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COMUNICADO
TECNICO
VANTAGENS COMPETITIVAS DA EXPLORACAO DA SOJA NO
CERRADO DO NORDESTE DO MARANHAO

A nova fronteira agricola da soja esta localizada na Regiao Nordeste do Estado do
Maranhao e compreende os Municfpios de Chapadinha, Brejo, Anapurus, Buriti, Mata Roma,
Sao Benedito do Rio Preto, Sao Bernardo, Santa Quiteria do Maranhao, Magalhaes de
Almeida e Urbano Santos, representando uma area fisica total de 1.568.500 hectares e
uma area agricultavel de 548.000 hectares, conforme os dados da Tabela 1.

Area do municipio
Area fisica (ha)
Area agricultcivel (ha)
Brejo

168.200

86.000

91.800

40.000

354.100

95.000

61.800

34.000

256.300

90.000

55.000

26.000

S. B. do Rio Preto

131.900

40.000

Urbano Santos

121.900

50.000

Santa Quiteria do Maranhao

224.000

43.000

Buriti de Inacio Vaz

103.500

45.000

Anapurus
Chapadinha
Magalhaes de Almeida
Sao Bernardo
Mata Roma

Cerrado Nordeste

1.568.500

548.000
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A rede hidrogratica dessa regiao e composta por duas bacias principais: a do rio
Parnafba e a do Munin. A bacia do Rio Parnafba nasce na extremidade sui do Estado e
corre no sentido sui-norte, limitando os Estados do Piauf e Maranhao, com extensao
de 700 km, sendo seu principal afluente 0 Rio Balsas. A bacia do Munin ocupa uma
area de 13.000 km2 possuindo no seu curso as cachoeiras Manga e Morros e seus
afluentes principais Rio Iguara, Rio Preto e Mocambo.
c1ima da regiao
quente, com tipos climiHicos variando de seco a umido do
tipo Aw, apresentando temperatura media do ar superior a 18°C e regime pluviometrico
com duas estac;;oesbem definidas, uma chuvosa e outra seca, com fndice pluviometrico
anuaJ, variando, de 1200 a 1800 mm.
A forma do relevo da regiao de maior concentrac;;ao saD os tabuleiros costeiros
que se caracterizam por apresentar superffcies aplainadas, com altitudes que variam
de 30 a 120 metros. Os solos predominantes nesse tipo de relevo saD os Latossolos
Amarelos, Podz61icos Vermelho Amarelo textura media e as areias quartzosas, na
maioria alicos e distr6ficos.
Esses solos apresentam uma fertilidade natural baixa e acidez elevada e por
essa razao faz-se
necessario a utilizac;;ao de corretivos e fertilizantes qufmicos. A
rotac;;ao de culturas constitui tambem uma das priHicas importantes. Se adotada e
conduzida de modo adequado, e por um perfodo longo, essa pratica preserva ou
melhora as caracterfsticas ffsicas, qufmicas e biol6gicas do solo; repoe a materia
organica, protege 0 solo da ac;;ao dos agentes c1imaticos, ajuda a viabilizac;;ao do
plantio direto e a diversificac;;ao da produc;;aoagropecuaria.
A pesquisa desenvolvida pela Embrapa Meio-Norte, com a cultura da soja na
regiao, apesar de recente, teve infcio
na safra 1997/98, apresenta resultados
satisfat6rios. No ultimo ana agrIcola, as Jinhagens testadas no Municfpio de Anapurus,
MA, apresentaram rendimentos medios de 2.500 a 4.000 kg/ha. Ressalta-se que as
cultivares comerciais, recomendadas para a regioes sui do Maranhao e sudoeste do
Piaui, apresentaram boa performance na regiao. Como exemplo, citam-se as cultivares
de soja Embrapa 63 (Mirador) com 48 sacas, a MABR 64 (ParnaIba) com 43 sacas, a
MABR 65 (Sambafba) com 51 sacas, a MABR 164 (Pati) com 37 sacas e a MABR 165
(Serid6-RCH) com 61 sacas, todas com altura de plantas adequadas a colheita mecanica.
Dentre as vantagens competitivas
que a regiao do cerrado do nordeste
maranhense apresenta com relac;;aoao cerrado sui do Maranhao ou sudoeste do PiauI
destacam-se: 0 prec;;oda terra (que saD inferiores aos valores cobrados atualmente na
regiao tradicional); a distancia, tomando como base 0 Municfpio de Chapadinha ao
porto de Itaqui (aproximadamente 250 km) reduzindo 0 prec;;odo transporte em relac;;ao
as regioes tradicionais (Balsas, MA ou de Bom Jesus, PI,) e a epoca de plantio que e
diferenciada, ocorrendo somente a partir de meados de janeiro. Essa epoca nao concorre
com 0 plantio da regiao sui do Maranhao ou sudoeste do PiauI, onde 0 plantio ocorre
entre 15 de novembro e 15 de dezembro. A diferenc;;a de 30 dias, propicia aos
empresarios a explorac;;ao simultanea do cerrado sui do Maranhao ou sudoeste do
Piaul e 0 cerrado nordeste do Maranhao, sem novos investimentos de maquinas e
implementos agricolas, tornando 0 seu agroneg6cio mais rentavel.
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