
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO DE CAMPINAS (CMDRA),

REALIZADA NO DIA DE 04/10/2019
NA SEDE DO INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS

Presentes  os  membros: André  Luiz  de  Camargo  von  Zuben,  José  Benedito
Napoleone  Silveira,  Claudio  Quercia  Soares,  Patrícia  Helena  Nogueira  Turco,
Ana Maria Heuminisk de Ávila, Francisco de Andrade Nogueira Neto, Claudinei
Barbosa, Ricardo de Oliveira Munhoz, Marco Túlio Ospina Pátino, Adriano Tosoni
da Eira Aguiar e Luiz Guilherme Rebello Wadt

Como convidados: Maria Elita Chiosini, Marcelo Augusto Boechat Morandi, Ana
Paula C. Packer 

Abrindo os trabalhos, o presidente André von Zuben, consultou os presentes
sobre a ata da reunião anterior, que foi considerada conforme e aprovada por
todos. Na sequência, a palavra foi franqueada para o Chefe Geral da Embrapa
Meio Ambiente, Marcelo Augusto Boechat Morandi, que passou a expor sobre a
estrutura e os trabalhos da Embrapa, informando que a empresa possui 43
unidades  de  pesquisa,  operando  de  modo  abrangente,  seja  com  foco  em
produtos, como arroz, por exemplo, seja com foco em biomas determinados,
como  o  cerrado  e  o  pantanal,  entre  outros,  seja  com  foco  em  temas
específicos.  Ele  explicou  que  a  Embrapa  possui  3  unidades  na  região  de
Campinas,  sendo  duas  em  Campinas,  Embrapa  Agropecuária  e  Embrapa
Territorial, e uma em Jaguariúna, Embrapa Meio Ambiente, e que a empresa
trabalha com todas as cadeias, priorizando os aspectos de meio ambiente e
sustentabilidade. Segundo ele,  a Embrapa só não está  presente no Espírito
Santo,  contando  com  unidades  em  todos  os  outros  Estados  do  Brasil.  A
implantação da Embrapa Meio Ambiente é da década de 1980 e surgiu para
promover estudos e trabalhos na área de defesa agropecuária. Depois da ECO
92,  a  unidade  foi  reformatada,  passando  a  contar  com  um  plantel  de
profissionais  de  diversas  especialidades,  como  sociologia,  matemática,
tecnologia,  etc.  A unidade,  que conta com duas fazendas em Jaguariúna, e
total de 130 ha, tem como prioridade o desenvolvimento de tecnologias para
as áreas de agricultura e meio ambiente e apoio a políticas públicas. Da área
ocupada pela unidade, 49 ha são usados para experimentação e 95 ha para
preservação.  Possui  estrutura  laboratorial  com grande  capacidade  analítica
para  experimentos  diversos,  entre  eles  os  que  envolvem  gases  do  efeito
estufa,  ecotoxicologia  e  biossegurança.  Realiza  também  análises
quarentenárias para micro-organismos e agentes biológicos,  ao contrário do
IAC que faz estudos desta natureza para plantas. Ele informou que as análises
abrangem micro-organismos de diferentes biomas e que a unidade conta com
grande  patrimônio  genético,  possibilitando  o  desenvolvimento  de  novas
moléculas  e  antibióticos.  Quanto  ao  quadro  de  pessoal,  a  Embrapa  Meio
Ambiente  conta  com  quase  200  colaboradores,  dos  quais  75  são
pesquisadores, sendo que destes 92% possuem doutorado. A unidade, segundo
ele, atua em 4 grandes áreas, a saber: mudanças climáticas na agricultura,
qualidade agroambiental, avaliação de impactos e bioprospecção. O sistema de
avaliação de impacto é um modelo de gestão que leva em conta aspectos
como  ecologia  da  qualidade,  qualidade  ambiental  e  atmosférica  e  valores
culturais, entre outros. Para tanto, a empresa desenvolveu o Ambitec-Agro, um
sistema  de  avaliação  de  impactos  ambientais  de  inovações  tecnológicas



agropecuárias.  Ele  consiste  de  um  conjunto  de  matrizes  multicritério  que
permitem  medir  os  impactos  (ecológicos  ou  sócio-ambientais)  de  novas
tecnologias no processo de produção. Do mesmo modo, o sistema permite uma
análise prévia dos impactos na propriedade. A empresa pública há 15 anos o
Balanço Social,  uma compilação dos benefícios  da utilização do método de
avaliação de impactos. A metodologia tem sido aplicada no trabalho de apoio
aos  produtores  parceiros  do  Programa  de  Produção  Integrada  de  Morango
(PIMo)  na  região  de  Atibaia,  SP,  na  elaboração  de  um  Plano  de  Gestão
Ambiental,  cumprindo uma obrigatoriedade da Norma Técnica  Específica  da
PIMo para sua certificação.  Os resultados são auditáveis  e  certificáveis  e  a
primeira certificação data de 2011, tendo gerado selo de qualidade, que atesta
boas práticas de produção e produtos isentos de resíduos. Para participar do
programa  de  PI,  que  dá  suporte  também  a  outras  cadeias  produtivas,  a
propriedade precisa ter um técnico responsável, o qual pode ser formado pela
Embrapa. Outra linha de atuação da Embrapa Meio Ambiente é voltada para
dar maior eficiência a aplicação de defensivos, tendo a empresa desenvolvido
o sistema de pulverização eletrostática, método que permite redução de 50 a
70%  do  caldo  aplicado  (ingrediente  ativo)  para  controle  de  pragas.  A
pulverização eletrostática se caracteriza por eletrificar as gotas de pulverização
que são fortemente atraídas para os alvos, possibilitando expressivo aumento
de deposição e consequente redução de insumos. O Sr. Morandi citou também
a  realização  de  experiências  e  desenvolvimento  de  trabalhos  de  base
ecológica,  através  de  parceria  com  outros  órgãos,  como  a  CDRS,  ou
diretamente com os produtores interessados. Mencionou, ainda, um programa
de  conservação  de  abelhas  nativas  desenvolvido  pela  Embrapa,  com
desdobramento  em  projeto  de  polinização  assistida  e  a  criação  para  usos
econômicos  de  tipos  de  mel  com características  distintas.  Informou  que  a
polinização assistida (uber das abelhas) tem resultado em aumento de até 30%
na produtividade de culturas, inclusive a do café. Ele citou outros trabalhos da
Embrapa Meio Ambiente, entre eles o de tratamento pós-colheita de frutas por
meio de ozonização e hidrotermia, processos que permitem aumentar a vida
útil de produtos e o tempo de armazenagem em até 30 dias e que estão sendo
licenciados para empresa parceira. Mencionou também o Programa Fazenda
Conectada,  parceria  com  a  Embratel,  a  Claro  e  o  Instituto  de  Pesquisas
Eldorado. A parceria prevê a união das expertises da Embratel, da Claro e das
instituições de pesquisa em redes de comunicação, Cloud Computing,  setor
agrário e pesquisa e desenvolvimento, para a criação de soluções de Internet
das  Coisas  (IoT).  Mencionou  os  estudos  para  desenvolvimento  de
biocombustíveis através de processos sustentáveis, ferramentas para avaliar
impactos de mudanças no uso da terra, programas de capacitação de técnicos,
a abertura para empresas interessadas em desenvolver sistemas de produção
(Condomínio Inovar) e o compromisso com políticas públicas como Renova Bio,
Bacias  Hidrográficas,  Prona  solos,  Programa  Água  Doce,  Plano  ABC,  etc.
Fazendo  uso  da  palavra,  o  sr.  Adriano  Tosoni  perguntou  sobre  o  programa
Reciclar  Verde  e  o  sr.  Morandi  informou  que  a  empresa  está  aguardando
agenda com o governador para lançamento. O Sr. Francisco Nogueira, aventou
a possibilidade de o SENAR capacitar técnicos para atuar nas áreas rurais. O
presidente  André  von Zuben mencionou a  necessidade de agendar  reunião
com  a  Secretaria  de  Agricultura  para  troca  de  experiências  e  lembrou  os
eventos recentes em Campinas envolvendo o setor rural, entre eles a Nação
Agro, ciclo de palestras apoiado pelo Sindicato Rural em parceria com o Canal
Rural, o 2º Encontro dos Produtores Rurais de Campinas e Região, realizado em



agosto,  a  parceria  com a  Receita  Federal  que  resultou  na  doação  de  dois
drones  para  a  prefeitura  de  Campinas,  e  o  evento  Cidadania  no  Campo,
realizado pelo governo do Estado na Fazenda Santa Elisa, do IAC, comentou
sobre o Plano de Manejo que ainda se encontra em discussão nos Conselho
Municipais de Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, após o 
que  poderá  ser  objeto  de  uma  reunião  extraordinária  do  CMDRA  a  ser
convocada. Ao final, o presidente agradeceu a participação e a exposição do
Chefe Geral da Embrapa Meio Ambiente e conclamou os presentes a indicarem
possíveis patrocinadores para a Festa das Frutas, prevista para os dias 07 e 08
de dezembro,  mas que poderá não acontecer  se não forem viabilizados os
recursos necessários.  E nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e
eu, Claudio Quercia Soares, elaborei a presente ATA.


