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Um mês de 
boas notícias

Ventos alvissareiros trazem boas 
notícias para a Empresa. Esta 
edição reflete alguns dos bons 

acontecimentos que podem influir po-
sitivamente na nossa vida e no cotidia-
no de todos os empregados. O primeiro 
deles é a realização da pesquisa quali-
tativa de clima organizacional, na Sede 
e nas Unidades Descentralizadas no 
final de agosto e no mês de setembro. 
Empregados representantes de todas as 
Unidades Centrais e Descentralizadas 
foram convidados a conversar sobre 
políticas, padrões, práticas e procedi-
mentos da Embrapa. Esta é, sem dú-
vida, uma estratégia eficiente para ter 
uma radiografia da Empresa. 

Outro assunto que merece desta-
que: o Conselho de Administração da 
Embrapa aprovou a criação da Embra-
pa Aquicultura e Sistemas Agrícolas. A 
nova Unidade da Embrapa será cons-
truída em Palmas (TO), com recursos 
do Programa de Fortalecimento e Cres-

cimento da Embrapa - PAC Embrapa. 
Estão previstos R$12 milhões para a 
construção, sendo a primeira metade 
investida neste ano.  

A Empresa, aliás, já desenvolve em 
parceria com diversas instituições um 
dos mais ambiciosos projetos de pes-
quisa em rede para a aquicultura bra-
sileira. É o projeto “Bases Tecnológicas 
para o Desenvolvimento Sustentável da 
Aquicultura no Brasil” (Rede Aquabra-
sil), que envolve 13 Unidades Descen-
tralizadas, 32 pesquisadores e centenas 
de assistentes, bolsistas e estagiários 
atuando em todas as regiões do País. 

A participação da Embrapa na Ope-
ração Arco-Verde, do Governo Federal, 
já tem resultados nas regiões Norte e 
Nordeste. Pequenos produtores que 
participam dos mutirões conhecem as 
tecnologias da Empresa e começam 
a tirar benefícios com sua utilização.  
Boa leitura! 

Os editores



3Folha da Embrapa Missão cumprida

A simplicidade 
a serviço da

Marcos La Falce

Utensílios simples como um 
balde, uma mangueira de 
jardim, guardanapos de 

papel, detergente, luvas, escova e 
um banquinho, associados a uma 
cartilha contendo orientações 
técnicas a respeito de higiene na 
ordenha manual, estão promo-
vendo uma grande revolução na 
pecuária de leite familiar. É o Kit 
Embrapa de Ordenha Manual (ver 
foto), desenvolvido pela Embrapa 
Gado de Leite (Juiz de Fora-MG).

Os itens que compõem o kit 
podem ser adquiridos a pou-
co mais de R$ 150. Milhares de 
produtores utilizam a tecnologia, 
contribuindo para melhorar a 
qualidade do leite brasileiro.

Os trabalhos que desencadea-
ram nessa solução simples come-
çaram em 2001. Os pesquisadores 
da Embrapa Gado de Leite, José 
Renaldi Feitosa de Brito e Maria Apare-
cida de Paiva Brito, estudavam a viabi-
lidade técnica de tanques comunitários 
para refrigeração de leite para peque-
nos produtores.  Os resultados indica-
ram que somente a refrigeração não 
era garantia de qualidade se o produto 
já estivesse comprometido antes de ser 
armazenado no tanque. Além do mais, 

como o leite de várias propriedades era 
acondicionado no mesmo tanque, o pro-
cesso de contaminação era inevitável.

A pesquisa mostrou também que a 
aplicação de procedimentos de higie-
ne no local da ordenha, nos animais e 
nos utensílios reduzia a quantidade de 
microorganismos no leite. Os pesqui-
sadores iniciaram, então, um trabalho 

O gerente estadual de bovinocultura de lei-
te da Emater-RJ, Jorge Ronaldo Corrêa Machado 
(ver foto) é um grande defensor do Kit Embrapa 
de Ordenha Higiênica. “Na extensão rural o kit 
tem sido fundamental para colocar em prática to-
das as orientações da Emater sobre produção de 
leite com qualidade. Tanto nós, técnicos, quan-
to os produtores ficamos impressionados com os 
bons resultados”, elogia Machado. 

O técnico reforça que o uso do kit tem sido 
um fator para aumentar a motivação do produ-
tor a investir ainda mais na atividade leiteira, 
pois tem incidido na melhoria de sua renda. 

“Recomendamos o sistema com entusiasmo 
e segurança pela facilidade do uso e pe-
los excelentes resultados”, afirma. Macha-
do informa que só no Estado do Rio de 
Janeiro, a Emater possui 15 unidades 
demonstrativas que utilizam o kit. 
Pessoalmente, ele conhece cerca de 
200 produtores que adotaram a 
tecnologia, mas estima que esse 
número seja maior, pois os pró-
prios produtores se transfor-
mam em multiplicadores pela 
simplicidade da técnica.U
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de difusão de recomendações téc-
nicas de higiene antes, durante e 
após a ordenha em eventos técni-
cos com produtores e extensionis-
tas de várias regiões do Brasil. O 
técnico da Emater-MG, José Bar-
bosa Nunes ( já falecido), por sua 
vez, desenvolveu procedimentos 
de acordo com as recomenda-
ções técnicas para facilitar a ro-
tina dos produtores nas salas de 
ordenha que não possuíam água 
corrente. O sistema consiste em 
um balde conectado a uma man-
gueira à qual se acopla uma tor-
neira de pressão. Desse modo foi 
possível levar água clorada para 
a lavagem das tetas da vaca e dos 
utensílios usados na ordenha em 
qualquer tipo de instalação.

O trabalho de campo foi feito 
em propriedades dos estados de 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 

São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Rio 
Grande do Sul. 

Segundo Maria Aparecida Brito, os 
resultados mostraram que a utilização 
adequada do kit pode reduzir o índice 
de contagem bacteriana em até 85%. 
“Com isso o produtor consegue melhorar 
sua renda, uma vez que seu leite terá me-
lhor aceitação no mercado”. K
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É preciso Saber Viver

Admitir que precisa de ajuda é o primeiro passo rumo a uma vida nova, cheia de desafios e conquistas diárias. Na 
Embrapa, cerca de 80 colegas tiveram a coragem de enfrentar o alcoolismo, buscando o apoio da Empresa por 
meio do Programa Saber Viver, desde 2006. A iniciativa, coordenada pelo Departamento de Gestão de Pessoas 

(DGP), conta com representantes em 18 Unidades. Nesta  entrevista, as analistas do DGP Alessandra Martini e Renata 
Duarte (foto) falam sobre a realidade do alcoolismo na Embrapa. 

Onde encontrar ajuda

O empregado, os colegas, o chefe 
e a família do doente podem procu-
rar orientações no Setor de Gestão 
de Pessoas das Unidades (SGP). Na 
Sede da Embrapa, a referência é a 
Coordenadoria de Desenvolvimen-
to Social (CDS/DGP). O médico do 
trabalho é outra fonte segura e que 
está preparada para conversar sobre 
o tema. Para mais informações, li-
gue: (61) 3448-4023 ou 4276.

Folha: Qual é a gravidade dos problemas 
relacionados ao álcool identificados na 
Embrapa? 

DGP: No ano passado tivemos um caso 
de morte e não foi o primeiro. Tam-
bém há registros de acidentes de tra-
balho envolvendo empregados alcoo-
lizados.  De pesquisador a operário de 
campo, todos sofrem com essa doença 
e outras relacionadas ao alcoolismo, 
como  diabetes, hipertensão, hepatite 
alcoólica e cegueira. O endividamento 
é outro problema comum. Os doentes 
têm perdido toda a referência, às ve-
zes até a família e o único ponto de 
sustentação da vida deles tem sido a 
Embrapa. Há pessoas que não rece-
bem mais nem o contracheque por-
que faltam tanto ao trabalho que não 
conseguem se manter. É triste ver um 
empregado público sem condições de 
subsistência. 

Folha: E como anda o índice de resgate 
para uma vida sem a doença?  

DGP: Primeiro devemos conside-
rar que a pessoa precisa querer 
ser resgatada, melhorar, ficar 
sóbria. Desde  2006, registra-

mos uma média de 60% de recupe-
ração dos participantes do Programa. 
Vimos empregados que estavam no 
“fundo do poço”, foram internados, 
conseguiram se recuperar e têm hoje 
uma vida melhor. 

Folha: O ambiente de trabalho tem sido 
propício à recuperação de quem volta 
do tratamento nas clínicas? 

DGP: Nós temos casos e casos na Em-
brapa. Os chefes são orientados so-
bre como receber esses empregados e 
solicitados a instruir a equipe a ser 
receptiva. Em algumas Unidades  os 
colegas visitam o internado e feste-
jam o retorno dele. Mas nem sempre 
a volta é tranquila. Depende de como 
foi a saída do empregado, como era o 
relacionamento antes do  tratamento, 
se a equipe estava sobrecarregada, se 
o chefe na tentativa de ajudar passou 
a mão na cabeça, abonando falta, por 
exemplo. Em geral, quanto mais gra-

ve a situação, maior é a recep-
tividade. 

Folha: O que a 
Embrapa faz quando 
o empregado que 
participa do Programa 
continua com vícios, 
prejudicando o tra-
balho?

DGP: Quando de-
cide participar 
do Programa, o 
empregado as-

sina um termo 

de compromisso e durante o período 
de assistência pode ser internado, re-
ceber outro tratamento e reinternado, 
no caso de recaídas. Tem pessoas que 
recaem mais de uma vez e sabemos 
que isso faz parte do processo. En-
tão, se ele recaiu não quer dizer que 
não pode mais participar do Progra-
ma. Contudo, existem sanções legais 
que podem ser adotadas. Para quem 
chega embriagado no trabalho, a CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho) 
prevê advertência, suspensão e até 
demissão. 

Folha: Dos resultados positivos do 
programa, alguma experiência se 
destaca? 

DGP: Um caso inesquecível é de um 
empregado que perdeu o apoio da fa-
mília, a casa, a confiança no traba-
lho, endividou-se. Hoje está há 4 anos 
abstinente e é uma pessoa de desta-
que na Embrapa. É emocionante por-
que ele retomou completamente sua 
carreira profissional. K

Joanicy Brito
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Por Deva Rodrigues

Não é tarefa fácil contar a história dessas duas mulhe-
res. Elas têm o mesmo nome, nunca haviam se visto 
antes, mas têm pontos em comum, entre eles morar 

na cidade de Acra, a capital do Gana. As personagens desta 
página se chamam Heloísa, brasileiras casadas com os em-
brapianos Cláudio Bragantini e José Luiz Bellini Leite, ambos 
lotados na Embrapa África, representação da Empresa para o 
continente africano sediada na capital ganense. 

Piscianas, elas dividem as mesmas dificuldades de quem 
vive no exterior e sabe que esta escolha, para muitos uma 
vida de glamour, tem lá muitos e muitos momentos nem tão 
glamourosos assim. 

Heloísa Castro Leite aportou em Acra com jeitinho fir-
me e delicado de falar, de fazer comentários, lembrar fa-
tos, dizer algum ditado. Especialista em docência da língua 
Inglesa, a avó do recém-nascido João Felipe vive fora do 
Brasil pela segunda vez. A primeira foi nos Estados Unidos, 
quando ela e os três filhos (Saul, Sara e Samuel) mudaram 
para Stillwater (Oklahoma), onde o marido Bellini Leite fez 
o doutorado dentro do programa da Embrapa. Lá descobriu 
uma das formas de espantar a saudade dos familiares: estu-
dar inglês. “Não podia ficar o dia inteiro em casa sem fazer 
nada e sem saber o idioma. Aprendi de forma diferente 
da maioria dos brasileiros, imergindo no idioma, pois 
precisei partir do zero”, conta ela. 

Heloísa Bragantini  
e seu cachorrinho Mel 
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Heloísa Castro Leite é professora voluntária na Internatio-

nal Association School, escola pública de Acra

Quase nove anos depois, em Acra, longe dos três filhos,  
a história é um pouco diferente. Ela é fluente no Inglês, mas 
ainda briga para espantar aquela dorzinha que dá no peito 
quando se fica longe de casa. Por isso, Helô (que se emocio-
nou ao conhecer o neto na internet) é professora voluntá-
ria na International Association School, escola pública da 
capital. É assim que preenche muitas manhãs, ensinando 
crianças de diferentes idades, levando à meninada um jeito 
divertido de estudar –método que eles não conhecem, que 
tem como base o carinho. Com ela, a criançada finalmente 
esquece a temida “cane” - como é chamada a varinha usa-
da, sem constrangimento, pelos profes-
sores ganenses para repreender o alu-
no que não obedecer. ”O 
sorriso deles é tudo”, 
resume. K 

Duas Heloisas na África
Conheça um pouco da vivência de duas mulheres, coadjuvantes da história da Empresa no antigo reino do Gana, terra 

de lendas, rica em cultura, mas ainda no caminho do desenvolvimento, como muitos dos países africanos.

Expert em gastronomia
Como a xará Helô Bellini, a Bragantini sabe muito bem o que é a dor da 

saudade: os filhos Rafael e Juliano estão nos Estados Unidos e na Espanha, 
nessa ordem. A internet é a solução para reduzir a distância e colocar em dia a 
conversa com a família. Apesar de viver momentos tristes, como quando mo-
rava no Senegal e não conseguiu voltar ao Brasil para o funeral do pai, ela não 
desanima. Ninguém conhece tão bem os costumes e se entrosa com os ganenses 
como ela. Também resolve rapidinho uma programação turística para acolher os 
brasileiros que chegam à Acra e acha tempo para comandar a cozinha de recep-

ções de porte – como da inauguração da sede da Embrapa África, quando fez 
um coquetel para os convidados dos presidentes do Brasil e do Gana, Luiz 
Inácio Lula da Silva e John Kufuor. “A gastronomia tem me proporcionado 
grandes emoções”, revela.
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Juliana Freire

Produzir sem desmatar. É o que os 
agricultores da região amazônica 
têm procurado fazer com a ajuda 

da Embrapa, nos últimos meses, para 
conseguir modificar o atual modelo de 
desenvolvimento da região, de preda-
tório para sustentável. Atualmente, na 
Amazônia Legal, 43 municípios estão 
na lista dos que mais desmataram nos 
últimos tempos. Para tentar reverter 
esse quadro, o Governo Federal mon-
tou uma força-tarefa, a “Operação Arco 
Verde”, e a Embrapa faz parte dela.

A operação é coordenada pela Casa 
Civil e conta com a participação de 13 
ministérios  e órgãos federais, estadu-
ais e municipais. A ideia é implementar 
um modelo de produção sustentável no 
município. Para potencializar as ações 

de cada órgão 
nessas loca-
lidades es-
tão sendo 
realizados 
mut i rões , 
em que 
vários ser-
viços estão 

disponíveis 

à população, como  regularização fun-
diária, emissão de documentos pesso-
ais e cadastros previdenciários, além 
de atendimento de saúde. 

As Unidades da Embrapa que par-
ticipam dos mutirões são: Embrapa 
Amazônia Ocidental (Manaus–AM), 
Embrapa Rondônia (Porto Velho–RO), 
Embrapa Amazônia Oriental (Belém–
PA), Embrapa Acre (Rio Branco–AC), 
Embrapa Agropecuária Oeste (Doura-
dos–MS) e Embrapa Meio Norte (Te-
resina–PI). Para a diretora-executiva 
da Embrapa Tatiana de Abreu Sá, a 
participação da Empresa demonstra o 
efetivo compromisso com a questão 
ambiental da Amazônia. “Consideran-
do que a redução dos elevados índices 
de desmatamento verificados nos 43 
municípios objetos da Operação Arco 
Verde requer tecnologias que promo-
vam a produção sustentável e manejo 
dos recursos naturais disponíveis, a 
presença da Embrapa é de fundamen-
tal importância”, comentou. 

 
As estratégias

Durante os mutirões, agricultores 
e gestores das cidades participam de 
palestras sobre as tecnologias que po-
dem ser adotadas em cada localidade. 
Técnicos ficam à disposição no estande, 
onde também está exposta uma mini-
biblioteca, que posteriormente é doada 
ao município. Segundo a pesquisadora 
Minelvina de Freitas (ver foto), coor-
denadora da operação na Embrapa, as 
Minibibliotecas concretizam o conhe-
cimento que já é levado aos agriculto-
res. “Esse material ficará à disposição 
da comunidade e é uma forma de mar-
carmos nossa presença”, ressaltou. 

Mas a ideia não é parar por aí.  
Depois dos mutirões, as equipes par-
ticipam de reuniões institucionais a 
fim de pactuar, juntamente com as de-
mais instituições, ações estratégicas 
a serem executadas posteriormente.  
“Nosso objetivo é dar continuidade às 
ações realizadas, o que será definido 
posteriormente em função das demandas  
locais. Essas ações vão ajudar na exclu-
são do município da lista dos campeões 
em desmatamento”, explicou Minelvina. 

A expectativa, segundo a pesqui-
sadora, é construir agendas capazes de 
garantir a execução de ações que efeti-
vamente contribuam para a adoção de 
modelos de desenvolvimento sustentá-
vel. “Espera-se deixar em cada municí-
pio maior grau de conscientização am-
biental e o compromisso institucional é 
executar ações propostas”, afirmou. 

A diretora Tatiana explica que a 
ação continuada, pós-mutirão, deverá 

Minelvina de Freitas, coordenadora da 
Operação Arco Verde
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Operação Arco Verde:  
Unidades estão mobilizadas

Centenas de agricultores participam das reuniões



Folha da Embrapa 7Folha da Embrapa Reportagem

Mudança de atitude

“O homem da Amazônia tem seus 
conhecimentos práticos, mas técnicos 
não”. É nessa convicção que o agricul-
tor Raimundo Expedito Saraiva Faria 
se apóia para sugerir o que falta ao 
pequeno agricultor na região: o em-
purrãozinho de um financiamento e a 
tecnologia para produzir.

Expedito foi um dos agricultores 
que participou do lançamento do Mu-
tirão Arco Verde – Terra Legal no mu-
nicípio de Porto Velho, capital de Ron-
dônia. Hoje com 65 anos, ele tira parte 
do sustento da família de uma pequena 
chácara de quase 2 hectares na linha 
Belo Horizonte, nos arredores da cida-
de. Dono de uma visão pouco comum 
na região, ele lembra da infância no 
Alto Rio Puru, divisa do Acre com o 
Peru, e coloca em prática na chácara o 
que aprendeu com a floresta.

Para começar, a floresta faz par-
te do cenário na propriedade. “Os vi-
zinhos cortaram tudo e hoje não têm 
madeira nem pra fazer cabo de enxa-
da”, conta o agricultor. Entre as ativi-
dades da chácara estão a montagem de uma horta agroecológica, a produção de 
frutas em meio à floresta e criação de aves. “Tô esperando um curso pra começar 
a produzir mel e já abri um açude para a criação de peixes”, comenta. 

Expedito defende o reflorestamento na amazônia e aposta na mudança de 
mentalidade. “Olhe para o horizonte. A gente não vê mais fumaça” - fala, com 
entusiasmo, a respeito da diminuição de queimadas na época seca. Como parte 
do processo, ele aposta na pesquisa e na extensão. “Eu quero fazer dessa chácara 
um cartão de visitas para estudantes e outros agricultores, pra mostrar que é 
possível reflorestar e produzir”, completa. 

Para Raimundo Expedito é preciso auxiliar 
o pequeno agricultor

Ânimo aos produtores

Gari da Silva, 57 anos, para-
naense de São Miguel d’Oeste, es-
tabelecido e dono, há seis anos da 
propriedade rural em Nova Ubi-
ratã (MT). Para ele o mutirão da 
Operação Arco Verde pode trazer 
ânimo aos pequenos produtores. 
A iniciativa pode ser considerada 
como um alento para que possa-
mos produzir mais e melhor.

“Cuidar de uma propriedade é 
como cuidar de um filho” – en-
fatiza. K

ocorrer numa escala maior que a escala 
municipal. “Serão abrangidos municí-
pios vizinhos e que tenham caracterís-
ticas compatíveis com as tecnologias 
disponibilizadas”. Tatiana ressalta 
ainda a importância de se buscar uma 
convergência entre as ações propos-

tas durante os mutirões e 
a agenda de transferência 
de tecnologia da Embrapa. 
“O objetivo é aliar essas 
ações com programa como 
Mais Alimentos e o PAC, 
bem como as agendas do 
governo afetas a outras 
instituições. Um exemplo 
é a integração que está 
sendo buscada com os ser-
viços de assistência técni-
ca e extensão rural nos 
estados.” 

Em muitos desses mu-
nicípios, a Embrapa já de-
senvolve ações de trans-
ferência de tecnologias, a 
exemplo de instalações de 
unidades demonstrativas, 
da realização de dias-de-
campo e palestras sobre 
assuntos como transição 
agroecológica, integração 
lavoura-pecuária-floresta, 

plantio direto, entre outros. A maioria 
das atividades são realizadas em par-
ceria com as instituições de assistência 
técnica e extensão rural, prefeituras, 
sindicatos rurais e outros atores locais.   
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Centenas de agricultores participam das reuniões

Foto: arquivo Embrapa Amazônia Oriental

(Colaboração: Daniel Medeiros e Kadijah Suleiman)



8 Folha da EmbrapaConstruindo um mundo novo

Tem muito peixe
na Rede Aquabrasil

Saulo Coelho Nunes

Daqui a uns 10 anos os consu-
midores brasileiros poderão en-
contrar, nas gôndolas de super-

mercados, suculentos filés de pintado, 
tilápias e tambaquis fresquinhos e cama-
rões graúdos com preços convidativos. 
Tudo de alta qualidade e com preços que 
se equiparam aos das carnes de frango 
e de boi. O brasileiro come pouco peixe 
– mostram as estatísticas do Ministério 
da Pesca e Aquicultura: apenas 8 quilos/
ano, enquanto consome em torno de 40 
quilos de frango nesse mesmo período.

Mas esses números podem ser mais 
favoráveis à aquicultura nacional. Pelo 
menos, no que depender da  Embrapa. 
Em parceria com diversas instituições, 
um dos mais ambiciosos projetos de 
pesquisa em rede para a aquicultu-
ra brasileira está sendo desenvolvido. 
Trata-se do projeto “Bases Tecnológicas 
para o Desenvolvimento Sustentável da 
Aquicultura no Brasil” (Rede Aquabra-
sil), que envolve 13 Unidades Descen-
tralizadas, 32 pesquisadores e centenas 
de assistentes, bolsistas e estagiários 
atuando em todas as regiões do País. 

Diante desse compromisso, firmado 
em 2006, foi necessário reunir em torno 
do projeto: universidades, setor produti-
vo, criadores e entidades governamen-
tais com o objetivo comum de promo-
ver um salto tecnológico na aquicultura 
brasileira nos próximos anos. Quatro 

espécies foram 
escolhidas: 
no Centro-

Oeste, o pintado ou cachara; no 
Nordeste, o camarão marinho; 
o tambaqui no Norte e a tilápia 
para Sul e Sudeste. 

A Embrapa abraçou o de-
safio e se articulou para aten-
der às demandas do País em 
aquicultura, incluindo o Aqua-
brasil como projeto prioritário no 
âmbito do Programa de Fortaleci-
mento e Crescimento da Embrapa (PAC 
Embrapa). Contratou novos pesquisado-
res e investiu cerca de R$ 3 milhões em 
pesquisas e desenvolvimento no setor. 
Fundos da então Secretaria Especial de 
Aquicultura e Pesca (Seap), hoje Minis-
tério da Pesca e Aquicultura, além do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e outras 
fontes de financiamento, foram funda-
mentais para alavancar e garantir a sus-
tentabilidade do projeto.

Realidade

O Governo vislumbra um cenário 
promissor para a Embrapa, ao autorizar 
a criação de um centro de pesquisa com 
o objetivo específico de desenvolver tra-
balhos que tragam soluções sustentáveis 
ao agronegócio da pesca. (Veja matéria 
na página a seguir). Esse fato traz tam-
bém um grande desafio e uma responsa-
bilidade maior ainda à Em-
brapa. “Temos o potencial 
produtivo, com muitas 
empresas se instalan-

do e investindo 
pesado na pro-

dução de pescado, 
e o que precisamos 

hoje é implementar tec-
nologias, processos e produtos que pos-
sam viabilizar o segmento em definiti-
vo”, afirma a coordenadora do projeto, 
a pesquisadora da Embrapa Pantanal 
(Corumbá-MS), Emiko Resende.

Ela explica que o melhoramento ge-
nético será o pilar do desenvolvimento 
da aquicultura de água doce no Brasil, 
assim como foi para a soja, na sua adap-
tação de clima temperado para tropical. 
“Estamos construindo esse futuro para 
as espécies nativas brasileiras”, reforça.

Dedicação

Emiko brinca, dizendo que tem de-
dicado 110% do seu tempo ao Aqua-
brasil. “Viabilizar um projeto dessa 
magnitude gera um esforço notável e 
grande dedicação de todos os seus inte-
grantes”, reconhece. Para ela, desafios 
como o Aquabrasil são a força motriz 
da Embrapa. “Cada empregado da Em-
presa sentirá orgulho de ver, no futuro, 
o Brasil numa posição de destaque na 
aquicultura mundial”, acredita. K
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Equipe da Embrapa Pantanal instala unidade demonstrativa de tanques-
rede para estudar o peixe Cachara no rio Paraguai, em Corumbá, MS.

Na opinião de  
Emiko, desafios 

como o Aquabrasil 
são a força motriz 

da Embrapa
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Gustavo Porpino

Tocantins terá Unidade da Empresa
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O Conselho de Administração 
(Consad) aprovou a criação 
da Embrapa Aquicultura e  

Sistemas Agrícolas. A nova Unidade da 
Embrapa será construída em Palmas 
(TO) com recursos do Programa de For-
talecimento e Crescimento da Embrapa 
(PAC Embrapa).

A resolução sobre a criação do cen-
tro voltado à geração de soluções tec-
nológicas para a agropecuária e aqui-
cultura brasileiras foi publicado no 
Boletim de Comunicações Administra-
tivas (BCA) de 17 de agosto. Para Pedro 
Arraes, diretor-presidente da Embrapa, 
a implantação do centro de pesquisa irá 
contribuir com o aumento da piscicul-
tura do país. 

O Brasil possui diversas espécies de 
peixes nativos com potencial de merca-
do como o Pirarucu, e a pesquisa deve 
contribuir ainda para conhecer melhor 
tais espécies. Segundo dados do Minis-
tério da Pesca e Aquicultura, o mercado 
global de pescado movimenta, por ano, 
em torno de US$ 93 bilhões. Em 2007, o 
Brasil teve uma participação de apenas 
0,03% nesse mercado.

Segundo Arraes, “a contribuição 
maior da Embrapa provavelmente será 
em aquicultura de água doce e a es-
colha de Tocantins para sediar a nova 
Unidade privilegia a atividade no in-
terior”. A temperatura ambiente favo-
rável da região também é citada pelo 
presidente da Embrapa como um fator 
positivo da localização.

Logística para exportar a produção

A existência de jazidas de calcário e 
as terras planas também são fatores fa-
voráveis para a implantação do centro 
de pesquisa em Tocantins. A facilidade 
de escoamento da produção agrícola e 
pesqueira foi avaliada. O grupo de tra-
balho formado pela Embrapa para estu-
dar a viabilidade de criação da Unidade 
no Estado considera que a região tem 
potencial para tornar-se grande expor-
tadora para a Ásia e a Europa.

A possibilidade de utilizar o Rio To-
cantins como uma hidrovia ,  a criação 
da Ferrovia Norte-Sul e as melhorias 
na rodovia Belém-Brasília (BR-153) 
irão facilitar a logística necessária para 
exportar grãos e pescados. “Chegou-se 
à conclusão de que a cidade de Palmas 
possui todas as condições favoráveis  
para a instalação de uma Unidade da 
Embrapa naquele estado, tanto no que 
diz respeito ao seu potencial agrícola, 
quanto à existência  de infraestrutura 
necessária  para o adequado funciona-
mento de uma unidade de pesquisa”, 
comenta o pesquisador Eliseu Alves, 
coordenador do grupo de trabalho.

Estrutura e pessoal

A Embrapa fará um diagnóstico da 
estrutura e do pessoal já existentes nas 
Unidades que realizam pesquisas rela-
cionadas à aquicultura. Os pesquisa-
dores que irão atuar no novo centro de 
pesquisa da Embrapa serão contratados 
por meio de concurso público com va-
gas disponibilizadas  pelo PAC Embra-

pa. A contratação de pessoal ocorrerá de 
acordo com a estratégia  de implantação 
da Unidade. A área de pesquisa, desen-
volvimento e inovação terá especialis-
tas em aquicultura e em agronomia.

Arraes destaca que o centro será 
misto, com enfoque nacional em aqui-
cultura e regional no componente agrí-
cola. A unidade terá um papel agluti-
nador das pesquisas em aquicultura no 
País, formando redes internas e exter-
nas à Empresa.  A Embrapa já atua no 
Tocantins por meio de projetos de pes-
quisa de várias Unidades. A Embrapa 
Cerrados (Planaltina-DF) é responsável 
pela Unidade de Execução de Pesquisa 
de Tocantins (UEP-TO). As pesquisas 
em andamento, que podem ser fortale-
cidas com a abertura da nova Unida-
de, incluem o projeto de avaliação de 
cultivares de cana de açúcar; o manejo 
do solo e da água nessa cultura; a ava-
liação do potencial do dendê para pro-
dução de agroenergia e a avaliação de 
diferentes materiais de bananeira. K
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Para acabar com o desmatamento na

O analista da Embrapa Acre (Rio Branco, AC) , Daniel Papa, engenheiro  
florestal recém-contratado, atua na área de Transferência de Tecnologia 
daquela Unidade e quer saber:

Quem responde é a diretora-executiva 
Tatiana Deane de Sá:

Caro Daniel, a Embrapa vem con-
tribuindo com a agenda de combate ao 
desmatamento da Amazônia com foco 
em quatro eixos:

1 Suporte às políticas públicas de orde-
namento e monitoramento territorial 
e a projetos de gestão territorial e de 
gestão de recursos hídricos

  Coordenação do Zoneamento Eco-
nômico Ecológico- ZEE da área de 
influência da rodovia BR 163; parti-
cipação no ZEE do Estado do Acre.

2Manejo, valoração e valorização de 
recursos naturais, em especial recur-
so florestais e hídricos

Manejo e florestas naturais, em es-
calas de empresarial a comunitária, 
para produtos madeireiros e não ma-
deireiros; cultivo de espécies aquáti-
cas em cursos de água naturais; e 
valoração de serviços ambientais 
associados ao manejo de impacto 
reduzido da floresta para subsidiar 
políticas associadas a mudanças cli-
máticas globais, mercado de carbono 
e desmatamento evitado.

3 Tecnologias para produção agro-
pecuária e florestal sustentável em 
áreas alteradas, áreas degradadas, 
e áreas legalmente destinadas para 
atividades produtivas

Técnicas de intensificação pecuária; 
sistemas de produção sem uso da 
queima; sistemas de plantio direto; 
integração lavoura/pecuária/silvicul-
tura; silvicultura de plantação com 
espécies nativas e exóticas; sistemas 
agroflorestais; sistemas aquícolas. 

4 Tecnologias e processos de agregação 
de valor aos produtos da biodiversi-
dade amazônica

Tecnologias de processamento, acon-
dicionamento e conservação de pro-
dutos oriundos de cadeias de produ-
ção de espécies nativas e exóticas.

A Embrapa vem atuando nesses 
eixos, por intermédio da sua direto-
ria, dos seis centros  ecorregionais 
de pesquisa atualmente disponíveis 
na Amazônia, de centros de pesqui-
sa localizados fora da região,  e de 
serviços especiais, como  a Embrapa 
Transferência de Tecnologia (Bra-
sília–DF) e a Embrapa Informação 

Tecnológica (Brasília–DF), em rele-
vantes programas pluriministeriais 
voltados à Amazônia, como: Plano 
de Ação para Prevenção e Contro-
le do Desmatamento na Amazônia 
Legal – PPCDAM;  Plano Amazônia 
Sustentável- PAS;  e Plano BR-163 
Sustentável. Atualmente, vem par-
ticipando  ativamente da Operação 
Arco Verde, que objetiva garantir a 
presença efetiva do poder público, 
especialmente o Governo Federal, 
nos 43 municípios que mais des-
mataram no ano de 2008 e assim 
contribuir para a transição do atu-
al modelo de produção predatória 
para um novo modelo de produção 
sustentável. São iniciativas de mais 
de uma dezena de ministérios, co-
ordenados pela Casa Civil da Pre-
sidência da República, e a Embrapa 
está participando dos mutirões dis-
cutindo com os atores locais as al-
ternativas tecnológicas que possam 
contribuir para a adoção desse novo 
modelo e pactuando ações a serem 
desenvolvidas após a realização dos 
mutirões (ver matérias nas páginas 
centrais). 

(Colaboração: Diva Gonçalves  
e Joanicy Brito)

“Qual é o papel da Embrapa no combate ao desmatamento 
da Amazônia? Que pesquisas, produtos e serviços vêm 
sendo desenvolvidos pela Empresa com essa finalidade?” ?

Amazônia
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Oportunidade de  
soltar o verbo
Joanicy Brito

No final de agosto e nas primeiras semanas de se-
tembro, empregados de todas as Unidades foram 
convidados a dar opinião sobre políticas, padrões, 

práticas e procedimentos da Embrapa, por meio da técnica 
de grupo focal. Algumas pessoas selecionadas aleatoriamen-
te foram reunidas para aprofundar temas questionados em 
maio e junho deste ano na etapa quantitativa da Pesquisa de 
Clima Organizacional. Todos os depoimentos dados em en-
trevistas coletivas serão analisados pela Catho Consultoria 
em Recursos Humanos.

Sobre essa fase da pesquisa no Distrito Federal (DF), 
a Catho informou que os empregados foram muito atu-
antes e falaram sem constrangimento a respeito do que 
foi exposto na entrevista coletiva. “As pessoas estavam 
muito interessadas em falar de fato o que pensam, o que é 
bastante positivo para os resultados desse trabalho”, conta 
Rosana Câmara, membro do grupo que coordena a Pesqui-
sa de Clima Organizacional no DGP.

A analista Tatiana Salles, que também atua na organi-
zação desse trabalho, espera que o comportamento parti-
cipativo dos empregados do DF também tenha se repetido 
nas demais Unidades. “É essa opinião sincera dos empre-
gados que vai contribuir para a elaboração de um retrato 
real do clima organizacional da Embrapa”, esclarece.  

Próximos passos da Pesquisa

Encerradas as entrevistas coletivas, a Catho começa a 
elaborar o diagnóstico do clima. A Consultoria vai anali-
sar a situação da Embrapa utilizando também indicadores 
de clima, como acidentes de trabalho, rotatividade de em-
pregados na Empresa, número de capacitações, quantidade 
de projetos submetidos à premiação, número de emprega-
dos que trabalham em equipe, entre outros. 

Por volta de outubro e novembro deste ano, o resultado 
da Pesquisa será entregue à Embrapa. Com o diagnóstico 
do clima, serão elaborados planos de ação para manter 
aspectos positivos do ambiente de trabalho e melhorar 
pontos identificados como críticos. “As estratégias serão 
traçadas pela Comissão Local de Clima de cada Unidade. E 
esperamos que já no início de 2010 ações estejam em curso 
por todo o Brasil”, conta Rosana. K

A Catho aplicou a pesquisa, 
mas foi a Embrapa quem 
definiu a metodologia de 
trabalho. Este ano, optamos 
pelas entrevistas coletivas 
porque as pessoas poderiam 
aprofundar questões 
relativas a condições de 
trabalho; relações sociais;  
gerenciamento; suporte social;  
recompensa, reconhecimento 
e valorização profissional; bem 
como revelar percepções de 
justiça de procedimentos. 
 
Rosana Câmara

A gestão do clima não é 
uma atitude isolada do 
DGP ou de comissões 
nas Unidades, mas um 
trabalho feito com a 
colaboração de cada 
empregado que participa 
com suas opiniões. 
 
Tatiana Salles
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De malas prontas para conhecer o mundo
O dia 31 de agosto encerrou um 

período de 34 anos dedicados por 
Danilo Estevão à Embrapa Soja (Lon-
drina–PR). Ele é um dos 20 colegas 
daquela Unidade que aderiu ao Pro-
grama de Desligamento Incentivado 
(PDI) e se aposentam em 2009.

Danilo, que começou a trabalhar na 
Embrapa Soja em 1975, atuava na Área 
de Comunicação Empresarial da Unida-
de como arte-finalista. Envolvido com 
a produção de materiais gráficos, ele 
sempre gostou das atividades ligadas à 
arte, como a fotografia e a pintura. Mas 
existe uma paixão que ele nunca abriu 
mão: as viagens. “O Brasil eu já conhe-
ço de norte a sul e, a partir de 2004, 
comecei a programar todos os anos uma 
viagem para o exterior”, conta ele, que 
já conheceu mais de nove países, em 
três continentes diferentes. 

“Agora que estou saindo da Em-
brapa, terei mais tempo para me dedicar ao que sempre gostei de fazer: foto-
grafar e viajar. Seu próximo destino será Dubai, nos Emirados Árabes.

Mais perto da família
Eduardo Salomoni, de 56 anos, 

está na Embrapa há 33 e chegou 
em 1978 à Embrapa Pecuária Sul 
(Bagé, RS). Pesquisador dos siste-
mas de produção em bovinos de 
corte, foi chefe-geral da Unidade, 
além de chefe-adjunto de pesquisa 
e supervisor da àrea de Comunica-
ção e Negócios. Segundo ele, toda 
sua vida profissional foi pautada 
dentro da Unidade, onde também 
fez amizades inesquecíveis. Salo-
moni adquiriu uma pequena pro-
priedade rural em Bagé, onde pre-
tende dedicar-se mais a partir de 
agora. Mas a maior parte do tempo 
livre será voltada principalmen-
te para as duas maiores paixões: 
a família e o Grêmio, seu time de 
coração. 

Aos 55 anos, Salomão Pom-
pílio completou, em agosto, 34 
anos na Unidade. Começou como 
auxiliar de campo e laboratório, e 
ministrou cursos de inseminação 
artificial em ovinos e de tingi-
mento em lã. Supervisor do Setor 
de Recursos Pecuários durante 
muitos anos, Salomão diz que sua 
história na Embrapa daria um li-
vro – ele nasceu e viveu até os 18 
anos na fazenda da Unidade, onde 
o pai também trabalhou. Salomão 
Quando sair, pretende descansar 
bastante e aproveitar o tempo livre 
para ficar com a família”.

Tempo para novas experiências 
Um novo tempo começa na vida 

da jornalista Tânia Maria Giacomelli 
Scolari, que há 27 anos ingressou na 
Embrapa Suínos e Aves (Concórdia–
SC) e no último dia 27 de julho se 
despediu dos colegas por conta do 
Programa de Desligamento Incenti-
vado (PDI). Ela foi a primeira profis-
sional de comunicação contratada em 
Unidade Descentralizada da Empresa, 
no ano de 1982. Tânia acompanhou 
e fez parte de toda a evolução que a 
área passou. “A Embrapa é um grande 
laboratório de vida e aqui pude viver muitas mudanças e descobertas, princi-
palmente tecnológicas. Foram momentos difíceis, engraçados e muito gratifi-
cantes. Aqui também cultivei muito afeto”, comenta emocionada. 
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A vez dos colegas do Sul

Conheça histórias de colegas que viveram intensamente seus dias de trabalho 
na Empresa. Aliás, em alguns casos, foram vidas inteiras dedicadas à pesqui-
sa agropecuária. Agora eles estão prestes a conseguir a tão sonhada aposen-

tadoria, que hoje não significa mais descanso, mas novos desafios de vida.

 (Colaboração: Monalisa Leal Pereira, Breno Lobato e Pedro Crusiol)
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Danilo Estevão e sua esposa Dercy, 
durante viagem à África do Sul,  

no último mês de maio
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Eduardo e Salomão querem curtir 
mais a família


