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A Embrapa Uva e Vinho também está sintonizada com
esta realidade. Nosso compromisso com a sustentabilidade
ambiental está marcada em duas linhas de atuação. De um
lado, em nossa programação de pesquisa. O componente
ambiental está presente em praticamente todos os nossos
projetos, gerando tecnologias que agridem menos o ambien-
te onde são cultivadas uvas ou frutas de clima temperado,
facilitando a gestão ambiental. Alguns exemplos: tecno-
logias para produção orgânica e para produção integrada,
cultivares de videira mais resistentes a pragas e doenças,
plasticultura, adubação orgânica, entre outros.

Nosso compromisso com a sustentabilidade
Neste início de terceiro milênio, não há dúvida que uma
das metas obrigatórias de qualquer empresa (e também uma
das bandeiras que constroem sua imagem) é a sustentabili-
dade. E isto não acontece por acaso: depois de muitos anos
atacando-se frontalmente a natureza, e após começarem-se
a sentir os efeitos da intervenção equivocada do homem
sobre o ambiente, foi necessário mudar de rumo. Para
bem de todos nós e, em especial, do ambiente, a situação
mudou e hoje vemos que a sustentabilidade (a atitude que
permite garantir às gerações futuras terem um ambiente
melhor do que o que recebemos) está presente no dia a dia
das empresas.

Mas além dos projetos que executamos, a outra linha de
atuação é a nossa rotina de trabalho, que também tem um
forte compromisso ambiental. Especialmente a partir de
2002, temos adotado ações que reduzem o impacto ambien-
tal das nossas atividades junto às nossas bases físicas. E
como se faz isso? Em primeiro lugar, com decisões geren-
ciais. A partir daí, com investimentos que permitem reduzir
a geração de efluentes ou agredir o ambiente. E, mais im-
portante do que tudo isso, com atitudes simples, mas cons-
tantes, que permitem que cada colaborador da Unidade tome
atitudes ambientalmente corretas. Alguns exemplos desta
atitude: desde 2010, temos definida uma política ambiental
para a Unidade, concluímos recentemente uma estação de
tratamento de efluentes, que permitirá que mais de 90% do
esgoto gerado na Unidade seja tratado, temos coleta seletiva
em 100% do lixo que produzimos e, todo o lixo reciclável
é entregue a cooperativas de reciclagem. Todo o manejo
de defensivos (abastecimento de pulverizadores, descarte
de embalagens e aplicações) segue não apenas o que está
previsto na legislação como também um plano de manejo
definido para cada uma das áreas da Embrapa Uva e Vinho.
Entendemos que é assim que podemos não apenas dizer o

Ique deve ser feito, mas praticar e demonstrar, a quem tiverinteresse, que é possível conciliar produção e atividade
econômica com a preservação ambiental.



- --- --r--- --. --J"--- -------------.

, I t· •
r:•.. J


