 

uma vez que provocava uma desarticulação da pesquisa agropecuária nacional. 

Essa percepção influenciou para adoção do modelo concentrado de pesquisa no 

início das atividades de pesquisa coordenada pela Embrapa. Esse modelo 

caracterizava-se pela organização da pesquisa baseado em planos nacionais de 

pesquisa, por projetos regionais e de produtos, com diretrizes nacionais, subsidiados 

pelas demandas das unidades descentralizadas (EMBRAPA, 2006). 
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Quadro 04 – Distribuição Institucional da Pesquisa Agropecuária – 1972. 

Alta Centralidade Federal 
Estados Ministério 

da 
Agricultura 

MEC Outros 
Federal 

Governo 
do Estado 

Outros Total 

Minas 
Gerais 

11 6 - - - 17 

Paraná 8 4 - 6 - 18 

Santa 
Catarina 

6 0 - 1 3 10 

Amazonas 3 0 - - 1 4 

Alta Centralidade Estadual 
São Paulo 3 - - 38* - 41 

*Inclui quatro escolas estaduais de agronomia 
Relativa Descentralização 

Bahia 8 1 9 7 - 25 

Pernambuco 4 10 - 20 - 34 

Rio Grande 
do Sul 

5 7 - 4 4 20 

Fonte: EMBRAPA, 2006. 

 

Uma das proposições essenciais, que constava nas reflexões do GT, era a 

necessidade de uma articulação mais direta e contínua dos esforços de pesquisa 

que seriam doravante coordenados pela nova empresa. Mas essa empreitada só 

seria possível com uma articulação entre outras esferas do governo, estados, setor 

produtivo e com as universidades. No caso das universidades, os relatores 

apontavam o fato de que essas, além de contribuírem com o desenvolvimento da 

pesquisa básica, seriam responsáveis pela formação de recursos humanos 

qualificados.  

 

Como no Brasil, na época, poucas eram as instituições que ofereciam cursos 

de pós-graduação, e dada a urgência da formação de quadros profissionais com 

formação adequada, as universidades brasileiras foram estimuladas a ofertarem 

cursos de pós-graduação ligados, sobretudo, à agronomia. Além da criação de 

cursos de pós-graduação, uma medida da maior relevância foi o envio de mais de 

dois mil funcionários do antigo DNPEA para realizarem cursos de pós-graduação no 

exterior, principalmente em universidades da Europa e dos Estados Unidos 

(CABRAL, 2005; CRESTANA e SOUZA, 2008). 
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Essa visão integradora de ações que tinham como finalidade dar suporte para 

o desenvolvimento de uma agricultura moderna e colocar o país na fronteira da 

produção e exportação de alimentos, é certamente um esforço merecedor de 

atenção. Tomando por base a concepção do conceito de SNI proposto por 

Albuquerque (1996), que consiste em uma ação planejada ou não de atores que têm 

por objetivo o desenvolvimento tecnológico no país, pode-se afirmar que, nesse 

sentido, a Embrapa constitui-se em um exemplo de iniciativa para constituição 

sistema setorial de inovação. 

 

Outro aspecto que merece ser evidenciado como atitude inovadora e que, 

certamente, um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Embrapa foi o modelo 

institucional e organizacional escolhido de empresa pública com personalidade 

jurídica privada. O caráter privado da empresa foi proposto com a finalidade de que 

a mesma não ficasse presa às amarras da burocracia da gestão pública, o que 

poderia retardar o desenvolvimento dos objetivos da nova empresa.  

 

A flexibilidade administrativa da Embrapa é destacada entre outros por 

Embrapa, (2006); Cabral, (2005); Crestana e Souza, (2008); Beintema; Avila e 

Pardey, (2001) que reforçam o modelo institucional dessa empresa como sendo um 

dos elementos responsáveis pelo sucesso da instituição. Mas é preciso dizer que os 

mesmos autores relatam que a flexibilidade do período de criação da instituição já 

não é mais a mesma e que esta instituição tem a cada dia se burocratizado, 

conforme pode-se constatar a seguir: 

 
Pelo efeito sucessivo da legislação, a Embrapa entrou no século 21 
desprovida de suas características de flexibilidade e agilidade institucionais. 
No lugar das características de dinâmica institucional dos anos 1970, a 
Empresa vai se caracterizando por uma estrutura rígida, que limita a 
agilidade gerencial. E isso acontece quando novos e importantes desafios 
se manifestam (CRESTANA; SOUZA, 2008, p.53). 

 

Após a aprovação da criação da Embrapa, os institutos regionais, os campos 

experimentais de pesquisa e o patrimônio material passaram a pertencer à nova 

empresa, assim como os pesquisadores que faziam parte do DNPEA passaram por 

um processo seletivo passando a compor o quadro de pessoal da nova empresa, 
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enquanto os demais foram redistribuídos por repartições estaduais de pesquisa. 

Vale destacar que a empresa, embora possua uma administração indireta, devido ao 

fato de ser uma empresa semi-pública, encontra-se ligada ao Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), mas tem plenos poderes 

administrativos (CABRAL, 2005). 

 

No que diz respeito aos recursos financeiros, essenciais ao desenvolvimento 

das pesquisas que doravante seriam desenvolvidas, a Embrapa passou a ter um 

orçamento próprio, que anualmente é repassado pelo Governo Federal, 

assegurando a continuidade de suas pesquisas sem sofrer, por exemplo, com o 

maior ou menor interesse de quem estivesse à frente do governo federal. Outras 

fontes de recursos poderiam chegar através da venda de pacotes tecnológicos 

desenvolvidos pela empresa à iniciativa privada, essa última além de comprar os 

produtos produzidos pela Embrapa poderiam apontar demandas potenciais, o que 

manteria a pesquisa agropecuária atualizada (EMBRAPA, 2006). 

 

Entre as estratégias de atuação da Embrapa, com a finalidade de desenvolver 

o setor agropecuário do país, foram criadas além da unidade central que ficou 

sediada em Brasília, unidades descentralizadas, com a finalidade de superação do 

atraso agrícola nas diversas regiões do país, principalmente aquelas mais carentes 

de pesquisa, como o Norte, Nordeste (no Nordeste o Semiárido era apontado como 

prioridade) e Centro Oeste. Essa decisão é considerada pioneira para o 

desenvolvimento estratégico e territorial da pesquisa agropecuária e será apreciado 

no tópico a seguir.  
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3.2 O PIONEIRISMO DA EMBRAPA E A DESCENTRALIZAÇÃO DA PESQUISA AGROPECUÁRIA: 

A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DA PESQUISA AGROPECUÁRIA 

 

Mencionados os motivos que levaram à criação da Embrapa, é importante 

destacar a visão territorial adotada pela nova empresa, para o sucesso de suas 

ações. O reconhecimento da grande concentração dos recursos de pesquisa 

agropecuária na região Sudeste e Sul fez com que entre as medidas tomadas com o 

objetivo de tornar eficiente o desenvolvimento da agropecuária em nível nacional, 

foram criadas unidades de pesquisa em todas as regiões do país, considerando as 

diferenças e potencialidades regionais.  

 

Dessa forma, os antigos institutos regionais de pesquisa agropecuária e 

alguns campos experimentais desses institutos, pertencentes ao antigo DNPEA, 

foram absorvidos e transformados em unidades da Embrapa. Hoje, a empresa está 

presente em quase todos os estados brasileiros através de suas unidades 

descentralizadas, com exceção dos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e 

Espírito Santo. 

 

Atualmente, a Embrapa é formada por um sistema constituído por 15  

unidades centrais, que são as unidades administrativas, e 41 unidades de pesquisa 

e serviço descentralizadas. As unidades administrativas ficam no edifício sede da 

empresa em Brasília; as unidades descentralizadas são distribuídas em quatro 

modalidades: 4 unidades de serviço, 16 unidades de pesquisa básica, 11 unidades 

de temas básicos e 14 unidades ecorregionais.  

 

As respectivas unidades por modalidade podem ser observadas no Quadro 

05, e a distribuição das unidades descentralizadas da Embrapa no território 

brasileiro, bem como os tipos de unidades podem ser visualizadas na Figura 10. 
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Quadro 05 - Unidades Administrativas e Unidades Descentralizadas da Embrapa.

Unidade Administrativa Unidades de serviço Unidades de produtos Unidades pesquisa de temas básicos Unidades ecorregionais 
 

Unidades Central – Brasília/ 
DF 

Unidade Munic./UF Unidade Munic./UF Unidade Munic./UF Unidade Munic./UF 

Gabinete do Diretor 
Presidente 

Embrapa Café Brasília /DF Embrapa Algodão Campina 
Grande/ PB 

Embrapa Agrobiologia Itaguaí/RJ Embrapa Acre Rio Branco/AC 

Assessoria de Auditória 
Interna 

Embrapa Gestão 
Territorial 

Campinas/ 
SP 

Embrapa Arroz e 
Feijão 

Santo Antônio 
de Goiás/GO 

Embrapa Agroenergia Brasília/DF Embrapa Agropecuária 
Oeste 

Dourados/MS 

Assessoria de Inovação 
Tecnológica 

Embrapa Informação 
Tecnológica 

Brasília /DF Embrapa Caprino e 
Ovinos 

Sobral/CE Embrapa Agroindústria 
de Alimentos 

Guaratiba/RJ Embrapa Agrossilvipastoril Sinop/MT 

Assessoria Jurídica Embrapa transferência 
de Tecnologia 

Brasília /DF Embrapa Florestas Colombo/PR Embrapa Agroindústria 
Tropical 

Fortaleza/CE Embrapa Amapá Macapá/AP 

Assessoria Parlamentar   Embrapa Gado de 
Corte 

Campo 
Grande/MS 

Embrapa Estudos e 
Capacitação 

Brasília/DF Embrapa Amazônia 
Ocidental  

Manaus/AM 

Secretaria de Comunicação   Embrapa Gado de 
Leite 

Juiz de 
Fora/MG 

Embrapa Informática 
Agropecuária 

Campinas/SP Embrapa Amazônia Belém/PA 

Secretaria de Gestão 

Estratégica 

  Embrapa Hortaliças Brasília/DF Embrapa 

Instrumentação 

São Carlos/SP Embrapa Cerrados Brasília/DF 

Secretaria de Relações 
Internacionais 

  Embrapa Mandioca 
e Fruticultura 

Cruz das 
Almas/ BA 

Embrapa Meio 
Ambiente 

Jaguariúna/SP Embrapa Clima Temperado Pelotas /RS 

Secretária Executiva do 
PAC Embrapa 

  Embrapa Milho e 
Sorgo 

Sete Lagoas 
/MG 

Embrapa 
Monitoramento por 

Satélite 

Campinas/SP Embrapa Cocais São Luis/MA 

Departamento de Pesquisa 

& Desenvolvimento 

  Embrapa Pecuária 

Sudeste 

São 

Carlos/SP 

Embrapa Recursos 

Genéticos e Biológicos 

Brasília/DF Embrapa Meio Norte Teresina/PI 

Departamento de 
Tecnologias da Informação 

  Embrapa Pecuária 
Sul 

Bagé/RS Embrapa Solos 
 

Rio de 
Janeiro/RJ 

 

Embrapa Pantanal Corumbá/MS 

Departamento de 
Transferência de 

Tecnologias 

  Embrapa Pesca e 
Aquicultura 

Palmas/TO   Embrapa Rondônia Porto Velho/RO 

Departamento de Gestão 
de Pessoas 

  Embrapa Soja Londrina/PR   Embrapa Semiárido Petrolina/PE 

Departamento de 
Administração Financeira 

  Embrapa Suínos e 
Aves 

Concórdia/SC   Embrapa Tabuleiros 
Costeiros 

Aracaju/SE 

Departamento de 
Administração do Parque 

Estação Biológica Embrapa 

  Embrapa Trigo Passo 
Fundo/RS 

    

Departamento de 
Patrimônio e Suprimentos 

  Embrapa Uva e 
Vinho 

Bento 
Gonçalves/RS 

    

Fonte: Embrapa (2012). 
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Figura 10 – Unidades Descentralizadas da Embrapa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Malha Municipal Digital, IBGE 2007. Embrapa 2012.  
Organizado por: Lúcia Ferreira Lirbório e confeccionado por Juliana Lira. 
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A partir da análise da distribuição das unidades de pesquisa da Embrapa, é 

possível verificar que a mesma apresenta-se territorialmente desconcentrada, 

conforme já mencionado, porém ainda se observa uma grande concentração nos 

estados do Sudeste/Sul, como no caso de São Paulo, que conta com cinco unidades 

e o Rio Grande do Sul com quatro unidades, enquanto a maioria dos estados conta 

com apenas uma unidade.  

 

Além do considerável número de unidades no Sudeste, observa-se a 

concentração de alguns centros de pesquisa atualmente estratégicos e que 

envolvem conhecimentos fundamentais para a atual dinâmica do setor agrícola, 

como a Unidade Embrapa Instrumentação e Embrapa Informática, ambas no estado 

de São Paulo.  

 

Brasília, a sede da Empresa, possui o maior número de unidades, com oito 

unidades de pesquisa, serviços e administrativas. Entre as unidades de pesquisa no 

Distrito Federal, merece atenção a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia 

(CENARGEN). É nesta unidade que se encontra grande acervo de Germoplasma do 

país, tanto animal como vegetal e onde são mais intensamente desenvolvidas 

pesquisa com biotecnologia e nanotecnologia18.  

 

É oportuno destacar que algumas unidades de pesquisa de produto nem 

sempre estão no município no qual aquele produto tem uma maior produção, como é 

o caso da Embrapa Soja, que se encontra no município de Londrina/PR, pois no 

momento de criação dessa unidade esse Estado apresentava maior taxa de 

produção desse produto tendo sido superado pelo Mato Grosso/MT. 

                                                             
18 A definição de Germoplasma compreendida por essa unidade de pesquisa é: Germoplasma 

é o material que constitui a base física da herança genética sendo transmitida de uma geração para 
outra. Significa a matéria onde se encontra um princípio que pode crescer e se desenvolver, sendo 
definido ainda como a soma total dos materiais hereditários de uma espécie. Existem cinco 
categorias de germoplasma: parentes silvestres; populações locais (landraces) ou cultivares 
primitivas; e cultivares que foram substituídas; linhagens experimentais, mutações e outros produtos 
dos programas de melhoramento; cultivares modernas (EMPRAPA, 2012). 
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Além das unidades descentralizadas, a Embrapa possui laboratórios virtuais - 

Labex e Projetos no exterior, o que facilita intercambio de conhecimento científico, 

parcerias na realização de pesquisas e transferência de tecnologias, entre os 

pesquisadores dessa instituição com os dos países onde os laboratórios e projetos 

estão instalados. Há unidades do Labex nos Estados Unidos, na França, no Reino 

Unido, na Coréia do Sul e na China. A Embrapa Projetos em outros países são: 

Projeto Embrapa África (Mali, Gana, Senegal e Moçambique); e Projeto Embrapa 

Américas: (Panamá, Equador, Colômbia e Venezuela). Na Figura 11 podemos 

visualizar a presença da Embrapa em outros países e continentes. 

 

Figura 11 - Laboratórios Virtuais e Projetos da Embrapa no Exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.embrapa.br/a_embrapa/labex/mapa_labex_gr.jpg/image_view_fullscreen 

 

http://www.embrapa.br/a_embrapa/labex/mapa_labex_gr.jpg/image_view_fullscreen
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A presença da Embrapa em outros países é muito cara à empresa, que a 

compreende como demonstração do reconhecimento de sua capacidade e 

qualidade na pesquisa. A presença dessa instituição em outros países foi favorecida 

recentemente pela Medida Provisória MP/502/2010, que propôs a permissão para 

que a Embrapa possa “exercer qualquer das atividades integrantes de seu objeto 

social fora do território nacional, em conformidade com o que dispuser seu estatuto 

social.” Essa MP foi aprovada sem alteração de seu texto em 2 de março de 2011. 

 

A liderança brasileira, de pesquisa em agricultura tropical, fez com que 

Crestana e Souza (2008), ao considerar a evolução da agricultura brasileira, a 

dividisse em duas fases, a primeira seria a da “agricultura nos trópicos” e a segunda, 

a “agricultura dos trópicos”. As referências às características conferidas a essas 

terminologias podem ser verificadas na citação abaixo: 

 
“Por agricultura nos trópicos entende-se aquela se desenvolve na região 
a parti da experiência do senso comum e da adaptação de conhecimentos 
técnico – científicos elaborados em outras áreas do globo. A força da 
investigação interna é ainda fraca, tanto em termos de formação e 
treinamento de alto nível dos seus cientistas e tecnólogos, quanto de 
solidas instituições de ensino e pesquisa, além serem parcos os 
investimentos em ciência e tecnologia para a área da agricultura, 
 
A agricultura dos trópicos está baseada na construção de solida massa 
crítica de pesquisadores com alto nível de formação acadêmica, de 
treinamento e experiência em pesquisa, de gestão competente, e de 
agricultores e políticas públicas eficientes, além de instituições científicas 
fortes e dinâmicas, financiamentos abundantes e extensão rural de 
qualidade. Os investimentos em ciência e tecnologia para a agropecuária 
atingem nível elevado, possibilitando o funcionamento de laboratórios e a 
capacitação continua de pessoal especializado.  
 
Se a agricultura nos trópicos fundamentava-se, entre outros fatores, na 
vastidão da fronteira agrícola, no baixo uso de insumos agrícolas na 
produção de produtos tradicionais, no relativo descaso com a qualidade em 
favor da quantidade na pouca utilização da máquina e equipamentos, na 
reduzida produção tecnológica interna na baixa e instável utilização do 
crédito rural e no baixo prestigio do setor rural, a agricultura dos trópicos 
firmava-se na produção endógena de tecnologias, no desenvolvimento 
forçado ou induzido de contingentes africanos, europeus e asiáticos, e, nas 
últimas décadas, na vasta cooperação internacional, de investimento em 
talentos humanos especializados, no largo uso da tecnologia, no acesso ao 
crédito, no crescente sombreamento da distinção rural-urbana, na 
modernização institucional e na atenção à qualidade dos produtos e do 
meio ambiente (CRESTANA; SOUZA, 2008, 45-46). 
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De acordo com Beintema; Avila e Pardey (2001), a Embrapa é a instituição 

que mais investe em pesquisa agropecuária no Brasil. Além da Embrapa, existem 

duas outras instituições ligadas ao governo federal que desenvolvem pesquisa 

agropecuária no país: o Instituto Chico Mendes, ligado ao Ministério do Meio 

Ambiente e a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cafeeira (CEPLAC), que 

tem por finalidade fiscalizar as atividades desenvolvidas pelo Centro de Pesquisa do 

Cacau (CEPEC). 

 

Para os autores, a participação do setor privado no desenvolvimento da 

pesquisa agropecuária no Brasil é recente, datado da década de 1970. Entre as 

instituições privadas que desenvolvem pesquisa agropecuária, destaca-se a 

multinacional Monsanto que domina o setor de grãos no país. Essa empresa 

comprou algumas empresas que realizavam pesquisas, principalmente no setor de 

sementes de milho e soja, como foi o caso da Agroceres Sementes, adquirida em 

1996. Além da Agroceres Sementes, a Monsanto comprou a FT Sementes. Em 

1998, a Monsanto comprou mais duas empresas que realizavam pesquisas ligadas 

aos cultivos de soja, milho e sorgo no Brasil: a Braskalb, que pertencia à 

multinacional De Kalb, e as operações de sementes da também multinacional 

Cargill.  

  

Além dos institutos de pesquisa agropecuária, que possuem uma ligação 

direta com o Estado, e das empresas privadas identificadas na amostra realizada 

por Beintema; Avila e Pardey, (2001) são identificadas, a partir do fim da década de 

1990, algumas organizações sem fins lucrativos que também desenvolvem pesquisa 

agropecuária. São elas: a Cooperativa de Usinas de Açúcar de São Paulo 

COPERSUCAR19, o Fundo de Defesa da Citricultura (FUNDECITROS), também em 

São Paulo; o Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA); a Fundação de 

Experimentação de Pesquisa em Trigo (FUNDACET) e a Cooperativa Central 

Agropecuária de Desenvolvimento Tecnológico de Economia (COODETEC). 

                                                             
19

 “A COPERSUCAR é uma das agências líderes na pesquisa de cana-de-açúcar no mundo, 
incluindo pesquisas sobre variedades de cana geneticamente modificadas”. (BEINTEMA; AVILA e 
PARDEY, 2001. p.32) 
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De acordo com o balanço social da Embrapa, o orçamento da empresa em 

2010 foi de R$1.9 bilhão (1,1 bilhão de dólares), sendo que para cada R$1,00 gasto 

pelo governo na Empresa, o retorno foi de R$ 9,35 para a sociedade brasileira 

gerando um Lucro Social de R$18.166.287.037,47. Esse montante investido em 

pesquisas dá uma dimensão da atenção que o governo dá a esse setor. É preciso 

reconhecer que os investimentos em PD&I no setor agropecuário por parte do 

Estado através da Embrapa reforça o papel que ele desempenha como grande 

promotor da pesquisa pública, em detrimento do setor privado. É importante 

destacar, ainda, que o capital social desse instituto é de R$ 62 milhões, o que passa 

desse valor são oriundos de vendas de seus produtos, doações e recentemente de 

verbas do Programa de Fortalecimento da Embrapa (PAC- Embrapa). 

 

 Além da missão de viabilizar pesquisa, inovação e desenvolvimento 

sustentável para agropecuária brasileira, a mesma apresenta grande desempenho 

na realização de pesquisas sobre os biomas de cada região do país, através de 

suas unidades ecorregionais, com o objetivo de reduzir as diferenças regionais. 

 

 É relevante compreender que solucionar os problemas referentes às 

desigualdades regionais, é uma tarefa que exige esforços de todos os setores da 

sociedade e que só o desempenho dessa instituição não é suficiente. Por isso é tão 

importante, por exemplo, a atuação articulada entre a Embrapa e as Organizações 

Estaduais de Pesquisa, pois essa última, se bem estruturada, poderia ter uma maior 

eficiência no desenvolvimento da transferência de tecnologia em uma escala menor, 

ou seja, chegando, por exemplo, à escala municipal, tornando o desenvolvimento do 

setor possível. 

 

 Contudo, há uma crença por parte de alguns governos estaduais de que cabe 

ao governo federal, os investimentos em pesquisa não só para a agricultura, mas 

para outros setores também. Essa posição afeta diretamente os resultados que 

poderiam ser alcançados se houvesse uma maior cooperação entre as esferas do 

governo, com o propósito de levar o desenvolvimento para a sociedade. 
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No que diz respeito à pesquisa agropecuária, a responsável pela 

coordenação das entidades que desenvolvem pesquisa agropecuária, é a Embrapa, 

pois cabe a esta a coordenação do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária – 

SNPA. No próximo tópico, faremos uma análise do atual sistema de gestão da 

pesquisa desenvolvida pela Embrapa, e como esse modelo pode de alguma forma 

reverter o quadro de dificuldades enfrentadas pelas OEPAs. 

 

3.3 O MODELO ATUAL DE GESTÃO DA PESQUISA DA EMBRAPA E A ARTICULAÇÃO COM AS 

ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS DE PESQUISA - OEPAS 

 

Administrativamente a Embrapa é constituída por um Conselho de 

Administração, composto por seis integrantes: dois representantes do setor público, 

dois do setor privado, o Presidente da Embrapa e o secretário-executivo que são 

indicados pelo MAPA. Os representantes do setor privado são escolhidos pelo 

Ministro da Agricultura Pecuária e Abastecimento, com base numa lista de 

candidatos selecionados a partir de uma seleção pública. Para a implementação das 

decisões do Conselho Administrativo, a Embrapa possui uma Diretoria Executiva, 

formada por um Diretor Presidente e três diretores Executivos, todos nomeados com 

base na indicação do MAPA, (BEINTEMA; AVILA e PARDEY 2001). Nas unidades 

descentralizadas, a escolha dos seus dirigentes é feita através de um processo 

seletivo, no qual qualquer pesquisador da unidade de pesquisa pode concorrer o 

organograma completo da Empresa, com suas respectivas divisões que podem ser 

observadas na Figura 12. 
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Figura 12– Organograma da Embrapa. 

 

 
Fonte: http://www.embrapa.br/a_embrapa/Organograma-Embrapa 

 

http://www.embrapa.br/a_embrapa/Organograma-Embrapa
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 A Embrapa é responsável pela coordenação das ações do Sistema Nacional 

de Pesquisa Agropecuária (SNPA), além da responsabilidade pelo desenvolvimento 

da pesquisa agropecuária brasileira. O SNPA, em sua forma vigente, foi instituído 

em 1992 pela Portaria nº 193 (7/8/1992) do Ministério da Agricultura, autorizado pela 

Lei Agrícola (Lei nº 8.171, de 17/1/1991). O SNPA é constituído pela Embrapa, suas 

Unidades de Pesquisa e de Serviços, pelas Organizações Estaduais de Pesquisa 

Agropecuária (OEPAs), por universidades e institutos de pesquisa de âmbito federal 

ou estadual, bem como por outras organizações públicas e privadas, direta ou 

indiretamente vinculadas à atividade de pesquisa agropecuária. Os objetivos do 

SNPA são: 

  

1. Compatibilizar as diretrizes e estratégias de pesquisa agropecuária com 
as políticas de desenvolvimento, definidas para o País, como um todo, e 
para cada região, em particular. 

2. Assegurar constante organização e coordenação das matrizes de 
instituições que atuam no setor, em torno de programação sistematizada, 
visando eliminar a dispersão de esforços, sobreposições e lacunas não 
desejáveis. 

3. Favorecer o desenvolvimento de um sistema nacional de planejamento 
para pesquisa, acompanhamento e avaliação. 

4. Estabelecer um sistema brasileiro de informação agrícola, com formação 
de banco de dados para a pesquisa e desenvolvimento agropecuário, 
facilitando o acesso aos usuários e clientes da pesquisa agropecuária. 

5. Promover o apoio à organização e racionalização de meios, métodos e 
sistemas com desenvolvimento em informatização das instituições. 

6. Proporcionar a execução conjunta de projetos de pesquisa de interesse 
comum, fomentando uma ação de parceria entre instituições, no 
desenvolvimento de ciência e tecnologia para a agropecuária. 

7. Coordenar o esforço de pesquisa para atendimento às demandas de 
regiões, estados e municípios, a fim de proporcionar melhor suporte ao 
desenvolvimento da agropecuária. 

8. Promover o intercâmbio de informações e documentação técnico-
científica, nas áreas de interesse comum. 

9. Favorecer o intercâmbio de pessoal, para capacitação e assessoramento 
interinstitucional. 

10. Possibilitar apoio técnico, administrativo, material e financeiro entre 
instituições integrantes, na medida das necessidades e interesses da 
programação e missões a desempenhar” (EMBRAPA, 2012). 

 

As organizações estaduais de pesquisa agropecuária são fundamentais para 

eficiência do SNPA, porém, nos relatórios elaborados pelo Centro de Gestão e 

Estudos Estratégicos (CGEE) (2006; 2009) foi constatado que as OEPAs estão 

passando por sérias dificuldades financeiras, de recursos humanos e 

http://www.embrapa.br/a_embrapa/unidades-de-pesquisa-e-de-servicos
http://www.embrapa.br/a_embrapa/unidades-de-pesquisa-e-de-servicos
http://www.embrapa.br/a_embrapa/snpa/oepas
http://www.embrapa.br/a_embrapa/snpa/oepas
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direcionamento de suas pesquisas. Foi verificado também que as OEPAs participam 

de poucos projetos em parceria com a Embrapa.  

 

Com o objetivo de reverter essa situação, a partir das principais dificuldades 

observadas na atuação das OEPAs foi elaborado, sob a coordenação do CGEE em 

2009, um projeto que viabiliza alternativas para que as OEPAs pudessem participar 

mais ativamente de pesquisas em parceria com a Embrapa, inclusive no que se 

refere à formação de redes de pesquisa entre as OEPAs. 

 

A avaliação realizada pela equipe do CGEE, que resultou em um diagnóstico 

sobre a situação das OEPAs no que diz respeito à participação destas nos 

Macroprogramas de pesquisas da Embrapa, constatou que a participação das 

OEPAs, era mínima mesmo nos Macroprogramas em que o papel destas assume 

uma postura estratégica: os Macroprogramas 4 e 6, que se destinam 

respectivamente, às pesquisas relacionadas a: Transferência de Tecnologia e 

Comunicação Empresarial e; Apoio ao desenvolvimento da Agricultura Familiar e a 

Sustentabilidade do Meio Rural (CGEE, 2009). 

 

Antes de seguirmos para os macroprogramas nos quais há a participação de 

OEPAs, é preciso caracterizar cada um destes, em torno dos quais atualmente são 

executadas pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, por meio do seu Sistema de 

Gestão Estratégica da pesquisa (SEG). 

 

O SEG foi criado em dezembro de 2002, em substituição à antiga forma de 

gestão e planejamento da pesquisa desenvolvida pela Embrapa, o SEP (Sistema 

Embrapa de Planejamento), no qual as pesquisas eram realizadas a partir de 

demandas da sociedade, resultado da tentativa de maior aproximação entre esses 

dois segmentos. As principais diferenças entre o SEP e o SEG, foram destacadas 

por Dossa (2010), conforme ilustrado no Quadro 06. 
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Quadro 06 – Diferenças entre o Sistema Embrapa de Pesquisas e o Sistema de 
Gestão Estratégica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos de 
operacionalização da 

programação de 
pesquisas. 

SEP SEG 

19 Programas Nacionais (16 
de P&D e 3 de 

desenvolvimento 
institucional) 

6 Macroprogramas (3 de 
P&D, 1 de Transferência de 
Tecnologia e Comunicação 

Empresarial, 1 de 
Desenvolvimento 

Institucional e 1 de Apoio ao 
Desenvolvimento da 

Agricultura Familiar e à 
Sustentabilidade do Meio 

Rural) e 1 Programa Nacional 
de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Café 

Demanda espontânea de 
Projetos 

Indução de projetos via 
Editais 

Programas de P&D 
representando temas e linhas 

de pesquisa 

Macroprogramas de P&D 
representando caráter 

científico e tecnológico e 
forma de arranjo da pesquisa 

Demandas Prioritárias 
estabelecidas anualmente 

Demandas Prioritárias 
estabelecidas continuamente 

Fonte: DOSSA, 2010. 

 

O SEG é formado por seis Macroprogramas, são eles: (MP1) Grandes Desafios 

Nacionais; (MP2) Competitividade e Sustentabilidade Setorial; (MP3) 

Desenvolvimento Tecnológico e Incremental do Agronegócio; (MP4) Transferência 

de Tecnologia e Comunicação Empresarial; (MP5) Desenvolvimento Institucional e; 

(MP6) Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar e à Sustentabilidade do 

Meio Rural.  

 

Além dos Macroprogramas citados, há um programa exclusivo para a cadeia 

produtiva do café, denominado Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento 

do Café (CBP&D Café). As características de cada um dos Macroprogramas podem 

ser verificadas a seguir: 

 

O Macroprograma 1 objetiva a gestão de projetos de P&D de base científica 
elevada, de caráter transdisciplinar e multi-institucional, que abordam 
pesquisas estratégicas e exigem para sua execução arranjos institucionais 
complexos ou grandes redes, bem como a aplicação intensiva de recursos; 
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O Macroprograma 2 – objetiva a gestão de projetos de P&D de base 
científica aplicada, que abordam pesquisas estratégicas ou eventualmente 
básicas, de natureza temática ou interdisciplinar, que exigem a formação de 
clusters, equipes interativas e redes. 
 
O Macroprograma 3 – objetiva a gestão de projetos de P&D em 
transferência de tecnologia, organização de informação e viabilização de 
contratos de prestação de serviços não rotineiros.Prioriza apoio aos projetos 
finalsticos que possibilitam a concretização dos impactos da pesquisa 
desenvolvida, em redes pelas equipes do SNPA. 
 
O Macroprograma 4 – tem por objetivo a gestão de projetos e a 
transferência de tecnologia e de comunicação empresarial, para 
desenvolver a integração entre atividades de P&D e o mercado e aprimorar 
o relacionamento da Embrapa com seus públicos de interesse. 
 
O Macroprograma 5 - tem como objetivo gerir projetos e processos que 
visem à consolidação e atualização dos instrumentos de gestão estratégica 
da Embrapa (Planos Diretores, Agenda Institucional e Modelo de Gestão 
Estratégica Corporativo); a melhoria dos resultados e o aumento da 
efetividade organizacional, por meio do desenvolvimento de novos 
processos ou da melhoria incremental ou inovadora dos processos 
técnicos/administrativos da Unidade/Empresa; o desenvolvimento e a 
utilização plena do potencial dos talentos humanos da Empresa; a 
implantação da gestão por processo na Empresa e a realização de ações 
que visem a adoção dessa forma de organização e divisão do trabalho. 
 
O Macroprograma 6 – tem por objetivo a gestão de projetos para fornecer 
suporte a iniciativas de desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e 
de comunidades tradicionais, na perspectiva de agregação de valor e, 
prioritariamente, com abordagem territorial. 
 
O CBP&D Café, coordenado pela Embrapa, tem a finalidade de conceber e 
executar a pesquisa e o desenvolvimento do café, referido no protocolo 
firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 
assinado em Belo Horizonte, em 14 de agosto de 1996. Basicamente, 
constitui-se na conjugação de recursos humanos, físicos, financeiros e 
materiais das instituições signatárias, e a captação de recursos adicionais 
para o desenvolvimento do café no âmbito de competência das instituições, 
segundo as normas e procedimentos estabelecidos nos termos de 
constituição e no termo de referência (CGEE, 2009, p. 93-97). 

 

Dos 26 estados brasileiros, apenas 16 possuem OEPAs, fato que dificulta uma 

maior dinâmica no SNPA. A não existência de empresas ou instituições de 

pesquisas a nível estadual e a falta de direcionamento dos estudos desenvolvidas 

pelas empresas existentes, são apontadas nos relatórios do CGEE (2006, 2009) 

como fatores relevantes para o baixo desempenho dessas instituições. É preciso 

considerar ainda o fato de só recentemente alguns Estados terem criado suas 

empresas estaduais de pesquisa agropecuária. 
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 Os estados brasileiros nos quais existem OEPAs possuem apenas uma 

unidade, com exceção do estado de São Paulo, que possui seis organizações 

estaduais, evidenciando a hegemonia da pesquisa agropecuária no Estado. As 

dezesseis OEPAs existentes no Brasil são: Agência Goiana de Desenvolvimento 

Rural e Fundiário – Agência Rural; Empresa Matogrossense de Pesquisa e 

Assistência Técnica e Extensão Rural S.A. (EMPAER-MT); Instituto de 

Desenvolvimento Agrário, Assistência Técnica e Extensão Rural de Mato Grosso do 

Sul (IDATERRA-MS); Universidade do Estado do Tocantins (UNITINS); Empresa 

Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A. (EBDA); Empresa de Desenvolvimento 

Agropecuário do Estado de Sergipe (EMDAGRO); Empresa Estadual de Pesquisa 

Agropecuária da Paraíba S/A (EMEPA); Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio 

Grande do Norte (EMPARN); Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA); Agência 

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) compreende os seis institutos 

(Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Instituto Biológico (IB), Instituto de 

Economia Agrícola (IEA), Instituto de Pesca (IP), Instituto de Tecnologia de 

Alimentos (ITAL) e Instituto de Zootecnia (IZ)); Empresa de Pesquisa Agropecuária 

de Minas Gerais (EPAMIG); Instituto Capixaba de Pesquisa (INCAPER); Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Rio de Janeiro (PESAGRO); Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A (EPAGRI); Fundação 

Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO); Instituto Agronômico do Paraná 

(IAPAR) (EMBRAPA, 2012). No Quadro 07, podemos verificar a distribuição das 

OEPAs por região geográfica. 

 

Quadro 07 - Organizações Estaduais de Pesquisa por região geográfica 

 

Norte  Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul 

UNITINS (TO) EBDA (BA) AGENCIA 
RURAL(GO) 

INCAPER (ES) EPAGRI (SC) 

 EMDAGRO (SE) IDATERRA (MS) EPAMING (MG) FEPAGRO (RS) 

 EMEPA (PB) EMPAER (MT) PASSAGRO (RJ) IAPAR (PA) 

 IPA (PE)  APTA (SP)  

 EMPARN (RN)    
   Fonte: Embrapa, (2012). 

  

 A constatação da pouca participação das OEPAs nos Macroprogramas foram 

destacadas pelo CGEE (2009) no qual pode ser verificado que, além da baixa 
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integração das OEPAs, mesmo nos Macroprogramas, em que há uma maior 

necessidade de relações multiinstitucionais. As OEPAs onde ocorreram 

participações mais expressivas encontravam-se na região Sudeste. O Consórcio 

Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café (CBP&D Café) foi dos projetos de 

pesquisa da Embrapa o que contou com maior participação de OEPAs. 

 

 De acordo com os dados obtidos pelo CGEE (2009), apenas 13 OEPAs 

participavam no desenvolvimento de projetos dos Macroprogramas. Suas 

participações davam-se da seguinte forma: no MP1, que engloba mais de uma 

centena de projetos, apenas em seis projetos foram constatados a presença de 

apenas quatro OEPAs. No MP2, em que o tema suscita a formação de redes de 

pesquisa abrindo possibilidades para as OEPAs, foi verificada a participação das 

OEPAs em 13 projetos. No MP3, que conta com um número de mais de 500 

projetos, foi constatado a presença de OEPAs em apenas dois destes; não há 

participação de OEPAs nos MP4, MP5 e MP6. No caso do MP5, a ausência de 

OEPAs deve-se ao fato deste MP tratar de problemas institucionais da Embrapa; no 

MP6, considerando-se que as atividades estão diretamente ligadas aos objetivos da 

maioria das OEPAs, que é dar suporte ao desenvolvimento da agricultura familiar, a 

constatação da ausência de OEPAs demonstra a falta de articulação ente os 

agentes envolvidos no SNPA. No Consórcio Brasileiro de Pesquisa do Café – 

CBP&D Café, observa-se uma maior participação de OEPAs em 65 projetos, porém, 

concentrados em poucas destas. A participação geral das OEPAs nos projetos dos 

Macroprogramas e do CBP&D Café podem ser visualizados no Quadro 08: 
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Quadro 08 – Participação das OEPAs nos projetos dos Macroprogramas da 
Embrapa. 
 

OEPA MP1 MP2 MP3 CBP&D 
Café 

EMPARN 1 3 0 0 

EMEPA 1 1 0 0 

IPA 0 3 0 0 

EBDA 0 2 0 7 

EPAMIG 0 5 0 40 

PESAGRO 0 0 0 4 

IAC – SP 2 0 0 35 

INCAPER 1 0 0 23 

IZ – SP 1 0 0 0 

IAPAR 4 1 2 29 

EPAGRI 1 2 0 0 

FEPAGRO 0 2 0 0 

EMPAER 1 0 0 0 

UNITINS 1 0 0 0 

Total 13 19 2 138 

Fonte: Elaboração própria a partir de CGEE, 2009. 
 

 A partir da análise dos dados do Quadro 08, é possível verificar o número de 

projetos nos quais as OEPAs mencionadas participam dos Macroprogramas. No 

MP1, o destaque é para o IAPAR, com participação em quatro projetos do referido 

MP, o IAC, fica em segundo lugar e as demais OEPAs possuem uma ou nenhuma 

participação no MP1. 

 

 No MP2 a EPAMING é a OEPA, que possui maior participação nos projetos 

desse MP, com participação em cinco projetos, em segundo lugar com participação 

em três projetos são identificados o IPA e a EPARN, em terceiro lugar com 

participação em dois projetos foram identificadas a EBDA, a EPAGRI e a FEPAGRO. 

No MP3, apenas o IAPAR, participa de dois projetos. 

 

 A maior participação das OEPAs em projetos da Embrapa foi constatada no 

CBP&D Café, com participação em sessenta e cinco projetos. A EPAMING liderou a 
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participação entre as OEPAs, com participação em quarenta projetos, o IAC 

participava de trinta e cinco projetos, o IAPAR, ficou em terceiro lugar com a 

participação em vinte e nove projetos e o INCAPER teve a participação em vinte e 

três projetos. 

   

 Como a participação nos Macroprogramas se dá através de uma seleção via 

edital, sendo que os projetos devem ser liderados necessariamente por um 

pesquisador da Embrapa, é fundamental a interação entre os pesquisadores das 

OEPAs com os da Embrapa. No relatório de 2006 do CGEE, as OEPAs 

identificavam a Embrapa como uma concorrente e não como uma aliada no 

desenvolvimento de pesquisas e transferência de tecnologia. Essa situação de certa 

forma impede maiores interações entre as duas organizações. 

  

 Um aspecto destacado para a baixa interação entre as OEPAs e a Embrapa é 

a incipiente pesquisa desenvolvida em algumas dessas OEPAs, bem como os 

baixos investimentos em qualificação profissional das organizações estaduais de 

pesquisa que, em sua maioria, encontram-se com o seu quadro de pesquisadores 

defasados e/ou desatualizados. Por outro lado, considerando que essa articulação é 

fundamental para eficiência do SNPA, é preciso que haja um trabalho intenso no 

sentido de aproximar essas duas instituições. 

 

 Em 2008, por meio da criação do Programa de Fortalecimento e Crescimento 

da Embrapa (PAC–Embrapa), que tem por objetivo revigorar as ações de pesquisa 

dessa instituição, uma oportunidade de fortalecimento das OEPAs surgiu: pois um 

entre os dez projetos que fazem parte do PAC – Embrapa tem por finalidade dar 

suporte financeiro para o fortalecimento das OEPAs, o que significa que de uma 

soma de R$ 914 milhões destinados ao programa, sendo R$ 264 milhões foram 

repassados às OEPAs e o restante será investido na própria Embrapa. 

 

 É importante destacar ainda que só os investimentos por parte da Embrapa, 

não serão suficientes para que as OEPAs exerçam o seu papel dentro do SNPA, 

pois é preciso que os governantes dos respectivos Estados onde se encontram as 
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OEPAs, invistam em políticas mais ofensivas, no que se refere à pesquisa 

agropecuária. 

 

 O capitulo 4 a seguir é dedicado ao estudo de caso propriamente dito. No 

mesmo foi feita uma ampla contextualização da região Nordeste com destaque para 

sua parte semiárida; foi feita também um reconstituição histórica das atividades 

relacionadas a fruticultura irrigada no Vale do Submédio São Francisco. Para melhor 

entender a Embrapa semiárido foi realizada uma reconstrução da história de sua 

criação, seguindo-se para a análise dos dados empíricos onde se buscou 

compreender como ocorrem as interações entre a Embrapa Semiárido e as 

empresas ligadas ao setor de fruticultura/viticultura irrigada, que nos encaminhou 

para as considerações finais. 
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4 INTERAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA - EMPRESA: CONTRIBUIÇÕES DA 

EMBRAPA SEMIÁRIDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

FRUTICULTURA/VITICULTURA IRRIGADA NO VALE DO SUBMÉDIO SÃO 

FRANCISCO 
 

4.1 O SEMIÁRIDO BRASILEIRO E SUAS PARTICULARIDADES 

 

O conceito de região na ciência geográfica possui uma diversidade de 

definições que variam de acordo com o autor e a corrente filosófica à qual ele 

pertence. A variedade de significados sobre o que caracteriza o conceito de região é 

amplamente debatida por Gomes (2007). De acordo com esse autor, a compreensão 

do conceito de região, no senso comum, está ligada à noção de localização ou 

extensão de uma dada parte do território. Assim, essa região pode ser política-

administrativa, natural ou econômica. Porém, o que há de comum nas diversas 

concepções de região é a delimitação de uma área onde há certa homogeneidade 

dos fenômenos. 

 

Assim, uma região pode ser definida sob vários aspectos, sejam eles de 

ordem natural ou de ordem social. De qualquer modo é preciso considerar que 

quando se tratam de fenômenos geográficos, não é suficiente utilizar apenas uma 

variável de análise.  

 

Na divisão regional do Brasil em macrorregiões, o IBGE considera a 

homogeneidade nas condições climáticas, econômicas e sociais. Dessa divisão 

resultam as cinco macrorregiões brasileiras vigentes: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 

Sul e Sudeste. Das quais, a região Nordeste é composta por 9 estados: 

Pernambuco, Bahia, Alagoas, Maranhão, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Piauí e Ceará. 

 

Reconhecendo a complexidade dos fatores que definem uma região, Andrade 

(2005) buscou utilizar elementos que se sobressaem na região Nordeste a fim de 

caracterizar a mesma. Dessa forma, para o autor, o que mais se destaca na 

paisagem nordestina são as condições climáticas. Tal constatação de que o clima é 

uma variável importante para a região fez com que o autor a dividisse em quatro 
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regiões fisiográficas: Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Nesta regionalização, 

Andrade (2005), considerou os aspectos naturais e a noção do senso-comum que 

caracteriza as sub-regiões, vinculadas às condições climáticas e ao uso econômico 

das mesmas.  

 

É preciso considerar que, mesmo internamente, as sub-regiões possuem 

algumas dissimilaridades, portanto, não são plenamente homogêneas. As condições 

climáticas no Nordeste, por exemplo, variam desde a Zona da Mata, na faixa 

litorânea, com climas dos tipos As’ (quente úmido e com chuvas de outono inverno) 

e Aw’ (quente úmido com chuvas de verão retardadas para o outono) (KÖPPEN, 

2012). 

 

O mesmo autor, expõe ainda que, Além dessas duas variedades, há outro 

grupo climático que se destaca na região e que certamente é o mais representativo 

da mesma, são os climas do grupo B. O grupo B caracteriza-se por representar 

climas secos (semiárido) que possui três subtipos: o BShs’ (clima seco de baixas 

latitudes com chuvas de outono-inverno); BShw (clima seco de baixas latitudes, com 

chuvas de verão) e o BShw’ (clima seco de baixas latitudes com chuvas de verão 

retardadas para outono).O último tipo climático encontra-se, predominantemente ao 

longo do Sertão Nordestino.  

 

Entre a Zona da Mata e o Sertão há uma faixa de transição denominada 

Agreste. Nessa faixa de transição, a depender da proximidade entre uma região e 

outra, o tipo climático costuma variar, ora para mais úmido, ora para mais seco. 

Existem ainda as áreas de exceção, caracterizadas pelas altitudes mais elevadas do 

que a superfície ao seu entorno, o que configura um clima mais ameno e vegetação 

mais densa, essas áreas são também denominadas como “brejos de altitude” 

(ANDRADE, 2005). 

 

O fato de destacarmos as condições climáticas deve-se, principalmente, a 

localização do objeto de estudo na região onde as condições climáticas tem 

implicações consideráveis. O clima semiárido do Nordeste do Brasil, secularmente, 
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tem sido apontado como sendo responsável pelos problemas sociais que acometem 

essa região. Essa teoria foi questionada pelos formuladores do Grupo de Trabalho 

do Nordeste (GTDN), em 1959, que identificou o sistema político vigente, que 

beneficiava permanentemente a oligarquia regional, como fator ainda mais 

importante para os problemas sociais que acometem a região Nordeste, do que os 

longos períodos de seca. 

  

 O Semiárido brasileiro, de acordo com Ab’Saber (2003), possui características 

singulares em relação a outras áreas do planeta nas quais também há existência 

desse tipo climático. Essa singularidade pode ser evidenciada quando o autor se 

refere ao fato do mesmo encontrar-se inserido em um contexto climático e 

hidrológico de um continente dotado de grandes e contínuas extensões de terra 

úmida. A singularidade do semiárido brasileiro não se limita a isso, trata-se também 

da região semiárida mais povoada do mundo. De acordo com Silva et al. (2010), a 

população do Semiárido, com base nas estimativas de população do IBGE em 2007, 

era de aproximadamente 22 milhões de habitantes (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Área, População e Número de Municípios das Unidades da Federação 
no Semiárido Brasileiro em 2007. 
 

Unidade da 
Federação 

Municípios no 
Semiárido 

Brasileiro (SAB) 

Área no Semiárido Brasileiro População no 
Semiárido Brasileiro 

(2007) 

Nº % (Km²) % SAB % do 
SAB 

na UF 

Habitantes % SAB 

PI 127 11,2 150.454,30 15,3 59,0 1.026.537 4,7 

CE 150 13,2 126.514,30 12,9 86.8 4.552.398 20,7 

RN 147 13,0 49.589,90 5,0 93,4 1.696.915 7,7 

PB 170 15,0 48.785,30 5,0 86,6 2.044.185 9,3 

PE 122 10,8 86.710,40 8,8 88,0 3.468.107 15,7 

AL 38 3,4 12.686,90 1,3 45,6 878.723 4,0 

SE 29 2,6 11.175,60 1,1 50,9 421.945 1,9 

BA 265 23,4 393,056,10 40,0 69,7 6.729.102 30,5 

MG 85 7,5 103.590,00 10,5 17,7 1.222.153 5,5 

SAB 1133 100,0 982.563,40 100,00  22.040.065 100,00 
Fonte: Silva et al. (2010). 

 

A delimitação do semiárido brasileiro, adotada de 1989 até 2003, levava em 

consideração a precipitação pluviométrica anual, tendo como referência isoietas de 
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até 800 mm anuais. Os municípios que apresentam essas condições climáticas 

fazem parte da área conhecida como “polígono das secas”, delimitada pela 

SUDENE. Em 2004, o Ministério da Integração Nacional, considerando insuficiente 

apenas a utilização da isoieta de até 800 mm como parâmetro, decidiu inserir mais 

duas variáveis, com o propósito de redefinir a área do semiárido brasileiro. Essa 

medida foi estratégica, haja vista que os municípios que fazem parte dessa região 

recebem algum beneficio público (auxílio e compensações financeiros), em 

decorrência dos longos períodos de seca. 

 

As novas variáveis adotadas para delimitação do Semiárido foram: (i) 

precipitação pluviométrica média inferior a 800 mm; (ii) índice de aridez de até 0,5 - 

calculado pelo balanço hídrico que relaciona as precipitações e evapotranspiração 

potencial, no período entre 1961 e 1990; e (iii) o risco de seca maior que 60%, 

tomando-se por base o período entre 1970 e 1990. Com o uso dessas novas 

variáveis, houve um aumento na área considerada semiárida, que era de 892.309,4 

km para 969.589,4 km, acarretando um acréscimo de 8,66% (Brasil, 2005). A nova 

delimitação do semiárido brasileiro pode ser visualizada na Figura 13.  
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Figura 13 - Nova delimitação do Semiárido Brasileiro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ministério da Integração 
Acessado em: ˂http://www.mi.gov.br/desenvolvimentoregional/publicacoes/delimitacao.asp˃ 

 

Por se tratar de uma região com população expressiva e que periodicamente 

sofre com os longos períodos de secas sazonais, essa região mobilizou atenção 

política pelos resultados que o fenômeno das secas acarreta. Porém, as medidas 

http://www.mi.gov.br/desenvolvimentoregional/publicacoes/delimitacao.asp
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tomadas para amenizar essa situação eram quase sempre paliativas, sem uma 

política efetiva de convivência com a seca e apropriada à semiaridez. Muitas foram 

as obras públicas e intervenções políticas para a região, principalmente as 

relacionadas à açudagem, que na maioria das vezes acabava beneficiando os 

grandes proprietários de terras e/ou políticos da região (DOMINGUES, 1989; SÁ, 1991; 

RAMOS, 2001). 

 

Dada a quantidade de recursos mobilizados para o Nordeste, em 

consequência das secas e os eventuais desvios que por vezes eram feitos dos 

mesmos, a arrecadação de verbas pelos municípios do Semiárido ficou conhecida 

como “indústria da seca”, pois beneficiava uma pequena parcela da população 

nordestina, em detrimento de um grande número de famílias que viviam (vivem) 

abaixo da linha da pobreza (DOMINGUES, 1989; SÁ, 1991; RAMOS, 2001). 

 

 Por outro lado, os esforços mediados pelos órgãos que visavam combater a 

seca no Nordeste - Inspetoria de Obras Contra a Seca (IOCS) (1909), sucedida 

depois pela Inspetoria Federal de Obras Contra a Seca (IFOCS) (1919), atualmente 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) (1945); a Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco (CHESF)20; a Comissão do Vale do São Francisco 

(CVSF), transformada em Superintendência do Vale do São Francisco (SUVALE), 

atual Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(CODEVASF) - acabaram por dotar o Pólo Petrolina/Juazeiro, com “fixos” 

fundamentais que viabilizassem os “fluxos”. 

 

 Além dos órgãos citados, outra instituição que contribuiu significativamente 

para o desenvolvimento do Nordeste, com destaque para o semiárido, foi a 

SUDENE, criada em 1959, sob a coordenação do economista Celso Furtado. 

 

 
                                                             
20 Empresa responsável pelo aproveitamento das águas do rio São Francisco para geração de 

energia elétrica, muito importante para o desenvolvimento do Nordeste, principalmente para 

eletrificação das áreas rurais, favorecendo a captação de água do rio São Francisco por meio de 

sistemas técnicos de irrigação. 
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4.2. O DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA IRRIGADA NO VALE DO SUBMÉDIO SÃO 

FRANCISCO 

 

 No semiárido nordestino, além das extensas áreas nas quais as evidências de 

suas condições climáticas são externadas (a exemplo da vegetação da caatinga e 

da paisagem até certo ponto, rústica, solos rasos e pouco desenvolvidos), 

destacam-se áreas mais úmidas no entorno dos vales do rio São Francisco, único rio 

perene que corta a região semiárida. 

 

 Andrade, (1984) destaca a importância da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco para a região. O rio São Francisco possui sua nascente no Norte do 

estado de Minas Gerais, na região Sudeste, onde há o predomínio de clima tropical 

úmido. No seu alto curso, recebe água de diversos afluentes que possuem regime 

hídrico perene, porém, no seu médio e baixo cursos, seus afluentes são de regime 

hidrográfico sazonal, ou seja, trata-se de rios com regime irregular de água a 

depender da estação do ano, uma vez que o baixo e médio cursos do rio São 

Francisco percorrem áreas onde há predomínio de climas semiáridos (secos e 

quentes), além de solos rasos e arenosos. 

 

 Além da perenidade, o rio merece destaque pelo papel que exerceu no 

processo de povoamento do interior do território brasileiro, uma vez que, no inicio da 

historia da colonização brasileira, houve uma concentração da população no litoral, 

justificada pela atividade econômica desenvolvida nas proximidades da zona 

costeira, bem como pelo desconhecimento e a dificuldade imposta pelo meio natural 

do interior do país que, a princípio, limitou a ação dos colonizadores ao litoral. 

 

 Contudo, a busca por minerais preciosos estimulou a entrada dos 

colonizadores no interior do território brasileiro, que acabou por acompanhar o curso 

do rio São Francisco. Além da procura pelo ouro, o desenvolvimento da pecuária, 

como uma atividade auxiliar do sistema canavieiro, já que este demandava a 

existência de rebanho bovino que servia tanto como alimentação, como força motriz 

nos engenhos de açúcar, também contribuiu para a ocupação do território, uma vez 
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que se tratavam de rebanhos de animais de grande porte, que com seu pastar e 

pisoteio causavam eventuais danos à lavoura canavieira, sendo portanto, 

“empurrados” para o interior (ANDRADE, 2005). 

 

De acordo com Andrade (Op. Cit), como a pecuária passou a ser a principal 

atividade desenvolvida no Sertão, a agricultura se constituiu em uma atividade 

pouco expressiva, desenvolvendo-se à sombra desta. Destacavam-se no Sertão 

dois sistemas agrícolas: a agricultura de sequeiro e a agricultura de vazante, ou 

seja, com o aproveitamento das águas do rio São Francisco. 

 

A agricultura ocupava pequenas áreas, uma vez que era feita visando o 
abastecimento de cada ‘curral’, e nos locais mais úmidos, mais favoráveis, 
onde os solos eram mais espessos, como os leitos dos rios e as lagoas 
secas; cultivavam também no leito do rio São Francisco e seus afluentes à 
proporção que o baixar das águas deixava descobertas as ‘praias’ e ilhas; 
eram, portanto, culturas de vazante (ANDRADE, 2005, p.170). 
 

A agricultura restringia-se a um pequeno número de gêneros alimentícios, que 

faziam parte da alimentação do sertanejo, como: a mandioca, o milho, o feijão e, às 

vezes, a melancia e o melão. Além das culturas de ciclo curto mencionadas, 

Andrade (2005) chama atenção para a existência do cultivo da cana-de-açúcar e de 

fruteiras nas serras frescas. É preciso considerar que como as fruteiras são culturas 

perenes, só podiam ser plantadas pelos proprietários das terras.  

 

 A proximidade com o rio São Francisco favoreceu a prática da agricultura 

irrigada. Esse novo sistema técnico agrícola foi o grande responsável pelo aumento 

e visibilidade da agricultura no semiárido, principalmente nos municípios de Petrolina 

(PE) e Juazeiro (BA), a partir da década de 1950. Antes desse período a agricultura 

irrigada era desenvolvida, principalmente, através do sistema de vazante, ou seja, a 

depender do período de cheias do rio São Francisco, o que por vezes ocasionava a 

perda das produções agrícolas em seu leito. 

 

Após pesados investimentos por parte do Estado, criaram-se as condições 

necessárias para o desenvolvimento da agricultura irrigada de forma mais racional, 

como, por exemplo, implantação dos perímetros públicos irrigados, que serviram 
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como alicerce para a atual fruticultura irrigada desenvolvida no Submédio São 

Francisco. Sobre as intervenções do Estado nesse espaço, Lima e Miranda (2001), 

destacam as principais ações que beneficiaram o desenvolvimento desse Pólo: 

 

a) a implantação da macro infraestrutura de irrigação; 
b) a promoção de pesquisas agronômicas direcionadas para culturas 
irrigadas via EMBRAPA; 
c) a promoção de assistência técnica, através da EMATER; 
d) a transformação radical da infraestrutura urbana, que se fez sentir em 
todos os setores: meios de comunicação, transportes, eletrificação 
(inclusive rural), estrutura de comercialização e creditícia, instalações de 
Distritos Industriais bem estruturados etc; 
e) estímulos aos investimentos de pessoas físicas e jurídicas para projetos 
de irrigação e industrialização, através de recursos subsidiados geridos pela 
SUDENE; 
f) montagem de uma estrutura creditícia apropriada para financiar a 
expansão da agricultura irrigada, e seus requerimentos de investimento e 
custeio agrícola, fundamentalmente através 
do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste, operando linhas de crédito 
subsidiadas, diretamente relacionadas aos Programas Especiais de 
Desenvolvimento Regional; 
g) construção da Barragem de Sobradinho, que permitiu regularizar a vazão 
do rio São Francisco; 
h) instalação de escolas técnicas e de ensino superior, como a Escola de 
Agronomia de Juazeiro e a Escola de Administração de Petrolina, no 
sentido de possibilitar uma maior especialização da mão-de-obra regional;  
i) articulação do setor privado através da dinamização de cadeias de 

produção e comercialização (LIMA e MIRANDA, 2001, p.614). 
 

 Assim como as outras áreas do Sertão semiárido, os municípios do Pólo 

desenvolviam sua agricultura baseada nos dois primeiros sistemas agrícolas 

mencionados, produzindo gêneros alimentícios de ciclo curto de produção. Em 1940, 

a região começou a fazer uso de um sistema de irrigação mais moderno para a 

época, com a introdução da roda d’água. Posteriormente, devido ao aumento da 

produção agrícola e da área irrigada, a roda d’água foi substituída, por volta da 

metade da década de 1950, pelo motor a diesel e, posteriormente, favorecido pelo 

sistema de eletrificação rural em função da construção da barragem de Paulo 

Afonso, é introduzida a eletrobomba, que veio intensificar o uso dessa técnica e 

expandir as áreas irrigadas (ANDRADE, 1980,1984; SÁ, 1991). Atualmente, o Pólo 

conta com técnicas de irrigação mais sofisticadas e eficientes, como a 

microasperção, gotejamento e também com a prática de fertirrigação, que consiste 

em uma técnica de irrigação na qual além da água, também são adicionados 

fertilizantes. 



124 

 

 

 

 Ramos (2001) fez uma periodização dos sistemas técnicos agrícolas nos 

territórios de Petrolina (PE)/Juazeiro (BA), considerando os períodos de uso do 

território propostos por Santos e Silveira (2011). A autora considerou, em sua 

periodização, três grandes fases e quatro sub-períodos que constituem a história da 

região em estudo no que se refere às sucessivas modernizações pelas quais o 

espaço por ela analisado passou, após um longo período para sair de uma situação 

em que a produção agrícola se baseava em uma relação mais dependente da 

natureza. Os fixos foram surgindo em função da nova dinâmica que a região passou 

a vivenciar em decorrência da irrigação, responsável por uma radical transformação 

no uso do território e das relações socioeconômicas, que acabam por absorver 

sucessivas “próteses”, aumentando a tecnoesfa de áreas seletas, e que têm suas 

atividades dirigidas por interesses exógenos à região.  

 

As novas tecnologias presentes no pólo de frutas no semiárido envolvem 

desde os sistemas de irrigação, como todo um conjunto de conhecimentos técnico-

científicos mobilizados para permanência desse setor no mercado global, que a 

cada dia é mais sofisticado e demanda dos produtores a busca pelo que há de mais 

eficiente e novo para o setor. Os períodos e sub-períodos indicados por Ramos 

(2001) podem ser observados a seguir: 

 

1ª fase – do período colonial até fins do século XIX, correspondendo ao 
período pré-técnico; 
2ª fase – fins do século XIX a meados dos anos de 1960 – correspondendo 
ao período técnico; 
 Subperíodos:     final do século XIX aos anos 1940 
                                   Anos 1940 ao final dos anos de 1960 
3ª fase – dos anos de 1970 até hoje – correspondendo ao período técnico-
científico-informacional; 
 Subperíodos: dos anos de 1970 ao final dos anos de 1980, 
                                  os dias atuais (RAMOS, 2001, p.29). 

 
 

 As principais culturas irrigadas até a década de 1980 eram a cebola e o 

tomate. Essa última além da comercialização “in natura”, eram processadas em 

indústrias instaladas na região. A dinâmica iniciada com a produção da cebola e do 

tomate acabou por estimular a expansão dos sistemas de irrigação. Devido aos 

problemas causados pelas constantes pragas que acometiam o segundo cultivo, um 
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aumento da produção maior do que a demanda e a concorrência com outras áreas 

produtoras acabaram por provocar a queda da cultura, abrindo caminho para 

expansão de outros cultivos que também eram desenvolvidos nos perímetros 

irrigados porém, em menor escala, como a uva e a manga (SÁ, 1991). 

 

Silva (2001) fez uma periodização da evolução da fruticultura no Vale do 

Submédio São Francisco, na qual o autor destaca quatro fases, a saber: 1ª) os 

primeiros passos da fruticultura irrigada no Submédio São Francisco (SMSF) (1950–

1975); 2ª) a constituição do pólo agroindustrial e a fruticultura no SMSF (1975-1985); 

3ª) a fruticultura de base exportadora no Pólo Petrolina/Juazeiro (1985-1994) e a 4ª) 

a consolidação do complexo frutícola no Pólo Petrolina/Juazeiro (1995-1999).  

 

 Na primeira fase (1950-1975), o cultivo de fruteiras com vistas ao comércio 

era limitado, sendo desenvolvido principalmente em áreas de aluvião, ou seja, nas 

áreas de vazante do São Francisco. Destaca-se nesse período o cultivo do melão e 

da melancia, culturas de ciclo curto. Além das “fruteiras de beira”, são constatadas 

nessa fase as “fruteiras das serras frescas” e algumas frutas temporárias que eram 

cultivadas em área de sequeiro sem auxilio da irrigação, como: laranja, limão e 

manga (além das fruteiras locais, como: o umbu, umbu-cajá, cajarana, pinha, goiaba 

entre outras).  

 

Como a cebola e o tomate eram os principais produtos de produção das áreas 

irrigadas, a fruticultura foi nesse primeiro momento ofuscada, embora se reconheça 

a presença da produção de uvas de mesa e de vinho já nessa fase. Ainda nessa 

primeira fase o autor cita algumas iniciativas que foram fundamentais para a 

constituição e consolidação da agricultura irrigada em apreço. Merecem destaque as 

iniciativas que visavam a estimular a diversificação de cultivo e o aproveitamento do 

potencial agrícola da região, como a instalação do Horto Florestal, em Juazeiro, que 

tinha base física no Vale do Salitre, um afluente do rio São Francisco, onde já 

vinham se desenvolvendo algumas experiências com o cultivo da uva. Nesse Horto 

foram implantadas algumas culturas envolvendo hortaliças e frutas (SILVA, 2001). 
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Além do Horto mencionado, Silva (2001) destaca a instalação, em Petrolina, 

do Posto de Colonização, na década de 1950, por iniciativa do bispo da diocese, 

Dom Avelar Brandão Vilela. Nesse Posto foram produzidas algumas hortaliças, 

como o tomate e frutas, entre as quais a uva, a laranja, a manga e a banana. Além 

das iniciativas já citadas, merece evidência o papel desempenhado pela 

CODEVASF, que além de ser o órgão responsável pela implantação da 

infraestrutura de irrigação, foi responsável pela implantação da primeira coleção de 

videiras no Sub-Médio São Francisco, essas oriundas da Estação Experimental de 

São Roque do IAC e que, com a criação da Embrapa Semiárido em 1975, passou 

ser de responsabilidade desse instituto de pesquisa. A variedade de uva “Itália” que 

até hoje é a principal cultivar de uva de mesa da região, fazia parte desse acervo. 

 

A colaboração da SUDENE para a consolidação da agricultura irrigada foi de 

fundamental importância no que se refere a pesquisas de suporte para o 

desenvolvimento da atividade, fato verificado, por exemplo, na parceria estabelecida 

entre o órgão de planejamento e a Food and Agricultural Organization (FAO), que 

realizou um amplo levantamento sobre os recursos naturais da região, como o 

levantamento de solos das áreas da caatinga para irrigação, conforme é destacado 

a seguir: 

 

Por meio de um convênio estabelecido com a Food and Agricultural 
Organization (FAO), em 1966, a SUDENE realizou o levantamento 
pedológico das áreas irrigáveis e elaborou o Plano Diretor para a Irrigação 
no SMSF, que contemplava todos os projetos públicos hoje existentes ou 
em implantação (Bebedouro, Nilo Coelho, Pontal, no lado de Pernambuco, e 
Mandacaru, Tourão, Maniçoba, Curaçá e Salitre, no lado da Bahia (SILVA, 
2001, p.77). 
 
 

As primeiras iniciativas de produção da fruticultura em escala comercial 

identificadas por Silva, (2001) remontam à segunda metade da década de 1950. Em 

1958, foi instalada no município de Petrolândia (PE), a Cinzano S/A, que introduziu o 

plantio de cem mil mudas de híbridos de uva para vinho. Já em 1958, no município 

de Santa Maria da Boa Vista (PE), o espanhol José Molina Membrado, com o apoio 

técnico da CVSF, importou outras variedades de uvas da Europa e implantou aquela 

que seria a primeira área de cultivo de uva em escala comercial.  
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Outro empreendimento pioneiro na produção de uvas, em especial para 

produção de vinhos, foi o realizado pelo empresário Mamuro Yamamoto, que 

instalou no início da década de 1970, a fazenda Ouro Verde, atualmente no 

município de Lagoa Grande (PE). O autor chama atenção para o fato de os 

investimentos iniciais na produção de uva terem sido oriundos de produtores de fora 

da região em questão, pois os próprios pensadores das políticas publicas não 

acreditavam que essa atividade fosse prosperar, e como os produtores da região 

estavam embebidos com os lucros das culturas de cebola e tomate, não investiram 

tanto na cultura de frutas irrigadas, salvo raras exceções. 

 

É importante observar que as frutas produzidas, a exemplo da uva, tinham 

como objetivo servir de matéria-prima para a indústria, pois esse era o modelo que o 

Estado, por meio de suas políticas públicas, conduzia a agricultura naquela época, 

com o objetivo de estreitar as relações entre a agricultura e a indústria, formando os 

Complexos Agroindustriais (SILVA, 1996; SILVA, 2001). 

 

Na segunda fase (1975-1985), merecem atenção as iniciativas por parte do 

Estado em dotar esse espaço, onde a agricultura irrigada mostrava-se próspera, de 

instituições de suporte à pesquisa tecnológica, como o Centro de Pesquisa 

Agropecuária do Trópico Semiárido (CPATSA), que será detalhada na próxima 

seção. Esse período é marcado pelo crescimento da produção do tomate e também 

pela queda da agroindústria tomateira. Com a crise da agroindústria do tomate, uma 

grande mudança entrará em curso para a dinâmica produtiva da região, pois haverá 

um crescimento significativo das áreas destinadas à produção por uva e manga, 

caracterizando a consolidação da fruticultura na região.  

 

Na terceira fase (1985-1994) de desenvolvimento da fruticultura, identificada 

por Silva (2001), o autor chama atenção para o fato de ter sido o setor produtivo 

quem atinou que uma alternativa para a crise ocasionada pela desestruturação da 

agroindústria do tomate seria o cultivo de frutas consideradas nobres e, por isso, de 

alto valor de mercado. 
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 Inicialmente, a cultura estimulada pela SUDENE, a ser desenvolvida pelas 

grandes empresas que estavam se estabelecendo no Vale do São Francisco, era a 

produção do melão, mas não deu certo. Nesse sentido, foram de grande relevância 

para a propagação da produção da uva e da manga na região as estações 

experimentais de Bebedouro (Petrolina) e Mandacaru (Juazeiro), que foram criadas 

na década de 1960 pela CVSF e que serviram como espaço de pesquisa-ação para 

verificação da viabilidade da agricultura irrigada e, posteriormente, da fruticultura 

irrigada. Com a criação da Embrapa Semiárido, essas duas estações experimentais, 

assim como o banco de germoplasma da videira, passaram a ser administradas por 

esse instituto de pesquisas. Com o crescimento dessa atividade, a Embrapa resolve 

tornar o campo experimental de Mandacaru um centro especializado em fruticultura 

irrigada. 

 
Com a criação do CPATSA, no município de Petrolina-PE, a partir de 1976, 
a manutenção e operacionalização das estações experimentais de 
Bebedouro e Mandacaru ficaram a cargo desta instituição de pesquisa. Isso 
deu um impulso importante no desenvolvimento de práticas racionais de 
cultivo que serviram de suporte técnico para os empreendimentos públicos 
e privados da fruticultura hoje praticada no SMSF. Pode-se dizer que 
dessas estações experimentais destinadas à pesquisa agropecuária saíram 
as tecnologias que viabilizaram técnica e economicamente a fruticultura em 
condições irrigadas no semiárido nordestino, e que foram utilizadas nos 
grandes projetos de irrigação implantados na região (SILVA, 2001,p. 84) 

  

A importância da Embrapa como instituição de pesquisa relevante para o 

desenvolvimento da fase inicial da fruticultura é destacado por Silva (2001), em 

depoimento, coletado para sua tese, de um pesquisador da Embrapa Semiárido que 

afirma que os produtores que naquele momento se inclinavam para a produção de 

frutas não possuíam os conhecimentos necessários para o desenvolvimento dessa 

atividade e que essa unidade da Embrapa teria dado suporte para esses produtores: 

 

“a Embrapa teve uma importância muito grande quando transformou a 
Estação de Mandacaru em uma estação exclusivamente de fruticultura. Isso 
mais ou menos em 1980. Inclusive, foi quando Aristeu começou a mudar e 
pensar em manga. Nós fizemos o que? O que a Embrapa fez? Nós fizemos 
campos de demonstração: plantávamos uma coleção de manga, uma 
coleção de citros, que foi o que entusiasmou os empresários. Foi aí que 
Aristeu passou de melão para fruticultura. Ele era um cara muito viajado, viu 
que a manga tinha aceitação no mercado externo, viu o comportamento 
dela aqui na estação, então, começou a mudar, inclusive, começou com 
manga e limão” (SILVA, 2001, p. 96). 
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No final da década de 1980, a fruticultura irrigada era desenvolvida 

principalmente por médios e grandes produtores, pois estes possuíam mais 

condições de manter essa atividade, que é mais onerosa, do que as culturas 

temporárias. A produção era destinada ao abastecimento do mercado regional, 

como as capitais nordestinas, e o Sudeste Brasileiro. Além do mercado nacional, os 

produtores do Vale do São Francisco conseguiram colocar sua produção no 

mercado externo, tendo como principal destino os Estados Unidos e alguns países 

da Europa. 

 

Na quarta fase (1995-1999), que caracteriza a consolidação do pólo de 

exportação de frutas frescas, a uva e a manga são consideradas as principais frutas 

cultivadas objetivando a exportação. Outras frutas como a goiaba, o coco, a acerola 

também estão sendo cultivadas nos perímetros irrigados. Além de abastecer o 

mercado externo, simultaneamente ao período da safra desses produtos em outras 

áreas produtoras, devido às condições climáticas da região e do uso intensivo em 

conhecimentos agronômicos, o pólo consegue ofertar seus produtos no período de 

entre safra das outras áreas produtoras, elevando assim o valor da sua produção. 

Isso só é possível no caso da manga, por conta da “indução floral”, técnica que 

permite que a floração da mangueira seja induzida a qualquer época do ano, de 

acordo com o interesse do produtor. Além do fornecimento de frutas para outros 

países, a demanda nacional por frutas se mostra como um mercado potencial a ser 

conquistado pelos produtores do Vale. As principais características de cada um 

desses períodos podem ser verificadas no Quadro 09. 
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Quadro 09 - Síntese das etapas de evolução da fruticultura no SMSF. 

 

Período 
Ano de inflexão 

Fatores Determinantes 

Desencadeadores Aceleradores 

1950-1975 
 

Os primeiros passos da 
fruticultura irrigada no 

SMSF 

Ação do Estado em infraestrutura 
de estrada, energia. 

Integração regional e nacional. 

Criação da CVSF, SUVALE e 
SUDENE. 

Uso de moto-bombas e 
bombas 
Elétricas. 

Empreendimentos pioneiros de 
fruticultura na região. 

Estudos dos recursos naturais 
e Agronômicos. 

Projetos-pilotos de irrigação. Efeito-demonstração dos 
projetos-piloto de irrigação. 

1975 Investimentos do Estado na 
irrigação 

Políticas Públicas 

1975-1985 
A constituição do pólo 

agroindustrial nos 
municípios Petrolina-PE 
e Juazeiro-BA e o início 

da fruticultura 

Criação da CODEVASF. Participação da iniciativa 
privada. 

Implantação e operação de 
projetos públicos de irrigação. 

Incentivos fiscais/financeiros 
da SUDENE e BNB. 

Instalação de agroindústrias. Políticas agrícolas nacional / 
setorial. 

Empreendimentos pioneiros em 
vitivinicultura. 

Programas de 
desenvolvimento regional. 

Instalação dos primeiros projetos 
de fruticultura para exportação. 

Pesquisas da EMBRAPA. 

1985 Exportação de frutas “in natura” Ação da Valexport 

1985-1994 
A fruticultura e a 

formação de uma base 
exportadora no pólo 
Petrolina/Juazeiro 

Infraestrutura de irrigação. Incentivos à exportação. 

Criação da Valexport. Crise da agricultura irrigada e 
do complexo agroindustrial. 

Crise do Estado e do padrão de 
financiamento. 

Papel da Cooperativa Cotia. 

Abertura comercial. Organização dos interesses 
privados. Integração com mercados 

regional e nacional de frutas. 
1994 Plano de estabilização da 

economia 
Aumento da demanda interna 

1994-1999 
Consolidação do 

complexo frutícola do 
polo Petrolina/Juazeiro 

Crescimento do mercado interno 
de frutas frescas. 

Crescimento da participação 
da pequena produção. 

Especialização territorial em 
fruticultura. 

Linhas de financiamentos do 
FNE, PRONAF, FAT. 

Crise de endividamento de 
grandes empresas. 

Dificuldade paridade cambial. 

Emergência de novos atores 
sociais/formas de organização. 

Criação do PADFIN. 

Fonte: Elaborado por Silva, 2001. 

 

As transformações que aconteceram no espaço agrícola do Pólo 

Petrolina/Juazeiro, conforme já foi mencionado ao longo do trabalho, devem-se 

principalmente à forte intervenção do Estado por meio de políticas públicas para a 

região e de um setor produtivo ávido em se atualizar frente às necessidades do 

mercado. Entre esses esforços, a pesquisa agronômica realizada na região é 



131 

 

 

 

reconhecida como condição “sine qua nom” para a atual dinâmica vivenciada, 

merecendo destaque as pesquisas realizadas pela Embrapa Semiárido, que ao 

longo de aproximadamente quarenta anos, vêm acumulando conhecimentos sobre a 

agropecuária do semiárido tropical brasileiro. As contribuições desse Centro para o 

Desenvolvimento do Submédio São Francisco, em especial no que se refere ao 

desenvolvimento da fruticultura irrigada, serão destacadas no próximo tópico. 

 

4.3. A PESQUISA AGROPECUÁRIA NO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO: A CRIAÇÃO DO CENTRO 

DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO TRÓPICO SEMIÁRIDO (CPATSA)  

 

Os esforços para realização de pesquisa no Brasil são recentes, remontam há 

pouco mais de um século. Considerando as diferenças regionais que estão 

presentes no país, o Nordeste do Brasil, conforme indicado por Fernandes et al. 

(2009), já indicava o quão tardia foi a criação das instituições de C&T em relação ao 

país, que também não apresentava um cenário animador. Internamente na região 

também houveram diferenças nos espaços que foram sendo dotados de 

infraestrutura de pesquisa. O Semiárido brasileiro só recentemente vem recebendo 

instituições que desenvolvem conhecimentos mais sistemáticos na região. 

 

A história da pesquisa agropecuária no Submédio São Francisco se confunde 

com a criação de instituições governamentais que tinham como objetivo amenizar os 

problemas causados pelos longos períodos de seca. Por esse motivo, as pesquisas 

quase sempre eram pontuais e sem englobar todos os aspectos da agricultura 

regional que se caracterizava, sobretudo, por uma agricultura familiar desenvolvida 

precariamente, sem contar com informações que ajudassem os produtores a obter 

maior produtividade. 

 

Só recentemente pesquisas mais consistentes vêm sendo desenvolvidas 

nessa região, principalmente após a criação do Centro de Pesquisa Agropecuário do 

Trópico Semiárido (CPATSA), em 1975. Com sede física no município de Petrolina 

(Figuras 01 e 02), a criação desse Centro de Pesquisa abriu novos horizontes sobre 

as capacidades de produção agrícola em ambiente semiárido.  
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A Embrapa Semiárido vem atuando no desenvolvimento de pesquisas sobre 

agricultura de sequeiro, pecuária e biodiversidade do semiárido, bem como para o 

desenvolvimento da agricultura irrigada e da fruticultura irrigada, constituindo-se a 

principal base de pesquisa agropecuária da região. Dessa forma, é preciso destacar 

quais foram os fatores que contribuíram para a instalação dessa unidade da 

Embrapa em Petrolina, suas atribuições e como essa unidade encontra-se 

atualmente estruturada. 

 

4.3.1. BREVE HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DA EMBRAPA SEMIÁRIDO 

 

Conforme foi discutido ao longo do capítulo 3, foram enfatizados os 

problemas que se relacionavam à centralização da pesquisa agropecuária no 

território brasileiro. Uma das estratégias adotadas pela recém criada empresa de 

pesquisa, como forma de viabilizar o projeto de desenvolvimento da agropecuária no 

país, foi a criação de uma rede de centros de pesquisa com focos específicos 

capazes de cobrir as distintas demandas do território nacional. Dessa forma, foram 

criadas as unidades de pesquisa descentralizadas. 

 

De acordo com Oliveira, Silva Junior e Silva, (2011) com a criação da 

Embrapa, os Institutos Regionais de Pesquisa Agropecuária que faziam parte do 

DNPEA passaram a fazer parte do patrimônio da nova empresa. Esses institutos 

regionais que, além das sedes contavam com estações experimentais, consideradas 

essenciais para o desenvolvimento das pesquisas, também foram incorporados à 

Embrapa e alguns dessas estações passaram a ser unidades descentralizadas. No 

caso da Estação Experimental do Submédio São Francisco, localizada no município 

de Petrolina, com a criação da Embrapa Semiárido a mesma foi incorporada a 

Embrapa Semiárido recém-criada. 

 

Por aproximadamente três décadas (1943-1973), o Instituto de Pesquisas 

Agropecuárias do Nordeste (IPEANE) foi o responsável pela política agropecuária na 

região no âmbito federal. Além do IPEANE, existiam no Brasil mais oito institutos de 

pesquisas responsáveis pela condução das políticas de pesquisas agronômicas em 
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nível federal em suas respectivas áreas de atuação, a saber: Instituto de Pesquisas 

e Experimentação Agropecuárias do Norte (IPEAN), localizado em Belém (PA); 

Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Leste (IPEAL), em Cruz 

das Almas (BA) (atualmente sede da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical); 

Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Centro–Oeste (IPEACO) 

em Sete Lagoas (MG); Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do 

Cento–Sul (IPEACS), em Itaguaí (RJ); Instituto de Pesquisas e Experimentação 

Agropecuárias do Sul (IPEAS); em Pelotas (RS); Instituto de Pesquisas da 

Amazônia Ocidental (IPEAOc), localizado em Manaus (AM); Instituto de Pesquisas 

Agropecuárias do Oeste (IPEAO), em Campo Grande (MT); e o Instituto de 

Pesquisas Meridional (IPEAME), em Colombo PR (OLIVEIRA, SILVA JUNIOR e 

SILVA, 2011). 

 

Faziam parte da área de atuação do IPEANE, os estados de Pernambuco, 

Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. O IPEANE contava com uma 

estrutura física composta por sua sede, na antiga Estação Experimental no bairro do 

Curado (em Recife) e doze Estações Experimentais distribuídas pelos estados 

citados, conforme pode ser observado na Figura 14. A distribuição das estações 

experimentais por Estado, localização, e suas atribuições em termos de pesquisa, 

podem ser verificadas no Quadro 10. 
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Figura 14 – Localização das Estações Experimentais do IPEANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira; Silva Junior e Silva, 2011. 
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Quadro 10: Estações Experimentais do IPEANE e foco de suas pesquisas. 

Estado Estação Experimental 
/ Município  

Foco de Pesquisa 

Pernambuco Curado / Frio - Recife Cana- de-açúcar  

Surubim / Surubim Algodoeiro herbáceo, milho, feijão, pastagem e 
produção de sementes diretamente com os 
agricultores 

Itapirema/ Goiana Fruticultura tropical 

Submédio São 
Francisco / Petrolina 

Viticultura em aluvião, olericultura e irrigação 

Alagoas União dos Palmares / 
União dos Palmares 

cana-de-açúcar, milho, feijão, mandioca, arroz, 
pastagens, oleaginosas, principalmente algodão 
herbáceo, e girassol. A estação produzia 
também mudas de fruteiras e enxertos de citros 

Rio Grande do Norte Seridó / Cruzeta Algodão arbóreo, feijão macassar, pecuária, 
sobretudo manejo de bovinos de corte 

Paraíba Alagoinha / Alagoinha cana-de-açúcar, milho, arroz, algodão e nutrição 
animal 

João Pessoa / João 
Pessoa 

Tecnologia de alimentos relacionados às frutas 
nativas e aclimatadas do Nordeste.  

Laboratório de Fibras / 
João Pessoa 

Exame e análises de fibras têxteis, sobretudo 
algodoeiro, geradas nas estações experimentais 

Ceará Barbalha / Barbalha Feijão, milho, cana-de-açúcar e hortaliças 

Pacajus / Pacajus Caju e Tecnologias de frutas 

Piauí Apolônio Sales / 
Teresina 

Milho, feijão, arroz, cana-de-açúcar, citros, 
algodoeiro herbáceo, agrostologia e nutrição 
animal 

Fonte: Oliveira; Silva Junior e Silva, (2011). 

 

Entre os motivos que podem ser apontados como relevantes para que a 

Unidade da Embrapa Semiárido tenha sido instalada no município de Petrolina, 

pode-se mencionar: a existência da Estação Experimental do Submédio São 

Francisco, fato importante, pois como nessa Estação Experimental já vinha se 

desenvolvendo pesquisa sobre agricultura irrigada; além da experiência anterior em 

pesquisas sobre agricultura irrigada os municípios de Petrolina e Juazeiro, em 

função da implantação dos perímetros públicos irrigados que, naquele período, 

encontravam-se em fase de expansão da agricultura irrigada, o que demandava 

conhecimentos específicos sobre as culturas comerciais ali introduzidas e esse 

centro de pesquisa viria a somar esforços no desenvolvimento de competências 

para aproveitamento das potencialidades naturais da região. 

 

O motivo da Embrapa Semiárido ter se instalado em Petrolina e não em 

Juazeiro, provavelmente se deve ao fato de o Estado da Bahia ter recebido a 

unidade de pesquisa de produto, a Embrapa Mandioca e Fruticultura no município 
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de Cruz das Almas. Outro aspecto relevante para a instalação da Embrapa 

Semiárido no município de Petrolina foi a atuação do poder político local liderado 

pela família Coelho, muito influente na política local e regional, que acabou por 

carrear esse instituto de pesquisa para o município, favorecendo o desenvolvimento 

da agricultura moderna, conforme afirma Silva (2001): 

 

No caso específico da região do SMSF, destaca-se o caso do município de 
Petrolina-PE, onde a classe política local foi capaz de articular os interesses 
do poder público para viabilizar uma transformação da agricultura local no 
sentido de torná-la modernizada, por meio dos projetos de irrigação pública. 
Com essa ‘visão de progresso’, a oligarquia política local - especialmente no 
município de Petrolina-PE - pôde enxergar no desenvolvimento de uma 
agricultura moderna e capitalista, a possibilidade de conciliar os seus 
próprios interesses e lograr dividendos políticos e econômicos. A atuação 
do grupo político local foi muito importante para influenciar e carrear os 
investimentos e os apoios institucionais do Estado para o município (SILVA, 
2001, p.87-88). 

 

No que se refere ao fato de a única unidade da Embrapa em Pernambuco não 

ter se instalado em Recife, onde funcionava a sede do IPEANE, justifica-se 

principalmente por esse município já concentrar um número importante de 

instituições de pesquisa em relação a outras áreas do estado. Há no Recife uma 

Unidade de Execução de Pesquisa e Desenvolvimento (UEP – Recife), que é 

vinculada à Embrapa Solos, sendo responsável por atender as demandas regionais 

de pesquisa, de levantamentos de solos, zoneamentos e planejamento municipal. 

 

Provavelmente a SUDENE, mediante a política de desenvolvimento que vinha 

conduzindo para o Nordeste, influenciou para que essa unidade não se 

estabelecesse na capital. A SUDENE, em parceria com outras entidades, já vinha 

realizando esforços de pesquisa nessa região do semiárido onde a agricultura 

irrigada apresentava grande potencial e carecia de instrumentos que viabilizassem o 

desenvolvimento dessa atividade, além do desafio da agricultura de sequeiro. Outro 

fator da maior relevância é o fato de essa unidade ser responsável pela condução de 

pesquisas sobre o Semiárido e, por esse motivo, é mais do que explicada sua 

localização em um município que apresenta condições climáticas de semiaridez. 

 

 



137 

 

 

 

É possível questionar porque essa unidade não foi para outro estado do 

Nordeste, haja vista que, com exceção do Maranhão, os demais estados encontram-

se com grande parte de seus territórios inseridos no Semiárido. Como pode ser 

constatado no trabalho de Oliveira et al. (2011), as Estações Experimentais ligados 

ao IPEANE, em alguns casos tornaram-se Unidades descentralizadas da Embrapa e 

acabaram por ser responsáveis por pesquisas que eram expressivas para aqueles 

Estados. Algumas das Estações Experimentais, ou passaram a ser de administração 

estadual, figurando como agência de pesquisa agropecuária dos respectivos 

Estados, ou foram transformadas em campos experimentais das Unidades da 

Embrapa, ou ainda evoluíram até se tornar uma Unidade descentralizada da 

Embrapa, como ocorreu com as Estações Experimentais de Pacajus, (atual 

Embrapa Agroindústria Tropical) e a Estação Experimental de Teresina(atual 

Embrapa Meio Norte). Dessa forma, o fato de a Estação Experimental do Submédio 

São Francisco já desenvolver pesquisas sobre agricultura irrigada certamente foi da 

maior relevância para que a unidade de pesquisa se instalasse em Petrolina. 

 

 A Embrapa Semiárido foi criada como uma Unidade Ecorregional, com a 

missão de desenvolver pesquisas para o trópico semiárido brasileiro. O anteprojeto 

de criação dessa unidade que definia sua missão e os objetivos das pesquisas 

conduzidas por essa unidade teve origem na Resolução RD-018/74, na qual o 

Diretor Almiro Blumenschein, que fez parte da primeira diretoria executiva da 

Embrapa, designou um grupo de especialistas para elaboração do anteprojeto de 

implementação do Centro de Pesquisa para Desenvolvimento de Recursos da Zona 

Semiárida. 

 

 Em 23 de janeiro de 1975, a Diretoria Executiva delibera a criação do Centro 

de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semiárido (Deliberação 004/1975) e em 18 de 

junho de 1976, os Ministros João Paulo dos Reis Velloso (Planejamento), Maurício 

Rangel Reis (Interior) e Alysson Paulinelli (Agricultura) inauguram a Instalação do 

Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semiárido, conforme pode ser 

observado na Figura 15. 
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Figura 15 – Placa comemorativa da inauguração da Embrapa Semiárido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lúcia Ferreira Lirbório (2011). 

 

No início de suas atividades, a Embrapa Semiárido tinha como missão o 

desenvolvimento rural do semiárido brasileiro, com atenção para a agricultura de 

sequeiro. As ações desse centro de pesquisa, como consta na sua placa 

comemorativa de fundação (Figura 15), deveriam ser desenvolvidas em parceria 

com outros órgãos de pesquisa e planejamento como o CNPq, a SUDENE, a 

CODEVASF, o DNOCS e o Banco do Nordeste do Brasil. 

  

Segundo Silva (2001), com a criação do Centro de Pesquisa Agropecuária do 

Trópico Semiárido, foi celebrado um convênio entre a CODEVASF e esse Centro, no 

qual o CPATSA passou a assumir a manutenção e operacionalização das Estações 
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Experimentais de Bebedouro (Petrolina) e Mandacaru (Juazeiro). Isso teria 

impulsionado no desenvolvimento de práticas racionais de cultivo que serviram de 

suporte técnico para os empreendimentos públicos e privados da fruticultura hoje 

praticada no Pólo Petrolina/Juazeiro.  

 

 Ao longo de sua trajetória, a Embrapa Semiárido é reconhecida por acumular 

vasto conhecimento sobre o desenvolvimento da agropecuária e biodiversidade do 

semiárido brasileiro, por meio de suas pesquisas. Por ser uma Unidade 

Ecorregional, esse instituto possui várias frentes de pesquisas, como agricultura de 

sequeiro e irrigada, fruticultura irrigada, pecuária e manejo da caatinga. Além desse 

instituto, só há outro no mundo que possui o termo semiárido no titulo e que 

desenvolve pesquisas principalmente sobre agricultura em regiões de clima 

semiárido, o International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics 

(ICRISAT). O ICRISAT é uma organização sem fins lucrativos, não política, que 

conduz pesquisa agrícola para o desenvolvimento na Ásia e na África subsaariana. 

Em 2012 completa quarenta anos de existência, sendo contemporânea da Embrapa 

Semiárido. 

 
 Criada com a missão de desenvolver pesquisas que melhorassem a 

produção, diversificação e qualidade dos alimentos produzidos no semiárido, a 

Embrapa Semiárido inicialmente possuía quatro linhas de pesquisa que norteavam 

suas ações, a saber: Inventário dos Recursos Naturais e Socioeconômicos, 

Desenvolvimento de Sistemas de Produção para Áreas Irrigadas, Desenvolvimento 

de Sistemas de Produção para Áreas de Sequeiro e Manejo da Caatinga. Essas 

linhas de pesquisa foram diretamente influenciadas pelo POLONORDESTE, um 

programa do Governo Federal executado pela SUDENE e que, pela primeira vez, 

estabelecia prioridades de pesquisas para o semiárido (EMBRAPA SEMIÁRIDO – 

HISTÓRICO, 2011). 

 

O POLONORDESTE reconhecia a diversidade da região Nordeste que portanto, 

não podia ser tratada de forma única: a diversidade sub-regional e mesmo 

microrregional tornavam inadequados os programas uniformes e padronizados. A 
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pesquisa na região, à época da criação da Embrapa Semi-Árido, era caracterizada 

pela descontinuidade dos trabalhos em função da escassez de recursos financeiros, 

mudanças de diretrizes e das linhas de trabalho à mercê de descontinuidades 

administrativas, execução de projetos de pesquisa paralelos e deficiência na oferta 

de periódicos e revistas científicas para divulgação das pesquisas (EMBRAPA 

SEMIÁRIDO – HISTÓRICO, 2011). 

 

Na década de 1980, as pesquisas passaram a ser realizadas com vista a buscar 

uma maior aproximação com o “produtor rural” (empresarial). Acompanhando a 

política nacional da pesquisa agropecuária coordenada pela Embrapa, a Unidade 

passou a ser responsável por três grandes projetos nacionais que suscitaram a 

necessidade de criação de novas linhas de pesquisas. Os grandes projetos foram: 

Programa Nacional de Pesquisa de Avaliação dos Recursos Naturais e 

Sócioeconômicos no Trópico Semiárido; Programa Nacional de Aproveitamento dos 

Recursos Naturais e Sócioeconômicos no Trópico Semiárido; Programa Nacional de 

Pesquisa de Sistema de Produção (EMBRAPA SEMIÁRIDO – HISTÓRICO, 2011). 

 
Entre as linhas de pesquisas derivadas dos Programas Nacionais citados, se 

destacam: os estudos edafoambientais, em cujo contexto foi desenvolvida uma 

metodologia de abordagem de recursos em solos, segundo o conceito de unidade 

geoambiental, que serviu de base para a realização do Zoneamento Agroecológico 

do Nordeste. Além deste, também foram realizados estudos de acompanhamento da 

evolução de problemas de salinização em áreas irrigadas e de fertilidade do solo e 

nutrição de plantas para culturas como: sorgo, videira, algodão, arroz, tomate, 

cebola, melão e cana-de-açúcar. Outros estudos realizados referiam-se ao manejo 

de solos, eficiência do uso da água de irrigação em fruteiras e hortaliças, tecnologias 

de convivência com a seca e pecuária (EMBRAPA SEMIÁRIDO – HISTÓRICO, 

2011). 

 
 Como instituição de pesquisa preocupada em dar suporte para o 

desenvolvimento econômico e social da região sob sua influência, o texto 

institucional da Embrapa Semiárido publicado em sua pagina eletrônica registra que 
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a empresa tem buscado alternativas que viabilizem a convivência das populações 

locais com as adversidades naturais, desenvolvendo tecnologias e conhecimentos 

capazes de minimizar os impactos decorrentes dos longos períodos de estiagem, 

tais como: o conhecimento das propriedades de espécies vegetais nativas da 

caatinga, que podem ser aproveitadas na alimentação humana e animal, técnicas de 

armazenamento de água entre outras. 

 

 A Embrapa Semiárido possui três Núcleos Temáticos: o de Agricultura 

Irrigada (NATAI), o de Agropecuária de Sequeiro (NTASMA) e o de Recursos 

Naturais (NTRN). As pesquisas dos Núcleos Temáticos são desenvolvidas nos 

quatro Campos Experimentais da Unidade. São eles: Campo Experimental da 

Caatinga na zona rural de Petrolina, Campo Experimental de Bebedouro, também no 

município de Petrolina, Campo Experimental Nossa Senhora da Glória, em Sergipe 

e o Campo Experimental de Mandacaru, em Juazeiro. 

 

O Campo Experimental da Caatinga é da maior relevância para as pesquisas 

desenvolvidas para o semiárido, principalmente as que se referem à agricultura de 

sequeiro. Esse Campo Experimental abriga uma enorme variedade de culturas, 

conforme pode ser observado nas Figuras 16 e 17. 
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Figura 16 – Diversidade de Culturas no Experimental da Caatinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lúcia Ferreira Lirbório (2011). 

 

 

Figura 17 – Cultivo de Girassol no Campo Experimental da Caatinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lúcia Ferreira Lirbório (2011). 
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Além das pesquisas desenvolvidos pela Embrapa Semiárido, existe no 

Campo Experimental da Caatinga pesquisas desenvolvidas por outros institutos de 

pesquisa e que são acompanhados por pesquisadores da Embrapa Semiárido, 

como por exemplo, a produção de uma grande variedade de cultivares de sorgo que 

tem a Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA), como instituição 

líder, conforme pode ser observada na Figura 18. 

 

Figura 18 – Plantação de Sorgo Silageiro no Campo Experimental da Caatinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lúcia Ferreira Lirbório (2011). 

 

Além de culturas alimentares nesse Campo, são desenvolvidas pesquisas 

sobre o manejo da caatinga, agropecuária regional e pesquisas e adaptação de 

tecnologias que permitam uma melhor convivência com as condições ambientais do 

Semiárido, como, por exemplo, a otimização do uso da água, que é um recurso da 

maior importância para a população da região. Um dos exemplos sobre melhor 

gestão dos recursos hídricos é a utilização da água das cisternas do Programa Um 

Milhão de Cisternas, do Governo Federal (P1MC), que em alguns locais estão sendo 
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complementadas com mais uma cisterna, do Programa uma Terra Duas Águas 

(P1+2), também do Governo Federal. A segunda cisterna possui formato retangular 

permitindo que a parte superior da mesma seja utilizada para secar feijão e outros 

produtos. A segunda cisterna tem capacidade de armazenar 16 mil litros de água, 

que pode ser utilizada para irrigação de pequenas hortas, fruteiras ou ainda para 

abastecer um pequeno rebanho de caprinos. Na Figura 19, podemos observar os 

dois modelos de cisternas citados e na Figura 20 tem-se a representação do entorno 

comum na maioria das pequenas propriedade rurais no semiárido brasileiro 

 

Figura 19 – Cisternas dos Programas P1MC e P1+2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lúcia Ferreira Lirbório (2011). 
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Figura 20 – Paisagem de residência comum no Semiárido Brasileiro em Miniatura no 
Campo Experimental da Caatinga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Campo Experimental de Nossa Senhora da Glória, localizado no município 

de mesmo nome, no estado de Sergipe, também são desenvolvidas pesquisas 

relacionadas à agropecuária dependente de chuva. Os Campos Experimentais de 

Bebedouro (em Petrolina) e Mandacaru são voltados principalmente para pesquisas 

sobre agricultura irrigada e fruticultura irrigada. A área total dos campos 

experimentais que desenvolvem pesquisa sobre agropecuária dependente de chuva 

é de 3.072 hectares e dos campos experimentais sobre agricultura irrigada é de 132 

hectares. Além das pesquisas desenvolvidas nesses campos, a Embrapa Semiárido 

realiza pesquisa em unidades produtivas da região. 

 

 Com o crescimento da fruticultura no Pólo Petrolina/Juazeiro, a Embrapa 

Semiárido, que já vinha desenvolvendo pesquisas sobre os principais produtos da 

frutícola irrigada, a uva e a manga, foi estimulada a intensificar as pesquisas sobre 

essas culturas. No caso da uva, a pesquisa era essencial por ser uma cultura de 

clima temperado. A adaptação e a aclimatação das principais variedades de 

cultivares são condições essenciais para um bom desenvolvimento dessa cultura 

que, devido às particularidades climáticas regionais demanda conhecimentos 

Fonte: Lúcia Ferreira Lirbório (2011). 
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específicos sobre aquele ambiente. Colocando a Embrapa Semiárido como um 

instituto estratégico, no desenvolvimento de conhecimentos para essas culturas. 

 

 Além de estudos sobre as culturas que já estão estabilizadas no comércio a 

uva e a manga, a unidade recentemente vem desenvolvendo pesquisas sobre outras 

fruteiras de clima temperado, como a pereira, a macieira, o caquizeiro, a ameixeira, 

o pessegueiro, o cacaueiro e a oliveira. Essas pesquisas têm como objetivo atender 

a demandas dos produtores pela introdução de novas opções de culturas 

(EMBRAPA, 2010). 

 

Com uma boa infraestrutura de pesquisa, representada por um quadro de 

pesquisadores altamente qualificados, equipamentos de pesquisa com tecnologias 

modernas e laboratórios, o instituto se distingue em uma região que pouco investiu 

em pesquisas agronômicas até recentemente. A análise das áreas de atuação dos 

pesquisadores dessa unidade destaca uma participação expressiva de 

competências relacionadas à fruticultura irrigada, conforme o Gráfico 01. O 

crescimento da fruticultura e da vitivinicultura na região acabam por influenciar a 

agenda de pesquisa dessa unidade. Uma das formas de influência dos 

representantes do setor produtivo é a participação destes no Comitê Assessor 

Externo (CAE).  

 

De acordo com Embrapa, Semiárido (2008, p. 6) o CAE é “um órgão 

consultivo composto por doze membros: três deles são da Embrapa – e se reúne 

duas vezes ao ano, para debater ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação – 

PD&I, sendo uma das reuniões em forma de audiência pública, aberta à sociedade”. 

Além da participação dos produtores no CAE, o reconhecimento da importância da 

fruticultura na região mobiliza vários atores (governo, agencias de fomento, 

associações representativa dos interesses dos produtores, empresas), no sentido de 

em parceria com essa unidade de pesquisa tornar essa cadeia produtiva ainda mais 

competitiva. 
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Em reunião21 com o setor produtivo de uvas de mesa e de vinho, o atual 

Chefe Geral da Embrapa Semiárido destacou que, devido à importância da 

produção de uva de mesa e de uvas para produção de vinho no Pólo 

Petrolina/Juazeiro, de um quadro de 75 pesquisadores, pelo menos 20 

pesquisadores estão envolvidos diretamente com pesquisas relacionadas à 

vitivinicultura. A distribuição desses pesquisadores por área de atuação relatada 

pelo Chefe Geral da Unidade pode ser constatada no Gráfico 02. 

 

Gráfico 01 - Distribuição dos Pesquisadores por Área de Atuação 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Reunião com representantes do setor de vitivinicultura do Submédio São Francisco, realizada pela 

Embrapa Semiárido com o propósito de encaminhar junto com as demandas dos produtores do setor 
a construção de um projeto do Sistema Brasileiro de Tecnologia – SIBRATEC. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Embrapa Semiárido, 2011. 



148 

 

 

 

Gráfico 02 – Distribuição dos Pesquisadores em Vitivinicultura na Embrapa 
Semiárido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apresentação Ações de P&D em Vitivinicultura na Embrapa Semiárido, Abril de 2011. 

 

De acordo com o Gráfico 02, observa-se um maior percentual de 

pesquisadores concentrados na área de fitossanidade com 24%. Esse número 

expressivo justifica-se devido aos problemas fitossanitários que frequentemente 

atingem as áreas produtivas, dificultando a comercialização dos produtos, 

principalmente os que são destinados à exportação, pois enfrentam severas 

barreiras. Em segundo lugar se destacam: a economia agrícola (19%); biotecnologia 

(10%), agrometeorologia, genética e melhoramento vegetal e nutrição de 

plantas/fertilidade do solo (9%) fisiologia pós-colheita, mudanças climáticas e 

biotecnologia (5%) dos pesquisadores envolvidos na irrigação. 

  

A Embrapa Semiárido possui seis laboratórios de suporte às pesquisas, a 

saber: Agrometeorologia, Ecologia, Fitopatologia, Sementes, Solos e Enologia. 

Considerando que a pesquisa científica é sistêmica e que envolve muitas variáveis, 
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esses laboratórios se complementam a medida que o conhecimento gerado por eles 

pode ser utilizado por diferentes setores da pesquisa, além de servir para prestação 

de serviços a produtores e outras instituições de pesquisa. 

 

 Todos os laboratórios citados são relevantes para a pesquisa desenvolvida 

pelo instituto. Para o setor de fruticultura, merece atenção o laboratório de 

agrometeorologia, que propicia um monitoramento mais eficaz das condições 

climáticas da região, sendo um importante instrumento para os produtores da região, 

uma vez que estes dependem diretamente do monitoramento das condições 

ambientais para uma eficiente utilização dos seus recursos de produção, como por 

exemplo, a indicação da quantidade de água necessária na irrigação por cultura.  

 

A rede de estações agrometeorológicas da Embrapa Semiárido é composta por sete 

estações automáticas localizadas em fazendas produtoras de frutas – Fazenda Fruit 

Fort, Fazenda Santa Felicidade, Fazenda Timbaúba e Fazenda Brasil Uvas - do 

Submédio São Francisco e duas convencionais localizadas nos Campos 

Experimentais de Bebedouro e Mandacaru. A localização das estações pode ser 

vista na Figura21. 
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Figura 21 – Localização das Estações Agrometeorológicas da Embrapa Semiárido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.cpatsa.embrapa.br:8080/bhsf/labagrometeorologia/index.php?opcao=dados 

Acessado em: abril de 2012. 

 

A Embrapa Semiárido possui um banco de germoplasma de videira, que é o 

único presente na região Nordeste do país e em condições semiáridas, constituindo-

se um recurso estratégico para sustentabilidade da vitivinicultura tropical. Silva et al. 

(2010) fez um histórico sobre a evolução da constituição do banco de videira no 

semiárido. Nesse histórico é destacada a ação da SUDENE, que foi a primeira 

instituição a introduzir uma pequena coleção de acessos22, coletados na própria 

região Nordeste e implantada no Campo Experimental de Mandacaru; 

posteriormente, em 1968, essa coleção foi ampliada com acessos procedentes da 

FAO, Itália, e do IAC; a partir de 1979, já sob a responsabilidade da Embrapa 

Semiárido, essa coleção foi ampliada com acessos para vinho e passa. 

 

A origem da maioria dos acessos introduzidos a partir de 90 foi do Banco 
Ativo de Germoplasma da Embrapa Uva e Vinho, destacando-se em 1996, 
a formação de uma coleção de trabalho para o melhoramento genético, 
cujos genótipos foram incorporados ao Banco de Germoplasma, que 
incluíam vários híbridos interespecíficos e espécies silvestres americanas 

                                                             
22 Cada acesso corresponde a uma variedade de videira. 

 

http://www.cpatsa.embrapa.br:8080/bhsf/labagrometeorologia/index.php?opcao=dados
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que constituem fonte de resistência para as principais doenças da videira 
(Silva et al. , 2010, p.302-303). 

 

O cultivo da uva no semiárido se destaca das outras regiões produtoras por 

ser a única região que consegue colocar a fruta no mercado durante todos os meses 

do ano. Isso é possível devido às condições climáticas da região semiárida e 

realização constante de pesquisas que buscam conhecer melhor o comportamento 

das principais cultivares que são produzidas no Vale do Submédio São Francisco23. 

Além das pesquisas desenvolvidas pela Unidade da Embrapa Semiárido, é 

importante destacar a parceria que essa unidade mantém com a Embrapa Uva e 

Vinho localizada, em Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul.  

 

Essa parceria é particularmente importante porque a Embrapa Uva e Vinho já 

possui um vasto conhecimento sobre a produção de uvas de mesa e de vinho. 

Contudo, sua especialidade é o cultivo em regiões de clima temperado e a parceria 

com a Embrapa Semiárido permite que os pesquisadores dessa última unidade 

possam acompanhar o desenvolvimento e adaptação de novas variedades 

introduzidas no Vale, com vistas a conhecer melhor o desempenho agronômico 

dessas cultivares em ambiente semiárido. O pesquisador responsável pelo 

laboratório de Enologia na Embrapa semiárido era pesquisador da Embrapa Uva e 

Vinho, o que favorece o intercâmbio para troca de conhecimento com os 

pesquisadores da Embrapa Semiárido. É importante destacar ainda que o 

pesquisador responsável pelo Laboratório de Enologia é um intermediador da 

Embrapa Semiárido com os produtores, associados ao Instituto do Vinho do Vale do 

São Francisco (VINHOVASF). O VINHOVASF é uma associação que representa os 

interesses das empresas vitivinicolas da região24. 

 

Entre as interações da Embrapa Semiárido com a Embrapa Uva e Vinho, 

pode-se destacar mais recentemente as adaptações que estão sendo desenvolvidas 

de variedades de uvas sem sementes, desenvolvidas pela Embrapa Uva e Vinho. 

                                                             
23  As principais variedades de uvas finas de mesa produzida no Vale são: Itália, Rubi, Benitaka e Red 
Glob, todas com sementes; as variedades sem sementes são: Festival, Crimson, Seedless e 
Thompson Seadles. 
24

 Fazem parte do VINHOVASF as vinícolas: Bianchentti, Botticelei, Garziera, Vinibrasil e Rio Sol. 
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Os cultivares de variedades de uvas sem sementes desenvolvidas pela Embrapa 

Uva e vinho (BRS Morena, BRS Clara e BRS Linda), estão sendo avaliadas no 

campo experimental de Bebedouro e em propriedades privadas. Além dessa 

iniciativa, a pesquisadora líder do Grupo de Pesquisa em Vitivinicultura no Semiárido 

informou que existem algumas demandas de pesquisa que deverão ser 

desenvolvidas em parceria com o setor produtivo como: “avaliar e selecionar as 

cultivares e seleções introduzidas pelos produtores na região; identificar problemas 

que possam ser solucionados com ajustes técnicos e identificar oportunidades de 

introdução de novas cultivares.”25· 

 

A parceria entre as unidades de pesquisa da Embrapa denota a integração da 

pesquisa realizada nas unidades da empresa, além da interação com a Embrapa 

Uva e Vinho a Embrapa Semiárido possui interação com diversas outras unidades 

da Embrapa. A Embrapa Semiárido desenvolve parceria com outras organizações 

para o desenvolvimento de pesquisas sobre fruticultura irrigada.  

 

Na Figura 22 são identificados alguns atores que constituem um Sistema 

Local de Inovação para Agricultura Irrigada, do qual fazem parte o Estado por meio 

de suas diversas agências, que através de políticas publicas acabam por induzir 

uma aproximação entre as organizações de pesquisa e o setor produtivo. Essa 

atitude é relevante, pois em um país que não possui tradição de interação entre 

esses dois segmentos os estímulos governamentais podem ser de fundamental 

importância.  

 

Também faz parte do sistema local de inovação para fruticultura irrigada as 

agências de fomento, como o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI), 

por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), o Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), ao qual a Embrapa encontra-se vinculada, a 

própria Embrapa em alguns casos assume o papel de agencia de fomento uma vez 

                                                             
25 Entrevista realizada durante a reunião com o setor da Viticultura do Vale do São Francisco, em 05 
de abril de 2011. 
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que algumas das pesquisas desenvolvidas na unidade da Embrapa Semiárido são 

realizadas com recursos da mesma.  

 

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) também é importante no financiamento 

de pesquisas que venham a favorecer o desenvolvimento de pesquisas relacionadas 

ao setor de fruticultura, importante seguimento econômico da região. O CNPq 

também se configura como uma agencia financiadora através da concessão de 

bolsas de estudos para pesquisadores e alunos, além de financiamento de alguns 

projetos de pesquisa. Em nível estadual pode-se destaca a atuação da Fundação de 

Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE). 

 

Somando-se as agencias de fomento, foi identificado alguns Institutos de 

Pesquisa presentes no estado de Pernambuco que juntamente com a Embrapa 

Semiárido são atores importantes na condução de pesquisas para a região, como o 

Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP) e o IPA. Além de possuir interação 

com os institutos anteriormente citados a Embrapa Semiárido possui importantes 

parcerias de pesquisa com a Embrapa Uva e Vinho, interação essa fortalecida pela 

participação de ambas na Rede de Centros de Inovação em Vitivinicultura, que é 

uma das redes de centros de inovação do Sistema Brasileiro de Tecnologia 

(SIBRATEC). O SIBRATEC está vinculado ao MCTI e é operado pela FINEP, sendo 

um instrumento de articulação e aproximação entre a comunidade científica e 

tecnológica, com as empresas. 

 

 O município de Petrolina, conta ainda com a presença de duas universidades 

publicas a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) e 

Universidade de Pernambuco (UPE). Na UNIVASF se observa algumas 

possibilidades de interação de alguns cursos de graduação oferecidos por essa 

universidade com o centro de pesquisa da Embrapa Semiárido, como os cursos de 

Engenharia Agrícola e Ambiental, e Engenharia Agronômica entre outros. Além das 

interações na realização de pesquisas, as universidades citadas são responsáveis 

pela formação de mão-de-obra qualificada, que venham a atender as novas 

demandas da região, que devido ao crescimento econômico impulsionado pela 
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dinâmica da fruticultura irrigada, acaba por necessitar da oferta de serviços 

educacionais, de saúde entre outros. 

 

 Além das duas universidades citadas, o município conta com a presença do 

Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF SERTÃO), que em 2005, por meio de 

um convênio entre MCTI, Ministério da Educação (MEC) foi contemplado com um 

dos dez Centros Temáticos Tecnológicos com atuação em municípios do Semiárido 

brasileiro. O Centro Vocacional Tecnológico (CVT) do IF Sertão é o CVT-Fruticultura 

e tem com uma de suas áreas de interesse estudos relacionada à: tecnologia em 

vitivinicultura e enologia e tecnologia em fruticultura irrigada. O CVT – Fruticultura 

funciona na zona rural do município, no Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho.  

 

 Outro ator importante no sistema de inovação para fruticultura irrigada é a 

forte atuação das organizações representantes dos interesses privados, como a 

VALEXPORT, a principal associação de representação dos interesses dos 

produtores do Vale. Merece destaque ainda como representante do setor produtivo, 

a Câmera de Fruticultura de Petrolina, uma iniciativa dos produtores locais e o 

VINHOVASF. Essa última tem exercido papel importante em parcerias entre a 

Embrapa Semiárido nas pesquisas sobre vitivinicultura. 

 

 As empresas também são importantes no processo de consolidação do 

sistema de inovação local de fruticultura irrigada, uma vez que as mesmas tem 

constantemente de acordos com entrevistados implantando novidades no Vale, que 

vão desde a introdução de novos cultivares, processos de produção até a forma das 

embalagens e de comercialização de seus produtos. Outro dado importantíssimo 

relacionado a troca de conhecimentos por parte das empresas é que é comum que 

os empresários visitem propriedades na região para tomar conhecimento das novas 

técnicas utilizadas nas diferentes propriedades. 
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Figura 22 – Sistema de Inovação Local para Viticultura Irrigada no Semiárido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Embrapa Semiárido, 2008 2009,2010, entrevistas e trabalho de campo.  
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Além da fruticultura, uma outra atividade que vem crescendo no Pólo 

Petrolina/Juazeiro é a produção de vinhos, principalmente a partir da década de 

1990. Com o objetivo de fortalecer essa atividade foi criado, em 2006, o Laboratório 

de Enologia da Embrapa Semiárido, localizado na sede desta, em Petrolina. Os 

recursos para sua construção foram captados em várias fontes, como a FINEP, o 

ITEP, a FACEPE, a VALEXPORT, além de duas Unidades da Embrapa, a Embrapa 

Semiárido e a Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves-RS. Essa diversidade de 

atores envolvidos denota a importância da atividade para a região, que é o segundo 

maior pólo produtor de vinhos do Brasil, bem como a importância da produção 

conhecimento mais profundos sobre essa atividade em ambiente semiárido 

(VINHOVASF). 

 

 A seguir será feita uma análise dos grupos de pesquisa da Embrapa 

Semiárido, e as interações desse instituto com o setor produtivo de fruticultura 

irrigada, com o objetivo de evidenciar como esse setor influencia na agenda de 

pesquisa da instituição. 

 

4. 4 AS INTERAÇÕES ENTRE OS GRUPOS DE PESQUISA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO E AS 

EMPRESAS DO SETOR DE FRUTICULTURA 

 

Um das características observadas na literatura sobre as interações entre os 

grupos de pesquisa cadastrados no DGP/CNPq com o setor produtivo é a 

concentração de interação em determinadas áreas do conhecimento. A grande área 

de Ciências Agrárias que é a segunda mais interativa, e isso se deve ao fato de ser 

uma atividade econômica importante para o país que ao longo do tempo demandou 

das instituições de Ensino e Pesquisa alguns conhecimentos mais aprofundados 

para resolução de algum problema que afeta o setor (SUZIGAN e ALBUQUERQUE, 

2008; RAPINI e RIGHI, 2011 e FERNANDES, SILVA e SOUZA, 2009, 2011). 

 

 A aproximação da atividade agropecuária com as instituições de C&T, mesmo 

sendo uma das mais interativas não é tão densa, pois por ser uma atividade 

considerada “tradicional” e não demandar muitas inovações. Por outro lado, por ser 
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uma atividade que historicamente foi amparada pelo Estado que na maioria das 

vezes se responsabilizou pelos investimentos em pesquisa para o setor, isso acabou 

por não estimular os empresários a buscarem uma aproximação com as instituições 

de C&T. essa por sua vez não é uma característica particular do Brasil.  

 

 Conforme Fernandes e Lima (2008), a grande maioria das empresas 

brasileiras não investe em P&D interno, pois tradicionalmente o país tem optado pela 

adoção de pacotes tecnológicos importados de outros países. Nesse sentido, tem 

sido o Estado através das instituições públicas e empresas estatais que vem 

conduzindo parte significativa das pesquisas desenvolvidas no país.  O pouco 

investimento em P&D interno nas firmas acaba por reduzir as interações entre essas 

e as instituições de C&T. A esse respeito afirmam, Fernandes e Lima (2008.p.2): “Em 

sendo limitada a P&D nas empresas, os esforços de interação têm um caráter mais 

de sintonização do conhecimento disponível com oportunidades tecnológicas que 

possam ser aproveitadas pelas empresas.”  

 

De acordo com Fernandes e Lima (2009), os setores em que há necessidade 

de inovação são aqueles que, em geral, possuem alguma inserção em cadeias 

globais, o caso da fruticultura irrigada/vitivinicultura que, com o propósito de resolver 

alguns dos “gargalos” que o setor enfrenta tem proporcionado uma aproximação do 

setor com institutos de pesquisa como, por exemplo, com a Embrapa Semiárido. A 

seguir, será feito uma análise dos grupos de pesquisa da Unidade da Embrapa 

Semiárido, com base em dados coletados no DGP/CNPq. O objetivo da analise é 

identificar as interações entre os grupos de pesquisa e o setor produtivo.  

 

No Nordeste, existem oito Unidades Descentralizadas da Embrapa: Embrapa 

Agroindústria Tropical (CE), Embrapa Algodão (PB), Embrapa Caprinos e Ovinos 

(CE), Embrapa Cocais (MA), Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (BA), 

Embrapa Meio Norte (PI), Embrapa Tabuleiros Costeiros (SE) e a Embrapa 

Semiárido (PE). As Unidades da Embrapa no Nordeste somam 51 grupos de 

pesquisa, dos quais, 15 declararam possuir relacionamento com o setor produtivo. 

Destas Unidades, a que se apresenta com maior número de relacionamentos é a 
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Embrapa Agroindústria Tropical, que possui 4 grupos de pesquisa interagindo com 

15 unidades do setor produtivo, o que corresponde a uma densidade de interação de 

3,75¨% maior do que a média nacional dos grupos de pesquisa da Embrapa, que é 

de 2,30%. 

 

A Embrapa Tabuleiros Costeiros ocupa o segundo lugar em densidade de 

interação, a unidade só possui um grupo de pesquisa interativo, que mantém 

relacionamento com 4 unidades do setor produtivo. No caso da Embrapa Semiárido, 

objeto dessa dissertação, merece atenção o fato da unidade possuir o maior número 

de grupos de pesquisa (13), no entanto, apenas dois grupos declararam possuir 

interação com o setor produtivo e nenhum desses grupos possui relação direta com 

o setor de fruticultura irrigada. Os grupos que afirmaram ter interação foram: Grupo 

de Pesquisas com Abelhas no Semiárido e o grupo Sistemas de Produção Animal no 

Semiárido. O número total de grupos de pesquisa por unidade da Embrapa no 

Nordeste e os grupos com relacionamento, assim como a densidade dessas 

interações, podem ser verificadas na Tabela 11. As mesmas informações em nível 

das grandes regiões brasileiras encontra-se na Tabela 12. 
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Tabela 11– Grupos de pesquisa Unidades da Embrapa no Nordeste (total e com relacionamento), total de relacionamento, Grau da 
Interação e Densidade da Interação, Censo-2010. 
 

Fonte: Elaboração própria com base no Diretório dos Grupos de pesquisa do CNPq, Censo 2010.  

 

 

Tabela 12 – Grupos de pesquisa Unidades da Embrapa por Região Geográfica (total e com relacionamento), total de 
relacionamento, Grau da Interação e Densidade da Interação, Censo-2010. 
 

Unidade da 
Embrapa 

Grupos de pesquisa 
Total (a) 

Grupos de pesquisa com 
relacionamento (b) 

Unidades do Setor 
Produtivo (c) 

Total de Relacionamentos 
(d) 

Grau de Interação 
(b)/ (a)*100 

Densidade de 
interação (c)/ (b) 

Centro Oeste 62 21 45 47 33,87% 2,14 

Nordeste 51 15 28 32 29,41% 1,86 

Norte 30 12 29 33 40% 2,41 

Sudeste 49 17 38 38 34,69% 2,23 

Sul 59 21 61 55 35,59% 2,90 

Fonte: Elaboração própria com base no  dos Grupos de pesquisa do CNPq, Censo 2010.  
 

 

Unidade da Embrapa Grupos de 
pesquisa 
Total (a) 

Grupos de pesquisa com  
relacionamento (b) 

Unidades  
do  

Setor Produtivo (c) 

Total  
de Relacionamentos 

(d) 

Grau de Interação 
(b)/ (a)*100 

Densidade de 
interação 

(c)/ (b) 

Embrapa Agroindústria Tropical 11 4 15 15 36,36% 3,75 

Embrapa Algodão 1 0 0 0 0, % 0 

Embrapa Caprinos e Ovinos 4 1 1 1 25 % 1 

Embrapa Cocais 1 1 1 1 100% 1 

Embrapa Mandioca e Fruticultura 
Tropical 

12 4 6 6 33,33% 1,5 

Embrapa Meio Norte 5 2 2 2 40% 1 

Embrapa Tabuleiros Costeiros 4 1 4 4 25, % 4 

Embrapa Semiárido 13 2 2 2 15,38% 1 



160 

 

 

 

Os outros grupos de pesquisa da Embrapa Semiárido são: Biodiversidade da 

Caatinga, Captação de Águas da Chuva, Cultivo da Mangueira no Vale do São 

Francisco, Manejo da água e nutrientes em videira de vinho no semiárido, Manejo de 

solo, água e nutrientes no semiárido, Manejo florestal da caatinga, Mudanças 

climáticas e o semiárido, Pesquisa participativa com agricultores familiares do 

semiárido brasileiro, Recuperação de áreas degradadas ciliares, Vitivinicultura no 

semiárido e Recursos genéticos e melhoramento vegetal para o semiárido.   

 

Observa-se uma concentração dos grupos de pesquisa da Embrapa 

Semiárido em temas básicos para a região, o que é considerado esperado, haja 

vista a grande necessidade de se conhecer melhor as potencialidade do ambiente 

semiárido e oferecer alternativas para a convivência com a seca. A presença de três 

grupos de pesquisa, que tem como preocupação temas relacionados à produção de 

uva e de vinho e um sobre a manguicultura, evidencia a preocupação do instituto em 

desenvolver conhecimentos sobre esse segmento que é particularmente importante 

para a região. 

 

Embora o grupo de Cultivo da Mangueira no Vale do São Francisco não declare 

possuir relacionamento com o setor produtivo, o resultado das pesquisas desse 

grupo tem por finalidade dar suporte ao desenvolvimento dessa atividade na região, 

conforme consta nas repercussões objetivadas pelo grupo: 

 
O Grupo de Pesquisas sobre o Cultivo da Mangueira no Vale do São 
Francisco pretende agregar todos os estudos desenvolvidos com o intuito 
de elevar a produtividade dos pomares, melhorar a qualidade dos frutos, 
estender o período de conservação após a colheita e estimular o 
aproveitamento do excedente produzido mediante o processamento, em um 
contexto ecologicamente sustentável, beneficiando diretamente produtores 
e consumidores, impulsionando o progresso econômico e social e 
possibilitando a preservação ambiental do Semiárido Brasileiro 
(Repercussões do Grupo – DGP/CNPq). 

 

 É preciso considerar que o preenchimento pelos líderes dos grupos da 

informação sobre se há relacionamento do grupo de pesquisa com o setor produtivo 

não é obrigatória, ficando a critério dos líderes declararem ou não e, por isso, 

acredita-se que o número de grupos interativos é subestimado. O DGP/CNPq lista 
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quatorze tipos de relacionamentos possíveis entre o grupo de pesquisa e a empresa, 

nove com origem nos grupos de pesquisas e cinco com origem no setor produtivo 

conforme Quadro 11. 

  

Quadro 11 - Tipos de relacionamento dos grupos de pesquisa com empresas de 

acordo com o fluxo de origem 

Proveniente dos Grupos de Pesquisa para as Empresas (Grupos de Pesquisa > 
Empresas) 

1 Atividades de consultoria técnica não contempladas nos demais tipos 

2 Atividades de engenharia não rotineira inclusive o desenvolvimento de protótipos 
cabeça de serie de uma planta piloto 

3 Desenvolvimento de software 

4 Fornecimento de insumos materiais para as atividades sem vinculação a um projeto 
específico de interesse mutuo 

5 Pesquisa cientifica com considerações de uso imediato 

6 Pesquisa cientifica sem considerações de uso imediato 

7 Transferência de tecnologia 

8 Treinamento do pessoal incluindo cursos em treinamento em “serviço” 

9 Outros tipos de relacionamento que não se enquadrem em nenhum dos anteriores 
Proveniente das Empresas para os Grupos de Pesquisa (Empresas > Grupos de 

Pesquisa) 

10 Atividades de engenharia não rotineira inclusive o desenvolvimento/fabricação de 
equipamentos 

11 Desenvolvimento de software não rotineiro 

12 Fornecimento de insumos materiais para atividades sem vinculação a um projeto 
especifico de interesse mutuo 

13 Transferência de tecnologia 

14 Treinamento do pessoal incluindo cursos em treinamento em “serviço” 

Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. 

 

 Os tipos de relacionamentos não se encontram no DGP/CNPq com 

numeração. Essa numeração foi feita aleatoriamente por Rapini (2007). É sugerido 

ao líder do grupo que aponte até três tipos de relacionamentos entre o grupo e o 

setor produtivo e não há uma determinação prévia do que significa cada tipo de 

interação, nem de qual o tipo de relacionamento é mais importante, cabendo ao líder 

julgar para as suas atividades o mais relevante. 26.  

 

 Ainda que os grupos de pesquisa da Embrapa Semiárido não tenham 

declarado possuir relacionamento com o setor produtivo, a revisão da literatura 

                                                             
26 Rapini e Righi (2011) fazem uma caracterização sobre as possíveis interpretações para cada um 

dos tipos de relacionamento. 
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aponta que há interação entre esse instituto de pesquisa e o setor produtivo do Pólo 

de Fruticultura Irrigada. Durante o trabalho de campo, algumas evidências foram 

encontradas de relacionamento desse instituto com o setor produtivo, corroborando 

com alguns apontamentos identificados pela literatura. 

 

 Dessa forma é preciso definir o que se entende por interação entre o instituto 

de pesquisa e empresas do setor de fruticultura para o presente estudo de caso. 

Considera-se interação no caso em tela: (i) resolução de problemas relacionados às 

pragas que acometam as culturas e o empenho dos pesquisadores da unidade em 

solucionar o problema; (ii) a orientação de pesquisas dentro da instituição com a 

intenção de dar apoio técnico científico contribuindo assim, para assegurar um 

conhecimento mais detalhado sobre as culturas; (iii) oferta de cursos de capacitação 

e atualização dos técnicos e produtores, sobre o manejo de técnicas empregadas no 

setor; (iv) apoio por parte do instituto de pesquisa na condução de processos 

técnicos que assegurem meios de fortalecimento do setor no mercado. 

 

 A aproximação do instituto de pesquisa com o setor produtivo é vista como 

fundamental para o desenvolvimento do setor de fruticultura irrigada na região, com 

destaque para a vitivinicultura irrigada. Uma das vantagens apontadas pelos 

pesquisadores da Embrapa Semiárido nessa aproximação além dos próprios 

resultados da pesquisa é a facilidade que os grandes produtores têm em obter 

novos materiais genéticos de outras regiões produtoras. No caso da uva, por 

exemplo, foi destacada que há no Pólo de Petrolina/Juazeiro uma grande variedade 

de cultivares de uvas para as produções de vinho e a comercialização da uva in 

natura, que não são conhecidas pelos pesquisadores da Embrapa Semiárido, devido 

as rápidas inserções de novos cultivares e mesmo porque nem sempre é do 

interesse dos produtores compartilharem essa informação, como uma estratégia de 

proteger o seu mercado. 

  

 O reconhecimento da capacidade de inserção de novas cultivares de uvas e 

outros produtos por parte dos empresários da região é uma evidencia de que estes 

não dependem exclusivamente das pesquisas realizadas pela Embrapa Semiáido, 
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como eram no início da produção de frutas irrigadas na região. Isso não significa que 

o instituto tenha perdido sua importância, mas sim, que novos e variados atores 

contribuem para solucionar “gargalos” dessa atividade. 

 

 Alguns dos entrevistados do setor produtivo apontaram como um dos 

inibidores de maior interação entre o segmento produtivo e as pesquisas 

desenvolvidas pela Embrapa Semiárido, deve-se ao tempo que as pesquisas levam 

para serem concluídas. Devido ao fato de necessitarem de soluções rápidas, os 

mesmos acabam recorrendo a outras fontes. Essa afirmativa é compartilhada por 

pesquisadores da Embrapa, como pode ser observado no trecho de uma entrevista 

feita com o Ex Diretor Executivo da Embrapa, o Drº Geraldo Eugênio de França, na 

qual o pesquisador reconhece o mérito dos esforços desenvolvidos pelos produtores 

da fruticultura irrigada no Vale do Submédio São Francisco: 

 

No caso da fruticultura irrigada a maior parte da tecnologia foi introduzida 
pelo produtor, não foi pela Embrapa. No caso da fruticultura irrigada no Vale 
do São Francisco é uma coisa muito meritosa, porque o desenvolvimento 
agrícola da região ela se dá pelas instituições, mas se dá também quando 
se tem um empresariado arrojado e o Vale do São Francisco é exemplo de 
arrojo empresarial, então a maior parte das tecnologias adotada não veio de 
uma empresa, de uma universidade, veio com o cidadão que foi a Israel ver 
o sistema de irrigação, o cidadão de Israel que veio a Petrolina ver uma 
coisa e já trouxe outra, o cidadão que foi à Califórnia, à Espanha. Isto é uma 
coisa que tem que ficar bem claro, grande parte da tecnologia aplicada na 
fruticultura irrigada, se deve a outra força, que é a força da transferência da 
tecnologia da empresa privada para o produtor. 

 

 

 Além do tempo para obtenção de resultados das pesquisas desenvolvida pela 

Embrapa Semiárido (é preciso ter em mente que o tempo da pesquisa é variável de 

acordo com os objetivos e que ela pode trazer resultados satisfatórios ou não), a 

burocracia por parte do instituto é considerada, pelos produtores, como fator 

decisivo para a pouca interação entre as empresas e Embrapa Semiárido. Ainda foi 

mencionado pelos produtores a falta de conhecimento por parte do instituto das 

demandas das empresas, o que acaba por dificultar as interações. A qualificação 

dos profissionais inseridos nas empresas não é apontada como fator limite para 

interação entre as empresas e o instituto.  
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Contudo, no caso da agricultura familiar, a pouca ou nenhuma qualificação 

dos agricultores acaba sendo uma dificuldade para transferência de tecnologia. 

Durante o Semiárido Show que é uma grande feira de voltada para agricultura 

familiar, que aconteceu no município de Petrolina, no Campo Experimental da 

Caatinga da Embrapa Semiárido, em agosto de 2011 e que teve como tema: 

“Tecnologias Agrícolas: água e a produção de alimentos na agricultura” houve a 

oportunidade de encontrar com muitos agricultores familiares de diversos lugares do 

semiárido brasileiro. Quando questionado sobre se conheciam a Embrapa Semiárido 

e as tecnologias que esse instituto desenvolve para a região, alguns informaram que 

não. Então a realização dessa feira de agricultura, que tem por objetivo difundir as 

tecnologias que estão sendo desenvolvidas pela Embrapa Semiárido, é muito 

importante.  

 

 Por sua vez, as principais dificuldades apontadas pelos pesquisadores para 

cooperação de pesquisa entre o instituto e as empresas, no que diz respeito à 

execução da pesquisa em propriedade particular é que já houve casos em que os 

pesquisadores perderam parte de seu trabalho porque a empresa (objeto de estudo) 

encerrou suas atividades e eles não tiveram como continuar a sua pesquisa, ou 

ainda porque o proprietário da empresa estudada quer se apropriar dos resultados 

da pesquisa somente em benefício próprio. 

 

Os serviços de consultoria são apontados pelos produtores como o principal 

meio de acesso a novos conhecimentos, assemelhando-se aos resultados de 

pesquisas anteriores como a de Cohen et al., 2002. Além dos serviços de 

consultoria o engajamento em redes com empresas, incubadoras, publicações e 

intercâmbio temporário de profissionais foi considerado como muito importante para 

acesso a informações. 

 

Ainda segundo os produtores, quando há a iniciativa de cooperação entre 

estes e a Embrapa Semiárido, trata-se de uma iniciativa compartilhada por ambas as 

partes. E o financiamento das pesquisas segundo os produtores é feito pelas 

empresas. Contudo, essa informação é passível de questionamentos, pois há varias 
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iniciativas de pesquisa para o setor realizado pela Embrapa Semiárido, com 

financiamento por parte do Estado, conforme Embrapa Semiárido (2008, 2008, 

2010). 

 

Todavia, é preciso dizer que existem parcerias entre a Embrapa Semiárido e 

os produtores da região, que ainda que não parta de iniciativas locais, acontecem 

por meio de intervenções de outras agências do governo que estão, de alguma 

forma, viabilizando parcerias com a Embrapa Semiárido para desenvolver 

conhecimentos sobre essa atividade na região. Nos relatórios técnicos de atividades 

da Embrapa Semiárido dos anos 2007, 2008 e 2009 é possível verificar grande 

número de projetos de pesquisa sendo realizadas por essa unidade tendo como 

tema a fruticultura. 

 

Os entrevistados do setor produtivo, no que se refere ao desenvolvimento de 

P&D interno em suas empresas, apresentaram três perfis: os grandes produtores 

declararam possuir uma equipe de pessoal qualificado, responsável pela execução 

de pesquisas para o setor de fruticultura, principalmente os que além das produções 

de frutas in natura também produzem vinho. Além da equipe interna de pesquisa 

afirmaram fazer uso de serviços de consultoria e ter parceria com universidades fora 

do país, como a Universidade de Lisboa, Portugal. Os médios produtores 

informaram que não desenvolvem P&D interno e que tem como parceira para 

aquisição de novos conhecimentos serviços de consultoria, parcerias com a 

CODEVASF e também com outros produtores da região. Os pequenos produtores 

são assistidos pela CODEVASF. 

 

Foi apontado como principais contribuições da Embrapa Semiárido para o 

desenvolvimento da fruticultura pesquisas relacionadas à análise de fitopatologias, 

análise de vírus e fornecimento de porta-enxertos. Foi citada também a atuação da 

Embrapa Semiárido em parceria com outras organizações que beneficiaram o setor 

de fruticultura como a Produção Integrada de Frutas (PIF), na PIF-UVA E PIF-

MANGA. A produção de Frutas Integrada é um programa que visa desenvolver a 

fruticultura em base sustentável, de acordo com as exigências dos mercados 
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consumidores, no que se refere a quantidade de agrotóxicos utilizados na cultura, 

envolvendo todo um acompanhamento e monitoramento das condições de 

produção. 

 

A PIF da uva e da manga surgiram com o objetivo de atender as demandas 

do setor produtivo, que temendo restrições de seus produtos em mercados como o 

europeu e norte americano, tem procurado estar de acordo com as normas 

estabelecidas pelos principais órgão de fiscalização de produtos agrícolas destes 

países consumidores, onde os produtos do Vale tem espaço de comercialização. A 

PIF Uva e Manga são desenvolvidas em parceria com a Embrapa Semiárido, 

Embrapa Meio Ambiente e a VALEXPORT. 

 

As pesquisas relacionadas à produção de uvas sem semente, também são 

apontadas como importante contribuição da Embrapa. É preciso considerar que as 

pesquisas sobre as variedades de uvas sem sementes é resultado de pesquisas 

desenvolvidas na Embrapa Uva e Vinho em 2003. Contudo, devido ao fato de o pólo 

Petrolina /Juazeiro ser o maior produtor e exportador de uva do Brasil, as cultivares 

desenvolvidas na Embrapa Uva e Vinho estão sendo adaptadas e aclimatadas para 

as condições de ambientais do semiárido. 

 

As principais demandas de pesquisa apontada pelos produtores foram: 

pesquisa sobre nematoides também conhecida como “mosca da fruta” (enfoque para 

uva), pesquisas sobre novos mercados interno e externo para comercialização das 

frutas, estudos sobre cultivares atuais e novas, copas e porta-enxerto, pós-colheita 

(tecnologia de embalagem e refrigeração), aproveitamento industrial, manejo de 

irrigação, drenagem para cultivares sem sementes e pesquisas sobre o uso da 

cobertura plástica, utilizada na proteção dos parreirais a fim de evitar danos à 

produção de uva, em decorrência das chuvas. 

 

Durante o trabalho de campo houve a oportunidade de presenciar uma iniciativa de 

cooperação entre produtores da região e a Embrapa Semiárido. É importante 

observar que não se tratava de uma iniciativa local, mas de um projeto do 
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SIBRATEC, que por meio da Rede Temática de Centros de Inovação - de 

Vitivinicultura, do qual faz parte: Embrapa Uva e Vinho, Embrapa Semiárido, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGSO, EPAGRI, ITEP, Embrapa 

Clima Temperado, Embrapa Pecuária Sul, Universidade de Caxias do Sul (UCS), 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de 

Santa Catarina e Universidade do Estado de Santa Catarina (RS). A localização 

espacial da Rede de Vitivinicultura encontra-se na na Figura 23. 

 

Figura 23 – Rede de Centros de Inovação em Vitivinicultura – SIBRATEC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0213/213665.pdf 

 

Essa reunião teve como objetivo elaborar dois projetos de pesquisa com as 

demandas apontadas pelos produtores do setor de vitivinicultura do Vale do São 

Francisco. Após longo debate sobre as prioridades da pesquisa a ser desenvolvida, 

os produtores junto com os pesquisadores da Embrapa Semiárido entraram em 

acordo para a elaboração de um projeto para reunir os materiais genéticos em uso 

pelos agricultores e alguns dos que estão em fase de estudos mais adiantada na 

Embrapa Semiárido, para avaliar e selecionar os que possuem potencial produtivo 

na região, além de identificar problemas que possam ser solucionados com ajustes 

http://www.mct.gov.br/upd_blob/0213/213665.pdf
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nas técnicas de manejo – ensaios específicos de manejo; e o outro para elaboração 

de vinhos e sucos. Essa é uma iniciativa importante, pois abre caminhos para 

futuras cooperações. 

 

Essa reunião, de acordo com pesquisadores da Embrapa Semiárido, foi 

histórica, pois marca uma renovação da cooperação desse instituto com o setor 

produtivo. Foi importante ainda porque conseguiu mobilizar muitos produtores, que 

em geral se fazem representados por associações de interesses, como a 

VALEXPORT.  

 

Devido a impasses entre algumas instituições que fazem parte da Rede de 

Centros de Fruticultura o projeto para avaliação de novas cultivares, acabou sendo 

assumido pelo Governo do Estado, que em novembro de 2011, através da 

Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (SECTEC) assinou um convênio com o 

Ministério da Integração Nacional, através CODEVASF, para financiar a introdução 

de novas variedades de uvas de mesa no Vale do São Francisco.  

 

O convênio implantará para teste e avaliação pelo menos 68 novas 

variedades de uvas sem semente e duas variedades com semente. Destas, serão 

selecionadas 30 novas variedades com maior probabilidade de adaptação às 

condições agroecológicas do Vale do Submédio São Francisco. O valor total do 

convênio é de R$ 2,973 milhões – sendo 2,48 milhões provenientes da CODEVASF 

e R$ 492,8 mil da SECTEC. O A execução do projeto será realizada em parceria 

com o grupo LABRUNIER, que disponibilizará sua fazenda para realizar as 

experiências de adaptação das variedades de uvas. A empresa também será 

responsável pela construção de canteiros e pela contratação de geneticistas de 

diversas empresas, entre elas a Embrapa.  

 

A seguir, podem ser visualizadas (Figuras 24 e 25 e 26), uma primeira 

iniciativa da LABRUNIER com o propósito de demonstrar aos as cultivares de uva 

potenciais para serem cultivadas em escala comercial pelos produtores da região.  
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Figura 24 – Seminário Internacional de Novas Variedades de Uvas de Mesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LABRUNIER (2011) 
Disponível em: http://www.grupojd.com.br/noticias.php?id=14 
Acesso em: dez. de 2011 

 

Figura 25 – Apresentação de novas variedades de uva na Fazenda Vinibrasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: LABRUNIER (2011) 
Disponível em: http://www.grupojd.com.br/noticias.php?id=14 
Acesso em: dez. de 2011 

http://www.grupojd.com.br/noticias.php?id=14
http://www.grupojd.com.br/noticias.php?id=14
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Figura 26 – Apreciação dos produtores das novas variedades de Uva de mesa em 
faze de avaliação, para posterior produção em escala comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LABRUNIER (2011) 
Disponível em: http://www.grupojd.com.br/noticias.php?id=14 
Acesso em: dez. de 2011.  

 

A seguir serão feitas algumas considerações finais sobre a dissertação. 

 

 

 

 

http://www.grupojd.com.br/noticias.php?id=14
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O setor de fruticultura é um importante segmento econômico do Pólo 

Petrolina/Juazeiro, destacando-se a produção de uvas para consumo in natura e 

também para o processamento industrial de vinho e suco. Devido ao fato da uva ser 

um produto que tradicionalmente é cultivada em áreas de clima temperado, para o 

desenvolvimento dessa cultura em ambiente semiárido é indispensável à realização 

de pesquisas. 

  

 Segundo as reflexões propostas por Mazzoleni e Nelson (2005) e conforme 

trabalhado no capítulo dois, as instituições de pesquisas local são de fundamental 

importância, no desenvolvimento e adaptações adequadas as particularidades do 

lugar. A Embrapa Semiárido ao longo de aproximadamente 40 anos vem 

acumulando conhecimentos sobre as potencialidades agronômicas da região, e 

como o setor de fruticultura é uma atividade relevante para a economia da área em 

que encontra-se inserida, tem mobilizado esforços das mais variadas áreas do 

conhecimento por  pesquisadores desse centro de pesquisa. 

 

 Além da Embrapa Semiárido, foi constatada a forte atuação dos empresários 

da região na introdução de novas variedades de uva, assim como tecnologias que 

proporcionem melhor produtividade e qualidade dos frutos produzidos. Essa atuação 

do setor privado na introdução de novas cultivares e tecnologias é favorecida, pela 

presença de empresas multinacionais, como a LABRUNIER, além de empresários 

que já possuem algum conhecimento anterior na produção de uva de mesa e na 

produção de vinho, contudo essa experiência em sua maior parte, são em ambientes 

com características climáticas bem diferentes, e a produção de uva de mesa e de 

vinho em ambiente semiárido é uma experiência única do semiárido brasileiro, o que 

demanda constantes pesquisas que favoreçam o desenvolvimento dessa atividade. 

 

 Foi identificado um número expressivo de atores, que formam um sistema 

local de inovação para fruticultura irrigada. É preciso destacar que há dificuldades na 

efetividade das interações observadas, sendo por vezes necessária a intervenção do 
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governo por meio de políticas publicas indutoras dessa aproximação, como por 

exemplo, a colaboração entre produtores e pesquisadores mediada pela rede de 

Centros de Inovação em Vitivinicultura do SIBRATEC. 

 

 A existência de outras organizações preocupadas em desenvolver a 

fruticultura irrigada colabora para estimular interações entre a Embrapa Semiárido e 

as empresas do setor de fruticultura. Algumas iniciativas indicam uma preocupação 

dos produtores por conhecimentos mais detalhados sobre as culturas comerciais no 

Vale do Submédio São Francisco, no qual se destaca a criação do VINHOVASF, 

uma iniciativa dos produtores da região. A VALEXPORT acaba sendo um ator 

importante em levar as demandas do setor produtivo para o centro de pesquisa.   

 

A Embrapa Semiárido mostrou-se interativa com outras unidades da Embrapa 

o que é positivo, pois há uma troca de conhecimento entre as diversas unidades da 

empresa, favorecendo a resolução mais rápida de alguns problemas.  

 

A Embrapa Semiárido devido ao fato de está instalada em uma área com 

condições climáticas particulares tem ajudado consideravelmente nas pesquisas 

sobre fruticultura irrigada em condições de semiárido, que passa pela adaptação de 

variedades desenvolvidas na Unidade Embrapa Uva e Vinho ou ainda pelo 

cruzamento de variedades que eventualmente possa resultar em uma nova 

variedade, tornado-se um centro de referência em pesquisa sobre fruticultura, 

viticultura e vitivinicultura em ambiente Semiárido. 
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ANEXO A - Tabela 01 – Número de Grupos de pesquisa por Grande Área do 
Conhecimento, Organizações com as quais Interagem e Densidade da Interação - 
Censo 2004 - 2010 
 

Grande área do 

conhecimento 

Numero de Grupos de 

pesquisa 

Organizações(a) Densidade de 

Interação(b) 

2004 2010 2004 2010 2004 2010 

Ciências Agrárias 392 707 697 1.266 1,78 1,79 

Ciências Biológicas 199 352 316 528 1,79 1,50 

Ciências da Saúde 215 430 280 588 1,30 1.36 

Ciências Exatas e da 

Terra 

314 343 478 601 1,52 1,75 

Engenharias 587 1.068 1.381 1.934 2,35 1,81 

Humanidades 325 278 365 445 1,55 1,60 

NA 209 0,00 1 0,00 0,00 0,00 

Total 2.151  3.067  1,43  

Fonte: Rapini e Righi (2011) e CNPq (2012). 

Nota: 
 

a) As organizações mencionadas na pesquisa são os setores com os quais os grupos de 
pesquisa declaram ter algum tipo de relacionamento. É importante observar que entre os 
setores com os quais os grupos declaram ter algum relacionamento encontram-se: 
universidade – universidade; universidade – empresa; universidade – instituto de pesquisa; 
instituto de pesquisa – empresa; instituto de pesquisa – instituto de pesquisa. 
  

b) A densidade de interação indica o número médio de relacionamentos dos grupos de pesquisa 
que interagem com organizações. 
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ANEXO B - Tabela 01 – Principais instituições com maior número de grupos 
interativos e densidade de relacionamentos com empresas, na região Nordeste, 
Censo 2004. 
 

Instituição Grupos 

de 

pesquisa 

Total (a) 

Grupos de 

pesquisa com 

relacionamento 

(b) 

Unidades 

do setor 

produtivo 

(c) 

Total de 

relacionamentos 

(d) 

Grau de 

interação 

(b)/a 

Densidade 

da 

interação 

(c) /(b) 

 (d)/(b) 

UFPE 355 57 106 284 16,06% 1,86 4,98 

UFBA 348 53 84 214 15,23% 1,58 4,04 

UFC 249 24 42 102 9,64% 1,75 4,25 

UFPB 180 18 20 51 10% 1,11 2,83 

UFRN 145 16 29 67 11% 1,81 4,19 

UFAL 132 10 13 29 7,58% 1,30 2,90 

UFGC 95 16 19 66 16,84% 1,19 4,13 

UFPI 89 3 3 3 3,37% 1,00 1,00 

UEFS 83 10 11 18 12,05% 1,10 1,80 

UFRPE 82 15 14 40 18,29% 0,93 2,67 

UECE 78 13 10 28 16,67% 0,77 2,15 

UFS 76 13 13 32 17,11% 1,00 2,46 

UFMA 76 6 9 15 7,89% 1,50 2,50 

UPE 65 5 9 24 7,69% 1,80 4,80 

UESB 50 2 2 3 4,00% 1,00 1,50 

UESC 46 8 11 38 17,39% 1,38 4,75 

UNEB 45 4 5 11 8,89% 1,25 2,75 

UNICAP 40 1 1 1 2,20% 1,00 1,00 

Embrapa 39 10 17 32 25,64% 1,70 3,20 

UEMA 39 8 6 13 20,51% 0,75 1,63 

UEPB 36 1 1 1 2,78% 1,00 1,00 

FIOCRUZ 32 1 2 5 3,71% 2,00 5,00 

UNIFACS 30 18 34 99 60% 1,89 5,50 

FBDC 30 1 1 1 3,33% 1,00 1,00 

UNIFOR 28 6 9 19 21,43% 1,50 3,17 

UCSAL 28 1 1 1 3,57% 1,00 1,00 

UNIT 27 2 2 6 7,41% 1,00 3,00 

UERN 24 1 1 3 4,71% 1,00 3,00 

CEFET/RN 22 3 6 14 13,64% 2,00 4,67 

UFERSA 19 2 3 4 10,53% 1,50 2,00 

FTC 15 2 5 13 13,33% 2,50 6,50 

CEFET/CE 13 2 2 6 15,38% 1,00 3,00 

CEFET/BA 11 1 13 37 9,09% 13,00 37,00 

CEPLAC 10 1 1 3 10,00% 1,00 3,00 

Total (acima) 2.637 334 505 1.283 12,67% 1,51 2,54 

Total 2.760 351 457 1.337 12,72% 1,30 3,81 

Fonte: Fernandes, Silva e Souza, (2009). 
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APÊNDICE A  

 

ENTREVISTA 

 

 

 

 
1 - Sua empresa tem algum setor interno responsável pelo desenvolvimento de 
pesquisa? 
 
2 – Qual (is) instituição a empresa aponta como sua parceira para realização de 
pesquisa? ( 
 
3. A empresa desenvolve algum projeto ou pesquisa em parceria com a Embrapa 
Semiárido? Qual (is)? 
 
4 – Em sua opinião qual a importância das atividades desenvolvidas pela Embrapa 
Semiárido para o setor de fruticulturas irrigada no Vale do Submédio São Francisco? 
 
5. Quais são as principais dificuldades de relacionamento da Empresa com a 
Embrapa Semiárido? 
 
5. Quais são os principais canais de informação para transferência de conhecimento 
da Embrapa Semiárido para as empresas.  
 
6. Quem teve a iniciativa para estabelecer os relacionamentos entre a empresa e a 
Embrapa Semiárido?  
 
7 Em geral, quem financia os projetos de pesquisa em colaboração com empresas? 
 
9 – Quais são as principais pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Semiárido que 
causou algum impacto positivo na produção de frutas irrigadas? 
 
10 – Quais são hoje, as principais demandas do setor produtivo em termos de 
tecnologias e conhecimento que almejam que sejam solucionados pela Embrapa 
Semiárido? 
 

 

DADOS DA EMPRESA 

Nome da empresa:  

Nome do entrevistado (a)  

Seguimento produtivo em que atua:  
 

(  )  Uva                   Manga (  ) 
Outro(qual)____________________ 

Título da pesquisa: Interação Embrapa Semiárido – Empresas do setor de fruticultura 

irrigada no Vale do Submédio São Francisco 


