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A implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em uma empresa requer 
mudança de cultura organizacional, capacitação técnica dos empregados e 
investimento em infraestrutura. Ao se implementar procedimentos de gerenciamento 
de resíduos de laboratórios e de campos experimentais e capacitar as Unidades 
Descentralizadas (UDs) para elaborarem planos de manejo para suas áreas rurais, 
ocorreu mobilização expressiva de empregados e gestores para corrigir eventuais não-
conformidades e adequar-se à legislação ambiental. Levantamento realizado em 2009 
mostrou que 35 UDs já estão envolvidas com atividades do projeto corporativo de 
gestão ambiental (GA) do Macroprograma 5 (MP5). Eram 23 no início do projeto, em 
2008. Apesar dos diferentes níveis de implantação de ações de GA, todas as UDs 
participantes explicitaram suas demandas por infra-estrutura e equipamentos e estão 
adquirindo equipamentos e construindo ou reformando suas instalações prediais. Vale 
destacar que discute-se na empresa a modificação ou substituição de métodos 
analíticos poluidores e de equipamentos que consumam grande quantidade de água e 
de energia. Foram destinados às UDs cerca de R$ 12,8 milhões do Programa de 
Fortalecimento e Crescimento da Embrapa – PAC EMBRAPA para adequação 
ambiental dos campos experimentais, R$ 2,2 milhões do Agrofuturo para obras e 
aquisição de bens para tratamento de resíduos e R$ 950 mil do projeto do MP5 para 
material permanente. Foram adquiridos computadores, equipamentos GPS, plotters e 
imagens de satélite visando à adequação fundiária das UDs, instalações para 
gerenciamento, sendo 34 de resíduos de laboratórios (GERELAB), 27 de campos 
experimentais (GERECAMP), 12 de resíduos sólidos recicláveis (GERESOL), diversos 
locais para o correto preparo de caldas agrotóxicas, Pontos de Mistura, e 25 estações 
de tratamento de esgoto sanitário (com separação da rede de esgoto sanitário e de 
laboratórios). A implantação do SGA nas UDs teve impacto positivo na Empresa em 
busca pela melhoria da qualidade e sustentabilidade ambiental da Pesquisa e 
Desenvolvimento e das tecnologias geradas. 
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