
Na última segunda-feira (4), pesquisa-
dores das áreas de recursos hídricos e de 
irrigação da Unidade, e demais interes-
sados nesses temas, tiveram a oportuni-
dade de conhecer o renomado professor 
aposentado do College of Engineering da 
Utah State University (USU), Jack Keller. 
Durante bate-papo no auditório da Uni-
dade, Keller compartilhou sua experiên-
cia, especialmente relacionada à irrigação 
pressurizada. No campo, visitou os expe-
rimentos de dendê e café irrigados.

Keller esteve na Embrapa Cerrados a 
convite do pesquisador Lineu Rodrigues, 
que o conheceu durante o IV Winotec, 
Workshop Internacional de Inovações 
Tecnológicas na Irrigação, evento reali-
zado entre os dias 28 a 31 de maio, em 
Fortaleza (CE). Jack Keller é engenheiro 
civil, mestre em Engenharia de Irrigação, 
ambos pela Universidade do Colorado, e 
doutor em Engenharia Agrícola e Irriga-
ção, pela Universidade do Estado de Utah. 
Autor e co-autor de vários livros que são 
referência em irrigação localizada, atual-
mente é CEO da empresa Keller-Bliesner 
Engineering e professor emérito da USU.

A comissão organizadora do V Encontro 
de Jovens Talentos da Embrapa Cerrados, 
evento realizado na última quarta e quin-
ta-feira (30 e 31), divulgou esta semana 
os participantes premiados nas categorias 
graduação e pós-graduação. Confira os ga-
nhadores:
Categoria: graduação
1º lugar: João Paulo Sena de Souza – “Pro-
posta de compartimentação fisiográfica da 
bacia hidrográfica do Rio São Bartolomeu 
com base nas unidades geomorfológicas”;
2º lugar: Talita Gomes Pereira – “Nitrogê-
nio mineral no solo sob plantas de cober-
tura e milho em sistema plantio direto”;
3º lugar: Mateus Costa Coelho – “Dinâmi-
ca de decomposição da palhada de cana-de-
-açúcar”;
4º lugar: Deivid Pereira de Souza – “Influ-
ência de sistemas de integração lavoura-
-pecuária em comunidades de nematoides 
fitoparasitas e de vida livre no Cerrado”;
5º lugar: João Gilberto Alves Villela – “Re-
sistência de cultivares comerciais de ma-
racujazeiro azedo a isolados de Xantho-

monas axonopodis pv. 
Passiflorae em condições 
controladas de casa de ve-
getação”.

Categoria: pós-gradua-
ção
1º lugar: Laryssa Maria 
Teles Batista – “Respos-
tas fisiológicas em varie-
dades de cana-de-açúcar 
sob diferentes regimes hí-
dricos”;
2º lugar: Leandro Moraes de Souza – “Efei-
tos da adubação fosfatada e do manejo so-
bre a estrutura genética e metabólica das 
comunidades bacterianas do solo”;
3º lugar: Carolina Gonzales da Silva – “Uti-
lização de células do fluido amniótico e da 
geleia de Whorton para produção de em-
briões bovinos por transferência nuclear 
(clonagem)”; 
4º lugar: Elisa Ribeiro da Cunha – “Compa-
ração de diferentes colorações para a ava-
liação de morfologia, integridade de mem-
brana plasmática e acrossoma do sêmen 

bovino crio-preservado importado para 
subsidiar a fiscalização”;
5º lugar: Vitor Antunes Monteiro – “Diver-
sidade genética com base em característi-
cas morfoagronômicas entre 435 acessos 
de cevada sob irrigação no cerrado do Pla-
nalto Central”.

A entrega dos prêmios será realizada no 
dia 20 de junho. Os três primeiros traba-
lhos em cada categoria serão apresentados 
oralmente durante a cerimônia de premia-
ção. A próxima edição do Encontro de Jo-
vens Talentos deverá ser realizada em se-
tembro de 2013.

Mostrar que a agropecuá-
ria pode ser sustentável. Esse 
é o recado que a Embrapa está 
dando com a campanha Agro 
Sustentável (www.agrosusten-
tavel.com.br) e também será a 
tônica da participação da Em-
presa durante a Conferência 
das Nações Unidas sobre De-
senvolvimento Sustentável, 
Rio+ 20, que será realizada de 
13 a 22 de junho, no Rio de Ja-
neiro. O evento reunirá dele-

gações de mais de 190 países, 
além de representantes da so-
ciedade civil internacional, 
para discutir o futuro do de-
senvolvimento sustentável do 
planeta nos próximos 20 anos.

O setor agropecuário terá 
espaço importante nessas 
discussões. “A agricultura é 
um componente absoluta-
mente crítico no presente e 
o será no futuro. Não dá para 
pensar num futuro com eco-
nomia verde sem o envolvi-
mento direto do componente 
agropecuário, especialmente  
nos países em desenvolvimen-
to”, afirma Maurício Lopes,  
diretor-executivo de Pesquisa  
e Desenvolvimento da Em-
brapa.

Com uma programação in-
tensa, que inclui a participação 
em debates, palestras e expo-
sições, a Embrapa, juntamen-
te com diversos parceiros, pre-
tende mostrar a contribuição 
da pesquisa agropecuária em 
temas como sequestro de car-
bono, produção de alimentos e 
preservação de áreas naturais. 
Esses são assuntos que já têm 
sido debatidos desde o aniver-
sário da Empresa, no dia 26 
de abril, com o lançamento da 
campanha Agro Sustentável.

A programação da Confe-
rência será realizada em di-
versos locais. Pesquisadores 
da Embrapa Cerrados também 
participarão do evento. No es-
paço da FINEP, será exposto 

painel sobre o Plano de Recu-
peração de Pastagens Degra-
dadas para o Cerrado. No dia 
15 e 21, está prevista palestra 
do pesquisador Luiz Adriano 
Maia, no painel sobre o “Pla-
no ABC – Agricultura de Baixa 
Emissão de Carbono”, no Rio-
centro e no auditório da Em-
brapa Solos, respectivamente. 
No dia 20, o chefe-geral José 
Roberto Peres participará de 
um Seminário, no pavilhão ja-
ponês do Riocentro, organiza-
do pela Agência Brasileira de 
Cooperação e pela Jica, cujo 
tema será Agricultural Deve-
lopment in the Cerrado: Les-
sons for Sustainable Develop-
ment and Contribuition to the 
World.
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expediente contato

Saiba como será a participação  
da Embrapa na Rio+20    

Aniversariantes da Semana 
Parabéns aos nossos colegas!

 
Carlos Alberto Souza dos 
Santos (SIL)

09 de junho

Francisco Rocha Santiago 
(SVT)

10 de junho

Almiro José Nogueira de 
Souza CGE

12 de junho

Rebeca Teixeira da Silva 
Barbosa SIL

12 de  junho

Giovana Alcântara Maciel 
(SPA)

14  de junho

Cerradoseletrônico

V Jovens Talentos: conheça os ganhadores  

Foi remarcada para a próxima quin-
ta-feira (14), a partir das 8h30, a “Reu-
nião Técnica sobre o Processo de Regis-
tro e Proteção de Cultivares de Fruteiras: 
o caso das espécies comerciais e silvestres 
de maracujá”, promovida pela Embrapa 
Cerrados. 

O encontro busca conhecer e discutir 
o processo atual de pedidos de registro e 
proteção de cultivares de fruteiras, ten-
do como estudo de caso o maracujazeiro, 
além de discutir os atuais descritores uti-
lizados para diferenciação de cultivares de 
espécies comerciais e silvestres de mara-
cujá; avaliar as perspectivas de desenvol-

vimento de novas cultivares de maracujá 
azedo, doce, ornamental e funcional-me-
dicinal; conhecer a variabilidade genética 
essencialmente brasileira de espécies sil-
vestres de maracujá; e analisar a logística 
de produção e comercialização de semen-
tes híbridas de maracujazeiro.

O evento deve reunir pesquisadores e 
analistas da Embrapa, além de técnicos do 
Mapa, professores e estudantes de gradu-
ação e pós-graduação. Além de apresenta-
ções, a programação conta com visitas a 
banco de germoplasma, unidades de pro-
dução de sementes híbridas e a produto-
res de maracujá.

Reunião técnica sobre registro e proteção de 
cultivares de fruteiras tem nova data

Irrigação: Unidade recebe 
visita de especialista 

internacional 

Na última sexta-feira (1), 
técnicos da Coordenação-Ge-
ral de Zoneamento Agropecu-
ário (CGZA) do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) estiveram 
na Embrapa Cerrados para co-
nhecer trabalhos de pesquisa 
desenvolvidos pela Unidade. A 
visita foi coordenada pelo ana-
lista Balbino Evangelista, que 
atua nas áreas de agrometeo-
rologia e geoprocessamento.

As boas-vindas foram dadas 
pelo chefe-adjunto de P&D, 
Claudio Karia, representando 
o chefe-geral José Roberto Pe-
res. Ele destacou algumas cul-
turas que estão migrando para 
o Cerrado, como o dendê e a se-
ringueira, além do potencial da 
cana-de-açúcar, cujas varieda-
des testadas na Unidade, mes-
mo não sendo adaptadas, têm 
apresentado respostas posi-
tivas. “O que temos que fazer 
na pesquisa é gerar dados téc-
nicos sobre as culturas para 
subsidiar políticas públicas”, 
afirmou, lembrando que os pri-
meiros modelos de zoneamen-

to agropecuário do País foram 
desenvolvidos pela Embrapa 
Cerrados. “O processo de refi-
namento dos modelos é con-
tínuo e nosso objetivo é dar 
apoio ao desenvolvimento da 
metodologia e na validação”, 
finalizou.

Os técnicos da CGZA-MA-
PA visitaram os campos expe-
rimentais e acompanharam as 
apresentações de pesquisado-
res da Unidade. Pela manhã, os 
experimentos de seringueira 
foram apresentados por Jose-
fino Fialho; Karina Pulrolnik, 
Robélio Marchão e Sebastião 
Pedro mostraram os experi-
mentos com iLPF e soja; e Ar-
minda de Carvalho apresentou 
informações sobre adubação 
verde e dinâmica de carbono. À 
tarde, Allan Ramos e Francisco 
Duarte apresentaram os expe-
rimentos com gramíneas e le-
guminosas forrageiras; Walter 
Quadros e Leo da Conceição 
mostraram experimentos com 
cana-de-açúcar e trigo; e Jorge 
Antonini apresentou o dendê 
irrigado.

Técnicos de zoneamento agropecuário 
do Mapa visitam experimentos

CTZL abre as portas aos empregados
O próximo Dia de Campo Interno será 

realizado no dia 15 de junho, no CTZL 
(Centro de Transferência de Tecnologias 
de Raças Zebuínas com Aptidão Leitei-
ra), no Gama. Os empregados interessa-
dos em participar deverão fazer suas ins-
crições até as 15h, do dia 13 (próxima 
quarta-feira), pelo ramal 9832. A saída da 
Unidade será às 8h30 e o retorno às 15h. 

Na chegada ao CTZL, os participantes 
serão recepcionados com uma degusta-
ção de queijos, iogurtes e requeijão pro-
duzidos no próprio Centro. Já o almoço 
será no restaurante da Embrapa Horta-
liças, com as despesas pagas pelo partici-
pante. O preço da refeição é R$ 13,50, o 
quilo; R$ 2,50, o refrigerante; e R$ 0,70,  
o suco.

Programação– a primeira estação será 
no Laboratório de Reprodução Animal. As 
alunas de Mestrado Elisa Ribeiro e Carolina 
Gonzales farão uma demonstração prática 
de clonagem. Na segunda estação, o pesqui-
sador Carlos Frederico Martins e a analista 
Heidi Bessler mostrarão os procedimentos 
de aspiração folicular in vivo e fecundação 
in vitro de embriões.

A programação da manhã será encerrada 
com a apresentação das raças zebuínas com 
aptidão leiteira, pelo pesquisador Artur Rosa e 
o aluno de Mestrado George Martins. Na par-
te da tarde, o analista Silvano Bonfim Júnior 
mostrará o trabalho realizado no pasto rota-
cionado para produção de leite e a pesquisado-
ra Lidiamar Albuquerque apresentará o expe-
rimento de recuperação de mata ciliar.

A Embrapa irá desenvolver, 
implementar e monitorar um 
modelo corporativo de gestão 
para suas coleções de micro-
-organismos (fungos, bacté-
rias e vírus), em cumprimento 
a normas de qualidade nacio-
nais e internacionais. Na pri-
meira etapa do projeto, inti-
tulado “Modelo Corporativo 
de Gestão para as Coleções de 
Micro-organismos da Embra-
pa– GESTCOL”, liderado pela 
Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia, será realizado o 
diagnóstico das 17 coleções da 
Empresa.

O objetivo principal do diag-
nóstico é avaliar como as cole-
ções de micro-organismos da 
Embrapa se encontram hoje em 
relação às normas utilizadas 
pelo Inmetro e órgãos interna-
cionais. O modelo corporativo 
de gestão irá garantir a quali-
dade dessas coleções de micro-
-organismos e torná-las aptas a 
atender às exigências do merca-
do nacional e internacional.

Outros resultados do GES-
TCOL são a produção de um 
manual de organização para as 
coleções; um banco de compe-
tências no tema de gestão de 
coleções; procedimentos e re-
gistro harmonizados. “Assim, 
as coleções da Embrapa estarão 
estruturadas de acordo com as 
exigências nacionais e interna-
cionais, incluindo os aspectos 
da legislação, que englobam  
as atividades de coleta e acesso  
ao patrimônio genético”,  

esclarece a líder do projeto  
Clarissa de Castro.

Além da Embrapa Cerrados 
participarão desse diagnósti-
co as unidades Recursos Ge-
néticos e Biotecnologia; Milho 
e Sorgo; Uva e Vinho; Suínos e 
Aves; Soja; Gado de Leite; Hor-
taliças; Meio Ambiente; Agro-
energia; Arroz e Feijão; Agro-
pecuária Oeste; Agrobiologia; 
Agroindústria de Alimentos; 
Agroindústria Tropical; Capri-
nos e Clima Temperado. 

Para conhecer as melhores 
práticas, o projeto prevê visi-
tas a diversas coleções de mi-
cro-organismos. No Brasil, se-
rão visitadas as coleções da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) e da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp), 
consideradas modelos nas áre-
as de saúde e meio ambiente, 
respectivamente. No exterior, 
serão visitadas as coleções do 
Instituto DSMZ de Leibniz, na 
Alemanha; BCCM (Belgian Co-
-ordinated Collections of Mi-
cro-organism) na Bélgica; CBS 
(Centraalbureau voor Schim-
melcultures Baar), em Delft, 
Holanda; e o Instituto Pas-
teur, na França. (Com informa-
ções do Núcleo de Comunicação  
Organizacional da Embra-
pa R ecursos Genéticos e  
Biotecnologia) 

Embrapa inicia diagnóstico de suas 
coleções de micro-organismos 

Mudança na recepção 
dos visitantes

Desde a últi-
ma segunda-fei-
ra (4), a Unidade 
passou a contar 
com apenas uma 
entrada de visi-
tantes. A partir 
desta semana, 
todos os que chegarem à Embrapa Cerrados 
devem entrar diretamente pela guarita. A 
recepção do prédio da antiga ACN foi desa-
tivada. De acordo com o supervisor de Im-
plementação e Programação da Transferên-
cia de Tecnologia, Sérgio Abud, a mudança 
busca melhorar a segurança e o atendimento 
da Unidade. Quando a visita não tiver sido 
agendada, o atendimento será feito inicial-
mente pela equipe da área de TT.

Aniversário da Unidade: 
prorrogado prazo para 
informar dependentes
A comissão organizadora da Festa de Aniver-

sário da Embrapa Cerrados prorrogou para 14 
de junho (quinta-feira) o prazo para que os em-
pregados interessados em trazer dependentes 
diretos (cônjuge e filhos) enviem a relação de 
nomes das pessoas que confirmarem presen-
ça ao evento, que será realizado no próximo 
dia 29, das 9h às 17h na área de lazer da AEE-
-Cerrados.  A confirmação pode ser informada 
via e-mail (dependentes@cpac.embrapa.br) ou 
por formulário em papel disponível na canti-
na da AEE-Cerrados. Os nomes serão confir-
mados posteriormente pelo SGP. O convite é  
individual e intransferível. A comissão organi-
zadora lembra que, por força de lei, os ônibus 
da Embrapa não poderão ser utilizados pelos 
dependentes.


