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Resumo  
 
 
 

Esta dissertação oferece uma visão panorâmica da aplicação das tecnologias telemáticas no 
âmbito da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e avalia, especificamente, o papel do 
correio eletrônico no processo de circulação de informações entre pesquisadores e na 
transferência de tecnologia que ocorre via SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão, 
presente em todas as unidades da Embrapa. Após um resumo histórico do processo de 
institucionalização da pesquisa e do ensino agronômico no Brasil, efetuamos uma 
reconstituição histórica da entrada da Embrapa nas redes digitais telemáticas, buscando 
retratar as diversas fases de adoção de tecnologias de rede e o impacto dessas novas 
tecnologias nos processos de difusão e transferência de tecnologias. A visão panorâmica é 
complementada por um estudo de caso do funcionamento do SAC (Serviço de Atendimento 
ao Cidadão) da Embrapa. 
 
Palavras-chaves: Embrapa, redes telemáticas, difusão de tecnologia, transferência de 
tecnologia, SAC, cliente/cidadão, correio eletrônico, Internet. 
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Abstract 
 

 
This dissertation provides an overview of the application of telematics technologies in the 
context of the Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa in Portuguese) and 
assesses, in particular, the role of electronic mail in the process of information circulation 
among researchers and in the technology transfer that occurs via Customer Service for the 
Citizen (SAC in Portuguese), present in all units of Embrapa. After a historic summary of the 
institutionalization process of agronomic research and teaching in Brazil, we historically 
describe how Embrapa entered the digital telematics networks, seeking to give an account of 
the various stages of network technologies adoption and of the impact of these new 
technologies in the processes of diffusion and transfer of technologies. The overview is 
complemented by a case study of the SAC operation of Embrapa. 
 
Keywords: Embrapa, networks, diffusion of technology, technology transfer, SAC, 
customer/citizen, electronic mail, Internet. 
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INTRODUÇÃO 

 
A proposta deste trabalho é contribuir na investigação sobre os processos de 

transferência e de difusão de tecnologias, via redes telemáticas, que ocorrem no âmbito da 

Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), um dos maiores centros de pesquisa 

do mundo tropical que, desde 1991, vem investindo intensivamente nas tecnologias em rede. 

Os dois termos centrais desta pesquisa – “difusão” e “transferência” de tecnologia - devem ser 

esclarecidos desde o início. Embora ambos estejam associados a “fluxo de informação”, 

existe entre esses dois conceitos uma distinção quanto ao seu destino em termos de sua 

aplicabilidade. O primeiro é de natureza difusa e transmite informações sem um alvo 

escolhido, enquanto o segundo visa à transmissão de um conhecimento para determinado(s) 

receptor(es), partindo do princípio de que tecnologia é ciência aplicada. Neste trabalho, 

estaremos mais diretamente enfocados em processos que envolvem transferência de 

tecnologia, com claro direcionamento para grupos específicos de clientes/cidadãos. 

Esta dissertação oferece uma visão panorâmica da aplicação das tecnologias 

telemáticas no âmbito da Embrapa e avalia, especificamente, o papel do correio eletrônico no 

processo de circulação de informações entre pesquisadores e na transferência de tecnologia 

que ocorre via SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), presente em todas as unidades da 

Embrapa e, especificamente, no Centro Nacional de Mandioca e Fruticultura Tropical 

(CNPMF), em Cruz das Almas, Bahia. 

. O Serviço de Atendimento ao Cidadão foi criado pela Deliberação 26/99 de dia 29 de 

junho de 1999 (EMBRAPA, 1999), em todas suas modalidades, especialmente, por e- mail. O 

correio eletrônico já era utilizado interna e corriqueiramente a partir de 1988, quando a 

Embrapa usou sua primeira rede telemática.   

O período estabelecido para a análise do funcionamento do SAC foi de março a maio 

de 2007, com coleta e classificação de todos os e-mails recebidos nesse intervalo. É 

indiscutível a intensidade do impacto das redes telemáticas nessa instituição, em sentido 

bastante amplo: na intensificação da comunicação entre os pesquisadores da Embrapa, lotados 

em 48 Centros de Pesquisa e de Serviço em todas as regiões do Brasil com instituições 

congêneres nacionais e internacionais; na criação de novos serviços on line; no resultado de 

pesquisas, expresso no volume e qualidade dos trabalhos; na criação de novos canais de 

comunicação com usuários finais de tecnologia. É neste último aspecto que o projeto de 

pesquisa pretende focalizar, ou seja, em avaliar o processo de democratização de tecnologias 
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via redes telemáticas, verificando em que medida a transferência e a difusão de tecnologias 

vêm sendo dirigidas para seus usuários finais, via SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), 

democratizando o conhecimento gerado ou adaptado pela Embrapa.  

Em fins da década de 90 do século passado, a Embrapa identificou mudanças na forma 

de relacionamento entre as organizações e seus públicos-alvo, o que a levou, e a outras 

empresas, a “inserir nas agendas dos gestores e na rotina dos colaboradores, preocupações 

com produtividade, qualidade, excelência no atendimento, transparência, entre outras” 

(PIEROZZI; PROPINIGIS; EVANGELISTA, 2006, p. 09). Tais mudanças levaram a 

Embrapa a operar alterações organizacionais com a adoção de um novo modelo de gestão 

para atender a essas novas tendências da contemporaneidade. 

Nessa mesma época, a Embrapa adota o planejamento estratégico, passando a 

trabalhar com ênfase no atendimento da demanda de sua gama de clientes. Segundo a 

Embrapa (PDE, 2001), a visão de pesquisa e desenvolvimento com foco no cliente, obrigou a 

empresa a um realinhamento das ações das Unidades Operacionais, levando em conta as 

principais transformações do ambiente externo. Nesse sentido, os Planos Diretores das 

Unidades Descentralizadas (PDU) foram revisados, definindo, desta forma, o rumo futuro dos 

centros de pesquisa e a da própria Embrapa, como um todo. 

Para se obter uma visão completa do ciclo do SAC, esta dissertação apresenta também 

o resultado de uma consulta com onze dos 43 pesquisadores da Embrapa Mandioca e 

Fruticultura Tropical (CNPMF) contratados antes de 2000. A metodologia adotada tem como 

objetivo avaliar o trabalho de pesquisa nesta unidade da Embrapa (o CNPMF) antes e depois 

do advento das redes telemáticas. 

Como forma de inserção desta pesquisa no âmbito maior da análise dos processos da 

cibercultura em termos das relações organizacionais e do próprio avanço de ferramentas e 

metodologias para a pesquisa aplicada no Brasil, efetuou-se primeiramente uma análise tendo 

em vista que esta dissertação aborda a evolução de dois processos. O primeiro é a 

institucionalização da pesquisa e do ensino agronômico no Brasil, a partir de 1859, com a 

criação do Imperial Instituto Bahiano de Agricultura, a Escola de São Bento das Lages, no 

atual município de São Francisco do Conde, na Bahia, até a criação da Embrapa. O segundo é 

a evolução do uso das tecnologias digitais no âmbito da Embrapa, ressaltando-se os avanços 

desde a utilização dos primeiros computadores até a implantação das redes telemáticas. 

Esta dissertação está estruturada em três capítulos, precedidos de uma Introdução e 

seguidos de uma Conclusão. No Capítulo 1 fazemos um resumo histórico do processo de 

institucionalização da pesquisa e do ensino agronômico no Brasil, durante o período de 117 
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anos, que vai da instituição do Imperial Instituto Bahiano de Agricultura, em 1856, à criação 

da Embrapa, em 1973. Nesse espaço temporal, destacamos a experiência do difusionismo no 

país, a partir de 1948, quando a American International Association for Economic and Social 

Development (AIA), presidida por Nelson Rockfelller, transplanta dos EUA para o Brasil a 

metodologia que ficou conhecida como “extensão rural”, para atender à necessidade de 

expansão do capitalismo no campo, gerando um mercado consumidor. Ainda no primeiro 

capítulo, tratamos da criação da Embrapa, os motivos e circunstâncias que levaram à sua 

implantação. 

No Capítulo 2, “A Embrapa na Rede: da informática às redes telemáticas”, 

apresentamos a transição na empresa da informática à telemática. Um processo que se inicia 

no final dos anos de 1980 e que passa pela inserção do correio eletrônico e a revolução da 

comunicação entre os pesquisadores; pela participação na Rede Nacional de Comunicação de 

Dados por Comutação de Pacotes (Renpac), em 1991; e finalmente, pelo grande salto, em 

1999, quando cria, via satélite, um backbone corporativo, a Embrapasat, permitindo a conexão 

de todas as suas unidades à nova rede. Este capítulo também apresenta a evolução das páginas 

na internet da Embrapa, com os serviços criados, a exemplo dos SVTTA (Serviços Virtuais 

para Transferência de Tecnologia Agropecuária).  

No capítulo 3, esta dissertação avalia o SAC via correio eletrônico como instrumento 

de difusão e transferência de tecnologias. Para tal análise, foi realizado um levantamento 

histórico da criação e funcionamento do SAC, bem como revisada a literatura referente a 

avaliações anteriormente produzidas sobre o sistema. Foi realizado um levantamento das 

mensagens recebidas (Anexo 1) em um esforço para a identificação dos problemas mais 

recorrentes levantados pelos usuários do Sistema SAC. Além disso, foi encaminhado um 

questionário para 143 clientes da Embrapa que enviaram e-mails durante o período de março 

a maio de 2007. A escolha do período para estudo das mensagens enviadas por correio 

eletrônico recaiu sobre esses meses (março a maio de 2007) porque, de acordo com os 

responsáveis pelo SAC do CNPMF este é o período quando costuma chegar o maior número 

de mensagens. 

De um total de 172 mensagens recebidas no período estudado, foram excluídas 

aquelas duplicadas, mesmo as enviadas novamente em datas diferentes por motivo de 

segurança dos clientes. Também foram excluídas aquelas sem endereços eletrônicos dos 

remetentes, que foram perdidos na troca das mensagens entre os responsáveis pelo SAC e os 

pesquisadores responsáveis pelas respostas às demandas dos clientes. Portanto, das 172 

mensagens originais enviadas ao SAC foram selecionados os 143 e-mails.  
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Após a seleção, os questionários foram encaminhados com o objetivo de saber o nível 

de satisfação sobre contatos anteriores com o SAC, sobre o tempo decorrido até terem uma 

resposta e outros itens, como pode ser conferido no Anexo 3 (Questionário aplicado aos 

clientes da Embrapa).   

A decisão de consultar onze pesquisadores contratados antes de 2000 a respeito da 

transferência de tecnologia via SAC, teve como objetivo, em primeiro lugar, ouvir 

profissionais que realizaram suas pesquisas antes e depois das redes telemáticas e, em 

segundo, obter uma visão completa de quem enviou as demandas por e-mails e de quem as 

respondeu. A coleta de dados junto ao SAC e a consulta aos pesquisadores foram realizadas 

em meados de 2007. 

A obtenção dos e-mails encaminhados pelos clientes do CNPMF se deu junto à Casa 

do Cliente, onde funcionam a Área de Negócios para Transferência de Tecnologia (ANT) e a 

Área de Comunicação Empresarial (ACE) onde o SAC está localizado.  

Devido à falta de acesso físico à bibliografia específica a respeito dos temas abordados 

por esta dissertação, a consulta à maioria dos textos ocorreu via Internet, sobretudo às 

informações da Embrapa. Foi utilizada frequentemente a base de dados documental da 

Embrapa, assim como publicações periódicas, a exemplo dos Cadernos de Ciência & 

Tecnologia (CC&T), dos Cadernos de Ciência e Tecnologia1

 

, documentos oficiais, resultados 

de pesquisa, trabalhos enviados para congressos, seminários, dentre outros.  

 

 
 
 
 
 
                                                 
1  Revista em versão impressa e digital dedicada ao debate e análise crítica de questões contemporâneas 
inerentes ao desenvolvimento científico na área agronômica, com 15 anos de existência. Os Cadernos de Difusão 
de Tecnologia, como o nome diz, tratam da transferência e propagação de tecnologias na agricultura. Ambos 
publicam artigos científicos da comunidade acadêmica nas áreas de agronomia, sociologia rural, economia rural 
etc. Os cadernos são usados para fins semelhantes aos Cadernos de Saúde Pública e Cadernos CPqD Tecnologia, 
dentre outros. 
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1.  Pesquisa e ensino agronômico no Brasil: situando a Embrapa 

em perspectiva histórica 

Inaugurada em abril de 1973, a Embrapa herdou um capital técnico-científico 

acumulado ao longo de mais de um século. O principal objetivo da nova empresa era (e 

permanece ainda hoje) coordenar e liderar o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. 

Integrado por instituições de pesquisa localizadas em todo o país, entre elas algumas criadas 

há mais de um século, que se adaptaram mantendo ou não a mesma designação, a iniciativa 

visava transferir conhecimentos e tecnologias desde o período do Império para o Sistema 

Nacional de Pesquisa Agropecuária. Toda essa base científica no país está historicamente 

interligada em uma linha do tempo que leva à criação Embrapa como a mais importante 

iniciativa do setor no Brasil, no século XX.  

A fundação das primeiras instituições científicas no país teve viabilidade a partir da 

transferência da Família Real Portuguesa para o Brasil, em 1808, quando o ensino superior 

passa a ter existência. Esse novo cenário permite os primeiros investimentos em ciência, a 

exemplo da Faculdade de Medicina, na Bahia, em fevereiro de 1812, e da Escola de 

Anatomia, Cirurgia e Medicina (atual UFRJ), no mesmo ano (GOMES, 2007, apud Carvalho, 

p.11): 

O Brasil tem mais de quinhentos anos de história, muita coisa importante aconteceu 
nesses cinco séculos, mas nada se compara aos 13 anos em que a corte portuguesa 
permaneceu no Rio de Janeiro, entre 1808 e 1821, porque nenhum outro período da 
história brasileira teve mudanças tão profundas e aceleradas quanto esse. Por isso, eu 
considero que o Brasil foi descoberto em 1500, mas ele só foi criado como país a 
partir de 1808, com a chegada da corte. Esse foi um momento transformador, 
momento da fundação da nacionalidade brasileira.  

O IIBA (Imperial Instituto Bahiano de Agricultura), instituído por D. Pedro II, em 1º 

de novembro de 1859, inseriu o Brasil no processo de avanços técnico-científicos que 

movimentava o mundo científico na Europa em meados do século XIX, transformando para 

sempre conceitos clássicos na agricultura. Em 1840, na Universidade de Giessen, Justus 

Liebig, publicara seu livro Die Organische Chemie in Iihrer Anwendung, compêndio de 

química aplicada à agricultura, que viria a se constituir em um manifesto da agronomia 

contemporânea, tornando o seu autor o agrônomo pioneiro da era industrial. A este avanço se 

somam aqueles descobertos por Hellriegel e Wilfarth sobre a ação fixadora de nitrogênio por 

parte de bactérias que vivem em simbiose com as leguminosas, e as contribuições de Edmund 

Ruffin, sobre o uso generalizado do calcário para corrigir a acidez do solo (BAIARDI, 1999). 
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Estas descobertas teriam especial importância atual, para o mundo tropical sobre nutrição 

vegetal.  

D. Pedro II enfrentava um problema crônico a exigir providências eficazes: o Império 

estava mergulhado em uma crise econômica que se prolongava havia quase meio século, 

situação que encontrava explicação no que Celso Furtado (1977, p. 106-109) definiria como 

“o estancamento das exportações brasileiras”, o qual repercutiria sobre o nível de renda, 

ocasionando um longo declínio da economia (ARAÚJO, 2006).  

Vários autores concordam que as origens da crise se localizavam na desvalorização do 

açúcar, atraso tecnológico do setor e deslocamento do eixo dinâmico da economia brasileira 

para o sudeste. Diante desse processo de contração da economia do Recôncavo, tornado 

agudo a partir da década de 1870, advém a necessidade de mudanças no processo produtivo. 

(ARAÚJO, 2006, p. 20).   

D. Pedro II criou, na época, o que se poderia chamar de uma política agrícola: além de 

instituir o Imperial Instituto Bahiano de Agricultura, decretou também a criação do Imperial 

Instituto Pernambucano de Agricultura (Decreto 2.516, 22/12/1859), o Imperial Instituto 

Sergipano de Agricultura (Decreto 2.521, 20/1/1860), o Imperial Instituto Fluminense de 

Agricultura (Decreto 2.607, 30/06/1860) e o Imperial Instituto Rio-Grandense de Agricultura 

(Decreto 2.826, 14/08/1861), que se somaram às outras iniciativas inovadoras. Mas, só o IIBA 

sobreviveu, passando por intensas transformações. 

No caso específico da Bahia, mais precisamente no Recôncavo, D. Pedro II conseguiu 

motivar e mobilizar a elite de produtores com o objetivo de difundir conhecimentos 

agronômicos. Para isso, foi preciso levantar recursos para a execução do projeto. Segundo 

Amilcar Baiardi (1999) a solução adotada por D. Pedro II foi inovadora, mesmo na 

atualidade. O processo de capitalização se deu de forma tripartite, por aportes do Governo 

Geral, da província e dos produtores, que contribuiriam com cinco réis por arroba de açúcar 

produzido. Mesmo assim, o prédio monumental do Imperial Instituto de Agronomia da Bahia 

somente foi inaugurado 15 anos depois.  

Construído com materiais nobres, com as escadarias revestidas em mármore 
importado da Itália e equipado com material didático e para aulas práticas com 
instrumentos de laboratório importados da França e da Alemanha (MENDONÇA, 
1997, p.4.). 

As atividades técnico-científicas no IIBA (Imperial Instituto Bahiano de Agricultura) 

começaram em 15 de fevereiro de 1875 e se encerraram em 1904, já com o nome de Instituto 

Bahiano de Agricultura (IAB), após a proclamação da República. Mas quem visitar as ruínas 
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do IAB, na Enseada das Lajes, no atual município de São Francisco do Conde, verá inscrito, 

no alto da sua fachada, a sua designação original “Imperial Instituto Bahiano de Agricultura”. 

Conhecida também como Escola de São Bento das Lages, ali foram formados 273 

engenheiros agrônomos, entre 1875 e 1911, uma vez que o curso de Veterinária não chegou a 

ser implantado (ARAÚJO, 2006). 

Embora Antonieta de Campos Tourinho (1982, p. 09) negue a influência da Escola de 

São Bento das Lages na recuperação do modelo agrícola exportador, alegando que “pouca 

teria sido a contribuição do IIBA à agricultura ou à agronomia”, Amílcar Baiardi (1999) 

sugere o contrário, ou seja, que o IIBA produziu um acervo de conhecimentos técnico-

científicos que contribuiu para a expansão econômica, conforme expõe no seu balanço que 

cobre o período de 1875 a 1911, referente aos 36 anos de maior atividade institucional do 

IIBA. Afora isso, defende Baiardi (1999), a importância do Instituto pode também ser medida 

pelo ambiente científico cultural que proporcionou e que foi fundamental para que, mais à 

frente, surgissem na Bahia instituições de pesquisa por produto, visando o apoio à economia 

agro-exportadora. 

Segundo Rodrigues (1987, p.31) além da estruturação da Escola da Bahia, a 

sua mais expressiva contribuição, que perdura até os dias atuais, em Cruz das Almas, 

incorporada à Universidade da Bahia (hoje Universidade Federal do Recôncavo 

Baiano - UFRB) o Instituto desenvolveu importantes trabalhos para a agricultura 

introduziu e estudou variedades de cana, fumo, mandioca, trigo, cacau e algodão, bem 

como cuidou do melhoramento da criação de bovinos e suínos. Trabalhou com a 

tecnologia da fabricação de açúcar, aguardente e farinha de mandioca. Testou 

máquinas e equipamentos agrícolas, adaptando-os às condições locais (...) (Brasil, 

Ministério da Agricultura, 1861)  

 

Apesar da historiografia especializada no estudo do ensino agrícola no Brasil 

consagrar o ano de 1930, como marco inaugural do ensino rural, é inegável a importância das 

primeiras escolas agrícolas durante o Império, e em particular do IIBA. Este Instituto não 

apenas foi o primeiro centro de ensino agrícola, como também foi precursor na atividade de 

extensão rural e por oferecer cursos práticos de nível superior, tendo inclusive ministrado 

cursos a capatazes de fazenda (MENDONÇA, 2005; BAIARDI, 1999).     

É imprescindível salientar que os primeiros traços de modernização da economia 
agro-exportadora brasileira surgiram a partir de 1870, com a introdução da mão-de-
obra livre que substituía progressivamente o trabalho servil até a abolição da 
escravatura, quando se caracteriza uma situação social capitalista burguesa, como 
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defendem Cardoso & Faletto (1975). Ao observar o mesmo período, Sônia Regina de 
Mendonça afirma que o “processo de transição do trabalho escravo para o trabalho 
livre no país pode ser tomado enquanto marco do processo de construção de uma 
sociedade civil no país e, dentro dele, o chamado ruralismo desempenhou papel 
determinante e dirigente, na condução ideológica do que se costuma chamar de 
modernização conservadora” (MENDONÇA, 2005, p.2).   

Assim sendo, pode-se considerar que a Embrapa é herdeira de outros Centros de 

pesquisa e de ensino, como:  

1) Imperial Escola de Medicina Veterinária e de Agricultura Prática, criada ainda 

durante o Império, em 8 de dezembro de 1883, no Rio Grande do Sul, que se distingue por ter 

origem privada, uma iniciativa da família Eliseu Maciel. Esta instituição se destaca por ter 

produzido a vacina antivariólica, sob a orientação do cientista Claude Marie Rebourgeon, um 

discípulo de Pasteur, com o objetivo de substituir a importação, excessivamente onerosa para 

o Império. Até hoje a Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade Federal de 

Pelotas, é uma parceira da Embrapa. 

2) Imperial Estação Agronômica de Campinas, criada pelo Decreto-Lei de 27 de junho 

de 1887, cf. Lei nº 3.324, em 16 de outubro de 1886. Fundada no final do Império, foi concebida 

para dar suporte ao exuberante desenvolvimento vivido então pelo Estado de São Paulo e, em 

particular, pela região de Campinas, que, em 1896, era responsável por 15% de todo o café 

produzido no Estado, o equivalente a 60% das exportações brasileiras. Desde a fundação da 

Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) é um dos seus parceiros mais importantes. 

3) Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), entidade de utilidade pública sem fins 

lucrativos, é uma instituição singular inspirada no modelo homônimo francês. Não é uma 

instituição de ensino, mas se propõe a transferir e difundir conhecimentos e tecnologia; não 

tem vínculos partidários ou governamentais, mas atua como instrumento de pressão junto ao 

governo, buscando conquistas e benefícios para o setor. Concebida sob a égide dos ideais 

republicanos, a influência da SNA é tão evidente, de acordo com Rodrigues (1987), que o 

vazio deixado pela extinção do Ministério da Agricultura, em 1892, foi ocupado pela SNA, 

uma instituição privada. O Ministério só foi, finalmente, reinaugurado em 1906, mas somente 

instalado três anos depois, pelo Decreto nº 7051, de 12 de agosto de 1909 (RODRIGUES, 

1987).  

O nível de organização da SNA tinha como maior aspiração, de certa forma 

concretizada, a fundação da Confederação Rural do Brasil, criada em 1928, que veio fundir as 

suas diretorias e demais órgãos da sua administração (MENDONÇA, 2000). A SNA edita a 
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centenária revista “A Lavoura”, que existe até hoje, registrando tiragem expressiva2

A Sociedade Nacional de Agricultura fez, em sua época, o que muito mais tarde 

fariam o Ministério da Agricultura, Secretarias de Estado e, inclusive, a Embrapa, ou seja, em 

1899, a SNA distribuiu 4,2 toneladas de sementes variadas e, em 1908, elevou essa quantia 

para 135 toneladas. Praticou essa mesma política de distribuição para mudas de espécies 

frutíferas (em sua grande maioria), encarregando-se de fornecer anualmente aos agricultores 

cerca de um milhão de unidades (MENDONÇA, 2000)

.  

3

Uma das estratégias mais empregadas pela SNA para se firmar como aparelho privado 

de hegemonia e agência organizadora de classe foi a organização de congressos e exposições 

para divulgar suas posições. Segundo Mendonça (1997), na medida em que se sucediam 

conjunturas menos favoráveis a determinados produtos ou setores, a sociedade patrocinava um 

evento de ampla abrangência geográfica ou setorial, de modo a construir o consenso quanto aos 

interesses envolvidos, transformando–o em instrumento de pressão junto ao Estado.   

.  

4) Estação Experimental de Cana-de-Açúcar de Campos, criada no Rio de Janeiro, 

em 1909, quando surgiam as experiências mais sistematizadas de pesquisa agronômica, das 

quais já se destaca a escola de Campos.  

 Em 1910, o Brasil contava com quatro Escolas Superiores de Agricultura, Nesse 

mesmo ano, realiza-se a primeira regulamentação do ensino agrícola no país, por meio do 

Decreto nº 8.319, de 20 de outubro de 1910. O mesmo decreto criou também (5) a Escola 

Superior de Agricultura e Medicina Veterinária.  

6) Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), da Universidade de 

São Paulo (USP), que funciona com este nome desde 1934, e hoje tem forte vínculo com a 

Embrapa. Foi criada em 1900 por Luiz Vicente de Souza Queiroz como Escola Agrícola 

Prática de Piracicaba. Abolicionista e republicano, Queiroz havia estudado agronomia na 

França e na Suíça e pretendia recuperar o atraso científico do país. Antes mesmo de construir 

a sonhada escola, havia introduzido a cultura do algodão no interior de São Paulo e 

implantado uma fábrica de tecidos movida por força hidráulica.  

Entre 1910 e 1929 foram criadas 20 escolas de Agronomia e Veterinária no país, 

muitas hoje extintas.  

A partir de 1908, observa-se a criação de estações experimentais, institutos de 
pesquisa e a diversificação dos periódicos (boletins técnicos, revistas para agricultores, 

                                                 
2 Para conhecer melhor a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), consultar: http://www.sna.agr.br 
3 As referências sobre a SNA são retiradas da revista “A Lavoura”, referente ao período de 1899 e 1908, 
sistematizadas por Mendonça (2000).  
 

http://www.sna.agr.br/�
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jornais agrícolas, revistas especializadas em tópicos de agronomia e zootecnia e 
cadernos de agricultura em jornais diários), de iniciativa tanto pública como particular. 
O surgimento desses novos tipos institucionais bem poderia ser caracterizado como 
uma nova etapa do processo de institucionalização. Um argumento que reforça essa 
afirmação consiste em identificar o contexto totalmente diferente de fins do século 
XVIII daquele de meados do século XIX, quando esses estabelecimentos começaram a 
ser criados (RODRIGUES, 1987, p. 3). 

Dentre essas escolas, destacam-se:  

7) Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária (ESAMV), criada em 

1910, que veio a dar origem à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). O 

mesmo Decreto - nº 2.232, de 06/01/1910 -, que instituiu essa escola pelo Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, também estabeleceu as normas do ensino agronômico em 

todo o país4

8) Instituto de Química Agrícola, no Rio de Janeiro, criado em 1918, depois da 1ª 

Guerra Mundial, a partir do embrião de um pequeno posto de análise laboratorial para dar 

suporte a uma almejada industrialização do país. O Instituto de Química Agrícola manteve 

suas atividades até o início da década de 1960, quando foi extinto. 

, e determinou a instalação da Escola Superior de Agricultura e Medicina 

Veterinária (ESAMV) na Fazenda Santa Cruz (OTRANTO, 2003). A UFRRJ e a Embrapa 

mantêm pesquisas comuns nas áreas de florestas, solos e fitopatologia, dentre outras. 

9) Instituto Biológico da Defesa Agrícola e Animal foi criado em 1927, em São 

Paulo. Juntamente com o Instituto de Química Agrícola, ele compôs o Sistema Federal de 

Pesquisas Agropecuárias até o final da década de 20.   

Em 1938, a pesquisa agropecuária federal passa por nova reforma, já no período do 

Estado Novo, quando foi criado o (10) Centro Nacional de Ensino e Pesquisa 

Agropecuária (CNEPA), constituído pela Universidade Rural do Rio de Janeiro e pelo 

Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas (SNAPA). 

De acordo com Schwartzman (2001), em um primeiro momento da Revolução de 

1930, parecia que a agricultura deveria se contentar com as sobras destinadas à indústria. O 

regime centralizador da Era Vargas estimulou a expansão das atividades econômicas urbanas 

e o deslocamento do eixo produtivo da agricultura para a indústria, estabelecendo as bases da 

moderna economia brasileira. 

Podemos ver o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da educação superior no 
Brasil, durante as primeiras décadas do Século XX, como a interação entre duas 

                                                 
4 Tal decreto estabeleceu as normas para o ensino em relação: a) ao recrutamento dos professores, que seria via 
concurso; b) às normas de eficiência dos laboratórios; c) ao campo de experimentação e prática agrícola 
(OTRANTO, 2003). 
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tendências polares, uma visando a aplicação de princípios científicos, com resultados a 
curto prazo, a outra, mais acadêmica, voltada para noções mais européias do papel da 
ciência e da educação acadêmica. À medida que decaíam as antigas instituições 
científicas, a primeira tendência era a mais fácil de se materializar e a que contava 
com maior apoio, levando à criação de centros de pesquisa e institutos dedicados à 
agricultura, biologia aplicada, medicina tropical, geologia e engenharia 
(SCHWARTZMAN, 2001, p. 2, cap. 4). 

Esse quadro veio a se modificar em 1932, quando Juarez Távora assume a pasta do 

Ministério da Agricultura e Saúde e executa a sua transformação mais radical. Visando certa 

racionalidade, extinguiu órgãos, quando suas finalidades pertenciam a outras áreas, e 

reestruturou o Ministério. Sua mais importante decisão foi a criação da (11) Diretoria Geral 

de Pesquisas Científicas, considerada como um embrião da Embrapa. Ainda que tenha tido 

uma vida curta, de qualquer maneira, formulou o conceito de uma instituição de pesquisa com 

uma estrutura capaz de atender às complexas necessidades de cada região e à multiplicidade 

de ecossistemas e culturas (RODRIGUES, 1997). 

(12) Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas (SNPA), criado pelo Decreto nº 

22.338, de 11 de janeiro de 1933, tinha como objetivo coordenar o ensino agrícola e 

veterinário, bem como planejar, executar e coordenar as pesquisas agronômicas no país. A 

partir do SNPA, a pesquisa e experimentação passaram a ser desenvolvidas por meio de uma 

rede de estações e campos experimentais, distribuídos em todo território nacional.  Em 30 de 

dezembro de 1943, este órgão passa por uma nova reconfiguração mediante o Decreto nº 

6.155, que institui a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária (ESAMV) como 

entidade central com igual representatividade conjunta à SNPA para a rede de pesquisa 

agronômica brasileira.  

O que nos interessa em particular é que o SNPA, além liderar as pesquisas brasileiras 

para este setor e supervisionar os órgãos de experimentação, era responsável pelo zoneamento 

agropecuário de acordo com as aptidões agroecológicas e climáticas de cada região, além de 

colaborar com a Escola Rural do Rio de Janeiro. A SNPA foi a primeira instituição de 

pesquisa agronômica com estações experimentais distribuídas em todas as regiões do país. 

Segundo seu organograma, o SNPA era composto por três unidades centrais e uma rede 

nacional de experimentação agrícola integrada pelos institutos regionais e suas estações 

experimentais. As unidades centrais eram: o Instituto de Ecologia e Experimentações 

Agrícolas e a Rede Nacional de Experimentos Agrícolas. Essa rede foi criada em 1948 e 

regulamentada em 1960. Cada região contava com um Instituto (Norte, Nordeste, Leste, Oeste 

e Sul), que liderava a estação experimental no estado. 

O Instituto Agronômico do Leste, por exemplo, sediado em Cruz das Almas (BA), 
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liderava as estações experimentais de Quissamã (SE), Aracaju (SE) e de São Gonçalo (PB). O 

sistema de ensino e pesquisa era complementado pelo Instituto de Biologia Animal (IBA) e 

pelo Instituto de Zootecnia (IZ). 

Em 8 de março de 1934, o Ministério da Agricultura e Saúde passa por mais uma 

reforma, ainda com Juarez Távora como ministro. Trata-se do Decreto nº 23.979, que entra 

em vigor em 1º de abril do mesmo ano, e que, entre outras providências, extingue a Diretoria 

Geral de Pesquisas Científicas.  

Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde Pública nos primeiros anos da 

década de 1940, assumiu a responsabilidade de produzir uma obra que desse uma visão 

aprofundada e de conjunto das realizações do governo Vargas desde 1930 

(SCHWARTZMAN, 1983). Embora esse trabalho jamais tenha sido publicado, Capanema se 

refere à agricultura durante a Era Vargas.  

A partir de 1930, indústria e comércio passaram para a égide do Ministério do 

Trabalho, onde assumiram uma posição secundária. Enquanto isto, o novo Ministério da 

Agricultura se dedicava principalmente às indústrias extrativas, particularmente durante a 

gestão de Juarez Távora, deixando que as principais atividades agrícolas passassem a ser 

assumidas por instituições independentes, (SCHWARTZMAN, 1983) como o Instituto do 

Açúcar e do Álcool e o Departamento Nacional do Café5

 

. 

1. 1  O Alcance da Extensão Rural no Brasil 
 

No Brasil, o projeto de extensão rural vai além das fronteiras nacionais dos demais 

projetos de Governo durante a chamada Era Vargas. Chegou ao país como um pacote pronto 

enviado diretamente dos Estados Unidos para a área rural brasileira. Sua história tem aspectos 

dramáticos, expostos por Colby e Dennet (1998) em sua obra Seja Feita a Sua Vontade (Thy 

Will Be Done), que relata as disputas de poder e consolidação dos Estados Unidos como 

nação hegemônica mundial, destaca-se as questões referentes à agricultura e seu papel durante 

as guerras mundiais. No entanto, as ações de Nelson Rockefeller, presidente da American 

International Association for Economic and Social Development (AIA), na implantação da 

extensão rural no Brasil não está formalmente vinculada ao governo americano:  

As visitas de Rockefeller à fundação da Acar-MG só podem ser compreendidas no 
contexto dos acontecimentos pós-30, que marcaram importantes mudanças no cenário 

                                                 
5 O Serviço Técnico do Café foi criado em 1933. Seria depois denominado Instituto Brasileiro do Café (IBC). 
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da política externa brasileira, principalmente no que diz respeito às relações com os 
Estados Unidos da América do Norte (FONSECA, 1985, p. 60). 

 A extensão rural6

Posteriormente, outro projeto piloto de extensão rural foi instalado nos municípios de 

Santa Rita Passa Quatro e São José do Rio Pardo, ambos em São Paulo. O sucesso desses 

projetos pioneiros estimulou Nelson Rockefeller a assinar um convênio com o Governo de 

Minas Gerais para a expansão em todo o Estado, com a criação de Serviço de Extensão Rural 

em Bases Permanentes, o que se concretizou em 6 de dezembro de 1948, nascendo assim a 

Associação de Crédito e Assistência Rural (OLIVEIRA; BUCHALA, 1999). 

 no Brasil foi implantada pioneiramente no estado de Minas Gerais, 

em 1948, fundada como Associação de Crédito e Assistência Rural (Acar-MG). “Este 

processo tem similaridades marcantes com a conquista do oeste americano e envolvia 

algumas das mesmas e poderosas forças políticas e econômicas americanas” (COLBY; 

DENNET, 1998, p. 19). A metodologia de transferência e difusão de tecnologia via extensão 

rural chega ao país a partir dos anos de 1950 quando a agricultura brasileira vivia um período 

de intensa modernização, associada à industrialização e urbanização do país (ALVES, 2005). 

O novo serviço seria uma resposta do Estado à necessidade de expansão inicial do capitalismo 

no campo, gerando assim um mercado consumidor de máquinas, implementos e outros bens 

para a indústria, que se desenvolvia desde 1930 (CAPORAL; RAMOS, 2006).  

A partir de 1952, o serviço da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) passou a 

fazer extensão com o objetivo de educar. Segundo Maria Tereza Fonseca (1985), a extensão 

ganhou um perfil educativo, uma conciliação entre capital e trabalho. Dessa forma, para a 

ampliação do serviço de extensão, envolvendo grande número de municípios brasileiros, 

tornou-se indispensável a criação de um órgão central para coordenar o sistema, o que veio a 

acontecer em 1956, com a criação da Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural 

(ABCAR). Mais tarde o governo federal resolve instituir a Empresa Brasileira de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (Embrater), que passa a coordenar o sistema, em nível nacional, e 

as Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ematers) dos estados (CALLOU, 

1999). 

 O período definido como a fase de ouro, a época idílica da extensão rural no Brasil se 

estende por quase duas décadas. A extensão era considerada como a própria “salvação da 

lavoura”, ou seja, relacionava-se à difusão de técnicas agropecuárias associadas ao crédito 

                                                 
6 A extensão rural é um sistema desenvolvido nos Estados Unidos, com o objetivo de difundir novas tecnologias 
e procedimentos agrícolas, utilizando uma rede de agentes de difusão. Há autores que situam a origem da 
extensão rural no pós-Guerra da Secessão, mas efetivamente só é sistematizada por volta de 1914, entre as duas 
grandes guerras mundiais. O difusionismo é criticado por veicular ideologia no bojo dos ensinamentos técnicos.   
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rural. Era a promessa de tirar a família rural do atraso, aumentar sua produção e melhorar suas 

condições de vida (CALLOU, 2005).   

Nos anos de 1970, entretanto, surgem as primeiras vozes contrárias ao difusionismo 

tecnológico, inclusive com Paulo Freire, que era radicalmente contrário ao modelo 

(FONSECA, 1999). Reivindicam uma nova concepção centrada em facilitar os processos de 

comunicação com os produtores e as comunidades rurais, na qual estas teriam papel ativo.   

Finalmente, em julho de 1988, o governo federal (cujo presidente era José Sarney) 

inicia a "operação desmonte" e decreta a extinção da Embrater. Em setembro de 1988 

extensionistas de todo Brasil fazem a "Marcha Sobre Brasília" e acampam no Congresso 

Nacional em busca de apoio político para o serviço de assistência técnica e extensão rural 

(CAPORAL, 1991). Em março de 1989, o Congresso Nacional recria a Embrater através de 

Decreto do Legislativo, mas, um ano depois, em 16 de março de 1990, extinguiu-a 

novamente. O Governo Federal (cujo presidente era Fernando Collor de Mello) transferiu as 

atribuições da Embrater para a Embrapa, fato que alterou o perfil operacional desta.   

Em sua concepção original, em 1973, a Embrapa deveria gerar, adaptar tecnologias e 

transferir esses conhecimentos para a Embrater e sua rede distribuída em todos os estados, a 

quem caberia difundir essas informações e tecnologias para o usuário final. No novo modelo, 

a Embrapa assumiria as duas funções, a pesquisa e a extensão rural. Mas a empresa não 

contava com pessoal, nem recursos para assumir a nova atribuição.  

Na primeira década do ano 2000, unidades da Embrapa criaram um setor específico à 

Área de Transferência de Tecnologia (ATT), geralmente com um quadro diminuto para 

atender aos clientes, o usuário final.  

Parece contraditório que um modelo implantado no Brasil por uma instituição 

norteamericana, visando à criação de um mercado para produtos daquele país e influenciar 

culturalmente a população rural brasileira, seja defendido ardorosamente por profissionais do 

setor e pelos produtores.   

Essa defesa somente se justifica devido ao fato de que a extensão rural implantada no 

Brasil, no final da década de 1940, se transformou na única instituição nacional capaz de levar 

orientação técnica e melhores condições de produção ao pequeno produtor em um país com as 

dimensões do Brasil. 

Curiosamente, o sistema brasileiro de assistência técnica e extensão rural sobreviveu 

ao regime militar, mesmo quando se dizia que a Embrater e as Emater estaduais eram ninhos 

da esquerda. Apesar de sua origem norteamericana, tal sistema ganhou, no Brasil, imagem e 

conteúdo próprios, tornando-se o meio mais direto de chegar ao pequeno produtor rural. 
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Apesar da extinção do sistema de extensão rural e assistência técnica, coordenado 

nacionalmente pela Embrater e pelas Emater, presentes em praticamente todos os estados do 

país, isso não quer dizer que o modelo de extensão rural desapareceu do Brasil. Desde 1994, 

associações de extensionistas tentam ressuscitar a Embrater viabilizando o Sistema Brasileiro 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (Sibrater), que até o momento não saiu do papel.  

O documento Cenários 2002 - 2012 teve como objetivo mapear as expectativas ao 

futuro da “Pesquisa Desenvolvimento e Inovação” (PD&I) no país, cujo modelo da extensão 

rural está presente em todo o país: 

Segundo a Federação das Associações e Sindicatos dos Trabalhadores da Extensão 
Rural e do Setor Público Agrícola do Brasil – Faser, o serviço oficial de extensão 
rural, no Brasil, tem como público preferencial agricultores e familiares, estando 
presente nas 27 unidades da federação, sob diversas figuras jurídicas e diferentes 
denominações São empresas estaduais de assistência técnica e empresas mistas, 
contando com 24 mil trabalhadores, entre os quais 14,5 mil extensionistas rurais 
(agrônomos, veterinários, zootecnistas, sociólogos, economistas, técnicos agrícolas, e 
extensionistas sociais). Atuam direta e indiretamente no meio rural, tendo 4.199 
escritórios, o que garante sua presença em 93% dos municípios brasileiros. Para 
atender a mais de 1,7 milhão de agricultores familiares, (EMBRAPA, CENÁRIOS, 
2002 - 2012,  p. 21)  

No entanto, o mesmo documento reconhece que apesar de reconhecidos esforços para 

implementação da extensão rural no Brasil, ainda permanecem dificuldades na transferência 

de conhecimentos gerados pelas instituições de pesquisa para o setor produtivo (EMBRAPA, 

CENÁRIOS, 2002 - 2012, p. 20).    

 

1.2  A criação da Embrapa 
 

Depois da aprovação dos estatutos pelo Decreto n° 72.020, em março de 1973, a 

Embrapa foi solenemente inaugurada no dia 28 de abril do mesmo ano, quando foram 

empossados José Irineu Cabral,7 como o presidente da Empresa, e diretores, entre eles, Eliseu 

Roberto de Andrade Alves8

                                                 
7 Formado em Ciências Jurídicas e Sociais, José Irineu Cabral, é ex-diretor do Serviço de Informação Agrícola. 
Foi o presidente do Grupo de Trabalho instituído pelo Presidente da República (Getúlio Vargas, 1950 a 1954) 
para traçar as diretrizes da Política de Crédito Rural para o Brasil; diretor-executivo da Associação Brasileira de 
Crédito e Assistência Rural (Abcar) (1958) e diretor do Escritório Técnico de Agricultura Brasil–Estados Unidos 
(ETA). Para maiores informações, ver: http://hotsites.sct.embrapa.br/pme/nomes-da-nossa-historia/jose-irineu-
cabral 

, que descreve o cenário da criação da Embrapa da seguinte forma: 

8 Roberto de Andrade Alves é engenheiro agrônomo. Atuou na Emater de Minas Gerais de 1955 a 1973. Fez 
parte do grupo de trabalho que desenvolveu a idéia de reformar a pesquisa agrícola do Ministério da Agricultura, 
no período de 1971 a 1973, e que criou a Embrapa. Para maiores informações, ver: 
http://hotsites.sct.embrapa.br/pme/historia-da-embrapa/diretores/eliseu-roberto-de-andrade-alves 
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No início da década de 70, o Brasil já havia completado seu ciclo de industrialização e 
grande parte da população rural se deslocava  para os centros urbanos. Nesse 
contexto, visualizou-se que a política agropecuária brasileira deveria ser capaz de: a) 
Possibilitar que a demanda por produtos agropecuários fosse efetivada por meio do 
aumento da produtividade e não mais pelo desbravamento de novas áreas. b) Investir 
recursos em uma política que permitisse que o conhecimento dos pesquisadores 
chegasse diretamente aos produtores rurais. c) Criar centros de pesquisa que atuassem 
conforme as necessidades regionais brasileiras, focando em um modelo de pesquisa 
concentrado e não disperso como os centros de pesquisa já existentes. d) Incentivar a 
política de exportação dos produtos agropecuários frente ao paradigma de 
comercializar-se somente no mercado interno (Projeto Memória Embrapa, sítio da 
Embrapa s.d.; s.p., disponível em http://hotsites.sct.embrapa.br/pme/noticias/novo-
site-do-projeto-memoria-embrapa/ Acesso 08/06/2007.) 

 

Com essa fundamentação foi criada a Embrapa (GREGO, 2006). No mesmo ano, 

1973, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que em 1971 havia 

iniciado a corrida de preço do petróleo, aumenta ainda mais o valor do barril agravando a 

situação da balança de pagamentos do país, provocando o crescimento acelerado da dívida 

externa. A crise do petróleo e o conseqüente endividamento levaram no ano seguinte ao fim 

do chamado milagre brasileiro. Portanto, é possível deduzir que a Embrapa foi criada no 

momento limítrofe. A inflação em 1973 ainda estava sob controle, 15% ao ano, e a economia 

demonstrava um crescimento de 10%. No ano seguinte, a primeira já atingia o índice de 

34,5%, e o crescimento econômico baixou para 6,5%.  

A Embrapa foi criada, portanto, quando já se exauria o chamado “milagre brasileiro” 

(1968-1973), cujo resultado econômico teve sua origem no Programa de Ação Econômica 

(PAEG), criado praticamente ao mesmo tempo da instauração da ditadura militar, em abril 

1964 (GASPARI, 2002). Coincidentemente, a Embrapa surge em plena “Revolução Verde”9

Hoje a empresa é considerada como uma das melhores heranças do período ditatorial. 

É o que conclui a revista Exame (A SEMENTE DO…, 2007, s. p.) em matéria que analisa os 

34 anos de atuação da Embrapa. A revista consultou 13 consagrados economistas e políticos 

brasileiros para chegar a uma lista de 15 medidas que fizeram História do Brasil nos últimos 

40 anos e que continuam a ter impacto ainda hoje.  

, 

que se estendeu ao longo das décadas de 1960 e 1970, entre os países em desenvolvimento.  

                                                 
9 A chamada Revolução Verde caracterizou, nas décadas de 1960 e 1970, pela invenção e difusão de novas 
sementes e práticas agrícolas, que permitiram um vasto aumento da produção em países menos desenvolvidos. 
Em apenas duas décadas, a produção de cereais subiu 154%, a de carne 280%, a de peixes, crustáceos e 
moluscos capturados nos mares e criados em cativeiro 227%, enquanto a população planetária crescia 110% ao 
ano (CAPORAL, 2003). À Revolução Verde são creditados prejuízos como: erosão e compactação do solo, 
poluição do ar e do solo, redução dos recursos hídricos, perda de matéria orgânica do solo, inundação e 
salinização de terras irrigadas, exploração excessiva dos recursos pesqueiros e poluição dos mares que têm 
contribuído para a desaceleração da taxa de crescimento da produção alimentar (CAPORAL, 2003, p. 3)   
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Referindo-se à Embrapa, a matéria destaca: 

Em 2006, o Brasil produziu 117 milhões de toneladas de grãos - mais que o triplo da 
produção registrada no início dos anos 70. Poucas decisões foram tão cruciais para 
essa gigantesca multiplicação quanto a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), em 1973. Um dos principais feitos da estatal foi a adaptação 
às condições locais de certas culturas, como a da soja - típica de climas temperados. 
Outra conquista foi a viabilização agrícola do cerrado, uma região de solo ácido e 
arenoso, originalmente impróprio até mesmo para o plantio de um pé de alface. Hoje, 
metade da produção da soja brasileira vem dessa região. No ano passado, a Embrapa 
recebeu o maior orçamento de toda sua história: 1 bilhão de reais. Mesmo assim, o 
valor é insuficiente. Com estudos em áreas que envolvem tecnologias cada vez mais 
caras, seus cientistas passam cerca de 60% do tempo buscando dinheiro em parcerias 
com o setor. 

A Embrapa lidera o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (CNPA), através da 

Portaria nº 193 do Ministério da Agricultura, de 7 de agosto de 1992, constituído por 

instituições públicas federais, estaduais, universidades, empresas privadas e fundações, que, 

de forma cooperada, executam pesquisas nas diferentes áreas geográficas e campos do 

conhecimento científico (sítio da Embrapa; página inicial, in “A Embrapa”). 

A Embrapa é hoje considerada o mais importante centro de pesquisa agropecuária do 

mundo tropical. Está presente em praticamente todos os estados brasileiros. A Embrapa conta 

com 37 centros de pesquisa, três centros de serviço e 15 escritórios de negócios tecnológicos, 

e possui em seus quadros 1.257 pesquisadores com doutorado, 905 com mestrado e 50 com 

graduação (segundo dados de 2007). O orçamento da Embrapa em 2007 foi de 1,1 bilhão de 

reais, valor que ainda não atende às suas necessidades de pesquisa (CRESTANA, 2008) . 

Nesse sentido, Andrade (1985, p. 367) afirma:  

Inaugurada em 1973, esse projeto foi iniciado já em setembro do mesmo ano. A 
Embrapa decidiu pelo projeto de qualificação dos pesquisadores devido ao baixo 
número de pesquisadores disponíveis, em sua área de atuação, e baixo nível dos 
profissionais que contava à sua disposição. Afora isso, a universidade não forma 
pesquisadores, porque não teria como inseri-los no mercado de trabalho. O programa, 
em vigência até os dias atuais, pós-graduou 1.795 pesquisadores até julho de 1995.  

Possui hoje laboratórios instalados no Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos, em Washington, na Universidade de Montpellier, na França; e em Wagneningen, na 

Holanda, destinados ao desenvolvimento de pesquisa em tecnologia de ponta. Merece 

destaque o escritório da Embrapa na África, sediado em Gana,  cuja proposta é compartilhar 

conhecimento científico e tecnológico para todo o continente. Atualmente, a Embrapa tem 

projetos em 35 países africanos, dez dos quais em fase de execução. O foco de sua ação na 

África é a transferência de tecnologias e difusão do conhecimento para o desenvolvimento 

sustentável da produção agropecuária, florestal e de agroenergia. O trabalho desenvolvido 
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pela empresa no continente africano atende à demanda dos países, que indicam as áreas nas 

quais mais necessitam de cooperação. 

Ainda no âmbito internacional, a empresa mantém 68 acordos bilaterais de cooperação 

técnica com 37 países e 64 instituições,  possuindo ainda acordos multilaterais com 20 

organizações internacionais,  envolvendo principalmente a pesquisa em parceria. 

O trabalho da Embrapa, a agência brasileira de pesquisas agrícolas, ajudou a 
transformar o Brasil no que o ex-secretário de Estado americano Colin Powell 
classificou como "superpotência agrícola", destinado a ultrapassar os Estados Unidos 
como líder na exportação mundial de alimentos, segundo reportagem publicada ontem 
pelo jornal The New York Times (BBC Brasil.com 2007). 

Este capítulo visou a contextualizar a Embrapa, do ponto de vista histórico, quando da 

sua criação; o programa de pós-graduação de seus pesquisadores para atender às suas 

necessidades; como está organizada, sua situação de líder do Sistema Brasileiro de Pesquisa 

Agropecuária; seu papel transformador na agricultura brasileira e o reconhecimento do seu 

trabalho.   

O Capítulo 1 demonstrou a institucionalização do ensino e da pesquisa no Brasil, a 

formação do conhecimento agronômico no Brasil iniciado com a criação do Imperial Instituto 

Bahiano de Agricultura, em 1858, como uma das medidas para enfrentar uma crise, 

demonstrando a importância da agricultura, desde então. O capítulo demonstra que todas as 

instituições extintas acabaram dando lugar a outras com novas designações e modificações 

para se adaptar a uma nova realidade para chegar até os dias atuais. A Embrapa criada em 

1973, herdou o conhecimento tecnocientífico ao longo de mais de um século.    

No capítulo 2, procurar-se-á, por sua vez, resumir a inserção da Embrapa nas redes 

digitais: um histórico das mudanças na circulação de informação via difusão e transferência 

de conhecimentos e tecnologias. 

O advento das redes telemáticas representou um salto extraordinário para uma 

empresa que trabalha com geração e difusão de tecnologia que, não é outra coisa, senão 

informação especializada. Antes das redes telemáticas, a Embrapa não tinha clientes, no 

sentido que tem hoje, ou seja, o indivíduo, o usuário final, qualquer pessoa. Seu grande cliente 

era a Embrater, através do Sistema Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem 

como o Governo Federal (principalmente o Ministério da Agricultura e Abastecimento, a 

quem é vinculada); as secretarias da agricultura; e eventuais produtores, geralmente de grande 

porte, que encomendavam o desenvolvimento de alguma tecnologia. 

Embora trabalhasse intensamente com genética, pesquisas via satélite, meteorologia, 

desenvolvimento de novas variedades e muitos outras áreas do conhecimento agronômico, o 
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acesso a esses serviços sempre era feito com a intermediação da extensão rural. Ou seja, 

quando era gerada uma nova tecnologia, havia a necessidade de transferi-la para o sistema de 

assistência técnica e extensão rural. Não bastava entregar o novo procedimento tecnológico da 

sede da Embrater, em Brasília, mas precisava realizar viagens, promover reuniões e 

seminários com extensionistas, divulgá-lo na imprensa (jornais e televisões, principalmente), 

movimentando recursos maiores do que para a produção da própria tecnologia. 

 À Embrater cabia repassar a nova tecnologia em questão para as Ematers presentes 

em todos os estados brasileiros, com exceção de São Paulo, que contava com um sistema 

próprio, a Casa da Agricultura. Uma vez recebendo a nova tecnologia, as Emater repassavam-

na para os seus extensionistas nos escritórios regionais. Estes faziam visitas ou “dias de 

campo” (reuniões de produtores de uma região, durante um dia inteiro) para transmitir 

informações e, enfim, difundir a nova tecnologia.  

Os extensionistas lançavam mão de cartilhas, álbuns seriados (grandes folhas de papel 

em forma de caderno) e slides (depois substituídos com vantagem pelo vídeo-tape em função 

do efeito na demonstração), como recursos pedagógicos. Evidentemente, entre a geração de 

uma tecnologia até a informação chegar aos usuários finais, durava meses, anos.  

Hoje, uma nova tecnologia poderia chegar diretamente na ponta, praticamente em 

tempo real. No entanto, o sistema nacional de extensão foi extinto, restaram serviços isolados 

em alguns estados, como será melhor explicitado no Capítulo 2. Mas é preciso deixar claro 

que mesmo no período pré-redes telemáticas, a Embrapa prestou serviços que mais tarde 

fariam do Brasil uma potência agrícola. 
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2.  A Embrapa na Rede: da Informática às Redes Telemáticas 

Passaram-se catorze anos entre a utilização dos primeiros computadores na Embrapa 

até a implantação das primeiras redes telemática: “Em 1988, efetivamente, começamos a rede 

de computadores e, a partir daí, os fatos que levaram à configuração e à visão atual da 

tecnologia da informação” (TURAZI, 2001, s. p.)10

A Embrapa começa a operar equipamentos próprios em agosto de 1976, que – a título 

de registro – era uma unidade central de processamento IBM/370–145, com 512 Kbytes, além 

de duas unidades de disco com 200 e 162 Mbytes, impressora, perfuradora de cartões, fitas 

magnéticas etc.  

. O início das atividades em 

processamento de dados da Embrapa acontece desde sua fundação, em 1973, utilizando as 

máquinas do centro de Processamento de Dados do Senado Federal (Prodasen) e um 

computador IBM 370. Em janeiro de 1974, foi criado o Departamento de Processamento de 

Dados (DPD) da empresa e o de Informação e Documentação. No ano seguinte, foi 

implantado o Sistema de Disseminação Seletiva de Informações, chamado então de SDI, o 

Sistema Coletivo de Livros e o de Bibliografias, todos vinculados ao Departamento de 

Informação e Difusão (DID). 

No período que vai de 1980 a 1987, a Embrapa concentra recursos em tecnologia da 

informação (TI). Para tal, foi necessário difundir em todas as suas unidades o uso de 

computadores, quando foram adquiridas 84 máquinas. De acordo com Turazi (2001 p. 89), 

esse processo de informatização foi fundamental para a pesquisa: “A informação é insumo 

básico da pesquisa. Por sua vez, o maior interessado no aprimoramento na rede de 

informações técnico-científicas, em nível global, é a própria pesquisa”. A implantação de 

redes, mesmo incipientes, ampliou exponencialmente o acesso à informação. Ainda de acordo 

com Turazi (2001) já nos anos de 1980 era possível acessar informações na empresa com uma 

rapidez extraordinária para a época. A Embrapa tinha acesso a outros centros de produção de 

conhecimento, e estes podiam consultar informações geradas pela empresa.  

O trabalho de recuperação de informação se tornava mais fácil e rápido. Informações 

socioeconômicas estavam disponíveis no IBGE, assim como, por exemplo, informações 

bibliográficas, ou junto ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) ou 

informações de outros centros de pesquisa da própria Embrapa. Assim, começou o processo de 

                                                 
10 Apresentação do livro Recurso tecnologia da informação em uma instituição de pesquisa agropecuária: de 
1974 a 2000 
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transferência de informações e tecnologias, via redes telemáticas (ANTUNES; OLIVEIRA, 1998). 

Redes nacionais, a exemplo da Rede Nacional de Comunicação de Dados por 

Comutação de Pacotes (Renpac)11, permitiam a interligação de diferentes computadores, de 

qualquer porte, bem como havia já a possibilidade de conexão com outras redes com o mesmo 

protocolo, fosse através da francesa Transpac - Réseau National de Commutation par Paquets 

- ou da americana Tymnet - International Data Communications Network Headquartered.12

Nessa época (de 1980 a 1987) a Embrapa, bem como os demais usuários, precisavam 

usar as várias redes disponíveis de acordo com as características de cada máquina, as mais 

usadas, baseadas na rede Ethernet (desenvolvida pela Xerox) de maior porte, e outras como a 

UNIX e IBM/PC, de menor porte (TURAZI, 2001, p. 92) (FIG 1). 

 

 

FIGURA 1 - Configuração da rede de comunicação de dados, antes da 
implantação da Embrapasat 
 

   
       Fonte: VIEIRA, 1998, p. 104. 
 

Tentava-se avançar em duas frentes: 1) no melhor aproveitamento das redes 

disponíveis para transferência de informações e tecnologias; 2) em como gerar estratégias 

para a utilização de máquinas ineficientes. A grande vantagem de diferentes máquinas é que 

se um usuário sobrecarregasse um equipamento, não causava efeitos colaterais nos outros 
                                                 
11 Em 1990, a Embrapa recebeu proposta para integrar a rede de comunicação de dados utilizando os serviços da 
Renpac. O crescimento e uso da rede de comunicação de dados começaram a tomar maior impulso, o que 
obrigou a elaboração de um plano de expansão do parque computacional para a Empresa com a aquisição de 
redes, estações de trabalho e microcomputadores com configurações semelhantes. Este projeto foi financiado 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial (BIRD) (VIEIRA, 1998).  Em 1991, a 
Embrapa Monitoramento por Satélite estabeleceu sua conexão à Internet via Renpac, através do serviço 3028. 
12  Um dos primeiros e grandes teóricos das redes e da sua aplicação às atividades científicas foi Bruno Latour, 
que, através da Actor Network Theory produziu importantes reflexões sobre a análise dos fluxos colaborativos 
intra e extrapares. Latour sugeriu regras para a investigação da comunidade científica, demonstrando as maneiras 
de como esta chega a "fatos", "verdades", "teorias" etc. Sua principal obra traduzida em português é "Ciência em 
Ação", publicada pela Editora da UNESP (São Paulo) em 1999. 
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sistemas, ao contrário do que acontece com máquinas centrais, em que o usuário sente os 

efeitos se usar pesadamente esta máquina por alguns períodos. Esse tipo de informação era 

repassada intensivamente aos pesquisadores e outros empregados da empresa, em muitos 

cursos oferecidos em todas as unidades das redes permitiam que pesquisadores ou 

funcionários se comunicassem utilizando mensagens, malotes armazenados no computador ou 

troca de arquivos. Para esse serviço, o custo de instalação das redes era alto, assim como o de 

manutenção. Embrapa (TURAZI, 2001, p. 94). 

2.1  A Embrapa no Projeto Ciranda 
 

A Embratel criou a primeira comunidade teleinformatizada brasileira, o “Projeto 

Ciranda”, em 1982, uma rede de serviços de informações exclusivos para seus funcionários, 

como um projeto-piloto. Seu objetivo era capacitar o corpo técnico da empresa no uso de 

computadores, a partir da introdução de técnicas digitais nas redes de telecomunicações 

(BENAKOUCHE, 1997) 

A Embratel também instalou microcomputadores compartilhados para acesso em seus 

escritórios e financiou a aquisição de microcomputadores Prológica CP-500 e modems para que 

os funcionários os instalassem em suas casas, para uso próprio e de suas famílias. O computador 

central era um Cobra 530, capaz de atender a 300 usuários simultâneos. Participaram desse 

projeto cerca de 2.100 funcionários distribuídos por mais de cem cidades. O Projeto Ciranda 

também tinha como objetivo prestigiar a Política Nacional de Informática, na medida em que 

usava apenas equipamentos nacionais (CARVALHO; CUKIERMAN, 2005). 

Os funcionários participantes do Projeto Ciranda contavam com um banco de dados 

com acesso gratuito e informações variadas de interesses da clientela-alvo: lista de benefícios 

fornecidos pela empresa, convênios, agenda de aniversários, jogos, guias de compras, 

catálogos etc., e ainda um correio eletrônico. Aqueles que não tivessem condições de comprar 

um microcomputador podiam utilizar unidades instaladas nas sedes regionais da empresa, 

inclusive nos finais de semana.  

Dois anos depois da criação do Projeto Ciranda, em novembro de 1984, a Embratel 

lançou a Rede Nacional de Comunicação de Dados por Comutação de Pacotes (Renpac), uma 

rede pública de transmissão de dados que usava o protocolo X.25, modelo Open Systems 

Interconnection (OSI), cujo objetivo era atender ao mercado formado para atender às 

expectativas do “grande público” externo, ainda diminuto. A Embratel estava atenta no 

crescimento do número de computadores adquiridos no país, além dos que entravam de forma 
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irregular, “bem como da subutilização dos bancos de dados organizados por instituições 

governamentais e privadas, e apostava na possibilidade de interligá-los, tal como já se 

começava a fazer nos países centrais” (BENAKOUCHE, 1995, p. 9). 

A Renpac utilizava uma tecnologia de ponta desenvolvida na França, a chamada 

comutação "por pacotes". A rede dispunha, em 1985, quando entrou em operação comercial, 

de 13 centros de comutação e 13 de concentração bem distribuídos pelo território nacional. A 

FIG. 2 apresenta uma idéia esquemática do funcionamento da rede. 

Como a Renpac não se mostrou atrativa para outros clientes, a Embratel decidiu, 

paralelamente à sua implantação, criar um serviço de oferta de informações, o “Cirandão”, em 

1986, uma ampliação do bem sucedido projeto anterior.  

Luiz Sergio Coelho de Sampaio, Vice-Presidente da Embratel, foi quem, na época, 
idealizou e implantou o Projeto Ciranda, primeira rede informatizada no Brasil, em 
tudo semelhante ao que hoje é a Internet, empreendimento que vinha ainda como 
objetivo prestigiar a Política Nacional de Informática, pois fazia uso apenas de 
equipamento de procedência nacional. Foi desta forma, também, que se promoveu de 
maneira rápida e generalizada a digitalização da Embratel. A este projeto, sucedeu o 
Projeto Cirandão, de âmbito público. Ambos os projetos colocavam o Brasil na 
vanguarda do desenvolvimento no setor de teleinformática, porém, foram 
intencionalmente desmontados tão logo se deu o advento da "Nova República” 
(SAMPAIO, 2007, s. p.).  

 
  FIGURA 2 – Esquema de funcionamento da Renpac 

 
     Fonte: FERREIRA, s.d, p.8 
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Os microcomputadores instalados em empresas, mesmo as médias e pequenas, tinham 

usos bem definidos: destinavam-se, em sua maioria, a facilitar tarefas de rotina ligadas à 

gestão de pessoal, ao controle de estoques, à listagem de clientes, dentre outras. Já os 

instalados nas residências ainda não possuíam finalidades muito claras.  

Os responsáveis por sua comercialização, tendo em vista a escassez de softwares 

voltados para essa clientela, “vendiam” possibilidades educativas e lúdicas, como facilidades 

no controle do orçamento familiar, no armazenamento de informações importantes para a 

família, dentre outras. Em todas as situações, o tratamento de dados fazia-se localmente, e a 

demanda por acesso a informações era quase nula. Com a implantação da Renpac, a Embratel 

procurava criar tal demanda (BENAKOUCHE, 1995, p. 128). 

O Cirandão registrava em maio 1987, 2.256 assinantes, sendo 1.439 (63,8%) 

residenciais e 817 (36,2%) não-residenciais, certamente uma clientela muito reduzida face às 

expectativas da Embratel. De acordo com os dados dos Relatórios Mensais do Serviço 

Cirandão, produzidos pela Embratel, durante todo o período do projeto, o Cirandão não 

reproduziu o sucesso do projeto anterior (EMBRATEL, 1987)13

O desinteresse era explicado pela pobreza de oferta de serviços, que se limitava ao 

preferido correio eletrônico, e ao serviço de pequenos anúncios, intitulado, “quadro de 

avisos”, umas poucas listas de discussão, chamada então de “teleconferência”, além do acesso 

a um pequeno número de bancos de dados, denominados hoje de sites (ou sítios), raramente 

atualizados à época (CARVALHO, 2006). 

. E o cenário não era 

animador, pois ao se verificar o número de assinantes que haviam efetivamente utilizado o 

serviço durante um mês, restavam apenas 604, ou seja, 26,7% do total (EMBRATEL, 1987).  

Estavam disponíveis para acesso bases de dados de entidades como do Centro Latino-

Americano de Informações em Ciência da Saúde (BIREME), Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), Associação Médica Brasileira (AMB), Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ), 

Comissão Nacional de Energia Nuclear/Centro de Informações Nucleares (CNEN/CIN), 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fundação Joaquim Nabuco (FJB), Instituto Brasileiro de 

Informações em Ciência e Tecnologia (IBICT), Serviço Federal de Processamento de Dados 

(Serpro), dentre outras. Os serviços de informações de cotações, commodities e afins eram 

oferecidos pelas empresas CMA – Consultoria, Métodos, Assessoria Mercantil S/A, Meca, 

Siemar, Momento e Broadcast, bem como pela própria Embratel, através do serviço Findata 

                                                 
13 Todos os dados sobre o Cirandão foram obtidos nos Relatórios Mensais do Serviço Cirandão, produzidos pela 
Embratel. 
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(CARVALHO; CUKIERMAN, 2005). 

Além do sério problema da falta de atualização dos bancos de dados, empresas e 

instituições, na época, não se interessavam em abrir seus bancos de dados, não se cogitava a 

venda de informação, tanto que a Embratel enfrentou forte resistência quando tentou integrar 

os então disponíveis (BENAKOUCHE, 1995).  

Diante desse impasse, a Embratel buscou outra estratégia, ou seja, decidiu atrair 

associações de profissionais, oferecendo a possibilidade de levar informação de interesse aos 

seus associados. Para garantir o sucesso da estratégia, a Embratel forneceu gratuitamente os 

equipamentos necessários à constituição de um banco de dados, espaço no seu computador e 

capacitou pessoal técnico para viabilizar o plano. Por outro lado, as associações deveriam 

atualizar constantemente suas informações, além de divulgar o serviço junto a seus associados 

(CARVALHO, 2006)14

As instituições que mais se interessaram pelo serviço, no começo, estavam 

relacionadas à medicina e saúde. Em maio de 1986, entre os doze bancos de dados mais 

consultados, seis eram de informações médicas, no caso, os da Fiocruz, da Fundação 

Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social (MUDES); do Núcleo de 

Pesquisas em Imagens Médicas (Nimed/PUCRS); e do Centro Latino-Americano de 

Informações em Ciência da Saúde. O primeiro lugar, porém, em termos de taxas de consulta, 

coube ao banco da Rodobenz, um consórcio da Mercedes Bens destinado a revendedores de 

caminhões; em segundo lugar, vinha o banco da Embratel, aquele que originalmente pertencia 

ao projeto Ciranda; e, em terceiro, estava o banco da Fiocruz. (CARVALHO, 2006, p. 66).  

.  

Pouco mais de um ano depois, em maio de 1987, a maioria desses bancos de dados 

não estava da lista dos mais acessados, devido à falta de atualização das informações. Em 

contrapartida, novos colaboradores se destacaram.  

Assim, por exemplo, aproveitando o momento histórico nacional representado pela 

elaboração de uma nova Constituição, a Fundação Pró-Memória propôs um serviço que 

poderia ser consultado gratuitamente a partir de vários pontos do país, informando o 

desenrolar dos trabalhos parlamentares e permitindo a manifestação dos cidadãos a respeito 

de pontos polêmicos. A idéia foi imediatamente acatada pelo usuário e logo o serviço passou 
                                                 
14 Neste meio tempo, em 1985, a Embrapa cria o Centro Nacional de Pesquisa Tecnológica em Informática para 
a Agricultura – CNPTIA, uma unidade com vocação para geração tecnológica em informática que incorpora seus 
produtos e serviços, requisitos de qualidade, metodologia de desenvolvimento e integração de sistemas e 
processos. Em razão da natureza de suas atividades, categoriza-se no modelo institucional de pesquisa da 
Embrapa, como uma das “unidades de pesquisa temática”. Conforme definido no seu Plano Diretor, a missão do 
CNPTIA é gerar, promover, difundir e aplicar tecnologias de informação e comunicação no domínio do 
agronegócio, apoiando o desenvolvimento sustentável da produção e da agropecuária, agroindustrial e florestal. 
(Fonte: site do CNPTIA/Embrapa/ “A Unidade). 
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a ser o mais consultado. Outro fornecedor que se tornou o mais procurado nas estatísticas foi a 

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ), muito provavelmente devido ao ritmo de 

atualização de suas informações (BENAKOUCHE, 1995).  

O número de serviços oferecidos não foi suficientemente atraente para elevar o acesso 

ao Projeto Cirandão, que continuava baixo. Em maio de 1986, foram registrados apenas 1.212 

acessos, número que se elevou para 1.542 em maio do ano seguinte; ou seja, uma média de 39 

e 50 acessos por dia, respectivamente.  No entanto, levando-se em conta que a Embratel partia 

do nada, a avaliação feita pela empresa não era totalmente negativa, já que uma clientela 

estava sendo sedimentada (BENAKOUCHE, 1995, p. 130). 

Apesar das tentativas de ampliação a rede do Cirandão, segundo destaca Benakouche 

(1997) tal medida se mostrou contraditória, face evidente determinação dos responsáveis pelo 

setor de telecomunicações do país no sentido de implantar as novas tecnologias disponíveis no 

mercado, mas de forma tímida, para não dizer quase ausente, do marketing em torno do 

Cirandão.  

Afora esse aspecto, Benakouche (1997) também chama a atenção para o fator 

limitação técnica, especialmente da rede telefônica, que conectava os usuários à Renpac, e era 

sub-dimensionada para atender até mesmo às finalidades a que se destinava, a transmissão de 

voz. Ou seja, o Cirandão entraria em colapso definitivo caso a Renpac passasse a ser mais 

intensamente utilizada para a transmissão de dados. Mediante o observado, chega-se à 

conclusão de que talvez o objetivo da Embratel fosse realmente manter um número suficiente 

de usuários para ensaios técnicos e para a qualificação na nova área. Seria ingenuidade 

admitir que uma empresa do porte da Embratel não atentasse para as possibilidades do 

marketing, mesmo naquela época (CARVALHO, 2006). 

 

2.2  Embrapasat: o backbone corporativo e o Sistema Embrapa de 
Informação  

 

Em 1992 foi concebido o Projeto Estratégico do Sistema Embrapa de Informação 

(SEI). O avanço acelerado e especialmente o advento das novas redes telemáticas exigiu uma 

mudança radical dos paradigmas vigentes da gestão de informação na empresa. Se, até então, 

a Embrapa tinha como missão gerar e promover conhecimento para o desenvolvimento 

sustentado do complexo agroindustrial, em benefício da sociedade a partir daí, a grande 

preocupação era transferir e difundir esses conhecimentos e tecnologias (geradas e adaptadas), 



 

43 

utilizando os recursos de redes.  

O Sistema Embrapa de Informação (SEI) surge como um projeto estratégico de alta 

prioridade que tem como alvo a coleta, organização, geração, transferência e difusão da 

informação.  

Alguns exemplos de subsistemas que compõem o SEI: Ainfo, Thesaurus, MicroIsis e 

Isis, entre outros (ANTUNES; OLIVEIRA, 1998). Apesar do seu valioso acervo de 

informações e tecnologias, a Embrapa encontrava dificuldade para organizar e, sobretudo, 

levar essas informações a agentes de difusão, a usuários finais dessa informação e a toda a 

sociedade. A implantação do SEI se dá entre agosto e fins de início de setembro de 1991. O 

primeiro produto do sistema foi o Ainfo, definido por João Francisco Gonçalves Antunes e 

Stanley Robson de Medeiros Oliveira, (1998) na abertura do seu artigo:  

Um sistema de informação desenvolvido pela Embrapa Informática Agropecuária, que 
permite o gerenciamento, de forma integrada, de bases de dados documentais e 
processos bibliográficos, proporcionando rapidez e flexibilidade na captura, 
gerenciamento e recuperação de informações, além de oferecer aos seus usuários 
facilidade de uso. A partir da sua utilização nas bibliotecas da Embrapa, foi possível 
disponibilizar à sociedade em geral tanto a literatura adquirida quanto as teses e a 
produção científica dos pesquisadores da Embrapa e, também, uma grande e 
importante coleção de periódicos nacionais e internacionais, para consulta em CD-
ROM e via Internet.     

Conforme a conclusão do Conselho Técnico Consultivo para a Área de Informação da 

Embrapa, na era da informação, era preciso saber como localizar a informação, tanto para 

pesquisa, como para a transferência e difusão de tecnologias (TURAZI, 2001). Para tal, foram 

constituídas as bases de dados, entre as quais: 

1) Base da Dados da Pesquisa Agropecuária (BDPA) - composta pelas seguintes 

bases de dados: a) Acervo Documental Embrapa; b) Produção Científica da Embrapa; c) 

Catálogo Coletivo de Periódicos da Embrapa; e d) Cadastro de Instituições, disponíveis on 

line para pesquisadores e usuários (ANTUNES; OLIVEIRA, 1998). 

2) Base de Dados de Produtores e Clientes – com informações sobre usuários de 

tecnologias capazes de interagir com a Embrapa em sua missão de gerar e transferir 

conhecimentos e tecnologia, e - de forma mais ampla -, interagir com a sociedade. Continha 

informações que possibilitavam identificar parcerias e possibilidades de experimentação e 

testes de projetos de pesquisa, com vistas a intensificar e fortalecer o processo de 

transferência e difusão de tecnologia (ANTUNES; OLIVEIRA, 1998; apud CONSELHO 

TÉCNICO CONSULTIVO PARA A ÁREA DE INFORMAÇÃO DA EMBRAPA, 1992).  

3) Base de Dados de Projetos de Pesquisa – com informações sobre projetos de 
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pesquisa em andamento na Embrapa e outras instituições. Catalogada por títulos, instituições 

executoras, objeto de estudo, metodologia, linha de pesquisa, início e fim da execução do 

projeto, abrangência geográfica, palavras-chave, entre outros dados (TURAZI, 2001, p. 122). 

4) Base de Dados de Tecnologias Geradas: com informações sobre tecnologias, 

produtos e processos desenvolvidos pela Embrapa. 

 Essas bases dialogavam com outras bases de dados que foram criadas à medida que 

surgiram novas necessidades, tanto nas áreas administrativa e agronômica quanto na de 

transferência de tecnologia.  

Na área administrativa, foram elaboradas bases de dados com informações sobre recursos 

humanos, recursos patrimoniais, contratos e convênios, entre outras. Em outras áreas, as bases de 

dados eram sobre germoplasmas (material genético); dados climatológicos; receituário 

agronômico, agroquímicos e impacto ambiental; levantamento e caracterização de solos; imagens 

e mapas; flora e fitossociologia; dados conjunturais (produção preços etc); dentre outras.  

Afora esses recursos, o Ainfo se constituiu numa importante ferramenta de 

planejamento e gestão da Embrapa ao criar bases de dados nas áreas de gestão de pessoal; 

recursos patrimoniais, contratos e convênios; processos jurídicos; fornecedores, bases de 

dados internacionais, recursos de hardware e software etc. (ANTUNES: OLIVEIRA, 1998).  

A Embrapa, em 1994, já havia realizado uma reengenharia da área de informação, a 

exemplo da criação do SEI, repensado as suas estruturas organizacionais para acompanhar a 

revolução provocada pelas redes telemáticas. Naquela época, a Embrapa e outras empresas, de 

natureza pública ou não, eram obrigadas a não somente sofrer mudanças, mas também criar 

uma infraestrutura (MAESTRO, 2001). Portanto, a Embrapa estava preocupada em criar 

novas estratégias de negócios, estratégias de TI, de organização e especialmente estratégias de 

transferência e difusão de tecnologia.  

Em face de sua responsabilidade de coordenar o Sistema Nacional de Pesquisa 

Agropecuária (SNPA) foi necessário que criasse uma nova base técnica para modernização do 

setor produtivo a ela vinculado. Nesse sentido, foi dada ênfase a uma abordagem sistêmica de 

pesquisa e desenvolvimento, com embasamento em sistemas de informação com foco na 

difusão de tecnologias (CRIBB, 2002).  

A rápida evolução da transferência e difusão de tecnologia alterou o padrão gerencial 

vigente, invertendo uma lógica concebida até então. De repente, a empresa se viu diante da 

necessidade premente de criar uma arquitetura em redes locais e remotas com método de 

acesso Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) e PCNFS – Personal 

Computer Network File Sistem - com possibilidade de comunicação em todos os todos os 
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níveis e centros de produção de conhecimento que compunham o Sistema Embrapa.  

Da mesma forma, foi necessário criar uma nova interação na interface homem-

máquina de tal maneira que uma pessoa leiga pudesse utilizar tanto os computadores como as 

redes telemáticas. Essas ações foram propostas como se compusessem uma campanha de 

inclusão digital interna. Como resultado de tal evolução, surgiu a necessidade de criação do 

serviço de atendimento ao público externo, para difundir conhecimento e dar solução às 

questões requeridas (ABREU, 2001). 

Ao analisar esse processo, Maestro (2001, p. 167) afirma que as redes de comunicação 

de dados estão ajudando na transformação das empresas nos processos de negócios, já que 

permitem aos clientes envolvidos tornar mais ágil a tomada de decisão. Isso porque os clientes, 

tendo acessos às bases de dados podem incorporar aos dados seu conhecimento particular.  

 

FIGURA 3 - Apartir Embrapasat foi possível incorporar à rede de comunicação 
todos os centros de pesquisa. 
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Fonte: TURAZI, 2001, p. 192. 
 

Os centros de pesquisa localizados distantes dos centros urbanos, sobretudo em 

estados da Amazônia estavam à margem desses avanços. Em 1990, os pesquisadores daqueles 

estados não tinham acesso a e-mail. Já em 1999 a Embrapa lança a Embrapasat, um backbone 

coorporativo que veio superar esses problemas (FIG. 3).  

Antes da Embrapasat, a empresa havia encontrado problemas para a viabilização da Rede 

de Comunicação de Dados da Embrapa via Rede Nacional de Pesquisa (RNP). Então, é proposta 

a adoção de uma infraestrutura de comunicação por satélite, que atendesse aos requisitos de um 

meio de comunicação físico para as redes de computadores da Embrapa, para uma rede interna de 

ramais telefônicos e para outra de equipamentos de vídeo conferência (ABREU, 2001). 

O Sistema Embrapasat , utilizado pela primeira vez em 1999, ao interligar, via satélite, a 

comunicação do Sistema Embrapa, desde sua sede, às 39 unidades descentralizadas e distribuídas 

em todo o país. Desde então, a comunicação interna da Embrapa passou a ser totalmente 

independente dos serviços de companhias telefônicas e de provedores de acesso à Internet.  

A rede de satélites foi uma solução que se mostrou viável e econômica para a 

comunicação regular. O sistema Embrapasat não depende de localização geográfica, de 

influências climáticas ou de linhas de comunicação terrestres. A Embrapasat é uma das mais 

completas redes privadas de telecomunicações via satélite do setor público.  

 

2.3  As primeiras páginas da Embrapa na Internet  
 

Em fevereiro de 1995, a Embrapa passa a ter a sua primeira homepage na World Wide 

Web (WWW) denominada, então, como “Embrapa Folha Eletrônica” (EFE), uma versão que 

estabeleceria as linhas básicas de conteúdo para as unidades descentralizadas e os 

departamentos. Assim, a Embrapa ganha o seu endereço eletrônico: http://www.embrapa.br 

A versão piloto de sua página trazia informações empresariais e administrativas, as 

tecnologias geradas nas áreas de agroindústria, meio ambiente, produção de alimentos, os serviços 

oferecidos, programas da empresa, projetos, e informações a respeito das suas 39 unidades. 

Em trabalho apresentado na Agrosoft 95, a pesquisadora Maria Angélica de Andrade 

Leite (1995, p. 3) mostrou a Embrapa Folha Eletrônica e antecipou planos para o futuro: 
 

A Folha Embrapa permite ao usuário do sistema acessar, facilmente, os documentos 
referentes à pesquisa agropecuária gerada por outras instituições e interagir com 
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instituições científicas internacionais, informando sobre as pesquisas mais recentes e 
projetos em andamento. Para tanto, está sendo preparada a Folha Embrapa em inglês. 

Com a web, chegara o momento para colocar em prática os projetos concebidos pelo 

Projeto Estratégico SEI, o Sistema Embrapa de Informação, entre eles, o acesso às bases de 

dados institucionais da Embrapa, à cooperativa de bancos de dados, ao serviço de informações 

de recursos genéticos, a um curso interativo sobre qualidade total e à administração da 

conexão da Embrapa na Internet (CRUZ; VENDRUSCULO, 1997)  

Já estavam disponíveis via acesso remoto por login, as bases de dados para 

recuperação de informação e as bases de dados do acervo documental da Embrapa, o Catálogo 

Coletivo de Periódicos da Embrapa (CCPE) e tecnologias, serviços e produtos desenvolvidos 

e fornecidos pela Embrapa; além de informações sobre suas unidades organizacionais.   

Alguns centros de pesquisa da Embrapa lançaram suas páginas na internet 

praticamente ao mesmo tempo em que a da sede da Embrapa, entre eles o Centro Nacional de 

Pesquisa Tecnológica em Informática para a Agricultura (CNPTIA), o Núcleo de 

Monitoramento Ambiental e de Recursos Naturais por Satélite (NMA) e o Centro Nacional de 

Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia, que podiam ser acessadas através da 

Embrapa Folha Eletrônica.  

O hipertexto era uma novidade, explicado por Leite (1995, p. 2) em sua apresentação 

na Agrosoft 95: 

Hipertexto é um método de apresentar informação onde algumas palavras selecionadas 
no texto podem ser expandidas em outros documentos. Na verdade, estas palavras 
constituem "links" para outros documentos que podem ser texto, imagens, arquivos de 
som etc. Através destes "links" pode-se navegar por documentos espalhados em todo o 
mundo. 

 
Em outubro de 2006, a Embrapa lançou sua primeira página com algumas 

características definitivas, uma webpage despojada, com o nome e marca Embrapa, uma barra 

dourada dividida em cinco links e abaixo um contador de visitas (FIG 4).  Nesse mesmo ano, 

metade dos centros da Embrapa mantinha sua página no WWW. 
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FIGURA 4 -  Primeira página da Embrapa na Internet 

. 

 
| Produção de Alimentos | Meio Ambiente | Agroindústria | Engenharia de Produção |  

| A Embrapa | Unidades | Pesquisa | Novidades | Contatos |  

 

 

Fale com a gente: webmaster@sede.embrapa.br  

 
Fonte: http://www.archive.org/web/web.php 
 

No final de 1997 a página principal da Embrapa exibe as primeiras fotos coloridas, como 

chamadas para grandes temas: engenharia de produção, meio ambiente, agroindústria e 

desenvolvimento regional. Pela primeira vez, um link oferece a versão do sítio em inglês (FIG 5). 

Em 1998, a página da Embrapa na Internet já oferece acesso à sua intranet, que logo 

ganhou a preferência dos pesquisadores na busca de informações no âmbito da empresa, ou 

mesmo para a troca de mensagens em um ambiente seguro. Traz também o link “Extra” que 

leva às notícias em destaque.  

Até então, o jornalismo on line tem um participação discreta na página, tendência que 

se inverterá. Todas as chamadas jornalísticas desta versão destacam títulos sobre temas 

científicos. 

Em 2000, o jornalismo on line ocupa parte central da página, como acontece até os 

dias atuais. Surge a coluna larga, em azul, na coluna esquerda, que mais tarde é aperfeiçoada e 

ocupada com links temáticos. 

 

 

 

 

http://web.archive.org/web/19961018185617/http:/www.embrapa.br/producao-de-alimentos.html�
http://web.archive.org/web/19961018185617/http:/www.embrapa.br/meio-ambiente.html�
http://web.archive.org/web/19961018185617/http:/www.embrapa.br/agroindustria.html�
http://web.archive.org/web/19961018185617/http:/www.embrapa.br/engenharia-de-producao.html�
http://web.archive.org/web/19961018185617/http:/www.embrapa.br/info-gerais.html�
http://web.archive.org/web/19961018185617/http:/www.embrapa.br/unidades.html�
http://web.archive.org/web/19961018185617/http:/www.embrapa.br/pesquisa.html�
http://web.archive.org/web/19961018185617/http:/www.embrapa.br/noticias.html�
http://web.archive.org/web/19961018185617/http:/arroz.sede.embrapa.br/cgi-bin/WebPh?DB=csnet-ns�
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FIGURA 5 -  Primeiras fotos na página da Embrapa utilizando cor 

 
   Fonte: http://www.archive.org/web/web.php 

 

Em 2001, a página oferece pela primeira vez, o link para o Serviço de Atendimento ao 

Cidadão (SAC), ora apresentado com essa designação, ora como “Serviço de Atendimento ao 

Cliente”.  

A publicação que orienta o atendimento na Empresa - via correio eletrônico, carta 

convencional e telefone -, além do atendimento presencial é chamada de “Manual de 

Atendimento ao Cliente”. Todos os documentos oficiais na Embrapa utilizam a mesma 

designação.  
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Em 2002, a página da Embrapa tornava-se desorganizada, de difícil leitura. Por 

exemplo, quando se abria a página, ela apresentava notícias e continha mais um link também 

para notícias. Os links estavam espalhados sem obedecer a qualquer partido gráfico (FIG 6). 

 

FIGURA 6 -  Página de 2002 – período de transição para a padronização 

 

  

Fonte http://www.archive.org/web/web.php. 
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Em 2003, finalmente a página da Embrapa na Internet assume o padrão, que é mantido 

até hoje (FIG 7).  

 

FIGURA 7 -  Página atual da Embrapa na Internet 

 
Fonte: http://www.embrapa.br 

 

Quase todas as unidades descentralizadas da Embrapa estão situadas no interior, por 

isso, apenas algumas situadas em municípios servidas pelo backbone da RNP, a exemplo dos 

centros localizados em Brasília (Cenargen, CNPH, CPAC) e o CPATC, em Aracaju e a 

própria Sede e Unidades de Serviço SPI e SPSB (DF), tiveram acesso às primeiras versões da 

página da Embrapa na Internet. Somente a partir de 1999, todas foram integradas, em banda 

larga, via satélite, pelo backbone corporativo Embrapasat15

                                                 

15 Centros de Pesquisa e de Serviço da Embrapa: 

.  

Unidades de serviço / Unidades de pesquisa de produtos 
/ Unidades de pesquisa de temas básicos / Unidades de pesquisa agroflorestal ou agropecuária nas 
ecorregiões brasileiras Embrapa Acre Embrapa Agroenergia Embrapa Agrobiologia  Embrapa 
Agroindústria de Alimentos Embrapa Agroindústria Tropical Embrapa Agropecuária Oeste Embrapa 
Algodão Embrapa Amapá Embrapa Amazônia Ocidental Embrapa Amazônia Oriental Embrapa Arroz e 
Feijão Embrapa Café Embrapa Caprinos e Ovinos Embrapa Cerrados Embrapa Clima Temperado 
Embrapa Florestas Embrapa Gado de Corte Embrapa Gado de Leite Embrapa Hortaliças Embrapa 
Informação Tecnológica Embrapa Informática Agropecuária Embrapa Instrumentação Agropecuária 
Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Embrapa Meio Ambiente Embrapa Meio-Norte Embrapa Milho 
e Sorgo Embrapa Monitoramento por Satélite Embrapa Pantanal Embrapa Pecuária Sudeste Embrapa 
Pecuária Sul Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia Embrapa Rondônia Embrapa Roraima 
Embrapa Semi-Árido Embrapa Soja Embrapa Solos Embrapa Suínos e Aves Embrapa Tabuleiros 
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2.4  SVTTA – Serviços Virtuais para Transferência de Tecnologia 
Agropecuária 

 

Genérica e corriqueiramente, “tecnologia” é compreendida como um conjunto de 

informações e conhecimentos organizados, advindos de fontes diversas, a exemplo de 

descobertas científicas e invenções, obtidas através de diferentes métodos e utilizadas na 

produção de bens e serviços (CORRÊIA, 1999). Para Castells (2001, p. 49), a tecnologia é 

entendida como “o uso de conhecimentos científicos para especificar as vias de se fazerem as 

coisas de uma maneira reproduzível”.  

No entanto, tais definições não revelam importantes atributos, como:  

A tecnologia como fator de produção, integrando capital, o trabalho e as 
matérias-primas, assume o papel de mercadoria, possui valor de troca e está 
sujeita a todos os tipos de transações legais e ilegais: compra, venda, 
sonegação, cópia, falsificação, roubo e contrabando, assim como está sujeita à 
legislação especial, ser regulada juridicamente e pertencer a alguém, o que gera 
a chamada propriedade intelectual (LONGO, 1978, p. 2). 

Segundo Wladimir Longo (1984) a tecnologia é um bem intangível. Embora se 

comporte como uma mercadoria, não é exaurível pelo uso ou pela transferência, e pode ser 

usada por inúmeras pessoas ou empresas sem que tal afete sua integridade. Sendo intangível, 

a tecnologia tem características da virtualidade. Transferida como mercadoria, quem a 

transfere continua mantendo a sua posse.   

Ainda segundo Longo (1978), a característica mais importante da tecnologia está 

relacionada ao seu processo de produção. Na criação de novos conhecimentos, entretanto, os 

resultados são menos previsíveis do que aqueles obtidos no caso de outros bens, ou seja, o seu 

uso econômico é incerto. “Além disso, a pesquisa pode levar a nenhum resultado ou 

conhecimento desejado; ao ser produzido, pode já estar obsoleto” (LONGO, 1978, p. 3). 

 A ciência e a tecnologia partem do mesmo tipo de pensamento racional baseado na 

observação empírica e conhecimento de causalidade natural, para Andrew Feenberg (2003), 

mas a tecnologia não está relacionada com a verdade e, sim, com a utilidade. Onde a ciência 

busca o saber; a tecnologia, o controle.  

Embora seja inexaurível, a tecnologia tem uma característica que promove uma busca 

por renovação. Na medida em que é usada, é aperfeiçoada, o que leva a sua versão anterior à 

obsolescência, que, por sua vez, contraditoriamente, mobiliza esforços, investimento, para 
                                                                                                                                                         
Costeiros Embrapa Transferência de Tecnologia Embrapa Trigo Embrapa Uva e Vinho. Fonte: 
http://www.embrapa.br 
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produzir uma nova tecnologia que, mais uma vez, criará riquezas (LONGO, 1978). Quando à 

sua transferência, Massruhá, Souza e Romani (1998, p. 1) afirmam que: 

A importância das atividades de difusão e transferência de tecnologias nas instituições 
públicas e privadas tem crescido assustadoramente devido a variação de pelo menos 
três fatores críticos: a) quantidade de recursos disponíveis na instituição; b) as 
condições do ambiente político-econômico externo para a captação de recursos; c) a 
posição da sociedade com relação ao desempenho do setor público. 

Ainda segundo Massruhá, Souza e Romani (1998), as unidades de pesquisa nas 

décadas de 1970 e 1980 tinham a seu favor recursos volumosos, ambiente político-econômico 

externo favorável para a captação de recursos, mas não havia pressões sociais sobre o setor.  

Os fatores favoráveis, no entanto, não incentivaram as instituições de ciência e 

tecnologia às atividades de difusão e transferência de tecnologia.  

Já na década de 1990, essa realidade se inverte e as instituições de pesquisa, em 

particular as Embrapa, “debatem-se com orçamentos abaixo do nível de sobrevivência” 

(MASSRUHÁ; SOUZA; ROMANI, 1998, p. 1).  

Além disso, a captação de recursos no ambiente externo está cada vez mais difícil. “A 

onda de pressões sociais sobre a máquina pública cresce, em velocidade vertiginosa” 

(MASSRUHÁ; SOUZA; ROMANI 1998, p. 1). 

Na década de 1990, tais motivos levarão à criação de instituições de defesa do 

consumidor e tanto o comércio quanto a indústria instituirão os serviços de atendimento ao 

cliente, em um momento favorável pós-regime militar, conforme veremos com mais cuidado 

no Capítulo 3, que trata do surgimento do SAC e da profunda mudança institucional que leva 

a Embrapa a adotar o planejamento estratégico. 

No ano da criação do SAC na Embrapa, inclusive via correio eletrônico, Massruhá, 

Souza e Romani (1998) registram na “Agrosoft16

Esse feedback é um dos fatores mais importantes para fazer pesquisas mais eficientes 
neste novo enfoque de P&D. Como exemplo de tecnologias da informação, mais 
aplicadas a este domínio, temos sistemas de informação flexíveis, sistemas 
distribuídos, ferramentas de simulação e sistemas especialistas, conforme se tem 

 99” que a adoção das novas tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) na transferência de tecnologia torna-se importante, tanto 

para a disseminação de novos conhecimentos e tecnologias geradas ou adaptadas pela 

Embrapa, como para coletar a demanda dos produtores de forma mais sistematizada.  

                                                 
16 A Agrosoft – Assessoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda é uma empresa que está no mercado de 
tecnologia da informação desde 1995. Atua exclusivamente no desenvolvimento de soluções para o agronegócio, 
A empresa realiza cursos, seminários, congressos, além de oferecer serviços como: acompanhamento de projetos 
de implantação de um agronegócio; orientação para o uso do computador em propriedades rurais; metodologia 
de coleta de dados, entre outros.  
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discutido em fóruns de computação aplicada à agricultura. (MASSRUHA; SOUZA; 
ROMANI, 1998, p. 2).  

Desde o início da utilização das primeiras redes de comunicação, a Embrapa sempre 

visualizou a possibilidade de difundir e transferir tecnologias mesmo quando os recursos 

telemáticos eram insipientes, restritos e disponíveis para poucos, principalmente no Brasil. 

 

2.4.1  A criação do SVTTA  
 

Desde 1995, a Embrapa enxerga a Internet como um importante meio para a 

divulgação dos resultados gerados por suas pesquisas (LEITE, 1995). Assim, em 1998, foi 

criado os Serviços Virtuais para a Transferência de Tecnologia (SVTTA) com o objetivo de 

viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro.  Naquela 

época, o SVTTA pretendia implantar uma infra-estrutura para a transferência de tecnologia 

explorando recursos e serviços de multimídia da Internet. Mas tarde, foi desenvolvido e 

implantado um ambiente para treinamento a distância e outro para diagnóstico remoto visando 

a validação desta nova metodologia. O público ao qual se destinam os Serviços Virtuais é 

composto por agrônomos, veterinários, pesquisadores e extensionistas, entre outros 

(MOURA; CRUZ, 2001)  

Convém destacar que o SVTTA foi criado apenas três anos após o início da 

popularização da Internet no Brasil, quando se encontravam conectados 1,8 milhão de 

usuários e apenas as capitais e cidades do interior de grande porte, a exemplo de Campinas, 

estavam na rede. Havia elementos para acreditar que as redes telemáticas poderiam incorporar 

os avanços tecnológicos ao processo de transferência de tecnologia agropecuária de modo a 

melhorar a eficiência deste (MASSRUHA; SOUZA; ROMANI, 1998).  

O resultado esperado do SVTTA na época de sua implantação era desenvolver o 

projeto em num período previsto de 12 meses e tornar disponível uma estrutura que permitisse 

a implantação em larga escala de serviços virtuais de transferência de tecnologia agropecuária 

e que a implantação desses serviços contribuísse para atender aos objetivos da Embrapa. 

(BRUNALE; PARANHOS, 2000). 

Além do SVTTA, a Embrapa mantém outros serviços online, que se destacam pelo 

intenso uso de redes telemáticas ou pela capacidade de agregar seus integrantes em um 

intenso processo de transferência e difusão de informação e tecnologias, como é o caso do 

Sistema de Alerta, criado e gerenciado pela Embrapa.  
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Conforme acima mencionado, a partir da criação do SVTTA, foram desenvolvidos o 

Sistema de Alerta, de cursos à distância via Internet e o Serviço Virtual de Diagnose a 

Distância:  

1) Ensino à Distância Via Internet - desenvolvido a partir de um ambiente virtual 

(Treinar Web) no qual foram integrados recursos para facilitar a inclusão de material didático; 

possibilitar a troca de informações entre instrutores e alunos ou dos alunos entre si; 

proporcionar discussão assíncrona ou síncrona; possibilitar a apresentação de vídeos sob 

demanda ou de slides; disponibilizar banco de perguntas e respostas mais frequentes (FAQ); e 

ferramentas de agendamento de atividades (MATTIAS; SOUZA, 1999). 

2) Sistema de Alerta - de acordo com o site da Embrapa Soja (ex-Centro Nacional de 

Pesquisa de Soja – CNPSo) - é uma rede de comunicação que a empresa gerencia e se destina 

a informar a assistência técnica pública e privada sobre problemas detectados durante a safra, 

a orientar quanto a possíveis soluções e captar, entre os agentes de transferência, informações 

sobre o desempenho da safra nas várias regiões produtoras. Além da Internet e outras redes, o 

sistema de alerta lança mão do rádio, do telefone e o contato pessoal, tornando-o um sistema 

de informação altamente complexo (MASSRUHA: CRUZ; SOUZA, 1999).  

Criado para transferir informações aos técnicos e agricultores sobre o desenvolvimento 

de uma cultura, o Sistema de Alerta foi concebido também para formar uma rede de 

informações sobre a safra de soja e organizar um canal de comunicação permanente entre 

pesquisa e assistência técnica, servindo como veículo de captação de demandas da sociedade 

(OTAVIAN; FARIAS; SANTOS; EVANGELISTA; ROMANI; ASSAD, 2005).  

Participam do Sistema de Alerta pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento 

em soja e agentes do Sistema de Transferência de Tecnologia Público e Privado, que têm o 

papel de captar em suas comunidades demandas por informações junto à pesquisa. Produtores 

de diferentes localidades do território brasileiro podem se inscrever para receber 

gratuitamente o Sistema de Alerta por correio eletrônico ou visitar a página na Internet. 

3) Serviço Virtual de Diagnose Remota - Trata-se de um sistema para Diagnóstico 

de Doenças do Milho implementado pela Embrapa Informática Agropecuária em parceria 

com a Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS). Este subprojeto objetiva a elaboração de um 

ambiente na área de sanidade que possibilite remotamente o diagnóstico de doenças e permita 

que os produtores e extensionistas tenham um maior acesso aos veterinários e fitopatologistas 

da Embrapa através de consultas virtuais.  

Segundo Massruhá; Cruz; Souza (1997), a diagnose remota está classificada como um 

Sistema Especialista (SE), que pertence ao ramo da Inteligência Artificial (IA) ao investigar 
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métodos e técnicas para construir sistemas que resolvam problemas de especialistas em 

domínios específicos. O primeiro serviço de diagnose virtual implantado foi o Sistema para 

Diagnóstico de Doenças do Milho via web. 

A Embrapa oferece outros serviços intensivos em tecnologias digitais como o 

Agritempo, previsão meteorológica em tempo real, informação indispensável para a 

agricultura; Brasil em Relevo, utilizando o satélite Ladsat, esse serviço criado em 2001, 

produz e disponibiliza informações sobre o relevo do território nacional, permitindo o 

monitoramento da cobertura vegetal, queimadas e outras informações.  

A Embrapa oferece, entre outros, o serviço Brasil Visto do Espaço – oferece a 

possibilidade de conhecer o Brasil através de sua imagem real e não de mapas, sujeitos a 

interpretações e erros. O serviço permite observar claramente a situação de 100% do território 

nacional. 

No próximo capítulo, será analisado com mais detalhes, o funcionamento do correio 

eletrônico da Embrapa como um instrumento para circulação de informações entre os 

pesquisadores e, mais especialmente, como mecanismo específico de transferência de 

tecnologia através do SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), que construiu uma ponte 

entre a Embrapa e seus usuários diretos potenciais (OTAVIAN; FARIAS; SANTOS; 

EVANGELISTA; ROMANI; ASSAD, 2005). 
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3.  O correio eletrônico e o SAC: a circulação de informação e a 
transferência de tecnologia 

O e-mail, como é conhecido hoje, surgiu em 1971, como resultado da pesquisa de Ray 

Tomlison, que, ao trabalhar em um programa para transferência de arquivos entre máquinas 

ligadas à ARPANet17

Ao unir os dois programas, o pesquisador percebeu que poderia enviar mensagens 

através da rede. Um dos problemas de Raymond Tomlinson, na época, era distinguir se uma 

mensagem tinha origem na máquina que estava sendo usada ou em outras da rede. Para 

resolver o problema, teve a idéia de usar o símbolo @ (em inglês, at), que designa um lugar e 

é a única preposição do teclado (MAGALHÃES; STANTON, 2005).  

, buscava um software que permitisse transmitir mensagens entre 

usuários que compartilhavam um mesmo computador (TAVARES, 2001).  

No entanto, há registros de que o sistema pioneiro do correio eletrônico foi criado em 

1965, ainda com uma configuração primitiva, em que documentos e mensagens eram 

distribuídos de forma lenta e menos eficiente (VIEIRA, 1998, p. 2). 

Numa analogia ao correio convencional, o e-mail é composto de duas partes, a 

mensagem propriamente dita e o envelope, o cabeçalho, que também conta com informações 

para a entrega. Em uma definição sintética, é uma mensagem de texto, enviada de um usuário 

para outros(s), e que pode transportar imagens, sons e arquivos anexados, estes convertidos 

em textos através do MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) (OEIRAS; ROCHA, 

2000). 

Apesar da sua importância, o correio eletrônico tem merecido menos atenção dos 

pesquisadores do que deveria. O interesse maior parece estar voltado para o World Wide Web, 

ainda que o correio eletrônico seja o aplicativo da Internet que as pessoas utilizam com mais 

freqüência segundo a American Internet User Survey (FIND/SVP). “Its too mundane, too 

proletarian”18 (LADNER, 1997  apud  MOSTAFA, s/d, s. p.19

O correio eletrônico, que de início foi considerado apenas como um substituto dos 

meios de comunicação tradicional, como cartas, memorandos e telefonemas, adquiriu 

). 

                                                 
17 ARPANet, um projeto  acrônimo, em inglês, de Advanced Research Projects Agency Network (ARPANet) do 
Departamento de Defesa dos EUA. antecedeu a Internet. Tinha o objetivo de conectar as bases militares e os 
departamentos de pesquisa do governo americano. Usando um backbone que passava por baixo da terra, 
ARPANet ligava os militares e pesquisadores sem ter um centro definido ou mesmo uma rota  única para as 
informações, tornando-se quase indestrutível.  
18 Livre Tradução: “É excessivamente mundano e proletário”. 
19 LADNER, S. LA. Discussion lists. Information Outlook, v.1, n.1, jan. 1997, p. 25, apud MOSTAFA, Solange 
Puntel; TERRA, Marisa, s/d, s.p. 
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características próprias e assumiu um papel ímpar na comunicação (BURTON apud 

PINHEIRO, 2003, p. 12). Segundo a mesma autora, entre as vantagens apontadas por diversos 

outros pesquisadores, está o fato de ser "um meio basicamente textual" e utilizar linguagem 

informal, semelhante à discussão acadêmica verbal (PINHEIRO, 2003. p. 23). 

O serviço de correio eletrônico como canal de comunicação informal entre 

pesquisadores, origina o chamado “colégio invisível” no ciberespaço, a transferência da 

informação se coloca como um processo de troca de mensagens. O espaço perde seus limites 

geográficos e possibilita a comunicação praticamente simultânea, tornando-se mais dinâmico, 

pois não se restringe ao local de trabalho.  

Por sua vez, o impacto da tecnologia em rede informal de comunicação acadêmica ou 

“colégio invisível” merece atenção pelo fato destas mudanças na comunicação acadêmica 

estarem ocorrendo mais rapidamente ao longo deste canal informal (MOSTAFA; TERRA, 

1997).  

 

3.1.  A comunicação entre pesquisadores via correio eletrônico  

 

A pesquisadora Maria da Paixão Neres de Souza (2003) registrou a comunicação entre 

pesquisadores, via correio eletrônico, no início da implantação de redes telemáticas na 

Embrapa, onde também era pesquisadora. Seu estudo abrangeu um período de seis anos, entre 

1992 a 1997.  

Certamente, pela primeira vez, no âmbito da Embrapa, um pesquisador pôde concluir 

que o uso de redes telemáticas afetou positivamente a comunicação científica do grupo 

estudado, com maior eficiência na produção, avaliação e difusão do conhecimento e, 

consequentemente, melhores resultados no campo da pesquisa e do desenvolvimento.  

Todos esses dados relacionados com a comunicação na ciência vêm demonstrar o 
quanto é importante o colégio invisível, principalmente no contexto da 
transdisciplinaridade, no qual a comunicação entre os pares é fundamental na 
elaboração da agenda de pesquisa e no enriquecimento do debate científico realizado 
via rede eletrônica (SOUZA, 2003, p. 10).  

O principal objetivo de Neres de Souza (2003) era, justamente, identificar a existência 

de uma rede de comunicação, ou seja, de um colégio invisível entre o grupo de pesquisadores. 

Obteve a informação solicitando a indicação dos colegas com quem o pesquisador 

entrevistado trocava idéias sobre atividades profissionais, buscando - assim - detectar a 

existência de gatekeepers.  
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Todas as fases da pesquisa de Neres de Souza (2003) ocorreram em meio digital. Os 

dados foram obtidos por meio de questionários eletrônicos; e o estudo, realizado com 49 

pesquisadores de nove unidades descentralizadas da Embrapa. A pesquisadora informa que 

obteve retorno de apenas 75 questionários, o equivalente a 17% do total enviado. A maioria 

dos questionários foi devolvida por meio eletrônico, 54,67% pela Web e 28% por correio 

eletrônico, e apenas 17,33% foram devolvidos pelo malote da Embrapa. Hoje seria 

inconcebível que respostas a um questionário eletrônico fossem devolvidas por malote.  

Neres de Souza (2003) deduziu que o baixo índice de retorno foi um indicativo de que 

somente aqueles que aderiram ao uso efetivo da Internet para condução dos seus trabalhos de 

pesquisa devolveram o questionário respondido. 

A pesquisadora conclui que “houve uma melhoria no contato entre os pesquisadores, 

estabelecendo-se extensa rede de comunicação no país e no exterior Observou, no entanto, na 

época, uma baixa freqüência de publicação de trabalhos tecnocientíficos em meio eletrônico.  

Entre os anos de 1996 e 1998, uma segunda pesquisa, realizada por Job Lúcio Gomes 

Vieira (1998), retrata o uso do e-mail na Embrapa e sua influência no trabalho dos 

pesquisadores da empresa no processo de transferência e difusão de tecnologias. Vieira (1998) 

trabalhou com uma amostragem de 340 questionários recebidos, 26,25% dos 1.295 

distribuídos exclusivamente para pesquisadores da Embrapa em praticamente todos os centros 

de pesquisa da Empresa. 

O pesquisador registrou, entre outros problemas, a falta de padronização do software, 

que dificultava o uso da tecnologia; morosidade devido a problemas de telefonia e uso de 

celular rural; dificuldade para transmissão de e-mails em unidades mais remotas; quantidade 

insuficiente de máquinas para atender a todos os pesquisadores e falta de treinamento. No 

entanto, nos centros localizados em Brasília, São Paulo e outros estados mais desenvolvidos, 

os problemas eram menores e praticamente inexistentes para os padrões da época.     

Foi constatada a interferência da tecnologia de e-mail na produção científica, na 
geração, aquisição e transferência de novos conhecimentos, e na expansão das relações 
interdisciplinares e da rede de comunicação interna e externa de pesquisadores da 
Embrapa. [...] Pode-se considerar que a tecnologia de e-mail é extensamente utilizada 
no cotidiano comunicacional da Empresa (VIEIRA, 1998, p.10).  

De acordo com os resultados encontrados, 1,5% dos pesquisadores, apesar de 

possuírem uma conta de e-mail, nunca faziam uso da mesma. Levando em conta a época 

pesquisada, Vieira (1998) afirma que qualquer problema no funcionamento do sistema de e-

mail da Embrapa afetava a comunicação, atividade primordial para a geração, transferência e 

extensão das atividades de pesquisa na empresa.  
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Segundo Vieira (2008 p.126), “alguns pesquisadores apontaram também para o 

excesso de uso e de volume de informação, incluindo o que pode ser considerado “lixo” em 

informação. A alta incidência de uso da tecnologia de e-mail por dia/semana, “torna-se uma 

espécie de vício, não se vive mais sem ele, e é a primeira coisa ao chegar ao trabalho, mas 

está tomando um tempo danado20

 A questão de formação de colégio invisível também foi objeto de investigação de 

Vieira (1998) que, a exemplo de Souza (2003), constata também o surgimento de gatekeepers 

em ambiente digital, paralelamente aos existentes, via meios de comunicação convencionais.  

”, de acordo com um dos entrevistados. 

Uma década depois, fora do âmbito da Embrapa, Marili Isensée Lopes e Edna Lúcia 

Silva, constatam em 2007, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que o correio 

eletrônico foi o recurso da Internet mais utilizado, o que também confirma a finalidade de uso 

da rede, onde a comunicação entre pares, com 65,4%, foi a que obteve maior incidência de 

indicações. Dentre os serviços on-line disponibilizados pela UFSC, o Portal Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) foi o mais indicado (61,7%). 

A amostra foi constituída por 324 pesquisadores e pesquisadores-docentes da 

Universidade Federal de Santa Catarina, vinculados aos seus Programas de Pós-Graduação. 

Segundo Lopes e Silva (2007), a pesquisa teve como objetivo verificar o uso da Internet no 

processo de busca da informação em comunidades científicas, visando detectar a ocorrência 

da desintermediação da informação e suas conseqüências no processo de comunicação 

científica e na atuação das unidades de informação. 

3.2  A pesquisa no CNPMF antes e depois das redes telemáticas 

 

A Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (CNPMF) conta com 69 pesquisadores, 

dos quais, 43 (62,23%) foram contratados pela Embrapa antes do ano 2000. Justamente nesse 

grupo, de acordo com a metodologia desta pesquisa, foram convidados 11 pesquisadores para 

uma entrevista realizada entre os dias 4 e 9 de junho de 2007.  

As pesquisas foram realizadas na Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF), 

utilizando um gravador digital Samsung. Foram gastos, aproximadamente, 20 minutos com 

cada um dos 11 pesquisadores, contabilizando a introdução para explicação e a gravação 

propriamente dita.   

O interesse no grupo contratado antes do ano 2000 se justifica porque se trata de 

pesquisadores em atividade que vivenciaram dois momentos, o antes e o depois do advento 
                                                 
20 Vieira (2008, p. 126) não informa sobrenome ou nome do entrevistado. 
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das redes telemáticas no Brasil: trabalharam com máquina de escrever e fizeram “análise 

estatística na ponta do lápis”.  

Da mesma forma, a amostra escolhida poderia oferecer uma ideia do processo de 

aceitação/resistência frente às novas tecnologias; da potencialização do trabalho desses 

pesquisadores após o uso das redes de computadores, assim como, a intensidade de sua 

utilização para a transferência de tecnologias. 

Para evitar a repetição de respostas iguais, ou muito semelhantes, foram selecionadas 

aquelas mais representativas, ou que continham dados diferenciados.  

Foram estabelecidas ainda algumas categorias de análise: evolução das redes, os fatos 

– antes e depois da Embrapasat – aceitação e resistência, transferência de tecnologia, 

treinamento dos pesquisadores, intensidade, perfil, percepção dos pesquisadores. 

Estes foram os pesquisadores entrevistados, seguidos das respectivas datas de ingresso 

na Embrapa: 

1) Sebastião de Oliveira e Silva (1975);  

2) Joselito da Silva Motta (1976);  

3) Wania Maria Gonçalves Fukuda (1974);  

4) Marcelo Bezerra Lima (1987);  

5) Rogério Ritzinger (1985);  

6) José Renato dos Santos Cabral (1982);  

7) Carlos Estevão Leite Cardoso (1990);  

8) Mauto Souza Diniz (1972);  

9) João Roberto Pereira Oliveira (1983);  

10) Orlando Sampaio Passos (1961)21

11) Hermes Peixoto Santos Filho (1962).  

;  

3.2.1  A evolução das redes 
 

Houve certo atraso na aceitação do uso das redes telemáticas por parte dos 

pesquisadores, porque já no final da década de 1980, não tinham acesso aos computadores. As 

secretárias realizavam os trabalhos solicitados pelos pesquisadores.  

Sebastião de Oliveira e Silva (2007) lembra: “Mesmo após a popularização da Informática, 

os pesquisadores não tinham acesso a essas máquinas. Havia uma secretária que fazia tudo”. 

                                                 
21 Estes dois últimos pesquisadores, Orlando Sampaio Passos e Hermes Peixoto Santos Filho, são oriundos do 
Instituto de Pesquisa e Experimentação do Leste (IPEAL) o mesmo centro de pesquisa ocupado depois pela 
Embrapa Mandioca e Fruticultura.    
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Situação que perdurou mesmo quando a Embrapa passou a integrar a Renpac, da Embratel.  

Vieira (1998, p. 153) encontrou a mesma limitação durante esse período: “Os 

pesquisadores relataram a necessidade de priorizar a aquisição de computadores para as suas 

atividades diretas de pesquisa, já que as áreas administrativas estão sempre adiante neste 

processo”. Vieira (1998, p. 153) ilustra tal questão com vários comentários, entre eles, o 

seguinte:  

Ainda não foi possível medir o uso da tecnologia é relativamente recente na Embrapa. 
Só agora a empresa está acordando para a necessidade do pesquisador ter um 
computador em sua sala. E mesmo assim, ele só recebe um depois que todos os 
setores, secretárias e administrativos receberem. 

O Centro Nacional de Mandioca e Fruticultura (CNPMF) hoje Embrapa Mandioca e 

Fruticultura Tropical, herdou as suas instalações do IAL - Instituto Agronômico do Leste e do 

IPEAL - Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Leste. O prédio central é 

um casarão cinquentenário, onde funciona a administração do CNPMF.  

O pesquisador Peixoto (2007, s. p.) também lembra:  

No prédio central, havia um computador enorme que recebia mensagens. Havia 
também um na sala da chefia e outro computador no setor de informática. Um dia, 
veio um diretor da Embrapa aqui no Centro e disse que em menos de dez anos a 
Embrapa teria um computador na mesa de cada pesquisador. Quando ele acabou de 
falar isso, a turma não acreditou. Lembro que um colega pesquisador disse: esse 
homem é louco. A previsão do diretor se concretizou muito antes disso. 

 
De uma maneira geral, os pesquisadores datam as conexões via redes telemáticas em 

duas fases: primeiro, o período em que só havia correio eletrônico e, segundo, quando a banda 

larga se tornou disponível, após a implantação do backbone empresarial, via satélite, a 

Embrapasat, em 1999.  

Os pesquisadores lembram muito pouco da primeira fase, ressaltando apenas questões 

relacionadas à precariedade da rede, de acordo com Wania Fukuda (2007), um dos melhores 

quadros da pesquisa em mandioca do Brasil, é responsável pela criação de uma dezena de 

variedades de mandioca. Sempre assumindo uma posição critica, Fukuda (2007, s. p.) mereceu 

vários prêmios nacionais e internacionais, como resultado do seu trabalho em pesquisa:  

Até 1990, a rede era bastante lenta. Era difícil, nem estimulava a gente a usar. Depois, 
a rede da Embrapa evoluiu bastante, houve uma fase de crescimento muito grande. No 
entanto, como tudo que a gente faz é via Internet, a Embrapa não acompanhou essa 
corrida à Internet. Ainda temos muitos problemas, a rede cai, não tem quem conserte. 
Hoje, as redes estão superlotadas, não são atualizadas, o trabalho é prejudicado, ou 
seja, houve um acréscimo, chegou a um ponto bom, agora está saturada. Você vive 
brigando com o pessoal da informática porque há sempre um problema de rede, 
porque não consegue tirar uma passagem aérea.  Quando a rede cai, você acaba 
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deixando de cumprir os prazos com a liderança de projetos e com a coordenação 
nacional, porque a Internet não está mais agüentando a demanda. 

Na Embrapa, a publicação acompanha a pesquisa ao longo de seu processo. No início 

o projeto de pesquisa é publicado na Base de Dados Projeto de Pesquisa, com o objetivo de 

evitar superposição, dentro e fora da Embrapa. Quando o pesquisador já tem dados 

consistentes, essa fase do trabalho é impressa na publicação “Pesquisa em Andamento”, que 

inclusive é vendida em livrarias convencionais e digitais da Embrapa. Finalmente, o trabalho 

é publicado na coleção “Resultado de Pesquisa”, e da mesma forma, vendido.  

No início esse processo era lento, o trabalho a ser publicado era enviado por correio e 

malote. (PEIXOTO, 2007). A partir daí, o processo acompanhou a evolução dos meios de 

comunicação: telex, fax o e-mail. Sebastião Oliveira e Silva (2007, s. p.) explica a processo 

evolução do processo. 

    

Da implantação das redes pra cá, a grande diferença hoje é o volume de informações 
que passa pela rede. Antigamente, eram dois ou três gatos pingados que utilizavam. 
Demorou um pouco para que percebêssemos a utilidade da rede. Hoje não 
conseguimos viver sem ela. Cerca de 70% de meu trabalho vem pela rede. Por 
exemplo, recebo trabalho científico para revisar, ele chega via Internet. Há revistas 
científicas que nem mandam o trabalho em anexo. Você tem que revisar na página de 
revista em construção. Funciona assim no CNPq e na Embrapa. Eu entro com minha 
senha e reviso o meu texto lá no site.  

Cardoso (2007) revela em seu depoimento uma das maiores vantagens do e-mail, a 

assincronicidade, ou seja, o interlocutor não precisa estar presente momento em que a 

mensagem é enviada.   

De acordo com Estevão Cardoso (2007, s. p.):  

Depois evolução da Internet, a gente termina tratando com pessoas que estão na outra 
sala como se estivessem a quilômetros de distância. Você procura um colega na sala, 
se por algum motivo, ele não está presente, você vai para sua máquina e envia um e-
mail. Você conversa com a máquina e dá o assunto como encerrado.  

Cardoso é pesquisador da Embrapa, mas atua na área econômica, ele é responsável 

pela avaliação econômica dos projetos de pesquisa do CNPMF. 

 

3.2.1.1  Aceitação x resistência 
 

Apesar de serem pessoas acostumadas a trabalhar com ciência e tecnologia, quatro 

pesquisadores confessam que, em maior, ou menor grau, resistiram ao advento das redes 
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telemáticas. Cabral (2007, s. p.) afirma: “Comigo não foi bem uma resistência, mas uma 

questão de adaptação”. Sebastião de Oliveira e Silva (2007, s. p.), um dos grandes melhoristas 

do país em bananicultura, diz: “levei algum tempo para entender a nova tecnologia”.   

De acordo com Joselito Motta (2007, s. p.) “não resisti à utilização das redes de 

computadores, mas confesso que tive alguma dificuldade no começo. Eu imaginava que tudo 

aconteceria de forma lenta e gradativa, mas chegou de vez, obrigando a todos a sua utilização. 

Já para José Renato Cabral (2007, s. p.), “não foi bem uma resistência, mas uma questão de 

adaptação”.  

Marcelo Bezerra Lima (2007, s. p.), que trabalha com transferência de tecnologia, e 

recentemente passou vários anos entre os índios Krahôs, no Centro Oeste do País, não só 

levando novas variedades de frutas, também como recuperando variedades primitivas de 

feijão e outras culturas, em processo de extinção: “Não aceitei prontamente, de forma 

nenhuma. Resisti muito. Talvez eu tenha sido o pesquisador lá em Roraima que mais resistiu. 

Além da minha própria natureza ser avesso ao eletrônico, a distância onde eu trabalhava não 

estimulava”. 

Para Wania Fukuda (2007, s. p.), “as pessoas mais antigas, aliás, todos nós, tivemos 

medo, inclusive eu. Diante de toda mudança, inicialmente, a gente se retrai. Como a Internet e 

a informática representaram uma mudança muito drástica, então eu tive uma resistência, sim”. 

Orlando Passos (2007, s. p.), decano do CMPMF, diz:  

Até hoje tenho certa dificuldade de manejar a informática e lidar com a Internet, mas 
tenho vencido as barreiras. Lembro que no início das redes de computadores, estava 
me preparando para ir a um congresso na China, e a nossa secretária, uma senhora, 
vibrava com essa possibilidade de se comunicar com aquele país, de forma tão fácil. 
Transmitimos várias folhas de um trabalho em inglês, e falávamos, com um dia de 
diferença, por causa do fuso horário.   

Diniz (2007, s. p.) confirma a afirmação de Fukuda (2007), Começou a trabalhar no 

mesmo loca, onde funcionava o IPEAL – Instituto de Pesquisa e Experimentação do Leste - 

no ano seguinte, ingressou na Embrapa. Mudou bruscamente, da máquina de escrever e da 

calculadora, para o computador conectado às redes telemáticas: “Sim tive alguma resistência, 

porque tive dificuldade de me adaptar ao novo. Depois que tive um computador à minha 

disposição, fui desenvolvendo mais habilidade em lidar com a rede”.  

Finalmente, o pesquisador Hermes Peixoto (2007, s. p.) analisa: “sempre aceitei a 

modernidade, não rejeitei. Não acho que o passado era melhor. Bom é hoje. Antes era muito 

difícil ter acesso à informação, hoje você digita uma palavra e obtém um volume 

extraordinário de informações sobre qualquer tema”.   
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O pesquisador Hermes Peixoto integra o grupo oriundo do IPEAL. Trabalha em 

laboratório, onde também se adaptou a profundas mudanças.  

3.2.1.2  Transferência de tecnologia  
 

Todos os pesquisadores do CNPMF, inclusive os não entrevistados, transferem 

tecnologia via Internet, tanto respondendo às solicitações encaminhadas por clientes da 

Embrapa ao SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) ou respondendo diretamente a 

clientes que encaminham e-mails a eles.  

Para estimular todos os pesquisadores a responder às perguntas que chegam dos 

clientes, a Embrapa criou um inventivo: essa atividade vale para somar pontos no Sistema de 

Auto-avaliação de Desempenho (SAAD).  

De acordo com os pesquisadores entrevistados, “o grande beneficiado com a 

transferência de tecnologia via rede é o cliente, porque ele manda um e-mail e recebe uma 

resposta pronta” (PASSOS, 2007, s. p.). Já, para Motta (2007, s. p.):  

Estou sempre respondendo a perguntas encaminhadas pelo SAC, mas não sei se tenho 
o velho hábito de interagir com o produtor: se não for olho no olho, pelo menos voz a 
voz. No entanto na transferência de tecnologia via Internet você tem a facilidade 
anexar complementos: antigos, reportagens e outras publicações. Dessa forma, 
telefone e Internet se complementam na comunicação com o cliente. Assim, tornamos 
o atendimento mais completo. 

Fukuda (2007, s. p.) diz: 

Transfiro e difundo tecnologia o tempo todo, pedido de material, tanto diretamente, 
como pelo SAC. Hoje recebo mais e-mails enviados diretamente para mim do que os 
que chegam pelo SAC. Tudo chega pela Internet. É um veículo perfeito para a difusão 
das informações.  

Já para Ritzinger (2007, s. p.): 

A maior parte das solicitações chega via SAC, o que é melhor para mim, tiro uma 
cópia da pergunta e da resposta, e esse trabalho é contabilizado no SAAD. Quando um 
cliente me manda uma carta, tenho que mandar a resposta pelo correio convencional, 
um trabalho a mais.  

De acordo com Cardoso (2007, s. p.): “A transferência de tecnologia não se restringe a 

responder aos e-mails, há nossas publicações, que além de serem editadas em formato 

impresso, também são disponibilizadas em meio eletrônico, e isso dá uma amplitude de 

divulgação incomparável.” 

O pesquisador Cardoso (2007) poderia citar todos os recursos disponíveis utilizados no 

processo de transferência de tecnologia. Não há pesquisa, no âmbito da Embrapa, sem o 
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planejamento da difusão e transferência de tecnologia para o novo conhecimento a ser gerado. 

Todos conhecem de perto os meios para transferência de conhecimento. Até porque, o 

pesquisador, entre uma pesquisa e outra, atua na na área de difusão e transferência de tecnologia. 

 3.2.1.3  Treinamento 
 

Com exceção de um dos pesquisadores entrevistados, os demais afirmam que eles não 

receberam treinamento.  

Vieira (1998, p.134) chega à mesma conclusão em sua dissertação, ao entrevistar os 

pesquisadores da Embrapa sobre a tecnologia do e-mail. Há uma imprecisão, porque um dos 

pesquisadores afirmou que o pessoal do SIN – Setor de Informação - foi treinado e repassou 

as informações para os pesquisadores. 

A falta de treinamento foi apontada como a dificuldade maior no uso dessa tecnologia 
e os usuários sugeriram um amplo programa de treinamento na instituição. Cabe à 
Embrapa estabelecer metas de sensibilização, treinamento e capacitação dos 
pesquisadores no uso de tecnologias, além de programar a compra de novos 
equipamentos ou atualização dos existentes. Isto seria uma estratégia gerencial da 
maior relevância para promover a melhoria da comunicação e intercâmbio de 
informação no âmbito da instituição.    

De acordo com Wania Fukuda (2007, s. p.):  

A mim, pelo menos, a Embrapa não ofereceu treinamento em redes. Deve ter 
oferecido ao pessoal de apoio, mas ao pesquisador não ofereceu nada. Nós, os mais 
antigos, tivemos que nos virar sozinhos. Foi uma barra pesada. Os mais novos já 
chegaram treinados das universidades.   

Silva (2007, s. p.) diz: “Não tive treinamento para acessar a rede. Somente o setor de 

informática e o pessoal de apoio receberam treinamento. Quando implantaram as primeiras 

redes, a gente digitava os e-mails e dava a uma secretária para que ela transmitisse”.  

Já Cardoso (2007, s. p.) afirma: “Os pesquisadores se valeram da troca de experiência 

entre os colegas. Quem tinha mais habilidade, ia passando para os outros”.  

Porém, de acordo com Oliveira (2007, s. p.) “houve treinamento para o pool de 

digitação, houve mais de um. Mais tarde, esse setor repassou os conhecimentos para os 

pesquisadores”.  

A divergência pode ser explicada pelo fato de que nem todos os pesquisadores 

trabalhavam no mesmo centro de pesquisa, quando do advento das redes telemáticas.  

O processo não foi uniforme em todas as unidades da Embrapa. Os pesquisadores 

lotados, por exemplo, no eixo Rio-São Paulo ou Brasília, não tiveram a mesma experiência de 

pesquisadores lotados, por exemplo, no Acre.  
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Afora isso, os pesquisadores entrevistados não ingressaram na Embrapa no mesmo 

período.  

3.2.1.4  Intensidade de utilização 

 

Os pesquisadores da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (CNPMF) utilizam 

intensivamente a Internet durante o seu trabalho. Os entrevistados passam conectados, em 

média, 2 horas e meia por dia. O uso é intenso, não só para tratar de assuntos relativos à 

pesquisa, como para o envio constante de relatórios. 

Orlando Passos (2007, s. p.) afirma: “Utilizo 4 horas por dia [...]. Uma empresa como 

a Embrapa, que tem abrangência mundial, tem nesse instrumento uma oportunidade 

espetacular”. Já Wania Fukuda (2007, s. p.) assinala:   

Utilizo a rede três horas por dia. Quando viajo uma semana, passo outra na Internet. 
Em minha casa tem Internet, mas não uso. O lado negativo é que vamos menos ao 
campo. Hoje, há mais cobrança de relatórios. A gente fica mais presa a assuntos 
burocráticos. Dessa forma, acabamos dando menos retorno, como pesquisador, ao 
cliente que é o agricultor. Ou sabemos usar a Internet, ou ficamos escravos dela. 

Praticamente todos os pesquisadores utilizam a Intranet da Embrapa diariamente. 

Nesse endereço restrito, os pesquisadores encontram o Dia-a-Dia, o informativo do CNPMF, 

e o Todos.com, o  informativo de toda a Empresa, onde têm acesso às principais informações 

internas da Embrapa. Funciona quase como um diário oficial online, sem, no entanto, a sua 

formalidade. Há também intensas discussões entre pesquisadores nesse espaço.  

Wania Fukuda (2007, s. p.) tem restrições à Intranet do CNPMF, embora visite a 

página todos os dias: 

O pessoal utiliza muito a Intranet porque tem brigas, tanto sobre a instituição, como 
pessoais, com diferentes pontos de vista, parece uma guerra, isso acaba deixando o 
ambiente de trabalho muito ruim. Fica aquela troca de mensagens que deixa a gente 
irritada, e aborrecida. A intranet na instituição de pesquisa, não foi criada pra isso, e 
sim pra melhorar as condições de trabalho.  

Estevão Cardoso (2007) resume a opinião dos seus colegas entrevistados quanto à 

potencialização do seu trabalho, a partir das redes telemáticas. Embora somente a resposta de 

Cardoso (2007, s. p.) tenha sido selecionada, todos os pesquisadores entrevistados 

reconhecem que o trabalho de pesquisa foi potencializado a partir, sobretudo, da implantação 

da Embrapasat.   

Ela (a Internet) reduz o tempo de acesso à informação, mas - por outro lado - cria certa 
angústia, pelo volume absurdo de informação: parece um paradoxo. A Embrapa foi 
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passando essas informações, em nome do que ela construiu durante muito tempo, 
porque há uma demanda externa muito grande. A gente é pressionado a todo o 
momento a dar respostas às essas demandas. Isso limita o tempo em que você está 
buscando informação para transformá-la em produto. 

  Fukuda (2007) também manifestou esse tipo de angústia, que leva à falta de 

tempo para fazer pesquisa de campo, assim como Sebastião Oliveira e Silva se referiu 

também ao imenso volume de informação.   

 

3.2.2.  Perfil de utilização  
 

Todos os pesquisadores do CNPMF se comunicam com seus pares do mesmo centro 

de pesquisa, com outros pesquisadores de outras unidades da Embrapa e com colegas de 

outras instituições. Apenas um dos pesquisadores entrevistados não se comunica via e-mail 

com pesquisadores de outros países. 

Os pesquisadores entrevistados integram redes especializadas on-line, a exemplo da 

Rede Interamericana de Cítricos (RIAC), a rede Pró-musa (banana), a Rede do Instituto 

Maniva (mandioca), a Rede Abacaxi online, entre outras, sem falar das redes internas.  

Dos pesquisadores entrevistados, seis utilizam teleconferência quando discutem 

assuntos associados a uma rede de pesquisa.  

Afora isso, a teleconferência é usada intensivamente, quando a diretoria deseja se 

comunicar com os pesquisadores e o pessoal de apoio à pesquisa, a exemplo das secretárias.   

Apenas dois pesquisadores se comunicam em tempo real com seus pares, inclusive 

para o exterior, através de Skype, Messenger, GTalk etc. 

Este número baixo deve-se a uma proibição de utilização pela Embrapa, que ultimamente 

vem testando esses programas com alguns pesquisadores para avaliar o impacto na rede.  

De acordo com Cardoso (2007, s. p.):  

O uso não está generalizado, eu sou autorizado para experimentar. Como tenho um 
trabalho com uma pesquisadora da Colômbia e ela me provocou quanto a isso, eu me 
comuniquei com o Setor de Informação (SIN), e eles permitiram inclusive para fazer 
uma avaliação dos efeitos desta comunicação sobre a rede. 

Outro pesquisador que utiliza a comunicação em tempo real para se comunicar com 

pesquisadores externos à Embrapa é Orlando Passos. Como representante, na Bahia, da Rede 

Interamericana de Citros, mantém intensa comunicação com outros integrantes da RIAC.        

Diante da proibição, dois dos pesquisadores entrevistados utilizam o recurso de 

comunicação em tempo real em suas próprias casas, mesmo para assuntos de trabalho. 
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3.2.3  A percepção dos pesquisadores        

 
Antes das redes telemáticas, os pesquisadores da Embrapa, lançavam mão de três 

recursos para realizar suas pesquisas: o campo, a troca de informações entre colegas e as 

bibliotecas, especialmente, as da Embrapa, que no final da década de 1970, já contava com 

um sistema de comutação, o “Comut” capaz de acessar as bases de dados já disponíveis 

(NOCETI, 1978). 

De acordo com Orlando Passos (2007, s. p.): “Tínhamos imensas dificuldades na 

comunicação, até mesmo com colegas que participavam do mesmo projeto de pesquisa”, já 

que as redes envolvem pesquisadores de unidades diferentes. Para alguns, logo depois do 

advento das redes telemáticas, no âmbito do CNPMF, era como se não houvesse esse recurso, 

como explica Sebastião Oliveira e Silva (2007, s. p.):  

Primeiro tivemos que aprender a usar o computador, antes de usar a rede. Logo 
que chegou a rede de computadores, levei algum tempo para entender o 
alcance dessa nova tecnologia. Logo no começo existia, mas você não usava. 
Nós somos de uma geração que não lidava com esse tipo de tecnologia.  

 
Para Wania Fukuda (2007, s. p.): “Comparado com hoje, as pesquisas avançavam 

lentamente, levávamos mais tempo consultando a biblioteca, do que realizando a pesquisa 

propriamente dita”. Já Hermes Peixoto Santos Filho (2007, s. p.), afirma:  

Mesmo já tendo à disposição as bases de dados e o sistema de comutação, quando 
você precisava de um artigo, ia à biblioteca daqui, solicitava o artigo desejado por 
telefone, fax ou telegrama.  O artigo solicitado era enviado ao pesquisador via malote. 
Ainda tenho pastas cheias dessas cópias antigas.  

Os pesquisadores que trabalhavam em centros de pesquisa mais remotos, como 

Amazonas, Acre, Pará, tiveram que enfrentar o atraso tecnológico.  

É o caso de Rogério Ritzinger (2007, s. p.), que ingressou na Embrapa pelo Acre. Ele 

viveu uma experiência diferente, passou da máquina de escrever direto para um computador 

conectado à rede: “No Acre não existia e-mail. Quando cheguei aos EUA, para fazer 

doutorado, foi um grande impacto. Quisesse ou não, eu tinha que acompanhar o movimento 

que surgia lá. Foi bom porque ao chegar ao Brasil já estava treinado”.  

Dos pesquisadores entrevistados, dois destacaram a troca de informação ente colegas 

como um meio de pesquisa importante. Carlos Estevão Leite Cardoso (2007, s. p.) afirma: “O 

maior ganho é a troca de informação entre pares, isso forma uma rede semelhante à que existe 

eletronicamente. Aí você avança.”.  
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Para José Renato Cabral (2007, s. p.): “O que eu acho mais importante é o contato 

com outros pesquisadores. a troca de informação é muito rica”. 

Quanto à troca de informações, como fonte de pesquisa, tanto Maria da Paixão Neres 

Souza (2003) como Job Lucio Gomes Vieira (1998), já citados, indicam claramente a 

presença de um “colégio invisível” ou rede de cientistas produtivos, ligando grupos separados 

de colaboradores em uma área de pesquisa22

Há um consenso, segundo Vieira (1998, p.15), de que “a falta de um colégio invisível 

efetivo ligando grupos de colaboradores pode inibir o funcionamento de um campo de pesquisa”. 

. 

Esses dois pesquisadores também chamam a atenção para uma figura que emerge 

espontaneamente em um colégio invisível. Trata-se do gatekeeper, definido pelo primeiro 

como: 

um indivíduo que, dotado de conhecimento teórico e empírico de determinada área do 
conhecimento, integra os relacionamentos informais (e até formais) de uma rede de 
comunicação. Para isso, ele mantém constantes contatos com os membros internos e 
externos do seu colégio invisível (VIEIRA, 1998, p. 34). 
 

A formação do colégio invisível e o surgimento do gatekeeper ocorrem em todas as 

formas de comunicação interpessoal, desde a forma presencial, via meios convencionais, 

como a carta, até meios eletrônicos, como o telefone fixo e móvel, o e-mail, tecnologias de 

comunicação em tempo real, e outros recursos.      

 

3.3  A Embrapa e o SAC via correio eletrônico  
 

Embora o atendimento ao cliente, que integra o direito do consumidor, seja 

considerado como o grande diferencial competitivo a partir dos anos 1990, parece evidente 

que o surgimento do SAC na instituição teve sua origem na pressão social.  

No Brasil, a Constituição de 1988, cognominada de Constituição Cidadã, no artigo 5º, 

inciso 32, determina, pioneiramente, que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor. O inciso V, do artigo 170 estabeleceu a defesa do consumidor como um 

princípio norteador da ordem econômica (PARENTE, 2006). 

                                                 
22 Esse processo, descrito por Carlos Estevão Cardoso (2007), e confirmado por Cabral (2007) foi denominado 
como “colégio invisível” por Crane (1972 apud MUELLER,1994) em seu livro The invisible college. Nessa 
mesma década, vários outros pesquisadores dedicaram-se a essa questão, a exemplo de Meadows, em sua obra 
Communication in science (1974, apud Vieira, 1998); PRICE (1976) que escreveu O desenvolvimento da 
ciência, Allen (1978), em seu livro Managing the flow of technology: technology transfer and the dissemination 
of technological information within the R&D organizations e GARVEY (1979) em Communication, the essence 
of science – facilitating information exchange among librarians, scientists, engineers and students.  
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Instituições de natureza privada que atendem diretamente ao público, como é caso dos 

bancos e serviços públicos prestados pela iniciativa privada, a exemplo da telefonia, energia, 

abastecimento de água etc., têm sido obrigadas, por força de lei, a disciplinar o atendimento 

ao cliente.  

A partir de 7 de outubro de 2007, os serviços de ouvidoria e o SAC se tornaram 

obrigatórios em todos os bancos públicos e privados, caixas econômicas, sociedades de 

arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento, segundo decisão do 

Conselho Monetário Nacional (CMN) e resolução do atendimento das reclamações de 

clientes. As instituições que não instalaram a ouvidoria poderiam ser multadas em até R$ 250 

mil reais (LEITE, 2007).  

O poder público intervém no SAC e/ou ouvidoria dessas instituições a ponto de 

estabelecer um prazo para que as demandas dos clientes sejam respondidas (LEITE, 2007, p. 

3). Ainda segundo o mesmo autor, “depois de receber, registrar, instruir e analisar as 

demandas dos consumidores, as instituições precisam esclarecer as dúvidas, apresentando aos 

clientes uma resposta final e conclusiva no prazo máximo de 30 dias”.  

O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 49, determinava ainda que 

o Código de Defesa do Consumidor fosse editado, garantindo ao cidadão a efetivação daquela 

política. “O prazo dado não foi observado; porém, no dia 11 de setembro de 1990 foi 

publicado um código que revolucionaria as relações travadas entre consumidores e 

fornecedores” (MOUTINHO, 2004). Em março de 1991, entrou em vigor a Lei nº 8.078/90, 

mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor (Portal do Consumidor, 26/06/2006).  

 Após o advento das redes telemáticas, e em particular da Internet comercial, 

evidentemente, as questões do direito do consumidor, passaram também a ocupar esse espaço 

virtual. O Código do Consumidor, em toda a sua extensão, se aplica analogicamente aos 

contratos virtuais, porque se não existe ainda uma lei determinando a forma do contrato 

virtual, então será ele válido desde que não contrária ao direito. (MARCELINO, 2003, p. 4).  

Ainda de acordo com Marcelino (2003), as relações on-line não se afastam dos 

preceitos estabelecidos pelo Código do Consumidor, posto que o contrato, por sua 

característica de livre forma de contratar, é perfeitamente adaptável à aplicação analógica das 

normas ora existentes às peculiaridades apresentadas pelos contratos eletrônicos. 

Em 2007, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor definiu o tema “A 

Internet e o consumidor” como debate no V Seminário Pró Teste de Defesa do Consumidor, 

cujas discussões giraram em torno do consumidor digital, a partir de crimes apurados pelo 

Ministério Público e queixas nas entidades de defesa do consumidor (CRESPO, 2007). 
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Na última década do século passado, a Embrapa identificou mudanças na forma de 

relacionamento entre as organizações e seus públicos-alvos, motivos que levaram também 

outras empresas a “inserir nas agendas dos gestores e na rotina dos colaboradores, 

preocupações com produtividade qualidade, excelência no atendimento, transparência, entre 

outras” (PIEROZZI; PROPINIGIS, 2006, p. 3). Tais mudanças, levaram a Embrapa a operar 

modificações organizacionais com a implementação de um novo modelo de gestão para 

atender a essas novas tendências da contemporaneidade. 

Notadamente, a partir da década de 1990, surge a tendência de requerer das 

organizações privadas ou públicas a ampliação e o refinamento dos conceitos, “o 

redirecionamento e aprimoramento dos canais de relacionamento com seus públicos e a 

consolidação da comunicação como insumo estratégico” (SILVA, 2004, s. p.).  

A mesma autora acredita que as organizações brasileiras se depararam com demandas 

comunicacionais inéditas por força do fim do regime militar e a volta da democracia.  

Naquela década, no Brasil também ocorrem mudanças do papel do Estado na 

economia: abertura comercial, processo de privatização de empresas estatais, 

desregulamentação de atividades econômicas e aquisições maciças de empresas nacionais por 

grupos estrangeiros, com uma tendência a fusões empresariais (SALLES; FIDÉLIS, 2006). 

A partir de 1996, com apoio de assessoria externa, a Embrapa cria novos instrumentos 

e estratégias visando à normalização e efetivação das disposições contidas na política de 

comunicação, buscando internalizar no público interno os novos conceitos e a mudança da 

cultura. Manuais de Atendimento ao Cliente, Relações Públicas, Editoração, Eventos, 

Identidade Visual, Redação de Textos Jornalísticos foram produzidos com o objetivo de 

padronizar os procedimentos de comunicação.  

Por sua vez, esta política começou a ser vista como instrumento de inteligência 

competitiva e, como tal, passou a requerer planejamento, capacitação e adoção de práticas 

modernas de coleta, tratamento, recuperação e transmissão das informações (BUENO, 2003). 

A Diretoria Executiva da Embrapa, em reunião realizada em 29 de junho de 1999, 

criou o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), inclusive via e-mail, com fundamento no 

disposto do artigo 6 do Estatuto da empresa, que trata “da Administração e da Organização 

Geral”. 

O correio eletrônico já era utilizado internamente, desde quando a Embrapa passou a 

usar as primeiras redes, conforme anteriormente relatado. 

 Com a criação do SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) em todas as Unidades da 

Embrapa e da Ouvidoria, na sede, foram realizados treinamentos nos serviços de recepção, 
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atendimento telefônico, transporte e secretaria, com o objetivo de transmitir a todos os 

empregados uma nova visão de valorização do cliente.  

Em 2002 e 2003, pela primeira vez, a Embrapa tomou a iniciativa de construir 

cenários com um horizonte de 12 anos, que teve como objetivo principal mapear “as 

expectativas ao futuro da Pesquisa Desenvolvimento e Inovação (PD&I) no país.  

O projeto intitulado “Cenários do Ambiente de Atuação das Organizações Públicas de 

Pesquisa e Desenvolvimento para o Agronegócio Brasileiro - 2002 a 2012”; considerou, entre 

outros fatores, a tendência de maior participação da sociedade na definição dos objetivos da 

pesquisa agropecuária, bem como maior cobrança por resultados23

A correção de rumos em uma instituição de pesquisa é contínua, inclusive em 

conceitos basilares. Por exemplo, anteriormente, a Embrapa considerava que “a pesquisa 

começa no produtor e termina no produtor, que, por sua vez, retroalimenta a pesquisa e, assim 

por diante”, em um circuito fechado na geração do conhecimento e na transferência desses 

conhecimentos e tecnologias. 

 (EMBRAPA 

INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA, 2003). 

A partir das mudanças no final da década de 1990, a Embrapa passou a considerar que 

“a pesquisa começa no produtor e termina no consumidor” (FONSECA; PENTEADO; 

FRAGALLE; SILVA; 1998). Ao que Neves (1998, p. 15) corrige, afirmando que “é 

verdadeiro dizer que a pesquisa começa e termina na sociedade”.  

A Embrapa já percebeu essa realidade. Tanto que vem reforçando a área de pesquisa e 

desenvolvimento no que diz respeito à prospecção das reais necessidades da sociedade, 

usando-se de instrumentos para identificar claramente aquilo que é problema e o que deve 

merecer o esforço da pesquisa. A análise do ambiente externo é uma atividade contínua, mas 

que assume uma importância cada vez maior (NEVES, 1998). 

Esse deslocamento da sua finalidade social alterou radicalmente toda a estratégia de 

programação das pesquisas na Embrapa. Quando a pesquisa termina na sociedade, esta 

também passa a retroalimentar aquela, a exemplo do que acontece hoje com empresas 

privadas e também públicas, via marketing, tanto para o desenvolvimento de produtos como 

para aprimoramento da sua imagem institucional.  

 
                                                 
23 O projeto “Cenários” reuniu, em Grupo de Trabalho, especialistas da Embrapa, do Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT), da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), das Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária (OEPA) e de 
universidades públicas com atividades de pesquisa e desenvolvimento em agropecuária. O projeto contou, 
também, com o envolvimento dos diversos agentes diretamente ligados ao setor (empresas públicas e privadas, 
tomadores de decisão e especialistas). 
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3.3.1  Avaliando a eficácia: uma primeira abordagem 

 

Márcia Parente (2006) realizou uma pesquisa com o objetivo de avaliar a qualidade e 

satisfação do atendimento do serviço prestado (exclusivamente) aos produtores rurais do Distrito 

Federal nos anos de 2003 a 2005, estudando as demandas via telefone, fax e visitas realizadas à 

Embrapa Hortaliças, em Brasília.  

Segundo a autora, apesar das empresas públicas terem uma cultura organizacional distinta 

das privadas, a crescente pressão da sociedade tem auxiliado na implementação, nos órgãos 

públicos, de normas de atendimento pautadas pela preocupação com a satisfação dos clientes, 

criando assim um ambiente propício à demanda por novos atendimentos. 

Seu trabalho foi motivado pelo fato de que após sete anos de implantação do SAC, não 

havia sido realizado até então, um estudo qualitativo sobre o serviço. Além do aspecto 

quantitativo, Parente (2006) julgou necessário investigar como o atendimento prestado é 

avaliado pelos usuários.  

Para alcançar seu objetivo, a pesquisadora formulou as seguintes questões 

apresentadas em seu trabalho: a) Qual a percepção dos produtores rurais acerca do 

atendimento prestado pelo SAC da Embrapa Hortaliças? b) Quais os fatores que levam os 

produtores rurais a julgarem esse serviço como satisfatório ou insatisfatório?  

Essas questões compõem, portanto, o cerne desta investigação, no sentido de 

diagnosticar a visão dos usuários acerca do atendimento prestado ao cidadão (PARENTE, 

2006). 

Especificamente Parente (2006) pretendia diagnosticar o grau de satisfação dos 

clientes com o atendimento prestado em três modalidades (telefônico, pessoal e por escrito); 

identificar os fatores que determinam a satisfação dos clientes; as situações de atendimento, 

com relação a prazos, comprometimento, exatidão e clareza das informações prestadas, 

objetividade, tipos de demandas; levantar pontos críticos no atendimento prestado nas  

modalidades citadas e, finalmente, verificar oportunidades de melhorias no serviço de 

atendimento da Embrapa Hortaliças. 

Ainda que a pesquisa de Parente (2006) se situe na linha da administração pública, 

convém salientar alguns resultados mais expressivos obtidos em seu trabalho.  

A pesquisadora conclui que a satisfação com o atendimento das ligações telefônicas 

ficou em torno de 52% e comenta que “apesar de ser um índice alto, percebe-se, no entanto, 

um percentual elevado de insatisfação com esse serviço: 12%” (PARENTE, 2006, p. 35).  
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O trabalho conclui também que apenas 32% dos entrevistados apresentaram uma 

avaliação satisfatória com relação à resolução do problema.  

De acordo com a pesquisa de Parente (2006), o SAC pode ser considerado importante 

na formação técnica, na resolução de problemas e na consolidação dos produtores que se 

encontram na fase inicial e intermediária de sua atividade produtiva.  

 

3.3.2  O SAC no Sistema de Gestão Embrapa hoje 

 

O SAC atualmente está vinculado diretamente à Embrapa Transferência de Tecnologia 

e às assessorias de comunicação da sede e unidades descentralizadas. Ele integra - no sistema 

de gestão da Embrapa - um dos seis macroprogramas24

Os macroprogramas, segundo definição da Embrapa, possuem características 

específicas quanto à estrutura de suas equipes e de seus arranjos institucionais; respondem às 

necessidades diversas da Embrapa e são instrumentos gerenciais para a operacionalização da 

programação da empresa, orientando-a para a obtenção de resultados de impacto que levem 

ao atendimento das metas técnicas, estabelecidas a partir dos Planos Diretores da empresa 

como um todo e das unidades. 

, definidos como “figuras 

programáticas de nível tático” orientadas para a gestão de carteiras de projetos e processos 

(2007).  

O SAC está inserido especificamente no Macroprograma 4, que trata da transferência 

de tecnologia e da comunicação empresarial. De acordo com o Manual do Sistema Embrapa 

de Gestão (2003), envolve iniciativas de natureza temática ou interdisciplinar que priorizem 

sua execução e organização em núcleos especializados, equipes interativas ou redes, de 

acordo com seu grau de complexidade e abrangência. 

Por sua vez, esses projetos devem contribuir para incorporação ao processo produtivo 

dos conhecimentos e tecnologias desenvolvidos pela Embrapa e seus parceiros, em 

atendimento às demandas do mercado e da sociedade. Além disso, possuem, especificamente, 

dentre outros fins, o de favorecer o processo de disponibilização e divulgação da informação 

                                                 
24 São os seguintes os macroprogramas da Embrapa: Projetos do Macroprograma 1 - Grandes Desafios 
Nacionais; Projetos do Macroprograma 2 - Competitividade e Sustentabilidade Setorial; Projetos do 
Macroprograma 3 - Desenvolvimento Tecnológico Incremental do Agronegócio; Projetos do Macroprograma 4 - 
Transferência de Tecnologia e Comunicação Empresarial; Projetos do Macroprograma 5 - Desenvolvimento 
Institucional; Projetos do Macroprograma 6 - Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar e a 
Sustentabilidade do Meio Rural e Projetos PNP&D/Café - Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento 
do Café.  

http://www.cenargen.embrapa.br/projetos-mp01.html�
http://www.cenargen.embrapa.br/projetos-mp01.html�
http://www.cenargen.embrapa.br/projetos-mp02.html�
http://www.cenargen.embrapa.br/projetos-mp03.html�
http://www.cenargen.embrapa.br/projetos-mpcafe.html�
http://www.cenargen.embrapa.br/projetos-mpcafe.html�
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técnica, científica e sócio-econômica dos estoques de conhecimentos gerados em permanente 

geração pela Embrapa e seus parceiros; bem como criar e manter fluxos de informação e a 

influência recíproca entre a Embrapa, seus públicos de interesse e a sociedade em geral 

(MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO EMBRAPA, 2003). 

O Macroprograma 4 é composto por projetos e processos destinados a aprimorar o 

relacionamento entre a Embrapa e seus públicos de interesse , parceiros e a sociedade, e – 

ainda - promover a integração entre P&D e o mercado. Por sua vez o Serviço de Atendimento 

ao Cliente, integra o Macroprocesso de Relacionamento com Clientes. Essa nomenclatura foi 

adotada após a proposição do modelo organizacional com base nos processos finalísticos, 

iniciada após da identificação dos macroprocessos existentes em todas as Empresas. O 

Macroprocesso é uma visão dinâmica dos setores (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO 

EMBRAPA, 2003). 

Os processos de Pesquisa e Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia e 

Comunicação Empresarial formam os macroprocessos centrais do negócio. Estes têm início 

na prospecção de demandas do mercado e terminam na disponibilização de conhecimentos e 

tecnologias para atendimento dessas demandas (EMBRAPA – RELATÓRIO DE GESTÃO, 

2002). Entre outras inovações, o Sistema Embrapa de Planejamento (SEP) passou a atuar com 

o foco no cliente, a prospecção de demandas, a pesquisa interdisciplinar e interinstitucional e 

a gestão pela qualidade (EMBRAPA – RELATÓRIO DE GESTÃO, 2002)25

Trata-se do trabalho de qualificar e organizar a informação, dando a ela conteúdo e 

forma adequados aos diferentes públicos ou clientes cujo universo estão desde o cidadão 

comum até os órgãos governamentais, como ministérios, passando por Ongs e empresas 

agrícolas, até os clientes/parceiros internacionais (EMBRAPA – RELATÓRIO DE GESTÃO, 

2002).   

.   

Em 1999, a Embrapa adotou o planejamento estratégico, passando a trabalhar com 

ênfase no atendimento da demanda de sua gama de clientes. Para tal, utiliza os instrumentos/ 

mecanismos/canais disponíveis para ouvir suas necessidades, expectativas e preferências, a 

exemplo as visitas de clientes às Unidades Descentralizadas e às Unidades Centrais, o Serviço 

de Atendimento ao Cliente (SAC) via correio eletrônico, correspondências convencionais, 

                                                 
25 A gestão de P&D na Embrapa tem evoluído de acordo com este modelo. No início da empresa, a gestão de 
pesquisa era organizada com base no modelo circular. Após o processo de Planejamento Estratégico adotado no 
início da década de 1990, constatou-se que a Empresa havia atingido um grau de maturidade e complexidade que 
impunha evolução nos modelos de gestão. Nesse momento, era importante alinhar a Empresa com seus clientes, 
usuários e beneficiários e o modelo preconizado era o de programas temáticos, que pode caracterizar um modelo 
de P&D de 3ª geração e que foi traduzido pela criação do SEP (Sistema Embrapa de Planejamento) (EMBRAPA 
- RELATÓRIO DE GESTÃO 2003, 2004). 
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telefonia, fax, hoje praticamente em desuso. Além desses meios, a Embrapa estabelece ações 

visando o melhor atendimento aos seus clientes via reuniões técnicas, congressos, seminários 

etc.; pesquisas sobre satisfação dos clientes; reuniões informais, dentro e fora da Empresa e 

conselhos assessores externos (EMBRAPA - RELATÓRIO DE GESTÃO, 2004).  

Dessa forma, segundo a Embrapa, é possível definir quais as características e atributos 

dos produtos/serviços, utilizando-se de diferentes meios de coleta de informações para 

distintos grupos de clientes. Por exemplo, o pequeno agricultor é visitado por pesquisadores 

de uma Unidade, enquanto uma grande empresa agrícola vai à Embrapa solicitar suporte para 

suas atividades, produtores mais informados ou o cidadão comum lançam mão do SAC. 

Segundo a Embrapa (PDE, 2001) a visão de pesquisa e desenvolvimento com foco no 

cliente, levou a Empresa a um realinhamento das ações das Unidades operacionais, 

considerando as principais transformações do ambiente externo. Nesse sentido, os Planos 

Diretores das Unidades Descentralizadas (PDU) foram revisados, redefinindo o rumo futuro 

dos centros de pesquisa e a própria Embrapa, como um todo.  

O novo enfoque parte da avaliação da satisfação do cliente, mensurando o grau de 

satisfação da clientela em relação às tecnologias, serviços e produtos, gerados pelas Unidades 

da Embrapa, por meio de questionários enviados aos usuários registrados no banco de clientes 

fornecidos por cada Unidade.  

As demandas, provenientes dos clientes, cidadãos, donas de casa, produtores rurais, 

Ongs, pesquisadores de instituições de ensino e de pesquisa, órgãos de Governo, de fomento e 

de extensão, entre outros, envolvem a competitividade do agronegócio brasileiro; a 

sustentabilidade econômica e ambiental; a redução dos desequilíbrios sociais e econômicos e 

a saúde; a qualidade de vida, nutrição e segurança alimentar da população, se alinham com 

aquelas provenientes da Cúpula Mundial de Alimentação26

Ao longo do ano de 2001, a Embrapa aprimorou o Manual de Atendimento ao Cliente, 

uma cartilha que tem por objetivo divulgar a política de qualidade orientando seus 

empregados de todos os níveis para o atendimento ao cliente dentro da empresa.  

, que preconiza a segurança 

alimentar em nível individual, familiar, nacional, regional e mundial (EMBRAPA - 

RELATÓRIO DE GESTÃO, 2004). 

Concebida e editada em 1997 com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento 

ao cliente/cidadão, em todas as suas Unidades, esta cartilha é fruto da idéia da Embrapa, na 

                                                 
26 A Cúpula Mundial da Alimentação foi a Declaração de Roma sobre a Segurança Alimentar Mundial, ocorrida 
em 1996, com 180 nações participantes, que se comprometeram em, até o ano de 2015, reduzirem à metade o 
número das pessoas subnutridas no mundo. 
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época, de mudar a cultura da empresa com relação ao cliente, criando padrões de 

comportamento a serem praticados por todos os empregados.  

O Manual de Atendimento ao Cliente contempla seis formas de contato da empresa 

com os clientes: atendimento telefônico; atendimento pessoal; atendimento por 

correspondência (carta e e-mail); consultoria e visitas técnicas; eventos; e parcerias.  

As três primeiras são básicas, e se aplicam praticamente a todos os empregados e estão 

presentes em todos os serviços da empresa. As outras três, foram priorizadas pela sua 

importância para o cliente (EMBRAPA - II PLANO DIRETOR, 2002). 

 

3.3.3  A operacionalização do SAC e da Ouvidoria 

 

A Ouvidoria na Embrapa foi criada em 29 de junho de 1999, na mesma data da 

instituição do Serviço de Atendimento ao Cliente via Internet, com objetivo melhorar a 

comunicação com seus clientes; a eficiência e eficácia nas instituições federais na 

administração centralizada e descentralizada (HISTÓRIA DA OUVIDORIA..., s/d, s. p.).  

Embora a Ouvidoria e o SAC se assemelhem em muitos aspectos, já que ambos são 

serviços de atendimento ao cliente/cidadão, distinguem-se em vários pontos, a começar pelas 

razões de sua criação.  

Enquanto o SAC foi criado por decisão voluntária da Empresa, a Ouvidoria tem 

origem constitucional, pelo artigo 37, que determina que a administração pública “deverá 

obedecer aos princípios da eficiência”, prevendo a ação de órgãos de atendimento às 

reclamações quanto à prestação dos serviços públicos, como forma de participação do 

cidadão/usuário (EMBRAPA OUVIDORIA, 2006). 

Ao comparar a Ouvidoria com o SAC, Alípio Correa Filho (2004) ouvidor geral da 

Embrapa, afirma que a primeira é instrumento pelo fato de atuar de forma pessoal e com 

amplo diálogo, enquanto o SAC é mais mecânico e automático.  

A Ouvidoria vem cobrindo cada vez mais um segmento de clientes que não só deseja 

apresentar uma demanda (denúncia, reclamação etc.), mas quer – antes e acima de tudo – 

dialogar e argumentar em favor dessas demandas (EMBRAPA OUVIDORIA, 2006, p. 12). 

A Ouvidoria Geral na Embrapa está integrada ao “Programa da Qualidade”, 

coordenado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

Analisa as críticas e sugestões quanto aos serviços prestados pela Empresa, que, por 

sua vez, considera o serviço como um valioso instrumento para a solução de problemas e de 
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conflitos organizacionais, tanto de caráter interno como de externo, e colabora para o processo 

de melhoria permanente do atendimento e das expectativas dos clientes internos e externos 

(EMBRAPA OUVIDORIA, 2007, p. 05). 

A Ouvidoria tem como função primordial cobrar soluções, da melhor forma, e com 

rapidez, para o atendimento das expectativas do cliente, antes que os problemas se agravem e 

transcendam os limites da empresa.  

A Ouvidoria já surgiu com seus atributos fundamentais: autonomia e independência 

para atuar e cobrar, do setor onde ocorreu o problema, uma solução após a análise do ouvidor 

(EMBRAPA OUVIDORIA, 2006; 2007). 

Usualmente, a Ouvidoria é o último recurso não-jurídico que um cliente – interno ou 

externo – possui para apresentar seu pleito à Empresa. Ao se dirigir à Ouvidoria, o cliente 

normalmente já tentou ser atendido em outras instâncias, sem sucesso.  

Portanto, a Ouvidoria, considerando sua proximidade com a cúpula da Empresa – já 

que está ligada funcionalmente ao Gabinete do Diretor-Presidente e ao Conselho de 

Administração – é vista como uma alternativa positiva para solução da questão. Esse fato 

aumenta, significativamente, tanto a responsabilidade como a representatividade do Ouvidor 

perante os clientes (EMBRAPA OUVIDORIA, 2007, p. 7).  

A questão da independência do Ouvidor em relação ao comando da Empresa, às vezes 

questionada pelos clientes, é fator de preocupação. Por isso, em suas atividades amparadas em 

normas internas e até na legislação, existem salvaguardas que lhe permitem atuar de maneira 

livre e independente em prol da ética, transparência e satisfação dos clientes (EMBRAPA 

OUVIDORIA, 2007, p. 7).  

 

3.3.4  SAC: funcionamento e falhas 

 

A Área de Comunicação e Negócios de cada Unidade da Embrapa (ACN) é 

responsável pela prestação direta do Serviço de Atendimento ao Cidadão via e-mail e outras 

modalidades. A tarefa é executada com o suporte do software cliente de e-mail Mozilla 

Thunderbird. 

Diariamente, são lidas as mensagens procedentes dos clientes da Embrapa. Segundo o 

Manual de Atendimento ao Cliente, enquadram-se nessa definição: 

• Especialistas e Técnicos em Agropecuária 

• Produtores Rurais 
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• Representantes de Empresas 

• Entidades Governamentais 

• Autoridades 

• Imprensa 

• Clientes Internos 

• Fornecedores 

• Usuário Eventual 

 

As mensagens podem chegar a esse destino por meio de quatro caminhos: 

1) Através do envio direto para o e-mail do SAC de uma das unidades da Embrapa;  

2)  Redirecionadas por outros empregados de uma unidade, quando estes recebem 

mensagens de conteúdo não relacionado às suas atribuições; 

3) Redirecionadas pelo SAC da Embrapa Sede, conforme estabelece o item 3 e o 

subitem 3.3 da Deliberação nº 26/99, de 29 de junho de 1999 (Repositório Digital 

Embrapa);  

4) Pelo preenchimento de um formulário no site do CNPMF, acessível em link 

específico.  

As mensagens recebidas são submetidas a uma triagem, de acordo com o tema 

abordado. Aquelas que tratam de generalidades são respondidas diretamente pelo próprio 

empregado encarregado pelo SAC. As que tratam de produtos pesquisados pela Unidade 

devem ser encaminhadas a um pesquisador disponível que investiga o assunto demandado. 

(ALMEIDA, 2007).  

Se uma mensagem abordar um produto ou serviço fora do âmbito das pesquisas 

realizadas em uma determinada unidade, deve ser prontamente encaminhada ao SAC da 

Unidade correspondente à demanda solicitada. Nesses casos, cabe ao encarregado do SAC 

monitorar o recebimento da mensagem pelo serviço de atendimento de outra Unidade, até o 

final do processo.  

Para as respostas dadas pelo próprio atendente são utilizados textos padronizados que 

se encontram armazenados no microcomputador do SAC, com o objetivo de agilizar o 

atendimento às solicitações mais freqüentes.  

O responsável direto pelo atendimento também pode anexar, eventualmente, arquivo 

de texto, como artigos de autoria de pesquisadores da unidade, para fundamentar a resposta ou 

complementá-la (ALMEIDA, 2007, p. 12.).  



 

81 

Segundo a Deliberação nº26/99, de 29 de junho de 1999, que criou o SAC Eletrônico, 

o prazo máximo para o atendimento de uma demanda encaminhada ao SAC Embrapa por e-

mail será de oito dias, a contar da data de solicitação do cliente. 

Ao fim de cada trimestre é produzido um relatório consolidado, com a quantidade de 

mensagens por assunto naquele período. O procedimento se dá contabilizando as mensagens 

em cada uma das pastas específicas.  

Almeida (2007) identificou diversos problemas ao longo processo do SAC, desde a 

recepção da mensagem até a resposta final e arquivamento; dentre eles:  

1) Risco de envio de informações desatualizadas: como o conhecimento técnico-

científico é dinâmico, há o risco de que a informação transmitida se torne obsoleta 

dentro de alguns meses;  

2) Fragmentação de mensagens encaminhadas: quando o cliente solicita em uma 

mesma mensagem, informações referentes a mais de uma unidade da Embrapa, os 

SAC de vários centros de pesquisas darão respostas isoladas, fracionando assim a 

resposta à mensagem encaminhada; 

3) Muitos intermediários entre o cliente e o(s) pesquisador(es): isso gera interrupções 

no fluxo da informação; 

4) Inexiste backup dos arquivos que armazenam as mensagens: isso eleva o risco de 

perda total de todo material armazenado durante anos; 

5) Dificuldade de fiscalizar o supervisor: “É possível manipular livremente quaisquer 

mensagens, sem nenhum registro que possa provar tal comportamento” 

(ALMEIDA, 2007, p.17).  

 

Baseado nesses fatos, Almeida (2007, p.18) afirma que “o atendimento por e-mail 

prestado pela Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical não possui a eficiência desejada”. 
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FIGURA 8 -  Fluxograma de atendimento às correspondências convencionais 

 

    Fonte: SANCHES; OLIVEIRA, PEREIRA, 2000, p. 25. 
 

  

As grandes diferenças ente o SAC via correspondência convencional e a modalidade 

via correio eletrônico foram a facilidade e velocidade quase em tempo real para que uma 

mensagem chegue até os responsáveis pelo serviço e vice-versa. Por sua vez, a facilidade e a 

rapidez influíram também em todo processo de atendimento, tornando-o mais ágil e eficiente. 

Embora Sanches, Oliveira e Pereira (2000, p. 6) ressaltem o esforço contínuo da 

Embrapa para melhorar o relacionamento com seus clientes, dez anos após a criação do SAC 

via correio eletrônico, o serviço ainda apresenta outras falhas, além daquelas citadas por 

Almeida (2007). 

A falha mais evidente é a falta de um pesquisador da área de transferência de 

tecnologia que acompanhe todo o processo. Frequentemente, em todas as unidades, são 

estagiários que recebem as mensagens, encaminham para os pesquisadores e, muitas vezes, 

respondem aos clientes, consultando respostas anteriores dos pesquisadores.  



 

83 

A própria Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (CNMF) reconhece essa falha 

(VILARINHOS, 2006 p. 4) quando afirma:  

Os formuladores da Proposta de Transferência de Tecnologia (TT) explicam que não 
existe no Centro um grupo de pesquisadores que trabalhem com isso sob a mesma 
coordenação e orientação técnica, com métodos e estratégias comuns. A distribuição 
das atividades se dá de forma aleatória, o que dificulta enormemente o gerenciamento 
das ações. 

Em 2005, o CNPMF produziu o documento “Novas Proposta para a Transferência de 

Tecnologia na Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical”, chamando atenção para os 

problemas do SAC e que motivou a criação da Área de Transferência de Tecnologia (ATT). O 

documento aborda a questão da transferência de tecnologia, com relação à demandas do 

clientes e não de ações pró-ativas, por parte do centro de pesquisa. 

Segundo o mesmo documento (CNPMF, 2005 p. 2), essa transferência (de tecnologia), 

equivocadamente, tem sido tratada como atividade de segunda categoria, muitas vezes completamente 

dissociada do projeto de pesquisa. Quando chegam os resultados das suas pesquisas, muitos 

pesquisadores adotam a seguinte postura: “Difusores e gestores, de agora em diante é com vocês”.  

 

3.3.5  Examinando o funcionamento e eficiência do SAC: a situação atual  

 

A primeira fase deste estudo se refere à localização das mensagens em função de que o 

SAC não faz backup dos arquivos das mensagens recebidas. Por isso, durante alguns meses, 

imaginou-se que as mensagens recebidas em 2007 haviam sido extraviadas. Mas, finalmente, 

devido ao esforço dos responsáveis pelo SAC, foram localizadas. 

Na segunda fase ocorreu a avaliação das mensagens e qualificação dos clientes que as 

enviaram, dentre: produtores, estudantes, produtores domésticos, empresas consumidoras. 

Algumas correspondências, por chegarem sem a pergunta, não foram qualificadas. 

 

TABELA 1 -  Mensagens recebidas por e-mail pelo SACdo CNPMF, mar-maio 2007 
MENSAGENS RECEBIDAS (*) MENSAGENS EXCLUÍDAS MENSAGENS ENVIADAS 

172 29 143 
(*) Das mensagens recebidas foram excluídas aquelas duplicadas e as que foram enviadas novamente em datas 

diferentes por motivo de segurança dos clientes. Excluídas também as que vieram sem identificação de endereço 

eletrônico dos remetentes. 
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De acordo com a informação do Relatório Final da Embrapa, em 2007, o SAC do 

CNPMF recebeu um total de 338 solicitações, em todas as modalidades (carta, telefone e e-

mails). No entanto, contabilizamos, somente no período de março a maio de 2007, 172 

mensagens, ou seja, praticamente a metade do Relatório Final, e isso somente de e-mails, o 

que sugere que o Relatório pode estar seriamente equivocado.  

 Ainda segundo o Relatório Final do Serviço de Atendimento ao Cidadão, todas as 48 

unidades da Embrapa receberam e atenderam, em 2007, 6.393 solicitações, das quais, 6.140 

foram realizadas por e-mail, 241, por telefone e apenas três consultas presenciais27

No mesmo ano, a Unidade Descentralizada mais requisitada foi justamente a Embrapa 

Mandioca e Fruticultura Tropical (CNPMF), com suas 338 solicitações.  

. 

As mensagens recebidas pela Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, via correio 

eletrônico, procuraram tirar dúvidas sobre os principais produtos pesquisados pelo centro de 

pesquisa, distribuídas da seguinte forma: mandioca (33%); banana (18%); citros (12%); 

mamão (12%); manga (8%); maracujá (8%); acerola (6%); e abacaxi (3%).  

 

TABELA 2 -  Produtos pesquisados nas mensagens recebidas por e-mail pelo SACdo 

CNPMF, mar-maio 2007 
PRODUTOS MENSAGENS RECEBIDAS PERCENTUAL 

abacaxi 3 3% 

acerola 6 6% 

banana 26 18% 

citros 17 12% 

mamão 17 12% 

mandioca 46 33% 

manga 12 8% 

maracujá 12 8% 
TOTAL 143 100% 

 

 

 

                                                 
27 Evidentemente, este dado do Relatório Final do SAC em 2007 está incorreto. É impossível que apenas três 
pessoas tenham procurado o SAC, durante um ano inteiro, em todas as Unidades, o que vale dizer em todo o 
Brasil. O atendimento às pessoas que procuram as Unidades da Embrapa ocorre em menor número do que as 
cartas, os telefonemas e, sobretudo, os e-mails, mas pelo menos o SAC do CNPMF recebe mensalmente, a 
presença de mais que três clientes por mês. O mesmo deve ocorrer em outros centros de pesquisa da Embrapa.   
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3.3.6  Perfil dos clientes que enviaram mensagens ao SAC no período 

estudado 

 

O fato mais surpreendente na análise dos e-mails enviados ao SAC da Embrapa 

Mandioca e Fruticultura Tropical (CNPMF) pelos clientes, no período de março a maio de 

2007, foi o baixo índice de produtores.  Do total de 172 e-mails recebidos pelo SAC, apenas 

16 foram encaminhados por agricultores, o que é muito pouco. Era esperado que, pelo menos, 

metade das mensagens fosse de produtores. 

Seguem alguns exemplos das mensagens enviadas ao SAC pelos produtores rurais28

 

:  

Mensagem 1: 
Muito obrigado pela informacao, vou fazer um novo plantio e 
seguir seo conseilho e comencar con analise de sol da area. 
Voce pode me informar se tem laboratorio brasileiro onde se 
pode mandar mostra de terra para efetuar essa pesquisa? 
 (Nicolas Reuse - produtor da Bellegarde, França). 

 

Mensagem 2: 
Boa tarde Professora Ana Lucia Borges, meu nome é Augusto 
Coury Cardoso e sou produtor de banana no estado de Goiás. 
Entrei em contato com o professor João Luiz Palma Meneguci 
e ele me sugeriu o seu nome. Estou tendo hoje dificuldade em 
calcular e suprir as necessidades de adubação e nutrição de 
meu bananal. 
(Coury Cardoso).  

 

Mensagem 3: 
Eu sou produtor de banana maçã em Mato Grosso do Sul, 
tenho 100hc, sendo que 80% da mesma ja esta produzindo. Eu 
gostaria de troca informações com vocês para ver a 
possibilidade da fabricação da "pasta" da banana. Esta pasta 
seria parecida com a que ja existi que a da banana nanica. 
Gostaria de saber da viabilidade economica no brasil ou quem 
sabe elaborar um projeto para a exportação. Aguardo contato o 
mais breve possível. 
(A. Queiroz).  

Mensagem 4: 
Eu sou um pequeno produtor rural aqui no município de Campo 

                                                 
28 As mensagens foram mantidas com grafias originais, incluindo os erros. Alterou-se a formatação dos e-mails.  
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Largo-PR, e este ano com o objetivo de diversificar as 
atividades da minha propriedade plantei 1ha de tangerina da 
variedade Montenegrina. Como não tenho muita experiência na 
cultura, quero perguntar se o CNPMF  pode dar algumas 
orientações na condução do meu pomar.  
(Maurício Pucca de Andrade) 

 

 Os estudantes enviaram 13 mensagens, do total das recebidas pelo SAC no período 

estudado. Seguem alguns exemplos: 

 

Mensagem 1: 
Sou aluna do programa de pos graduação em Genética e 
melhoramento da Universidade Estadual de Maringá e estou 
realizando uma revisão bibliográfica sobre o melhoramento 
genético do abacaxi. 
(Juliana Sala de Faria) 

 

Mensagem 2: 
Sou aluna de doutorado no programa de pós-graduação do 
Instituto de Químca da Unicamp, sob orientação do Prof. Dr. 
Marcos Nogueira Eberlin e estamos desenvolvendo um método 
de análise para caracterização e certificação de frutas tropicas 
nativas brasileiras. 
(Elaine Cristina Cabral) 

 

Mensagem 3: 
Gostaria de receber algum material a repeito da citricultura no 
brasil, qual a opiniao da empresa a respeito do crescimento 
economico brasileiro atraves da citricultura.Sou aluna da Ufba, 
e estou fazendo uma pesquisa acadêmica. 
(Fernanda da Silva Conceição) 

 

O maior número de e-mails foi encaminhado por pessoas que têm cultivos domésticos, 

em casa ou sítios não comerciais. Eles enviaram 32 e-mails.  Alguns exemplos:  

 

Mensagem 1: 
Moro em Porto Alegre, RS. Tenho no meu jardim um mamoeiro 
(mamão vermelho). Ele está muito alto e a cada ano cresce 
mais, tornando cada vez mais difícil a colheita. Gostaria de 
saber ou que me informassem quem pode me dar a seguinte 
informação: Pode-se cortar a parte superior da árvore para que 
ela crie ramos laterais e assim fique mais baixa?  (Sylvia 
Hanke) 
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Mensagem 2: 
Venho por meio deste solucionar meus problemas, tenho um 
pé de (Laranja pera)  que pela quarta vez que floriu muitos 
frutos caíram, agora uns estão pequenos e outros graúdos e 
rachados.Eles também se encontra muito ácidos na hora do 
consumo. Já o meu pé de (Limão taiti) as pontas das folhas se 
encontram enrugadas a altura e de 2.50m e ainda não deram 
frutos”. (Guiomar Martins de Jesus). 

 

Mensagem 3: 
Tenho um pé de limão no meu pomar que tem uns quatro anos 
de idade. Ele está com uma espécie de "túneis" (como se fosse 
madeira comida por cupim) na base do tronco e ele "sangra". 
(José Ronaldo Preira) 

 

Mensagem 4: 
Olá amigos me chamo Sheila, sou radialista, e tenho em minha 
casa um pequeno pomar, entre as frutas que produzo (para 
consumo proprio) o mamão, nosso mamoeiro da frutas lindas, 
grandes, mas não chegam a ficar maduros, e cobrem-se de 
manchas escuras, parecem mofo, e por dentro azedam, 
mesmo sem estar maduras. Aproveitamos pouco. Gostaria de 
saber, o que faço para ter frutas mais saudaveis??? (Sheila)  

 

Os candidatos a agricultor enviaram 11 e-mails. São pessoas que pretendem iniciar um 

plantio e querem obter informações técnicas a respeito da sua viabilidade econômica. É um 

grupo importante, porque algumas dessas pessoas pretendem realmente fundamentar uma 

iniciativa com base técnica. No entanto, outras têm apenas um sonho de retorno ao campo, tão 

comum em pessoas de famílias que migraram para as grandes cidades.  Seguem alguns 

exemplos:  

 

Mensagem 1: 
Vou cultivar banana da terra e café conilon (cultivo, onde 
conseguir mudas, etc) na regiaõ de Minas Gerais, se possivel 
quero receber orientações da EMBRAPA, antes quero saber se 
vcs cobram pelas informções, se cobram, qual o valor - .: Este 
e-mail é do trabalho de minha noiva Célia. (Nilton José Pereira) 

 

Mensagem 2: 
Meu nome e Eliezer sou de MG (Inhapim) e pretendo fazer um 
plantio de acerola, queria saber como faco para  compra mudas 
boas de qualidade  se tiver possibilidades mande as 
caracteristicas das mudas e os precos e como faco para 
adiquirilas quero mudas que  produzam bem e que seus frutos 
sejam graúdos. (Eliezer Lopes) 
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Mensagem 3: 
Sou Engenheiro Agronomo, Produtor, Professor e Pró-Reitor de 
Extensão da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - 
UFERSA. Estou iniciando o cultivo do Limão Tahiti. Em assim 
sendo, já tomei algumas providências. (Luis Soares).    

 

Seis clientes encaminharam e-mails ao SAC do CNPMF motivados por reportagens 

veiculadas no programa Globo Rural, da Rede Globo. Segundo os responsáveis pelo SAC, às 

vezes, chegam centenas de e-mails em busca de informações veiculadas, sobretudo, após as 

exibições do programa Globo Rural, que orienta os telespectadores a procurarem o centro de 

pesquisa.  

Além desse programa, geralmente escrevem pessoas que assistem à TV Canal Rural 

ou são leitores de publicações especializadas, convencionais ou digitais. Exemplos: 

 

Mensagem 1: 
Vi no Globo Rural (TV) deste domingo que a banana Tropical 
chegou para substituir a Maça, por ser mais resistente a 
doenças. Como conseguir meia dúzia de mudas? Moro em 
Brasíli tenho área rural no DF. Agradeço por uma resposta. (Eli 
S. Teixeira) 

 

Mensagem 2: 
Mandei um e-mail para o Globo Rural e os mesmos solicitaram 
para me reportar a vcs. Tenho alguns pés de banana nos 
fundos de minha casa e gostaria de eliminá-los o que faço 
então, pois estou a seis meses cortando e eles sempre brotam.  
(Claudia Regina Snmidt Daniel)  

 

Mensagem 3: 
Sou leitor e assinante da revista Globo Rural. Na edição 257 do 
mês de março de 2007, a revista publicou uma matéria sobre o 
mamão, esta apresentou o senhor Hermes como consultor, 
engenheiro agrônomo e pesquisador da embrapa, foi assim 
que tive a idéia de escrever ao senhor para pedir algumas 
informações. Eu tenho uma pequena plantação de mamão. O 
problema é que só nascem mamão macho. (Raimundo – 
sobrenome não disponível). 

 

Mensagem 4: 
Através do Globo Rural tive acesso a seu email para a seguinte 
consulta: tenho um pé de maracujá que tem dado seus 
primeiros frutos,mas todos ocos,sem semente.Qual a causa 
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disso?O que devo fazer? (Mônica Guimarães Nery Juiz de Fora 
– MG) 

 

Na lista de e-mails recebidos, 16 estavam sem endereço para retorno. Fato que se 

justifica, conforme já relatado, pela dinâmica do funcionamento do SAC: ao receber uma 

mensagem, o responsável pelo serviço, avalia se ele mesmo responde ou se a envia aos 

pesquisadores.  

Neste caso, o pesquisador responde diretamente ao cliente, depois envia uma cópia da 

resposta ao SAC para o arquivamento, quando isso ocorre, às vezes, a mensagem retorna sem 

o endereço eletrônico do cliente. 

Foram classificados 18 e-mails como “indefinidos”, já que não foi possível qualificá-

los de acordo com uma categoria de análise para o perfil dos usuários. Exemplos: 

 

Mensagem 1: 
Eu gostaria de saber a práticas de cultivo da acerola, para que 
a mesma tenha um bom desenvolvimento. Gostaria de saber 
também se vocês podem me passar ou indicar alguém, para 
que eu sabia a práticas de cultivo da jaboticabeira.  
(Eduardo Moraes) 

 

Mensagem 2: 
Me perdoem em usar o sac para obter essas informações, mas 
como levaria muito tempo para procurar pensei em pedir pelo 
e-mail, qual a melhor época para podar as seguintes frutíferas: 
- acerola -  carambola - caju anão pitanga jabuticaba 
(enxertada) amoreira – siriguela – jambo. (Mitie Matsunaga) 

 

Mensagem 3: 
Venho através deste e-mail solicitar que me esclareçam do que 
se trata o chamado "olho de bananeira". Em que lugar da 
planta ele está localizado ? Se possível, gostaria que me 
fossem enviadas fotos dessa parte da planta. (Lorena da 
Costa) 

   

Do total das mensagens recebidas, 16 foram de 15 empresas que contataram com o 

SAC no período, sendo duas estrangeiras, ambas da França. Todas as empresas, 

compreensivelmente, são agroindústrias. 

 

Mensagem 1: 
Somos uma empresa que trabalha, entre outros produtos, com 
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Mamão para o processo de Cristalização.   Lendo a Revista* 
Frutas e Derivados*, encontramos a matéria que comenta 
sobre o novo processo, Passas de Mamão, fato que despertou 
nossa curiosidade. Gostaria de saber se seria possível o envio 
de amostra do produto para nosso conhecimento. (Dierberger 
Óleos Essenciais S.A) 

      

Apenas uma pessoa que poderia ser classificada como “consumidor” escreveu no 

período analisado para o SAC:  

 

Mensagem 1: 
Fruto adquirido em supermercado.(abacaxi) Apresentando-se 
perfeito. Sem pontos podres. Sem líquidos escorrendo por fora. 
Ao ser partido deixou escorrer uma baba gosmenta de suas 
fatias. Sem odor ou gosto extranho. É alguma doença ? Pode 
ser utilizado (ingerido) ? É prejudical à saúde ?  (Maria Celina, 
sobrenome não disponível, a cliente se refere ao abacaxi) 

 

 

3.3.5.1  Uma tentativa de avaliação direta: questionário aplicado aos usuários 
 

Para avaliar a eficácia e a eficiência do Serviço de Atendimento ao Cliente da 

Embrapa como instrumento de difusão e transferência de tecnologias geradas e/ou adaptadas 

pela empresa, foi enviado um questionário, via correio eletrônico, para 136 clientes.  

De um total de 172 solicitações feitas ao CNPMF, durante o período março a maio de 

2007, 36 mensagens foram descartadas devido à repetição, inexistência de e-mails e 

mensagens encaminhadas equivocadamente para o CNPMF, mas pertinentes a outros centros 

de pesquisa da Embrapa.  

Apesar das dificuldades envolvidas no uso de questionários via e-mail, foi decidido 

fazer uma tentativa, a fim de se obter impressões diretas daqueles a quem o serviço se dirige. 

A experiência foi inserida nos procedimentos a título de complementação das observações 

anteriormente descritas. 

Do total de 143 questionários enviados, 20 clientes (12,26%) responderam: 31 clientes 

(19%) retornaram pelo sistema do correio eletrônico, por motivos como: mudança de e-mails, 

caixa de correio lotada, sistema de filtro, entre outros. Os demais clientes não responderam.  

O baixo índice de respostas ao questionário já era esperado. Cada vez é maior o temor 

dos usuários do correio eletrônico em abrir e-mails remetidos por desconhecidos.  

A consulta não foi feita junto a um público homogêneo, por exemplo, dirigida aos 
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pesquisadores da Embrapa. Souza (2003) mesmo tendo enviado questionários para os 

pesquisadores da Embrapa, comentou o baixo número de respostas retornadas à pesquisadora.  

Apesar da pouca representatividade da amostra e, portanto, da impossibilidade de 

fazermos amplas generalizações, acreditamos que algumas indicações importantes emergem 

das respostas recebidas. 

A maioria das pessoas que respondeu já havia encaminhado solicitações ao SAC do 

CNPMF (63,15%); já os que estavam se comunicando pela primeira vez representaram 

31,57%. Um dos respondentes não se lembra se havia se comunicado anteriormente com o 

SAC. 

No entanto, houve equilíbrio quando responderam se já haviam se comunicado com a 

Embrapa, via SAC, utilizando outros meios (telefone, ou carta): 11 e 9 clientes, 

respectivamente, responderam já haver utilizado tais meios.  

De acordo com a legislação vigente, o Manual de Atendimento ao Cliente da Embrapa 

determina que as solicitações via SAC, devem ser respondidas em um prazo máximo de até 8 

dias. Neste sentido, 15 clientes indicaram que o SAC atendeu no prazo determinado, no 

entanto, quatro disseram que resposta do SAC demorou mais 8 dias e um cliente não se 

recorda de como ocorreu a solução da sua solicitação ou dúvida. 

Para facilitar e complementar a resposta, os pesquisadores, quando retornam aos 

clientes, costumam enviar anexos com informações: artigos, cartilhas, reportagens etc. Nesta 

questão, 7 clientes responderam ter recebido respostas com anexo, mas 12 disseram não ter 

sido enviado nenhuma informação complementar. Dentre os clientes, um não se recorda de 

haver recebido informações em anexo.  

Os pesquisadores da Embrapa, quando respondem a clientes via SAC, precisam 

formular respostas de fácil compreensão, seja para pessoas de nível universitário, seja de 

escolaridade muito baixa. Para 16 clientes, as respostas foram claras. No entanto, 3 não 

consideraram as respostas satisfatoriamente esclarecedoras, e um não se lembra se ficou 

satisfeito ou não com a precisão das informações enviadas. Da mesma forma e proporção, os 

clientes do CNPMF responderam quanto às respostas serem completas. 

Quando indagados se seguiram as orientações do pesquisador, 11 clientes 

responderam afirmativamente, e 8 de forma negativa. Um dos clientes disse não se lembrar.  

Quando avaliaram se o atendimento do SAC foi satisfatório, 13 clientes disseram que 

sim; 5 disseram que não. Somente um afirma não saber e outro informou não respondeu.  

Finalmente, ao responderem se pretendiam fazer outras consultas à Embrapa, 84,2% 

disseram que sim. Apenas um cliente disse que não e 2 afirmaram que “talvez”. 
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Pode-se afirmar, a partir do documento Relatório Final do SAC (2007) e do 

cotejamento das mensagens do período estudado, que a Embrapa desconhece em sua inteireza 

o teor das mensagens que chegam ao SAC. São os responsáveis pelo SAC que lidam com esse 

material e apenas fazem uma triagem com relação ao produto pesquisado, contabilizando o 

número de mensagens recebidas.  

O documento “Novas Propostas para a Transferência de Tecnologia na Embrapa 

Mandioca e Fruticultura Tropical” (2006) foi o primeiro naquele centro de pesquisa a discutir 

o SAC. No entanto, trata-se de uma abordagem superficial e equivocada, quando afirma: 

“pode ser relacionado ainda o cidadão comum, curioso, que possui uma ou duas plantas no 

fundo de casa e que faz milhares de consultas ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 

anualmente, ocupando de sobremaneira os pesquisadores com pequenas consultas” 

(VILARINHOS, 2006, p. 2). Evidentemente, não são milhares, porque segundo a o próprio 

Relatório Final 2007 da Embrapa, o CNPMF recebeu, em 2007, apenas 338 solicitações. 

O mesmo documento constata: 

Descontinuidade causa também a perda da retroalimentação, informações vindas dos 
produtores que servem como base para os trabalhos da própria Embrapa. Dessa forma, 
as demandas se tornam difusas, sendo impossível a definição de prioridades de alto 
impacto, prioridades essas que são os trilhos pelos quais a Unidade devia estabelecer 
sua programação não só de transferência, mas também de pesquisa e desenvolvimento. 

Prossegue o documento: “Todos esses fatores fazem com que a transferência de 

tecnologia na Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical seja mais uma ação reativa que pró-

ativa, onde os demandantes fazem a programação” (VILARINHOS, 2005, p. 2), sendo que o 

documento neste trecho deixa de informar que as ações de  transferência de tecnologia não se 

restringem ao SAC.  

Segundo o documento “Propostas para a Transferência de Tecnologia29

está na falta de conceituação e de entendimento do processo de transferência de 
tecnologia, que acontece de forma generalizada, prejudicando esta fase da inovação 
tecnológica e tornando-a pouco eficaz. [...] Ao lado disso, as ações e o interesse da 
pesquisa, considerada missão primeira do Centro, determinam uma posição menos 
valorizada para os processos que envolvem a transferência de tecnologia. Essa 
transferência, equivocadamente, tem sido tratada de forma não sistematizada, como 
atividade de segunda categoria, muitas vezes completamente dissociada do projeto de 
pesquisa. 

” (2006, p. 2), 

um dos problemas que impedem o fluxo da informação até o produtor 

Esse preconceito, apontado no documento “Propostas para a Transferência de 

Tecnologia”, está arraigado no ambiente da pesquisa desde 1990, quando a Embrapa assume o 
                                                 
29 O documento sobre transferência de tecnologia, não cita o SAC. 
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papel do extinto sistema Embrater. Ou seja, há a compreensão de que o pesquisador que não 

está fazendo e divulgando resultados de pesquisas, realiza um trabalho menor. 

Apesar dos problemas apontados (com exceção de duas pessoas que não se lembram e 

não responderam) o cliente que respondeu a este questionário está satisfeito com o 

atendimento efetuado pelo SAC, bem como considera que as respostas tenham sido enviadas 

no prazo e que os pesquisadores foram claros nas explicações.   

É possível. E essa é uma questão para ser avaliada em um futuro próximo, que, diante 

de tantas dificuldades para ter acesso a outros prestadores de serviço (telefonia, abastecimento 

de água, energia, aviação), o cliente tenha achado positivo o simples fato de ter sido atendido.  
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CONCLUSÕES 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária foi criada em 1973, às vésperas da 

derrocada do chamado milagre brasileiro, durante a ditadura militar, iniciada em 1964. Surgiu 

em um momento no qual o Brasil caminhava para completar seu ciclo industrial e ocorria o 

deslocamento da população rural em direção aos grandes centros urbanos.  

A Embrapa não partiu do zero, além das contribuições contemporâneas, herdou um 

capital técnico-científico acumulado ao longo de mais de um século, que teve início em 1859, 

quando D. Pedro II institui o Imperial Instituto Bahiano de Agricultura (IIBA), para resolver 

mais uma crise no setor agroexportador.   

Em 1988, a Embrapa começa a utilizar a primeira rede de computadores, depois de 14 

anos empregando computadores na pesquisa e área administrativa. Mesmo incipientes, as 

primeiras redes ampliaram significativamente o acesso à recuperação de informação, em 

função da conexão com outros centros de produção de conhecimento, a exemplo do IBICT e 

do IBGE e demais centros de pesquisa da própria Empresa. A empresa já utilizava redes 

nacionais como Renpac e tinha possibilidade de conexão a redes como a Transpac francesa 

ou a Tymenet estadunidense.  

Em fevereiro de 1995, a Embrapa passa a ter a sua primeira homepage na World Wide 

Web, designada como “Embrapa Folha Eletrônica” (EFE). Com o avanço acelerado e 

especialmente devido às novas redes telemáticas, houve uma mudança radical dos paradigmas 

vigentes de gestão da informação, que levou a empresa a conceber o Projeto Estratégico SEI – 

Sistema Embrapa de Informação, em 1992. 

A implementação do projeto SEI como um plano estratégico de alta prioridade visava 

a coleta, organização, geração, transferência e difusão da informação. O SEI foi um sistema 

que permitiu o gerenciamento, de forma integrada, de bases de dados documentais e processos 

bibliográficos, proporcionando rapidez e flexibilidade na captura, gerenciamento e 

recuperação de informações. 

No entanto, os centros de pesquisa mais remotos, continuavam à margem da evolução 

das redes. Para resolver os problemas de conexão desses centros de pesquisa, em 1999, a 

Embrapa lança a Embrapasat, lançando mão da conexão via satélite, para implantar seu 

próprio backbone corporativo. 

O ano de 1999 foi um marco nas mudanças que formatam a atual feição da Embrapa. 

Naquele momento, houve o lançamento do planejamento estratégico que direcionava seu 
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trabalho em função da demanda dos clientes. Dessa forma, a Embrapa buscou utilizar todos os 

recursos comunicacionais disponíveis para conhecer suas necessidades. Também foi o ano da 

criação do SAC via correio eletrônico e demais modalidades, e da Ouvidoria. 

Com a Embrapasat e a integração de todas as 48 unidades de pesquisa e serviço, 

tornou-se viável a criação de serviços em rede, como: Sistema de Alerta; Brasil em Relevo; 

Brasil Visto do Espaço; SSVT – Serviços Virtuais para Transferência de Tecnologia; dentre 

outros. 

Levando em conta que para a Embrapa a informação é o principal insumo (o início do 

processo de pesquisa ou a entrada do sistema), assim como o mais importante produto (ou a 

saída do sistema), pode-se concluir que nenhum outro fator impactou mais essa empresa do 

que o advento das redes telemáticas. Tal impacto se propagou em todos os níveis e se traduziu 

na melhoria e aceleração de processos.  

Esse choque inovador, além de expandir exponencialmente a comunicação entre 

pesquisadores no âmbito da Empresa e com outras instituições brasileiras e estrangeiras, 

permitiu a criação de um grande número de serviços. Estes serviços vão dos cursos à 

distância, passando por diagnósticos remotos e o Brasil em Relevo, até a criação do SAC, via 

correio eletrônico, objeto de estudo neste trabalho, e em outras modalidades. 

Em 1996, com apoio de uma assessoria externa, a Embrapa focaliza sua atenção nos 

processos de comunicação corporativos. Cria novos instrumentos e estratégias com o objetivo 

de normalizar e efetivar as disposições contidas na política de comunicação com o público, 

buscando, para isso, internalizar no público interno os novos conceitos e uma mudança de 

cultura.  

São criados novos documentos como Manuais de Atendimento ao Cliente, de Relações 

Públicas, Editoração, Eventos, Identidade Visual, Redação de Textos Jornalísticos, entre 

outros, com o objetivo de padronizar os procedimentos de comunicação.  

Em 2001 (PDE, 2001) a visão de pesquisa e desenvolvimento com foco no cliente, 

obrigou a empresa a um realinhamento das ações de suas Unidades Operacionais, levando em 

conta as principais transformações do ambiente externo.  

A correção de rumos em uma instituição de pesquisa é contínua, inclusive em 

conceitos basilares. Por exemplo, considerava-se que “a pesquisa começa no produtor e 

termina no produtor, que por sua vez, retroalimenta a pesquisa” (FONSECA; PENTEADO; 

FRAGALLE; SILVA, 1998) e assim por diante, em um circuito fechado na geração e 

transferência de tecnologias e conhecimentos.  

A partir das mudanças efetuadas na Embrapa, o eixo se deslocou e passou a se 
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considerar que a pesquisa começa no produtor e termina no consumidor. Hoje, pode-se afirmar 

que a pesquisa na Embrapa começa e termina na sociedade. 

Desde o seu advento, a Embrapa percebeu a importância das redes telemáticas como 

um importante meio para difusão e transferência de conhecimentos e tecnologia. O correio 

eletrônico foi imediatamente aceito como um poderoso instrumento de comunicação pelos 

pesquisadores, desde que tiveram acesso a essa tecnologia.  

Quando o número de computadores disponíveis nos centros de pesquisas tornou 

possível que todos os pesquisadores tivessem acesso direto ao correio eletrônico, logo se 

formaram canais de comunicação informal entre eles. Tal condição originou o chamado 

colégio invisível, conforme as pesquisas de Neres de Souza (1997) e Vieira (1998) indicam.  

Também foi sugerido, através das entrevistas realizadas com os pesquisadores, que a 

comunicação informal entre pesquisadores levou ao surgimento da função do gatekeeper.  

A idéia é instigante e pode servir como parâmetro a ser melhor investigado em estudos 

futuros, uma vez que a figura do gatekeeper está usualmente associada a teorias de 

funcionamento da geração de informação jornalística e não ao funcionamento de redes de 

comunicação em geral e redes acadêmicas/científicas em particular.  

O correio eletrônico, ao proporcionar o surgimento de colégios invisíveis, estimulou a 

troca de informações e conhecimentos entre os pesquisadores da Empresa. Processo definido 

por Cardoso (2007), um dos pesquisadores entrevistados, nos seguintes termos: “o maior 

ganho é a troca de informação entre pares, isso forma uma rede semelhante ao que existe 

eletronicamente. Aí você avança.” 

 Na Embrapa, com centros de pesquisa em praticamente todos os Estados, o correio 

eletrônico eliminou as distâncias. Os pesquisadores localizados a milhares de quilômetros 

passaram a se comunicar como se estivessem na mesma unidade.  

Ao contrário do correio eletrônico, os programas de comunicação em tempo real - 

messenger, Skype, GTalk e outros - praticamente, não são utilizados na Embrapa, e mais 

especificamente no CNPMF. Não por falta de interesse dos pesquisadores, mas devido à 

proibição do Setor de Informação (SIN) por decisão da direção. Excepcionalmente, o setor 

libera esse tipo de serviço para uns poucos pesquisadores, em função de algum projeto de 

pesquisa específico que não possa prescindir de tais recursos. 

Em compensação, o correio eletrônico da Intranet da Embrapa é utilizado 

intensivamente por pesquisadores, seja para o trabalho ou para comunicação pessoal. O SIN 

também controla com rigor o acesso aos sites na Internet. É preciso, por exemplo, de 

autorização expressa para o acesso ao site do Gmail, porque permite a comunicação em tempo 
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real. Mas nada perturba mais o correio eletrônico da Embrapa, em todas as unidades, do que o 

lixo eletrônico (spam), problema até hoje não resolvido.  

No entanto, nenhum desses problemas pode ser comparado à situação antes das redes 

telemáticas. Eram imensas as dificuldades de comunicação até com colegas que integravam o 

mesmo projeto de pesquisa. Pessoas que poderiam estar localizadas em várias unidades, em 

diferentes estados do Brasil, participando de uma mesma pesquisa em rede. 

Quanto ao SAC, a sua criação em 1999, tornou-se viável devido a profundas mudanças 

na sociedade. Desde o começo daquela década, com o fim do ciclo do regime militar, 

consequentemente, é requerido das organizações públicas e privadas a ampliação e refinamento 

nos conceitos de atendimento.  

As organizações brasileiras se depararam com demandas comunicacionais inéditas em 

um regime democrático, que, por sua vez, levaram a mudanças do papel do Estado na 

economia, abertura comercial, processo de privatização de empresas estatais, 

desregulamentação de atividades econômicas e à tendência de fusões empresariais e, 

finalmente, à instituição do Código do Consumidor.  

A percepção desse novo momento leva a Embrapa a optar pelo redirecionamento e 

aprimoramento dos canais de relacionamento com seus públicos e a consolidação da 

comunicação como insumo estratégico. 

Uma situação oposta aos cenários das décadas de 1970 e 1980, quando a pesquisa no 

Brasil contava com recursos abundantes, mas não havia pressões sociais sobre o setor. Os 

fatores favoráveis, naquela época, no entanto, não incentivaram as instituições de ciência e 

difusão e transferência de tecnologia.  

Ao criar o SAC, a Embrapa instituiu também a Ouvidoria, que assumiu o papel do 

SAC na indústria e comércio, ou seja, de receber reclamações.  

O SAC, por outro lado, assumiu uma função eminentemente técnica. Após o advento 

das redes telemáticas, e em particular da Internet comercial, evidentemente, as questões do 

direito do consumidor, passaram a ocupar esse espaço virtual.  

O SAC em todas as suas modalidades, e particularmente, via correio eletrônico, 

promoveu uma verdadeira revolução na Embrapa. A empresa de pesquisa ganhou um 

balizamento seguro em suas ações em P&D e na própria administração, com o instrumento da 

Ouvidoria.  

O SAC está inserido no Macroprograma 4, que - dentre outras atribuições -, prevê que 

tais projetos devem contribuir para incorporação ao processo produtivo dos conhecimentos e 

tecnologias  desenvolvidos pela Embrapa e seus parceiros, em atendimento às demandas do 
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mercado e da sociedade.  

Além disso, devem ter, especificamente, dentre outros fins, o de favorecer o processo 

de disponibilização e divulgação da informação técnica, científica e sócio-econômica dos 

estoques de conhecimentos gerados em permanente geração pela Embrapa e seus parceiros; 

criar e manter fluxos de informação e a influência recíproca entre a Embrapa, seus públicos de 

interesse e a sociedade em geral.  

O SAC – principalmente via Internet - é o instrumento mais direto de comunicação do 

cliente com a Embrapa, o instrumento mais eficaz para o cumprimento das propostas do 

Macroprograma  4. 

Apesar de toda importância do SAC, o sistema de atendimento ainda apresenta vários 

problemas. Conforme determina a Deliberação nº 26/99, de 29 de junho de 1999, os 

pesquisadores da Embrapa têm a incumbência de responder aos e-mails enviados pelos 

clientes ao SAC. Porém, os responsáveis pelo sistema costumam arquivar as respostas dos 

pesquisadores para utilizá-las quando outro cliente envia um pergunta semelhante.   

Tal prática, além de produzir o risco de enviar uma resposta desatualizada, não 

permite que o pesquisador tenha acesso às novas demandas. Pode acontecer, mesmo que 

raramente, que o cliente esteja apresentando a ocorrência de um novo vírus na plantação ou 

uma nova doença e até uma mutação da planta. Os responsáveis do SAC não têm condições 

técnicas de identificar esses eventos. O processo mais prático e adequado seria o SAC 

encaminhar imediatamente a pergunta do cliente para o pesquisador. 

No entanto, há uma tendência de evitar “importunar” o pesquisador. Há certa postura 

reverencial em relação a este, uma vez que todos os pesquisadores são chamados de “doutor”. 

Essa prática deveria ser revista pela Embrapa,, uma vez que cada resposta dada pelo 

pesquisador ao cliente é contabilizada a seu favor no Sistema de Auto-Avaliação de 

Desempenho (SAAD)  

A mais grave, e inexplicável, falha no sistema SAC via correio eletrônico é a 

inexistência de cópia de segurança dos arquivos que armazenam as mensagens. Tal falha pode 

levar à perda total de todo o material armazenado durante anos.  

Outro problema é a falta de um questionário simples, como condição para receber a 

mensagem do cliente. Muitas vezes, o pesquisador não sabe a localização do cliente, 

indispensável para a resposta a um produtor ou ao proprietário de um cultivo doméstico. 

Outras vezes, o pesquisador não tem noção da dimensão da propriedade, pois as soluções para 

um agricultor familiar não são as mesmas para um grande produtor. 

A inexistência de um programa para gerenciar as demandas dos clientes e as respostas 
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dos pesquisadores no CNPMF gera muitos problemas: perda de arquivo, desconhecimento se 

uma mensagem foi respondida, qualificação das mensagens e dos clientes, entre outros.  

Há outros centros de pesquisas da Embrapa, que já criaram esse programa chamado 

“SAC Eletrônico”, um programa computacional que armazena as correspondências dos 

clientes quando ao assunto, data, registra qual foi o pesquisador que respondeu a cada 

solicitação, emite um estrato do total de mensagens quanto ao tema e, finalmente, elimina os 

riscos de perdas mensagens via e-mail.    

A prática de armazenar, prioritariamente, apenas as respostas dos clientes cria 

problemas para uma análise posterior. Nesta pesquisa, foram computadas 36 respostas do total 

das mensagens enviadas ao SAC sem as perguntas dos clientes. As respostas arquivadas sem 

as perguntas dificultam a classificação dos clientes. 

Com relação aos clientes, há dois problemas indesejáveis, ambos de difícil solução. 

Primeiro quando o cliente encaminha e-mail solicitando, na mesma mensagem, informações 

cuja resposta envolve vários pesquisadores da mesma unidade e pertinentes a mais de um 

centro de pesquisa. Cada pesquisador da mesma unidade responderá isoladamente, assim 

como o SAC em vários centros de pesquisas darão respostas isoladas, fracionando a resposta.  

O documento “Novas Propostas para a Transferência de Tecnologia na Embrapa 

Mandioca e Fruticultura Tropical”, assinado pelo supervisor Alberto Duarte Vilarinhos (2006, 

p. 1) tem como alvo principal o crescimento da demanda ao SAC de forma desordenada. “O 

público solicitante é inespecífico, sendo composto por produtores de todos os níveis com 

diferentes necessidades e níveis de capacidade de absorção de tecnologias”. 

A verdade, entretanto, é que o problema é outro. A demanda dos produtores não cresce 

desordenadamente, como afirma o documento. O que cresce desordenadamente é o número de 

pessoas com cultivos domésticos de fundo do quintal, sitiantes que plantam pelo prazer, 

fazendeiros-de-fim-de-semana. Essa categoria enviou 32 mensagens das 172 encaminhadas ao 

SAC, durante o período março a maio de 2007, atingindo o percentual de 32%.   

Das 172 mensagens enviadas ao SAC, 16 são provenientes de produtores agrícolas, 

um índice muito baixo (9,3%), que comprova a desproporção.  

Foram classificadas como mensagens encaminhadas por produtores apenas aquelas 

que não deixaram dúvida quanto à atividade do remetente. Não há nada a fazer com relação 

ao grande número de cultivos de fundo de quintal e proprietários de sítios não comerciais.  

O problema não é o grande número destes, mas o baixo número de produtores que 

enviam mensagens ao SAC via correio eletrônico.  

O SAC do CNPMF recebeu 13 solicitações de estudantes do total de mensagens 
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enviadas entre março e maio de 2007, um número significativo, quando comparado ao de 

produtores. Nesta categoria de clientes, apenas um faz curso técnico agrícola e outro é 

estudante de graduação. Todos os demais são alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado. 

Os estudantes são clientes desejáveis. A Embrapa realiza trabalhos de pesquisa com 

universidades em praticamente todos os Estados onde mantém seus centros. Afora isso, realiza 

estágios coletivos nos centros de pesquisa, quando reúne dezenas de estudantes universitários.      

Também são desejáveis as demandas ao SAC via correio eletrônico provenientes de 

candidatos a produtor. No período selecionado, onze clientes manifestaram vontade de iniciar 

atividades agrícolas, dos quais três pretendem industrializar algum dos produtos pesquisados 

pela Embrapa.  

Também há quem solicite “informações sobre a produção de álcool de mandioca ou 

outros produtos para a indústria de perfumes e outros industrializados”  

Por exemplo: 

Estou buscando informações sobre a produção de álcool de mandioca ou outros 
produtos para a indústria de perfumes e outros industrializados... tenho pesquisado, 
mas até agora não encontrei algo com substância... É que estou pensando em montar 
uma usina aqui em Avaré. Assim, gostaria de informações sobre o assunto. Desde já 
agradeço a atenção dispensada. (Frederico Plens, 2007) 

Mais da metade dos clientes (63.15%) que responderam ao questionário, afirmou já ter 

enviado anteriormente questões por e-mail ao SAC.  

Além disso, esse comportamento dos clientes se justifica pela facilidade e rapidez 

proporcionadas pelo correio eletrônico. Basta dizer que 84,21% dos clientes receberam a 

resposta em seu e-mail em até oito dias. Tanto há uma repetição de clientes que utilizam o 

SAC que 84% entre os que responderam ao questionário afirmaram que pretendem enviar 

novas consultas.   

Fica claro, portanto, a aceleração que o sistema por e-mail produz. Dificilmente tantos 

clientes enviariam duas ou mais vezes uma carta convencional para um centro de pesquisa em 

um período de apenas três meses. As dificuldades dos clientes são semelhantes às dos 

pesquisadores: responder, imprimir, endereçar, envelopar e postar, sem contar com o tempo 

até que a mensagem chegue a seu destino.  

Entre os clientes que preencheram o questionário, 36,84% receberam respostas 

complementares, que podem ser verificadas no Anexo 1. A decisão é do pesquisador, em 

função da natureza das perguntas. Às vezes as respostas são laudatórias, quando se trata de 

informações específicas que dificilmente seriam encontradas nas páginas do CNPMF na 

Internet, ou para clientes que necessitam de uma abordagem mais didática.  Outras vezes, 
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quando os clientes demonstram ter mais escolaridade, o pesquisador lança mão de 

informações em anexo.  

Cresce o número de clientes que escreve diretamente para o pesquisador. Eles obtêm o 

nome e a especialidade do pesquisador no próprio site do centro de pesquisa. No período 

estudado, 34 enviaram e-mails diretos, sendo que 28 encaminharam as mensagens diretamente 

a um dos pesquisadores do CNPMF e seis para jornalista Léa Cunha, jornalista do CNPMF, 

que, quando assina suas matérias, informa seu e-mail.  

No período pesquisado, onze e-mails, ao invés de serem enviados ao SAC, foram 

encaminhados para a Ouvidoria, que funciona na sede da Embrapa, em Brasília. 

O SAC foi avaliado positivamente (73,6%) pelos clientes que responderam ao 

questionário. Parente (2006, p. 37), no entanto, conclui que “apenas 32% dos entrevistados 

apresentaram uma avaliação satisfatória no atendimento em geral (presencial e via telefone e carta 

convencional)”. O mesmo trabalho conclui que a satisfação com o atendimento das ligações 

telefônicas ficou em torno de 52%, “apesar de ser um índice alto, percebe-se, no entanto, um 

percentual elevado de insatisfação com esse serviço: 12%” (PARENTE, 2006, p. 35).  

Este é o retrato do SAC da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (CNPMF) no 

período de março a maio de 2007. Vários problemas, aqui apontados, estão à espera de 

solução. Embora o SAC, ao ser criado, representou um grande avanço para a transferência de 

tecnologia, porque já incluiu a modalidade via correio eletrônico, o serviço mudou muito 

pouco desde a sua instituição, em 1999. 

Parece elevado o número de e-mails enviados ao SAC do CNPMF durante o período 

estudado, mas, considerando a dimensão do Brasil, sua vocação agrícola, e ainda a 

importância das culturas pesquisadas, o volume de mensagens é irrisório, além disso, com 

uma participação quase inexpressiva dos produtores.  

Buscando apontar possíveis soluções, a primeira providência a ser tomada seria a de 

transferir a responsabilidade do SAC para os pesquisadores, mais especificamente para a Área 

de Transferência de Tecnologia. São eles que lidam com essa atividade, que pesquisam junto 

ao público-alvo do SAC. A partir desta mudança, as demais surgiriam como decorrência. 

Finalmente, é preciso que cada pesquisador compreenda: não basta gerar tecnologias. 

É indispensável levar esses conhecimentos gerados pelo Centro até os produtores, que por sua 

vez, produzirão melhor e com mais qualidade, beneficiando, consequentemente, toda a 

sociedade.  
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ANEXOS 

 
 
 
 

ANEXO 1 – Questinário aplicado aos clientes da 

Embrapa (CNPMF) 

 
 
 
Questionário Sim/Não Comentários 
Foi a primeira vez que o Sr. (a) se 
comunicou com a Embrapa via e-mail? 

  

O Sr.(a) já se comunicou com a 
Embrapa utilizando outros meios? 
(telefone, fax, carta) 

  

A Embrapa respondeu ao seu e-mail em 
menos de oito dias? 

  

A sua resposta veio acompanhada de 
algum anexo? (artigos, cartilhas, 
reportagens etc.) 

  

A orientação do pesquisador foi clara 
para o(a) senhor(a)? 

  

No seu entendimento, a resposta do 
pesquisador foi completa? 

  

O(A) senhor(a) seguiu as indicações  
transmitidas pelo pesquisador da 
Embrapa? 

  

Em caso positivo, os resultados foram 
satisfatórios? 

  

O(A) senhor(a) ficou satisfeito com a 
resposta do pesquisador da Embrapa? 

  

O(A) senhor(a) pretende fazer outras 
consultas à Embrapa? 
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ANEXO 2 - Mensagens dos Clientes 
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1)  CULTURA: ABACAXI 
 
 
 
 
Mensagem original----- 
De: SAC [mailto:sac@cnpmf.embrapa.br] 
Enviada em: segunda-feira, 5 de março de 2007 14:25 
Para: dharoldo@cnpmf.embrapa.br; jrenato@cnpmf.embrapa.br; davi@cnpmf.embrapa.br 
Cc: marilia@agrivale.com 
Assunto: [Fwd: PI-Abacaxi] 
 
Doutores, 
Em anexo mensagem recebida no SAC. 
Atenciosamente, 
 
Benedito/SAC 
 
 
-------- Mensagem Original -------- 
Assunto:  PI-Abacaxi 
Data:  Mon, 5 Mar 2007 14:12:13 -0300 
De:  Marília Gabriela <marilia@agrivale.com> 
Para:  <sac@cnpmf.embrapa.br> 
 
Boa Tarde! 
  
Dr. Davi, Dr José Renato e Dr. Domingo Armando 
  
Desde de Janeiro que tento entrar em contato com vocês, sendo que os mesmos encontravam-
se de férias, estou necessitando de forma urgente da colaboração de vocês a respeito de PI-
Abacaxi, fiz várias pesquisas na internet e não encontrei nenhum documento que me 
esclarecesse se realmente já existe uma padronização para o monitoramento de pragas e 
doenças no abacaxi e se existe onde posso encontrar? quando haverá um curso? 
Ciente da colaboração de vocês, Obrigada. 
 Atenciosamente, 
 
Marília Gabriela 
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Depto. Certificação 
Agrivale - Agricultura do Vale Ltda 
(87) 2101-4090 
 
 
 
Caro Sr. Nicolas Reuse: 
 
Existem no Brasil muitos laboratórios de solos que podem efetuar as análises químicas do 
solo. Eles estão em Institutos Estaduais de Pesquisa, Universidades, Embrapa e Rede 
particular de Laboratórios. O Laboratório da nossa Unidade está no momento desativado, para 
um ampla reforma. Deverá voltar a funcionar ainda neste primeiro semestre de 2007. 
Atenciosamente 
Luiz Francisco Souza 
 
 
nicolas reuse escreveu: 
> Bom dia Dr Luiz Francisco, PRODUTOR FRANCÊS 
> 
>  Muito obrigado pela informacao, vou fazer um novo plantio e seguir seo conseilho e 
comencar con analise de sol da area. Voce pode me informar se tem laboratorio brasileiro 
onde se pode mandar mostra de terra para efetuar essa pesquisa? 
> Atenciosamente Nicolas   
> 
>------------------------------------------------ 
> Nicolas Reuse 
> Mas St Jean - Route de Beaucaire 
> 30127 Bellegarde FRANCE 
> tel : 33 (0) 4 66 01 61 11 
> Fax : 33 (0) 4 66 01 63 26 
> www.biogardenfrance.net 
 
> ----- Original Message ----- From: "Luiz Francisco da Silva Souza" 
<lfranc@cnpmf.embrapa.br> 
> To: <reuseagribio@wanadoo.fr> 
> Cc: "José Renato" <jrenato@cnpmf.embrapa.br>; "SAC" <sac@cnpmf.embrapa.br> 
> Sent: Tuesday, March 27, 2007 4:56 PM 
> Subject: Adubação do abacaxizeiro 
> 
>>> Prezado Sr. Nicolas Reuse: 
>> 
>> Em atenção à solicitação que me foi feita pelo Colega José Renato, envio-lhe alguns 
comentários sobre a adubação do abacaxizeiro em áreas de tabuleiros costeiros. 
>> Em princípio, a definição das quantidades de fertilizantes a serem aplicadas na cultura do 
abacaxi deve levar em consideração fatores como a capacidade de suprimento de nutrientes 
pelo solo (avaliada por meio das análises de solo da área), o nível tecnológico adotado na 
exploração, o destino da produção e a rentabilidade da cultura. 
>> A análise do solo é igualmente importante para orientar quanto à possível necessidade de 
correção de acidez (calagem). 
>> De maneira bem geral, pode-se dizer, no que diz respeito à adubação nitrogenada, que a 
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dose recomendada deve situar-se entre 6 e 10 gramas de N/planta, aplicada de forma 
parcelada. Em plantios não irrigados este parcelamento do adubo, na forma sólida, pode ser 
em 3 a 4 aplicações, naturalmente considerando o regime de chuvas da região. 
>> A adubação fosfatada, em solos com teor baixo deste nutriente (situação de até 5 mg 
P/dm3, pelo extrator Mehlich 1), deverá ser feita com doses entre 2 e 3 g de P2O5/planta. 
Teores de P mais altos no solo determinarão redução na dose recomendada. A aplicação pode 
ser em dose única. 
>> Quanto ao potássio, principalmente considerando o transporte dos frutos a grandes 
distâncias, é aconselhável  que, em solos com teores baixos do nutriente (menos de 30 mg 
K/dm3, pelo extrator Mehlich 1) as doses representem de 1,5 a 2 vezes aquelas usadas para o 
nitrogênio. Teores de K mais altos no solo determinarão redução na dose recomendada. O 
parcelamento da aplicação pode ser feito de modo semelhante ao do nitrogênio. 
>> Quanto aos micronutrientes é importante preocupar-se, em princípio, com o ferro, zinco, 
boro e cobre. A análise do solo também pode permitir uma melhor avaliação quanto a este 
aspecto. 
>> Atenciosamente 
>> Luiz Francisco da S. Souza 
>> Pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical 
>> 
avast! Antivirus: Inbound message clean. 
Virus Database (VPS): 000728-1, 27/03/2007 
Tested on: 28/03/07 09:35:39 
avast! - copyright (c) 1988-2007 ALWIL Software. 
http://www.avast.com 
 
 
 
Prezada Juliana, 
 
O abacaxi Vitória foi lançado no final do ano passado. 
 
Ats, 
Léa 
 
 
juliana sala de faria escreveu: 
> 
> Boa Noite, Léa! 
> 
> Sou aluna do programa de pos graduação em Genética e melhoramento da Universidade 
Estadual de Maringá e estou realizando uma revisão bibliográfica sobre o melhoramento 
genético do abacaxi. 
> 
> Li sua reportagem "Embrapa e Incaper lançam abacaxi", que com certeza fará parte de 
minha revisão; no entanto, gostaria de saber qual foi o ano de lançamento dessa cultivar (para 
fins de citação nas referencias bibliográficas). 
> 
> Desde já agradeço sua atenção 
> Juliana Sala de Faria 
Léa Cunha 
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Jornalista (DRT-BA 1633) 
Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical 
Telefone: (75) 3621-8076 
msn: lea_embrapa@yahoo.com.br 
 
 
Assunto: 
fotografia 
De: "Rosilã Pereira" <rosijacques@gmail.com> 
Data: Fri, 20 Apr 2007 11:47:24 -0300 
Para: ouvidoria@sede.embrapa.br 
 
Bom dia! 
 
O Sebrae está apoiando algumas iniciativas de artesãos aqui em Brasília e estou fotografando 
algumas peças artesanais. Como matéria prima para seus trabalhos eles utilizam inclusive, a 
coroa do abacaxi. Já andei aqui pela região e não consegui nenhuma plantação para que 
pudesse fotografar. Será que a Embrapa teria algumas fotos de plantação de abacaxi que 
pudesse ceder para a publicação que será bilingüe e andará pelo mundo inteiro? Os créditos 
seriam dados para a Embrapa Madioca e Fruticultura Tropical. 
Caso existam essa fotos, elas precisam ter no mínimo 300 dpi. Aguardarei contato. 
 
Atenciosamente, 
Rosilã jacques Pereira 
Jornalista 
(61) 3561-3219 / 9994-0763 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     [Fwd: pesquisa em abacaxi] 
Data:     Tue, 15 May 2007 15:33:22 -0300 
De:     ouvidoria <ouvidoria@sede.embrapa.br> 
Para:     sac@embrapa.br 
 
Assunto: pesquisa em abacaxi 
De: miriancouto@bol.com.br 
Data: Tue, 15 May 2007 15:01:22 -0300 
Para: "ouvidoria" <ouvidoria@sede.embrapa.br> 
 
Oi, meu nome é Mirian, sou graduada em biologia e estou fazendo a pós-graduação em 
biologia celular e molecular, por esse motivo estou enviando este email para saber se vocês 
tem algum material em micropropagação em abacaxi com técnicas PCR ou outra que envolva 
biologia celular e molecular. Esse material é para eu ministrar uma aula,  Estou aguardando 
uma resposta. 
Obrigada Mirian 
Assunto: pesquisa em abacaxi 
De: miriancouto@bol.com.br 
Data: Tue, 15 May 2007 15:01:22 -0300 
Para: "ouvidoria" <ouvidoria@sede.embrapa.br> 
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Oi, meu nome é Mirian, sou graduada em biologia e estou fazendo a pós-graduação em 
biologia celular e molecular, por esse motivo estou enviando este email para saber se vocês 
tem algum material em micropropagação em abacaxi com técnicas PCR ou outra que envolva 
biologia celular e molecular. Esse material é para eu ministrar uma aula,  Estou aguardando 
uma resposta. 
Obrigada Mirian 
 
 
Venho por meio desta solicitar  orientação de como posso controlar uma infestação de 
cochonilhas na cultura do abacaxi em sistema orgânico. 
Agradeço à atenção dispensada. 
Marcelo Garcia Goulart 
Bonito-MS 
 
 
Assunto: Abacaxi 
De: "Gustavo Bechert" <gustavorbs10@gmail.com> 
Data: Wed, 30 May 2007 12:58:54 -0300 
Para: leacunha@cnpmf.embrapa.br 
 
O milho assorciado com o abacaxi é atrai doenças? 
 
Obrigado. :} 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Abacaxi - Pergunta 
Data:     Wed, 30 May 2007 16:58:34 -0300 
De:     Celina <celinav@net.em.com.br> 
Para:     <sac@embrapa.br> 
 
/Abacaxi/ 
Fruto adquirido em supermercado. 
Apresentando-se perfeito. 
Sem pontos podres. 
Sem líquidos escorrendo por fora. 
 
Ao ser partido deixou escorrer uma baba gosmenta 
de suas fatias. 
Sem odor ou gosto extranho. 
 
É alguma doença ? 
Pode ser utilizado (ingerido) ? É prejudical à saúde ? 
 
Obrigado 
Maria Celina 
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2)  CULTURA: ACEROLA 
 
 
 
 
Prezado Adalto, 
 
Atendendo à sua solicitação de informações sobre acerola, existem inúmeras variedades. No 
Brasil, as mais cultivadas são: "Olivier" (estado de São Paulo); "Okinawa", "Sertaneja" e 
"Flor Branca" (no Nordeste). Estas variedades são mais apropriadas para processamento. A 
Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical lançou recentemente as variedades "Cabocla" e 
"Rubra", adequadas também para consumo fresco. Em geral, os frutos são utilizados  para 
sucos e polpa congelada. Não sei qual a mais apropriada para desidratar. Garanto-lhe que as 
variedades que lançamos ainda não foram avaliadas com relação à desidratação. /Malpighia 
emarginata/ é o nome científico da espécie. O Centro vende mudas enxertadas das variedades 
Cabocla e Rubra, ao custo de R$2,00 cada mais frete. 
Atenciosamente, 
 
Rogério Ritzinger 
Pesquisador / CNPMF 
 
Prezado Cláudio Trindade, 
 
Respondendo a sua pergunta, a aceroleira causa irritação na pele pelo fato de apresentar 
micropilosidade nos ramos e folhas novos, que não é facilmente visualizada a olho nú. A 
melhor maneira de prevenção é a utilização de camisas de manga comprida para proteger os 
braços no contato com a aceroleira. 
Ats, 
Rogério Ritzinger 
Pesquisador / CNPMF 
 
 
Prezado Neri, 
nerigeraldo@hotmail.com 
 
   É interessante que se intercale pelo menos duas variedades de acerola, cujo objetivo é 
favorecer a polinização cruzada e, consequentemente, aumentar a produção de frutos. A 
Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical vende mudas enxertadas das variedades Cabocla e 
Rubra, ao preço de R$2,00 (dois reais) cada mais frete. Você poderia adquirir algumas mudas 
para instalar um matrizeiro e, posteriormente, produzir suas próprias mudas por estaquia ou 
enxertia. Não tenho conhecimento de viveiristas próximos a Porto Alegre que vendam mudas 
de acerola. Para isso, sugiro consultar o pessoal da fruticultura na Escola de Agronomia da 
UFRGS, Prof. Otto Koller e Prof. Gilmar Marodin. 
  Além disso, gostaria de chamar sua atenção para a adaptação destas variedades de acerola. 
Elas foram selecionadas nas condições edafoclimáticas do Recôncavo Baiano, Bahia, e é uma 
planta de clima tropical. Geadas poderão causar danos às plantas. Assim, talvez seja mais 
prudente primeiro introduzir algumas plantas para você observar a sua adaptação ao local de 
plantio, em vez de plantar imediatamente 1,0 ha, e, posteriormente, aumentar a área de 
plantio. As mudas enxertadas que produzimos são precoces, iniciando a produção entre 1 a 2 
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anos do plantio, e os frutos são de boa qualidade. 
Atenciosamente, 
 
Rogério Ritzinger 
Pesquisador / CNPMF 
 
 
Prezado André Tavares, 
obombaster@gmail.com 
 
   Vendo a foto dos frutos danificados de acerola, julgo que o dano possa ter sido causado por 
um inseto (percevejo), o qual suga os frutos causando a deformação,  associado a um fungo 
oportunista (antracnose), que penetrou no fruto pelas lesões causadas pelo percevejo. A 
ocorrência do percevejo vermelho (/Crinocerus sanctus/) é comum na aceroleira, causando 
deformações nos frutos. 
   Para o controle do problema, não recomendo o uso de produtos químicos devido ao risco de 
resíduos nos frutos, em função do curto período entre a floração e a colheita (21 dias). 
Recomendo, sim, o controle mediante o uso de práticas culturais como a catação manual e 
eliminação dos percevejos (no caso de pequeno número de plantas não é dificil), a coleta e 
eliminação dos frutos danificados, a realização de poda de raleio, com a eliminação do 
excesso de ramos no centro da copa; isto melhora o arejamento da copa, reduz o nível de 
umidade no seu interior, permite maior penetração de luz e, consequentemente reduz a 
proliferação de fungos. 
   Atenciosamente, 
 
   Rogério Ritzinger 
   Pesquisador / CNPMF 
 
 
 
Prezado Sr. José de Souza Ferreira, 
jose.ferreira@planejamento.gov.br 
 
A melhor orientação que lhe posso oferecer em relação ao seu pé de acerola é substituí-lo por 
uma variedade de acerola já testada e comprovadamente produtiva e de boa qualidade de 
frutos. A baixa produtividade do seu pé de acerola pode ser uma característica genética dele 
se o mesmo for proveniente de semente. A Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical produz 
mudas enxertadas das variedades "Cabocla" e "Rubra", que iniciam a produção em torno de 
um ano de idade. Posso lhe fornecer gratuitamente uma muda de cada, se você se dispuser a 
arcar com as despesas de frete. 
Atenciosamente, 
 
Rogério Ritzinger 
Pesquisador / CNPMF 
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Elaine Cabral escreveu: 
carol@ingredientrade.com 
> 
> Cara Profa. Dra. Cecília Helena Silvino Prata Ritzinger, 
> 
> Sou aluna de doutorado no programa de pós-graduação do Instituto de Químca da Unicamp, 
sob orientação do Prof. Dr. Marcos Nogueira Eberlin e estamos desenvolvendo um método de 
análise para caracterização e certificação de frutas tropicas nativas brasileiras, utilizando a 
técnica de espectrometria de massas (ESI-MS) com inserção direta da amostra /in natura/, ou 
seja, sem preparo de amostra. Para conclusão do método necessitamos de amostras 
certificadas. S/ abemos que a Embrapa é a única e mais competente instituição de pesquisa 
nesta área e pedimos sua colaboração para o formecimento de amostras certificadas /das 
espécies: acerola/ ( /// Malpighia emarginata DC) / . / 
 
> / Grata pela atenção e certa que estabeleceremos uma parceria de sucesso, aguardo resposta 
breve. / 
> 
> / Elaine Cristina Cabral / 
> / Laboratório Thomson de Espectrometria de Massas / 
> / http://thomson.iqm.unicamp.br <http://thomson.iqm.unicamp.br/> / 
> / Instituto de Química – UNICAMP / 
> / Tel.: (19) 35213049 / 
 
 
Prezado Carlos Eduardo, 
fariasbosco@terra.com.br 
 
A variedade de acerola Okinawa produz frutos de excelente qualidade para processamento. 
Tenho ouvido muitas queixas sobre a sua  baixa produtividade. Na minha  opinião, isso não 
tem nada a ver com excesso ou falta de nutriente, mas sim com a eficiência da polinização. 
Para uma frutificação efetiva, a aceroleira depende de polinização que é realizada por abelhas 
nativas. Acontece que a variedade Okinawa não produz pólen. Por isso, é interessante 
intercalar a mesma com outra variedade de acerola que sirva como fornecedora de pólen 
favorecendo a polinização cruzada e, consequentemente, aumentando a produção de frutos. 
Atenciosamente, 
 
Rogério Ritzinger 
Pesquisador / CNPMF 
 
 
eliezer-lopes escreveu: 
eliezer-lopes@bol.com.br 
 
> meu nome e Eliezer sou de MG(Inhapim)  e pretendo fazer um plantio de acerola, queria 
saber como faco para  compra mudas boas de qualidade  se tiver possibilidades mande as 
caracteristicas das mudas e os precos e como faco para adiquirilas quero mudas que  
produzam bem e que seus frutos sejam graudos. 
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Prezado João Roberto, 
 
Primeiramente peço desculpas por não agradecer antes seu e-mail abaixo. Contém valiosas 
informações, obrigada!!!!  
 
Esse projeto foi deixado de lado, mas agora vou retomar com força total. Estou a procura de 
variedades de acerola que se adaptem bem as condições climáticas e dêem bom rendimento na 
Ásia (especificamente na Indonésia e Vietnã). Preciso dos seguintes produtos: 
 
- Acerola regular (para produzir suco a 7-8bx e com vitamina C na faixa de 1000 - 1500 
mg/%) 
 
- Acerola com alto teor de vitamina C (creio que seja a acerola informada no seu e-mail 
abaixo. Qual o teor de Vit C é considerado alto??) 
 
Há alguma variedade específica que poderia me recomendar?? Por favor, informar o custo 
para cada item. 
 
Não tenho nenhuma experiência na área de agronomia, então preciso de sua ajuda com 
algumas informações. Segue abaixo: 
 
- As mudas/sementes são plantadas diretamente no campo ou devem passar antes por um 
"viveiro de mudas", "saquinhos plásticos" ou algo parecido?? 
- Existe algum requisito específico para envio das mudas (sob refrigeração, temperatura 
ambiente, ou outra condição)?? 
- Número de plantas por hectare 
- Rendimento médio esperado no primeiro, segundo e terceiro ano 
- Tempo entre plantação e a primeira colheita. 
  
 Se houver mais alguma informação importante, por favor me avise. 
Aguardo sua resposta, 
Obrigada 
 
Caroline Bernart Casara 
 
IngredienTrade Brasil Ltda 
Rua Sampaio Viana , 202 Conj. 124 
Bairro Paraíso  CEP 04004-000 - São Paulo SP 
Phone: +55 (11) 3057 3733 
Fax: +55 (11) 3889 0916 
Mobile: +55 (11) 9292 0112 
carol@ingredientrade.com  
www.ingredientrade.com  
Skype: carolcasara 
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-----Original Message----- 
From: João Roberto [mailto:jroberto@cnpmf.embrapa.br]  
Sent: quinta-feira, 1 de fevereiro de 2007 08:55 
To: Caroline Casara 
Cc: SAC 
Subject: Mudas & Clima Acerola 
 
Prezada Caroline: 
 
Em atenção à sua solicitação informamos que a Embrapa produz mudas/matrizes de 
variedades de acerola com elevado teor de vitamina C no valor de R$3,00 (três reais) por 
unidade, em substrato isento de pragas e doenças. 
 
Relativamente ao clima, deve ser considerado antes do processo de plantio do pomar de 
aceroleiras, em função das exigências peculiares da espécie. Além de influir diretamente 
sobre o crescimento e a produção, exerce efeitos indiretos sobre a nutrição e a fitossanidade. 
Ainda, em termos climáticos, a acerola pode ser cultivada em quase todo ambiente tropical 
úmido e semi-árido, havendo restrições em localidades que apresentam temperaturas muito 
baixas e chuvas em excesso. 
 
Devido à sua rusticidade, a acerola desenvolve-se bem tanto em climas tropicais como 
subtropicais. Temperaturas médias, em torno de 26º C, são consideradas ideais. 
 
Plantas adultas, cuja folhagem é persistente, têm-se mostrado resistentes a temperaturas 
inferiores a 0º C, comuns nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Árvores adultas suportam 
temperaturas em torno de -2º C por curtos períodos, sem danos à sua sobrevivência. Em 
períodos secos e frios, todavia, o desenvolvimento da planta permanece estacionário, 
observando-se que temperaturas ao redor de 10º C e inferiores a esta determinam a queima de 
flores, causando sérios prejuízos à produção de frutos. Quanto às plantas jovens, estas são 
mais sensíveis ao frio, não suportando temperaturas inferiores a -1º C. 
 
Com a ocorrência de chuvas e de temperaturas mais elevadas, a vegetação, o florescimento e a 
frutificação são acelerados. Em razão disso, o período de maior frutificação acontece na 
primavera-verão. Precipitações pluviais variando entre 1200 mm e 1600 mm, bem distribuídas 
ao longo do ano, são consideradas ideais. 
 
Em regiões com precipitações pluviais anuais inferiores a 800 mm a ocorrência de déficit 
hídrico é mais pronunciada, sendo necessária a complementação do suprimento natural de 
água, com irrigação. Nessas situações, é comum verificar-se sintomas de enrolamento das 
folhas, secamento dos ponteiro ou ramos novos, crescimento reduzido, floração 
comprometida (ausência, retardamento, redução da intensidade e queda da floração), redução 
no tamanho dos frutos e, conseqüentemente, no rendimento da produção. 
 
O plantio deve ser feito, preferencialmente, no início da estação chuvosa, por facilitar o 
pegamento e o desenvolvimento da muda. Porém, com a possibilidade de irrigação, pode-se 
realizá-lo em qualquer época do ano, desde que se evite períodos de baixas temperaturas 
inferiores a 15o C. 
 
Em função da fertilidade do terreno e dos tratos culturais a serem dispensados, os 
espaçamentos entre as plantas, no pomar, podem variar de 5,0 m x 1,5 m a 5,0 m x 2,0 m, em 
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regiões semi-áridas, e de 5,0 m x 2,0 m a 5,0 m x 4,0 m em regiões com precipitação elevada, 
acima de 1.400 mm. Os espaçamentos mais adensados poderão sofrer ajustes posteriores, em 
conseqüência de possíveis diminuições da produtividade. Esta prática consiste em eliminar 
plantas na linha de plantio, reduzindo a concorrência entre plantas. 
 
Informações mais detalhadas, sugerimos aquisição do livro "A Cultura da Aceroleira" por 
meio do endereço <sac@cnpmf.embrapa.br>, telefone 
75-3621.8042 ou fax 75-3621.8097. 
Atenciosamente, 
 
-- 
João Roberto Pereira Oliveira 
Agrônomo - Pesquisador  
Fone: 75-3621.8037    Fax: 75-3621.8097 
e-mail: jroberto@cnpmf.embrapa.br 
www.cnpmf.embrapa.br 
 
 
Prezado Sr. Eduardo, 
ksulagricola@gmail.com 
 
A Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical pesquisa e desenvolve tecnologia em abacaxi, 
acerola, banana, citros, mamão, maracujá, manga e mandioca, realizando trabalhos mediante 
atuação de uma equipe de pesquisadores, abrangendo as áreas de Melhoramento Genético, 
Biotecnologia, Fitotecnia, Fitossanidade, Irrigação, Fisiologia Vegetal, Fertilidade do Solo, 
Nutrição de Plantas, Manejo e Conservação do Solo, Sócio-Economia e Estatística, Ciência e 
Tecnologia de Alimentos e Transferência de Tecnologia (Cursos em nível nacional, 
Seminários, Treinamento de Capacitação na unidade e em outros estados, Publicações, etc.). 
 
O nosso site reúne uma série de informações relevantes a respeito da cultura da Acerola. 
Sugerimos o seu acesso aos links http://www.cnpmf.embrapa.br/index.php?p=pesquisa-
culturas_pesquisadas-acerola.php&menu=3 
e http://www.cnpmf.embrapa.br/index.php?p=perguntas_e_respostas-acerola.php. 
 
Adicionalmente, sugerimos que adquira nossas publicações, através do link 
http://www.cnpmf.embrapa.br/index.php?p=publicacoes-a_venda.php&menu=5 . 
 
Caso necessite de alguma informação adicional, estamos à disposição. 
Atenciosamente, 
 
Fábio Sandes B de Almeida 
Serviço de Atendimento ao Cidadão 
Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical 
Rua Embrapa, s/nº.    Caixa Postal 007 
Cruz das Almas/BA - CEP 44380-000 
Fone: (75) 3621-8048 - Fax: (75) 3621-8097 
sac@cnpmf.embrapa.br 
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Eduardo Moraes escreveu: 
> Desculpem-me pela mensagem imcompleta. 
> Eu gostaria de saber a práticas de cultivo da acerola, para que a mesma tenha um bom 
desenvolvimento. Gostaria de saber também se vocês podem me passar ou indicar alguém, 
para que eu sabia a práticas de cultivo da jaboticabeira. 
> Desde já agradeço a atenção. 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Dúvida sobre acerola. 
Data:     Mon, 14 May 2007 15:17:29 -0300 
De:     ednein_inovar@ctbc.com.br 
Para:     sac@embrapa.br 
 
Gostaria que alguém pudesse me esclarecer uma dúvida. Moro em Uberlândia - MG, e tenho 
um pé de acerola no fundo de casa, ele está carregadinho de frutas, eu andei colhendo, e 
verifiquei que na maioria delas tem um bichinho, parecido com o 'bicho de goiaba'. 
 
O que devo fazer com isto?  É prejudicial? Tenho passado as acerolas na peneira e eliminado 
os bichos. Está correto isso ? 
Aguardo noticias. 
Obrigado ! 
 
 
> -------- Mensagem original -------- 
> Assunto: PODAS 
> Data: Thu, 17 May 2007 12:37:21 -0300 
> De: leonardo <leonardo-df@uol.com.br> 
> Para: <sac@embrapa.br> 
> 
> ME PERDOEM EM USAR O SAC PARA OBTER ESSAS INFORMAÇÕES, MAS 
COMO LEVARIA MUITO TEMPO PARA PROCURAR PENSEI EM PEDIR PELO E-
MAIL, QUAL A MELHOR ÉPOCA PARA PODAR AS SEGUINTES FRUTÍFERAS: 
> 
> ACEROLA 
> CARAMBOLA 
> CAJU ANÃO 
> PITANGA 
> JABUTICABA(ENXERTADA) 
> AMOREIRA 
> SIRIGUELA 
> JAMBO 
> LIMOEIRO 
> 
> AGRADEÇO QUALQUER AJUDA!!! UMA PERGUNTA: O PÉ DE JABUTICABA É 
DO TIPO QUE MESMO PEQUENO JÁ DÁ FRUTO, ESSE TIPO É CHAMADO 
ENXERTADO? 
> MAIS UMA VEZ AGRADEÇO!!! 
> 
> LEONARDO DAMASCENO 
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De: mourapj@uol.com.br 
-------- Mensagem Original -------- 
Assunto:  Acerola 
Data:  Thu, 17 May 2007 19:51:44 -0300 
De:  Paulo Moura <mourapj@uol.com.br> 
Para:  <sac@cnpmf.embrapa.br> 
 
Por favor: gostaria de obter informações sôbre a obtenção de mudas para plantio, cultivo e do 
tipo de acerola com o maior conteudo de vitamina C, bem como os diversos outros 
constituintes da fruta. A planta é de fácil cultivo? Grato. Paulo Moura. 
 
 
Prezado Sr. Ednein, 
ednein_inovar@ctbc.com.br 
 
Atendendo à sua consulta, informo-lhe o que segue: 
1 - conforme sua descrição, é provável que seja o "bicho da goiaba" sim, ou msoscas-das-
frutas; 
2 - como se trata de uma planta em condições urbanas, não é conveniente o uso de produtos 
químicos; e 
3 - quanto ao risco do consumo da fruta/suco; não se preocupe pois não ha problema para a 
saúde humana - fique tranquila. 
Atenciosamente, 
Antonio Nascimento 
 
 
Assunto: Acerola 
De: "guiomar@obdc.com.br" <guiomar@obdc.com.br> 
Data: Thu, 24 May 2007 08:45:13 -0300 (Hora padrão leste da Am. Sul) 
Para: <leacunha@cnpmf.embrapa.br> 
 
Bom dia 
  
Por favor, sobre o plantio de acerola..... 
Tenho em casa dois pés de acerola, os frutos amadurecem e caem e formam mudas, se eu 
plantar essas pequenas mudas quanto tempo levará para que a planta comece a frutificar? 
Grato 
  
Guiomar Martins de Jesus 
Setor de Recursos Humanos 
Email: guiomar@obdc.com.br 
Msn: guiomar_obdc@hotmail.com 
Telefone: (64)3442-2326 
 
> > Prezado Senhor, 
> >  
> > É possivel conseguir uma relação de produtores de acerola na Bahia? 
> >  
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> > Antecipadamente, agradeço. 
> >  
Roberto Avelino Cecílio 
racecilio@yahoo.com.br 
Professor Adjunto  -  CCA / UFES 
Departamento de Engenharia Florestal 
Alto Universitário, s/n 
Caixa Postal 16 
CEP 29500-000 - Alegre (ES) 
Fones: (28) 3558-1823 
 
 
Prezado Josac, 
 
A questão não é tanto a planta crescer rápido mas sim a sua precocidade em produzir, o que 
está intimamente relacionado com a variedade e a qualidade da muda. A pitangueira tende a 
ser tão precoce quanto a aceroleira. Quando a muda é formada a partir de semente, tende a 
demorar dois ou mais anos até o inicio da produção. Mudas enxertadas de aceroleira iniciam a 
produção em período inferior a um ano. As condições de fertilidade e umidade no solo e de 
clima também influenciam no desenvolvimento das plantas, sendo que a aceroleira é uma 
planta de clima tropical, adaptada a pleno sol. 
Atenciosamente, 
 
Rogério Ritzinger 
Pesquisador / CNPMF 
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3)  CULTURA: BANANA 
 
 
 
 
Prezado Flavio, 
 
A recomendação de adubação é feita com base na análise química do solo. Caso você tenha 
em mãos, me encaminhe. De toda forma, estou enviando, em anexo, uma publicação sobre 
Adubação da Bananeira. 
 
Ana Lúcia 
 
 
> -------- Mensagem Original -------- 
> Assunto:     Formação de pomar 
> Data:     Fri, 2 Mar 2007 10:36:47 -0300 
> De:     Flavio <flavio@cnpms.embrapa.br> 
> Para:     <sac@cnpmf.embrapa.br> 
> 
> Bom dia. 
> Trabalho no CNPMS em laboratorio, não tenho pratica em campo sendo portando o motivo 
que me leva a procurar me informar, dentro da tecnica de campo. 
> Estou formando um pomar de citricos e bananas, é apenas uma chacara de 5.000 ms, tenho 
procurado me informar, alguns citricos estão com 80 cms de altura. 
> Por pé quanto colocaria de adubo NPK, ou de de ureia + cloreto de potassio. 
> também para banana. 
> Sao dois tipos de solo. 
> - solo de formaçao arenosa e pedregulho, portanto um solo de caracteristica pobre em 
fertilidade. 
> - o outro solo é latossolo vermelho, gostaria que me passasse para cada solo a adubação de 
cobertura. 
> caso fosse possivel sobre formação de pomar por pé. 
> Deste já obrigado. 
 
 
Prezado Giorlan, 
giorlanxavier@bnb.gov.br 
 
Atendendo ao seu pedido de informações sobre Sigatoka-amarela e negra, estou anexando um 
arquivo que contém essas informações e fala também das variedades resistentes. Espero que 
atenda as suas expectativas. 
Atenciosamente, 
 
Zilton Cordeiro 
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Prezado David Spuri 
ssilva@cnpmf.embrapa.br 
 
A banana Prata como a maioria das bananas precisam ser desbastadas (retirada do excesso de 
plantas). A única que normalmente não necessita de muito desbaste é a cultivar Terra por ter 
um pequeno número de filhos. 
 
 
Augusto Coury Cardoso escreveu: 
cardosoaugusto@yahoo.com.br 
 
> Boa tarde Professora Ana Lucia Borges, meu nome é Augusto Coury Cardoso e sou 
produtor de banana no estado de Goiás. Entrei em contato com o professor João Luiz Palma 
Meneguci e ele me sugeriu o seu nome. 
> Estou tendo hoje dificuldade em calcular e suprir as necessidades de adubação e nutrição de 
meu bananal, quando entrei em contato com o professor Meneguci foi pelo motivo de ter 
visualizado uma planilha do Excel, uma ferramenta de trabalho, que calculava as necessidades 
de adubação e nutrição da bananeira de acordo com os dados inseridos referente à análise de 
terra da propriedade. Gostaria de saber se a Sra. possui esta ferramenta de trabalho, ou se pode 
me orientar em relação a adubação e nutrição. Visto que já pesquisei muitas literaturas e 
também já consultei alguns agrônomos que não foram eficientes em suas análises. 
> A planilha que visualizei foi apresentada por um agrônomo, o qual não quis compartilhar a 
mesma. >Obrigado pela atenção, aguardo resposta. 
 
Augusto Coury Cardoso 
 
 
fitoclin@fitoclin.com.br escreveu: 
> Bom dia, 
>  > Sou Ediane, trabalho como bióloga na Fitoclin (Clinica de Doença de Plantas) em 
Linhares/ES, junto com Joseli da Silva Tatagiba. 
> Solicito informações sobre como adquirir um exemplar do livro "O cultivo da bananeira". 
>> Aguardo retorno, 
>   
> Ediane Sfalsim 
> Tel/ Fax: (27) 3373-3786 
>                 (27) 8818-3534 
 
 
> -------- Mensagem original -------- 
> Assunto:     Banana Passa - receita 
> Data:     Fri, 23 Mar 2007 16:36:26 -0300 
> De:     Arnaldo Melo <lastro@oi.com.br> 
> Para:     sac@embrapa.br 
>> 
> Prezados Srs, 
>> Gostaria de saber se vocês tem receita de Banana Passa, pois no seu cardápio de receitas 
eu não encontrei. > Grato ! 
> 
> @rnaldo Melo 
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Assunto: Adriana Peccin 
De: "apeccin" <apeccin@terra.com.br> 
Data: Sun, 1 Apr 2007 22:55:18 -0300 
Para: "leacunha" <leacunha@cnpmf.embrapa.br> 
Para: "leacunha" <leacunha@cnpmf.embrapa.br> 
 
Boa Noite Léa!! 
  
Sou professora e estou escrevendo a dissertação do mestrado sobre a banana na América 
Latina, sou gaúcha e estou fazendo o mestrado em adm de negócios em Buenos Aires e 
escolhi a área de agronegócios. Gostaria muito de ter informações sobre a banana, pois li um 
pouco  sobre Brasil e Colombia que você escreveu. 
Se tiveres sites, livros, e-mail sei lá qualquer contato é válido. 
Desde já lhe agradeço pela atenção 
Estarei aguardando o seu contarto 
  
Profª Adriana Peccin 
54-9976-6397 
 
 
De: emelbonf@conqnet.com.br 
 
Prezado Pesquisador Prof. Sebastião de Oliveira e Silva, 
  
Gostaria de ser informado das mudas de Banana Japira e Pakovan Ken, conforme comunicado 
estariam prontas em março/07. 
Att, 
Hugo Celso Coelho 
EMATER MG - BONFIM. 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Olho de bananeira 
Data:     Wed, 11 Apr 2007 16:11:59 -0300 
De:     Lorena da Costa <lorenacosta21@bol.com.br> 
Para:     <sac@embrapa.br> 
 
 
Caros administradores da Embrapa, 
 
Venho através deste e-mail solicitar que me esclareçam do que se trata o chamado "olho de 
bananeira". Em que lugar da planta ele está localizado ? Se possível, gostaria que me fossem 
enviadas fotos dessa parte da planta. 
 
Agradeço a atenção. 
Lorena. 
 
> 
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> Prezado Doutor Sebastião, 
>> Trabalho para o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - _http://sbrt.ibict.br/_, 
auxiliando a pequenos e médios empresários, esclarecendo dúvidas e orientando-os 
tecnicamente sobre os mais variados assuntos, trata-se de um projeto gratuito de iniciativa do 
Ministério da Ciência e Tecnologia. 
> Um de nossos clientes gostaria de *saber como fazer cultivo orgânico de bananas*. Li no 
portal da Embrapa o cultivo tradicional. Existe diferença? 
> A Embrapa poderia ajudar a solucionar esta questão ou indicar algum texto? Sendo 
possível, gostaria da autorização para divulgar a resposta e autoria na internet. Desde já, 
agradeço! 
> 
> Nome Completo: Isabela Aparecida Paim Borges Leal 
> Empresa: Federação das Indústrias da Bahia /Rede de Tecnologia da Bahia Serviço 
Brasileira de Respostas Técnicas. 
> Endereço: Rua Edistio Pondé, 342, Stiep. Salvador - BA. CEP: 41.770-395. 
> Tel.: (71) 3343-1460 / Fax: (71) 3343-1228 
> Site: http://www.ba.retec.org.br <http://www.ba.retec.org.br/> 
> Atividade: Difusão de Informações Tecnológicas Gratuitas 
 
> Atenciosamente, 
> 
> Isabela Leal 
> Atendimento Técnico 
> Rede de Tecnologia da Bahia - IEL/BA 
> Tel.: (71) 3343 -1524/ Fax: (71) 3343-1228 
Site: http://www.ba.retec.org.br 
 
 
-------- Mensagem Original -------- 
Assunto:     Mudas de Banana!!!! 
Data:     Tue, 17 Apr 2007 12:34:18 -0300 
De:     rubsonskol <rubsonskol@bol.com.br> 
Para:     sac <sac@cnpmf.embrapa.br> 
 
Ola bom dia! 
  
Eu sou Braz dos Santos Pereira, moro em Jesuitas-PR, estrada botucatu lote 108. Eu trabalho 
com café organico em minha propriedade com 1 alquere e meio. eu gostaria de saber qual é a 
melhor variedade de banana para ser plantada no meio do café? 
  
onde eu consigo mudas para plantar? 
  
Qual é a mais comercializada? 
  
desde ja agradeço, 
  
obrigado pela atenção. 
  
até breve!!!!!!!! 
 



 

140 

> -------- Mensagem original -------- 
> Assunto:     cortado de banana verde 
> Data:     Thu, 05 Apr 2007 13:44:24 -0300 
> De:     Maricelso Coelho <minas.apteixeira@hotmail.com> 
> Para:     sac@embrapa.br 
> 
> ola amigos, feliz pascoa !!!! 
> 
> meu nome é maricelso coelho, moro no sul da bahia, na cidade de teixeira de freitas, para 
aumentar a renda familiar, pretendo fazer o cortado de banana verde para vender em 
saquinhos, gostaria de saber como faço para que ela fique crocrante por um periodo sem 
utilizar conservante. 
> 
> desde já agradeço pela atenção. 
 
 
> Assunto:  curso de processamento de banana 
> De:  miriam@usp.br 
> Data:  Fri, 13 Apr 2007 14:43:29 -0300 
> Para:  leacunha@cnpmf.embrapa.br 
 
> Li uma matéria sobre um curso de processamento de banana para fabricação de 
> banana passa e chips. Estou interessada em fazê-lo, pois pretendo começar a 
> comercializar esses produtos. Sou de Iguape- São Paulo. Por acaso tem algum 
> outro curso desses sendo promovido? Agradeço a atenção. 
> 
> Miriam Corrêa de Lima 
 
 
Ervino Kogler escreveu: 
> Bom dia DR Ana Lúcia, 
> como vai tudo bem ? 
> 
> Estou lhe enviando as análises de solo e folha do meu lote visitado no último encontro do 
PIB, é aquele bastante arenoso. 
> Por favor comente ! 
> Desde já agradeço. 
 
> OBS:  também vou lhe enviar resultados de outros resultados de empresas participantes do 
PIB as quais tem análises recentes. 
>> Um Abraço 
> 
> Ervino Kogler 
> 23/04/07 
 
 
>> Assunto: Informações técnicas sobre agrotóxicos no plantio de arroz e banana 
>>> De: "adcpenha" 
>>> Data:  Mon, 26 Mar 2007 22:47:11 -0300 
>>> Para: "sac" 
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>>> 
>>> A Associação de Defesa do Contribuinte de Praia Grande e Penha - ADC 
>>> PENHA, entidade legalmente constituída - CNPJ n0 07.850.024/0001-89, vem 
>>> respeitosamente à presença da EMBRAPA expor e solicitar o que segue: 
>>> 
- O município sofre há meses com a péssima qualidade da água que é fornecida pela 
concessionária local. A água não tem condições de ser bebida e muito menos é útil para lavar 
roupas, já que as mancha com coloração de ferrugem. 
No último dia 22 de Março estivemos na estação de captação e "tratamento", a fim de  
conhecermos todo o ciclo. 
O local de captação está as margens de plantações de arroz e o rio que o abastece corta 
plantações de banana. 
A água que chega as nossas torneiras tem alta turbidez e um cheiro insuportável - temos a 
desconfiança de que existe a presença de resíduos de agrotóxicos utilizados nestes dois 
plantios. 
- Iremos encaminhar para análise em laboratório algumas amostras da água  que nos é  
fornecida e para que possamos dar subsídios aos técnicos que irão analisá-las, solicitamos a 
gentileza de nos fornecer caso seja possível, a composição química e/ou ficha técnica base dos 
principais agrotóxicos comerciais mais utilizados nos plantios de arroz e banana. 
Agradecemos a atenção dos Srs. 
Atenciosamente,  
 
Paulo Moreira - Diretor Presidente da ADC Penha 
www.adcpenha.com.br 
adcpenha@terra.com.br 
47-3345-8410 
47-9938-8224 
 
 
viecelisr@terra.com.br    escreveu: 
> Prezado Valdique. 
> Gostaria de saber se existe uma forma mais barata ou outro sistema familiar para 
climatização da banana, que não seja para grandes áreas, algo como uma sala para 20 cachos 
de banana nanica. 
> Att. 
>   
> Marcos A. Viecili. 
 
 
João Gilvaney Barros Monteiro escreveu: 
> Senhores, solicito favor informações de como adquirir mudas de bananas (variadas), os 
principais produtores/fornecedores, contato, e-mail, fone e etc. 
> Grato 
> Att., 
 
> Joao Monteiro 
> Gestor empresarial e agronegócio 
>   
Contato:  
Rua Iriri - 32 
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> CEP: 68516000 
> Parauapebas - Pará 
> Fone: 94 9953-0654 
 
 
Ailton Franco escreveu: 
ailtonfr@terra.com.br 
 
> Prazado senhor(a) 
>  Tenho uns pés de banana nanica plantado no quintal, toda vez que faço uma 
> > colheita e as bananas começam a amadurecer elas pretejam na parte do 
> > caule. 
> > Gostaria de saber o que pode ser isso? 
> > E o que devo fazer para que os proximos cachos não aconteça mais. 
> > Ou se é algum tipo de doença, o que fazer para curar? 
> > No Aguardo de uma resposta Obrigado. 
 
 
De: "Jaime" <jvventura@uol.com.br> 
Data: Mon, 30 Apr 2007 18:56:00 -0300 
Para: ouvidoria@sede.embrapa.br> 
Para: ouvidoria@sede.embrapa.br> 
 
Ola! 
Gostaria de saber se voces dão suporte com matérias para o cultivo da banana da 
terra.Gostaria muito deste material. tenho interesse na cultura, abraços. Deborah Luandy 
  
deluandy@click21.com.br 
 
 
Prezado Edvaldo, 
Bom dia, espero que tudo esteja bem. 
A seguir passamos as informações solicitadas. 
O moleque-da-bananeira ou broca-do-rizoma é a principal praga e a mais comum que ocorre 
nos bananais. O adulto é um besouro preto, cujas larvas fazem galerias nos rizomas. Iscas de 
pseudocaule (tipo telha ou queijo) são utilizadas para capturar os adultos. As iscas devem ser 
renovadas quinzenalmente. As iscas podem ser ainda tratadas com o fungo Beauveria 
bassiana (controle biológico) ou inseticidas, descartando a necessidade de coleta manual dos 
insetos. O fungo Beauveria bassiana está disponível comercialmente na formulação pó 
molhável. O fabricante recomenda que se distribuam cerca de 100 iscas/ha e que as aplicações 
sejam interrompidas somente quando forem encontrados menos que 3 insetos/isca. Para 
maiores detalhes consultar o endereço: 
Itaforte Industrial de Bioprodutos Agro-florestais Ltda. 
Caixa Postal 808 
Rod. Raposo Tavares km 167 Itapetininga - SP 
CEP 18201-970 
Fone: (0xx15) 3271 2971      Fax: (0xx15) 3271 0009 
E-mail: itaforte@itafortebioprodutos.com.br 
Home page: http://www.itafortebioprodutos.com.br/ 
Obs.: outras empresas também produzem o fungo, caso tenha interesse, podemos passar os 
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contatos 
 
Para utilização do feromônio (sachês), podem-se empregar vasilhames plásticos de água 
mineral de 5 L ou potes grandes de margarina ou baldinhos plásicos. Importante manter no 
fundo dos recipientes água com detergente (3%) para que o inseto atraído afunde e morra. A 
recomendação é para que se use 3 armadilhas/ha. A distância entre cada armadilha não deve 
ser inferior a 50 m. 
Maiores informações sobre o emprego das armadilhas de feromônio (inclusive o folder da 
empresa) podem ser obtidas no seguinte endereço: 
Biocontrole 
Rua João Anes, 117 - Lapa 
CEP 05060-020  São Paulo - SP 
Tel: (011) 3834-1627 
E-mail: biocontrole@biocontrole.com.br 
www.biocontrole.com.br 
Home page: www.biocontrole.com.br 
 
Ficamos à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Agradecemos o seu contato, pois foi 
muito boa a troca de experiências. 
Atenciosamente, 
Marilene Fancelli 
 
 
Assunto: Solução para placas e falta da reprodução. 
De: "ANA PAULA AREIAS DE LIMA" <paulabanda@gmail.com> 
Data: Thu, 10 May 2007 11:22:15 -0300 
Para: ouvidoria@sede.embrapa.br 
 
Bom dia, eu tenho um sítio em Nova Iguaçu e gostaria de sugestões para alguns problemas 
que ando enfrentando que são: Pragas nos pés de coco-anão, eles não estão se desenvolvendo. 
Falta de desenvolvimento também nas bananeiras. Desde já agradeço pelos serviços prestados 
e aguardo anciosa pelas sugestões. Atenciosamente, Ana Paula Lima. 
 
Pergunta: 
Eu sou produtor de banana maçã em Mato Grosso do Sul, tenho 100hc, sendo 
que 80% da mesma ja esta produzindo. Eu gostaria de troca informações com 
vocês para ver a possibilidade da fabricação da "pasta" da banana. Esta 
pasta seria parecida com a que ja existi que a da banana nanica. Gostaria 
de saber da viabilidade economica no brasil ou quem sabe elaborar um 
projeto para a exportação. Aguardo contato o mais breve possivel.  
 
Fone: (67) 9904 - 3495 ou pelo  
e-mail : aqueiroz@interativa.uniderp.br <mailto:aqueiroz@interativa.uniderp.br> 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Bananeiras 
Data:     Thu, 17 May 2007 22:04:32 +0300 
De:     ernest.cristina wepfer <ernest.cristina@hotmail.com> 
Para:     <sac@embrapa.br> 
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Boa Tarde, 
Meu nome é Cristina, moro em maceió-Al e em meu quintal tem algumas bananeiras (Banana 
prata, banana anã e banana maçã). Atualmente tenho alguns problemas com as plantações, 
pois elas crescem, ficam com o tonco grosso e antes que saiam os frutos elas caem porque 
estão apodrecendo na raiz. Gostaria de saber o que devo fazer, se existe algum produto que 
possa utilizar para não contaminar os outros pés. 
Aguardo uma resposta e desde já agradeço. 
Atenciosamente 
 
Cristina Wepfer 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Banana Tropical - Onde comprar mudas? 
Data:     Sun, 20 May 2007 14:05:39 -0300 
De:     Eli Teixeira <e.teixeira@uol.com.br> 
Para:     <sac@embrapa.br> 
 
Senhores, 
Vi no Globo Rural (TV) deste domingo que a banana Tropical chegou para substituir a Maça, 
por ser mais resistente a doenças. Como conseguir meia dúzia de mudas? Moro em Brasília e 
tenho área rural no DF. 
Agradeço por uma resposta. 
Eli S. Teixeira 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Instruções práticas para o cultivo da banana 
Data:     Tue, 22 May 2007 18:06:40 -0300 
De:     EMPROTEC <assistecpe@emprotec.com.br> 
Empresa:     EMPROTEC 
Para:     <sac@embrapa.br> 
 
Prezados Senhores, 
 
Favor, se possível, enviar a “Circular técnica nº6” (fev/86-Brasília) – Instruções práticas para 
o cultivo da banana. 
Pois procurei no www.embrapa.br <http://www.embrapa.br/> e não encontrei. 
Enviar para: assistec@emprotec.com.br <mailto:assistec@emprotec.com.br> 
Agradeço desde vossa atenção. 
Atenciosamente, 
 
*/Jorge Guimarães/* 
 
 
Assunto: Preciso de Ajuda 
De: Claúdia Regina Schmidt Daniel <branca@prefcedro.sc.gov.br> 
Data: Fri, 25 May 2007 08:39:44 -0300 
Para: ouvidoria@sede.embrapa.br> 
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Bom dia, 
Mandei um e-mail para o Globo Rural e os mesmos solicitaram para me reportar a vcs. 
Tenho alguns pés de banana nos fundos de minha casa e gostaria de eliminá-los o que faço 
então, pois estou a seis meses cortando e eles sempre brotam. 
Preciso de ajuda............... 
Obrigada se for atendida. 
 
branca@prefcedro.sc.gov.br 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     PLANTIO DE BANANA 
Data:     Mon, 1 Jan 2001 06:34:58 -0200 
De:     Escritório Capuaba - Union Vix-Rio Ltda <porto_2@unionvixrio.com.br> 
Para:     <sac@embrapa.br> 
 
Boa tarde! 
Vou cultivar banana da terra e café conilon (cultivo, onde conseguir mudas, etc) na regiaõ de 
Minas Gerais, se possivel quero receber orientações da EMBRAPA, antes quero saber se vcs 
cobram pelas informções, se cobram, qual o valor. 
 
NILTON JOSÉ PEREIRA 
RUA HERMES SANTÓRIO Nº 20 Apt 201 
Bairro Jardim América - Cariacica - ES 
Cep.: 29.140-430 
Tel.: (27) 3226.9178 
              9935.5433 
 
OBS.: Este e-mail é do trabalho de minha noiva Célia. 
 
Escritório Capuaba 
Union Vix-Rio Assessoria Internacional de Comércio Ltda. 
Avenida Jerônimo Monteiro, 1000, Sala 1520 
CEP: 29014-900 - Centro - Vitória - ES 
Tel Escritório Central: 55 27 3089-0000 
Fax Escritório Central: 55 27 3322-0405 / 55 27 3322-6258 
Tel/Fax Escritório Capuaba: 55 27 3219-7635 
E-mail/MSN: porto_2@unionvixrio.com.br <mailto:porto_2@unionvixrio.com.br> 
Site: www.unionvixrio.com.br http://www.unionvixrio.com.br 
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4)   CULTURA: CITRUS 
 
 
 
 
Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro 
stuchi@estacaoexperimental.com.br 
Fone/Fax 17 3344-8844 
----- Original Message ----- From: "Luiz Soares da Silva" <lsoares@ufersa.edu.br> 
To: <stuchi@estacaoexperimental.com.br> 
Sent: Wednesday, February 28, 2007 4:52 PM 
Subject: Lima Ácida 
 
Prezado Dr. Eduardo 
Sou Engenheiro Agronomo, Produtor, Professor e Pró-Reitor de Extensão da 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA. 
Estou iniciando o cultivo do Limão Tahiti. Em assim sendo, já tomei algumas 
providências tais como: 1 - Estou montando num viveiro o cultivo das 
plantas denominadas matrizes; 2 - Já plantei mudas de Limão Cravo para 
gerar os Porta-Enxertos; 3 - Adquiri em Boquim - Sergipe 3.400 mudas de 
limão Tahiti. 
Considerando tais possibilidades, o que o amigo poderia me ajudar, com 
relação aos seguintes aspectos, caso seja possível: 
a. Tipo de solo 
b. Condições climáticas satisfatórias 
c. Espaçamento 
d. Tipo de poda 
e. Manejo 
f. Exigências nutricionais 
g. Pragas e doenças. 
h. Onde encontrar bibliografia atualizada. 
Não sei se estou pedindo demais. Porém, como diz o ditado, é melhor pedir 
do que fazer sem saber o por que? 
Fico ao seu inteiro dispor. Abraços 
 
Luiz Soares. 
 
 
Prezado senhor: 
mitie.matsunaga@gmail.com 
 
A fim de que possa responder adequadamente à sua questão, fineza informar a finalidade da 
informação e onde o senhor está localizado. 
Atenciosamente, 
Orlando S. Passos 
 
 
Bom dia. 
mitie.matsunaga@gmail.com 
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A Embrapa dispõe neste Centro de um Banco de Germoplasm de Citros com mais de 700 
tipos, etre os quais uns vinte de laranjeira Valencia à sua disposição. 
Quanto à essas caracteristicas (elevada acidez), não sabemos como informá-lo. 
Sugerimos um contato com Dr. Osvino Koller, Epagri, em Itajai,SC, osvino@epagri.rct-sc.br 
Atenciosamente, 
Orlando S. Passsos 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Planilha de custos 
Data:     Tue, 13 Mar 2007 09:23:58 -0300 (ART) 
De:     Marrostega Jean <marrostega@yahoo.com.br> 
Para:     sac@embrapa.br 
 
Prezados senhores, sou da Fazenda Mata da Chuva, 
situada em Mogi Mirim, gostaria se obter informações 
sobre planilhas de custos para implantação de novos 
pomares de laranja. 
Obrigado. 
 
 
> -------- Mensagem original -------- 
> Assunto:     Planilha de custos 
> Data:     Tue, 13 Mar 2007 09:23:58 -0300 (ART) 
> De:     Marrostega Jean <marrostega@yahoo.com.br> 
> Para:     sac@embrapa.br 
> 
> Prezados senhores, sou da Fazenda Mata da Chuva, situada em Mogi Mirim, gostaria se 
obter informações sobre planilhas de custos para implantação de novos pomares de laranja. 
Obrigado. 
 
 
-- Original Message ----- 
    From: Tiago Aparecido Torelli 
    To: stuchi@estacaoexperimental.com.br 
    Sent: Monday, March 26, 2007 2:25 PM 
    Subject: Informações 
 
    Eu estudo no Colégio Técnico Agrícola de Jaboticabal e eu queria saber sobre a variedade 
da Valência Americana. Obrigado pela Atenção 
    Fone:(017)81160266 
 
    No virus found in this incoming message. 
    Checked by AVG Free Edition. 
    Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.18/733 - Release Date: 25/3/2007 11:07 
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Prezao sr. Marcilio: 
marciliomodesto@hotmail.com 
 
Seria a cidra (C. medica) a espécie em cultivo em Alagoas ou a laranja Lima, predominante 
naquele estado/ 
Por não se tratar de espécie de interesse comercial, não dispomos de nenhum estudo, embora 
tenhamos exemplares da mesma na coleção de variedades deste Centro. 
Atenciosamente, 
Orlando S. Passos 
 
Prezada senhora: 
suzany.carvalho@bol.com.br 
 
O uso de poda em tangerineiras é uma prática bem apropriada. A época pode ser feita entre 
julho e  agosto e consta essencialmente de eliminar (na base) galhos de crescimento vertical e 
ajuda a arejar copa da planta, conforme mostra a foto anexa. 
Atenciosamente, 
Orlando S. Passos 
 
 
- Original Message ----- 
*From:* Brito Benedito Cezar de - Consórcio Scania <benedito.brito@scania.com> 
*To:* sac@embrapa.br <mailto:sac@embrapa.br> 
*Sent:* Tuesday, March 27, 2007 12:53 PM 
*Subject:* Instruções 
 
Boa tarde, 
  
Moro em Cotia, grande São Paulo, tenho em minha residência um pé de mixirica pokan a 5 
anos, comprei como sendo enchertada, mas neste período a mesma só cresçe, nunca deu uma 
flor sequer, tão pouco frutos. Queria receber instruções desta conceituada entidade de como 
devo fazer para esta arvore gerar frutos. Tenho também a 2 metros de distância um pé de 
laranja lima que comprei na mesma época e tambem enchertada mas esta, todos os anos fica 
carregada de laranjas, incluvise produzinho quase que o ano todo. 
  
Obrigado pela atenção, 
  
Cézar Brito 
 
 
> Assunto:  IMFORMAÇÕES SOBRE O SUCO DA LARANJA 
> De:  <logistica@masembalagens.com.br> 
> Data:  Mon, 26 Mar 2007 22:08:56 -0300 
> Para:  "sac@embrapa.br" <sac@embrapa.br> 
> 
> BOA NOITE 
> 
> SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE CONSUMO NACIONAL POR REGIAO DO 
SUCO DE LARANJA > DEMANDA , COMERCIALIZAÇÃO ,EXPORTAÇÃO PARA 
QUAIS PAISES . 
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Assunto: MEU PÉ DE LIMÃO AMARELOU 
De: José Ronaldo <4008.jronaldo@bradesco.com.br> 
Data: Thu, 29 Mar 2007 10:29:09 -0300 
Para: <sac@cnpgc.embrapa.br> 
 
Srs. 
 Necessito de uma ajuda, por isso recorri a vcs. 
 Tenho uma chacara em Santa Maria da Serra - SP, onde possuo várias frutas, inclusive alguns 
pés de limão Taiti. Ocorre que no final do ano, ele deu uma super safra, ou seja muito limões, 
e derrepente começou a amarelar as suas folhas e as mesmas estão caindo. 
 Vocês poderias me dar uma dica ??? Ou me dizer a quem devo recorrer ??? 
   
José Ronaldo Pereira 
 
 
Prezado Sr. Dario: 
dariopatrocinio@yahoo.com.br 
 
A respeito da produção de frutos sem gosto, necessitaríamos que respondesse as segintes 
perguntas: 
1. Nome da variedade e idade das plantas; 
2. Local onde estão plantadas; 
3. Manejo das plantas e solos. 
Com essas respostas, esperamos contribuir para a solução desse problema. 
Atenciosamente, 
Orlando S. Passos 
 
 
Prezado(a) senhor(a): 
dentallaser@dentallaser.com.br 
 
Não nos consta essa característica atribuída ao limão. Sabemos que o limão é rico das 
vitaminas C, B1 e A e indicado nos tratamentos de gripe, gota, febre, etc. 
Atenciosamente, 
Orlando Sampaio Passos 
 
 
-- Original Message ----- 
From: Cleuber Martins 
To: stuchi@estacaoexperimental.com.br 
Sent: Friday, April 13, 2007 3:53 AM 
Subject: Limão taithi - Fundecitrus. 
 
Olá. 
 
Renato Stuchi entrei em contato com a fundecitros e eles me mandaram seu e-mail para que, 
se possivel, vc me informace sobre o limão thaiti. 
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Estou com uma área de 1,5ha irrigado por asperção e vou plantar esta área com limão thaiti 
consorciado com maracujá, feijão marcaço,abobrinha menina. 
A terra já foi corrigirda conforme orientação do tecnico da Emater e baseado em analise 
laboratorial,água tenho em ambundância , mudas certificadas já estão programadas ,cama de 
perú para as covas estão cortindas, fosfato de arade está disponível ,barreira natural em volta 
do pomar está sendo plantada com pés de amora(fruta), estou procurando orientação sobre o 
espassamento adequado , porta enxerto (cavalo) mais adequado para minhas condições , e a 
melhor forma de manejo para meu pomar. ( adubação/quantidade de 
água/inseticidadas/fungicidas/controle biologico de pragas em geral/etc....). 
Ficarei muito grato se as informações forem disponibilizadas. 
 
Cleuber. 
 
 
bonin.anderson escreveu: 
bonin.anderson@ig.com.br 
 
> Caros colegas da Embrapa Mandioca e Fruticultura, me chamo Anderson Bonin e  
> moro em Dourados, Sul do Mato Grosso do Sul.  
> Gostaria de levantar algumas informações sobre a cultura do Limão Taiti,  
> como plantio, espaçamento, variedade indicada, tratos culturais entre outras  
> informações.  
> Na certeza de contar com a atenção de todos, desde já expresso meus  
> agradecimentos  
 
 
-- Mensagem Original -------- 
Assunto:     Praga em limoeiro 
Data:     Thu, 12 Apr 2007 13:25:25 -0300 (ART) 
De:     marcia camargo <marciareginabcamargo@yahoo.com.br> 
Para:     sac@cnpmf.embrapa.br 
 
Saudações! 
Tenho um pé de limão no meu pomar que tem uns quatro anos de idade. Ele está com uma 
espécie de "túneis" (como se fosse madeira comida por cupim) na base do tronco e ele 
"sangra". Além disso, as folhas estão amarelando. O que pode ser? Tem salvação?. Eu tenho 
outros dois e já apresentam os sintomas. 
No aguardo de resposta, antecipadamente agradeço. 
Márcia - Cerquilho - SP 
 
schilling escreveu: 
> Boa Tarde!! 
> Gostaria de maiores informações referente a como adquirir mudas de lima ácida taihti, se o 
fornecimento é feito pela embrapa. Minhas dúvidas são quanto ao procedimento para compra 
e custo de cada muda e se é nescessário bloco de produtor. 
Atenciosamente 
> Tania Lopes  
transporteschilling@brturbo.com.br 
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agrop@oi.com.br escreveu: 
 
> Prezado(a)senhor(a): 
>> Eu sou um pequeno produtor rural aqui no município de Campo Largo-PR, e 
> este ano com o objetivo de diversificar as atividades da minha 
> propriedade plantei 1ha de tangerina da variedade Montenegrina. Como 
> não tenho muita experiência na cultura, quero perguntar se o CNPMF 
> pode dar algumas 
> orientações na condução do meu pomar. 
>> Obrigado. 
> 
> Maurício Pucca de Andrade 
 
 
Prezado Cliente 
jrpbarros@correios.com.br 
 
Pela descrição dos sintomas contida en sua mensagem - /Tenho 3 pés de limão, com dois anos 
de idade e na altura de 1,50 metros, um deles começou a secar, amarelar as folhas e no caule 
apresenta alguns furos./ - a sua planta pode estar afetada por um inseto ( broca) ou por uma 
doença. As medidas de controle são diferentes e portanto não é possível fazer um diagnóstico 
completo. Como você dispõe de E-mail, será que você não poderia mandar uma foto da 
planta, anexada, para mim. 
Ats.  
Hermes 
 
 
Prezada Cliente Cecília 
sisconetto@primeisp.com.br 
 
Pela descrição dos sintomas que você enviou em sua mensagem 
 
/Tenho vários limoeiros que estão morrendo. 
Eles estavam carregados de frutos e suas folhas foram amarelando e caíram todas, depois os 
frutos amarelam e murcham no pé. Em seguida eles caem e o pé fica seco. 
O que devo fazer para que os outros pés não morram? 
/ 
As suas plantas podem estar sendo afetadas por uma doença fúngica (Phytophthora). 
Entretanto, doenças causadas por vírus, ataque de brocas, podem ocasionar sintomas 
semelhantes. Para um diagnóstico confiável, eu necessitaria de uma foto 
das plantas, ainda em desenvolvimento dos sintomas. Verifique se nos troncos existem 
rachaduras ou exsudação de goma,resina, 
se existe alguma serragem no chão ao lado do tronco. Preciso da sua resposta com urgência 
para tentar evitar a morte das demais plantas.  
Atenciosamente,  
 
Hermes Peixoto 
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Prezada cliente Marcia 
marciareginabcamargo@yahoo.com.br 
 
Recebi a sua mensagem com as fotos. Conforme eu suspeitava as suas plantas estão afetadas 
pela gomose de Phytophthora, doença causada 
por um fungo e muito comum em citros, principalmente na lima ácida Tahiti. 
O ataque do fungo pode ocorrer tanto acima quanto abaixo da superfície do solo. Quando eles 
aparecem abaixo ou ao nível da superfície os sintomas não são muito visíveis e incluem: 
podridão de raízes e radicelas, Quando o ataque do fungo se dá na região do colo ou acima da 
sua superfície, ou nos ramos, os sintomas incluem: rachaduras com exsudação de goma, 
escurecimento dos tecidos localizados abaixo da casca, sintomas reflexos da parte aérea, 
como clorose intensa das folhas correspondendo à face do tronco ou das raízes principais 
onde ocorrem as lesões. 
No seu caso, parece-me um pomar doméstico, recomendo uma inspeção em todas as plantas 
existente para verificar se existem as rachaduras (os túneis) nas diferentes regiões da copa. Na 
foto que você enviou, observam-se rachaduras na base da planta. Neste caso, se mais de 
cinquenta por cento do diâmetro do tronco estiver afetado, esta planta tenderá a morrer. Em 
caso da lesão ocupar menor área, ou estar nos ramos mais superiores, recomenda-se um 
tratamento curativo que consiste na retirada dos tecidos lesionados, até atingir o âmago e o 
pincelamento das areas abertas com pasta bordaleza (1 sulfato de cobre:1cal virge:10 litros de 
água) ou fosetyl-Al (4,8g i.a./L), após a cirurgia localizada. Em seguida, todas as plantas 
devem ter as suas copas pulverizadas com o mesmo produto (fosetyl AL na dosagem de 2g 
i.a./L, combinando-se esse tratamento com a aplicação no solo de metalaxyl (60g./planta 
adulta). As aplicações em número de 3 devem ser feitas no início e durante o período chuvoso 
do ano, quando as condições ambientais são mais favoráveis ao fungo. 
Outros cuidados devem ser tomados como evitar o acúmulo de umidade e detritos junto ao 
colo das plantas; evitar adubações nitrogenadas pesadas e presença de esterco e terra, 
amontoados junto ao colo; podar os galhos inferiores a 80 cm ; pincelar o tronco e a base do 
ramo com um fungicida preventivo ou pasta bordaleza antes do início da estação chuvosa; 
evitar ferimentos durante os tratos culturais; evitar solos pesados e mal drenados; Em caso de 
querer comprar novas plantas prefira plantas sobre porta-enxertos que apresentem alguma 
resistência aos fungos (Tangerina Sunki, Citranges, Citrumelos e Poncirus trifoliata) e pedir 
ao vendedor que enxerte as suas plantas uma altura de 30 a 40 cm do solo; 
Lembramos que este documento não deve ser utilizado para a aquisição de produtos químicos 
o que deve ser feito com um receituário agronômico e orientação técnica quanto ao uso e 
cuidados na aplicação. Todo produto químico é perigoso e não deve ser aplicado sem o uso de 
equipamentos de proteção individual. 
Estas informações estão baseadas apenas nos sintomas observados na fotografia enviada na 
correspondência. 
Atenciosamente   
 
 
 
 
> -------- Mensagem original -------- 
> Assunto:     Informacoes a respeito da cultura de Laranjeiras 
> Data:     Tue, 24 Apr 2007 14:57:11 -0300 
> De:     Roger Pizzato Nunes <roger.pizzato@ufrgs.br> 
> Para:     <sac@embrapa.br> 
> 
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> Caros Senhores, 
> Possuo algumas laranjeiras em minha propriedade rural que esta sofrendo de alguma 
doenca, causando ate mesmo a morte do pe. Gostaria de saber qual o procedimento para obter 
informacoes junto a algum profissional especializado da Embrapa. Possuo fotos da doenca 
que esta atingindo aa arvores. 
Grato pela atencao, 
 Cordialmente 
> 
> M. Sc. Roger Pizzato Nunes 
 
 
------- Mensagem original -------- 
Assunto:  Frutíferas que não produzem 
Data:  Fri, 20 Apr 2007 14:20:47 -0300 
De:  jmedeiro <jmedeiro@uol.com.br> 
Para:  sac@embrapa.br <sac@embrapa.br> 
 
 
Boa tarde 
 
Peço ajuda para compreender o que acontece com algumas plantas frutíferas que não estão 
produzindo satisfatoriamente, no sentido de ações que possam ajudar-nos a solucionar o 
problema, sem precisar cortá-las. O que fazer para que elas possam a frutificar? 
 
a) Plantas de cajus que não frutificam. Fotos a.1 e a.2. 
b) Citros que apresentam frutos rachados, pequenos e escuros. Foto b.1 e b.2. 
c) Pitangueiras que não frutificam. Fotos c.1 e c.2. 
d) Jaboticabeiras que dão frutos bem pequenos. Inclusive a planta é pequena. Fotos d.1 e  
            d.2. 
e) Fruta do Conde que não da fruto. Foto e.1. 
 
Obs:  
1. Não conhecemos a história dessas plantas (elas já são adultas), pois a área foi 
comprada à alguns anos e estas plantas já estavam no local (adultas). 
2. O local da propriedade é Barra Bonita - SP. 
 
AS FOTOS SEGUEM ANEXAS, NO WORD (o meu outlook está com problemas), POIS 
NÃO CONSEGUI TRANSFERIR PARA CÁ. Caso não consigam abrir o arquivo com as 
fotos por favor me informem que enviarei de outra forma ou em outro computador ou vou 
procurar alguem que conheça mais do que eu o computador. 
 Agradeço antecipadamente 
 
Jair Medeiro 
 
 
Prezada sra. Maria Aparecida: 
melissaserezino@uol.com.br 
 
O limoeiro é utilizado como porta-enxerto (cavalo) para ser enxertado com variedades de 
laranja, tangerina ou o próprio limão. A formação de muda de citos terá que ser em viveiro 
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telado, em atenção à legislação vigente no Estado de São Paulo. Sugiro contatar a 
Vivecitrus,em Araraquara, tel. (16)3331-1301 ou e-mail vivecitrus@vivecitrus.com.br 
Atenciosamente, 
 
Orlando Sampaio Passos 
 
Pesquisador, Seleção de copas e porta-enxertos de citros. Senior Researcher, Citrus scions and 
rootstocks selection. Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Embrapa Cassava & Tropical 
Fruits. Caixa Postal 7 - P.O. Box 7 
44380-000   Cruz das Almas, Bahia, Brasil 
Fone 75 3621 8028 (+55 75 3621 8028) 
Fax 75 3621 8096 (+55 75 3621 8096) 
 
 
Prezado Sr. Roberto: 
rocruzjf@oi.com.br 
 
Com cinco anos de idade, a sua limeira ácida Tahiti já deveria estar produzindo. A sugestão é 
fazer uma poda entre julho e agosto no sentido da forçar botação e a consequente floração / 
frutificação. Fineza informar as condições de sombreamento das plantas e onde fica o pomar. 
Atenciosamente, 
 
 
---- Original Message ----- 
From: Antonio Carlos Germano 
To: stuchi@estacaoexperimental.com.br 
Sent: Tuesday, May 01, 2007 3:39 PM 
Subject: Informações 
 
Gostaria de receber informações sobre a variedade vestin,sobre a necessidade de cobre e quais 
suas consequencias no decorrer do seu desenvolvimento. E quais cuidados tomar referente a 
morte dos brotos e até morte da planta. Atenciosamente Germano 
Fone:(14) 97754772 
 
 
 ----- Original Message ----- 
 From: Marinês 
 To: stuchi@estacaoexperimental.com.br 
 Sent: Wednesday, May 02, 2007 8:02 AM 
 Subject: Doença em L. mexicano 
 
 Oi Stuchi 
      
Td bom? Conforme te falei na semana passada estou repassando algumas fotos de limão 
Mexicano e a descrição que meu amigo me passou delas. É em uma propriedade em 
Guerreiro. Ele falou que fez um teste para Tristeza e que deu negativo, mas não sei que teste 
ele usou. O Firmino ainda aposta em Tristeza. Meus conhecimentos em doenças de citros 
ainda são insuficientes para arriscar um palpite. 
Abraços,       
Marines 
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    Te envio 7 fotografias que espero que ayuden a entender el problema. 
    muerte 025 el arbol ya tiene el problema, aun cuando no manifieste sintomas, las raices 
finas estan podridas. Puede ser VTC. 
    muerte 027 el arbol muri en 20 dias,  raices podridas, incluye principales. 
    Muerte 029 el arbol muestra daños en algunas ramas, en general es asi, unas ramas con 
daño y otras no- como su fuera declinio 
    Muerte 031 arbol con inicio de sintomas - visibles- las raices estan muertas -podridas- 
    Muerte 036 Dañ oen ramas 
    Muerte limon 10, Daño en la variedad y en el patron no se ven sintomas 
    Muerte limon 018 el tejido de la variedad esta seco y el del protainejrto aun vivo, las raices 
estan muertas 
    Muerte 049, va tejido de floema, se desprende facil 
 
    No virus found in this incoming message. 
    Checked by AVG Free Edition. 
    Version: 7.5.467 / Virus Database: 269.6.2/784 - Release Date: 1/5/2007 14:57 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto: Cultivo doméstico - dúvida 
Data: Sat, 28 Apr 2007 09:31:53 -0300 
De: antoniopmf@oi.com.br 
Para: sac@embrapa.br 
 
Caros técnicos da embrapa, 
 
Gostaria de receber instruções de como proceder para cultivar árvores 
frutíferas no quintal da minha casa. O meu interesse seria por limão, 
acerola e  laranja. 
Atenciosamente, 
 
Antônio Pessoa. 
 
 
Cecilia 
As fotos que você mandou não mostram os sintomas com muita nitidez, mas parece-me que 
as suas plantas estão sendo atacadas por um fungo  que pode ocorrer tanto acima quanto 
abaixo da superfície 
do solo. Quando eles aparecem abaixo ou ao nível da superfície os 
sintomas não são muito visíveis e incluem: podridão de raízes e 
radicelas, Quando o ataque do fungo se dá na região do colo ou acima da 
sua superfície, ou nos ramos, os sintomas incluem: rachaduras com 
exsudação de goma, escurecimento dos tecidos localizados abaixo da 
casca, sintomas reflexos da parte aérea, como clorose intensa das folhas 
correspondendo à face do tronco ou das raízes principais onde ocorrem as 
lesões. 
No seu caso, parece-me um pomar doméstico, recomendo uma inspeção em 
todas as plantas existente para verificar se existem lesões na copa ou no porta-enxerto, ou nos 
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dois. 
Caso a lesão esteja no porta-enxertos,  e se mais de 
cinquenta por cento do diâmetro do tronco estiver afetado, esta planta 
tenderá a morrer. Em caso da lesão ocupar menor área, ou estar nos ramos 
mais superiores, recomenda-se um tratamento curativo que consiste na 
retirada dos tecidos lesionados, até atingir o âmago e o pincelamento 
das areas abertas com pasta bordaleza (1 sulfato de cobre:1cal virgem:10 
litros de água) ou fosetyl-Al (4,8g i.a./L), após a cirurgia localizada. 
Em seguida, todas as plantas devem ter as suas copas pulverizadas com o 
mesmo produto (fosetyl AL na dosagem de 2g i.a./L, combinando-se esse 
tratamento com a aplicação no solo de metalaxyl (60g./planta adulta). As 
aplicações em número de 3 devem ser feitas imediatamente após as cirurgias localizadas ou 
no início e durante o período chuvoso do ano, quando as condições ambientais são mais 
favoráveis ao fungo. 
Outros cuidados devem ser tomados como: arrancar e retirar todas as plantas mortas do 
pomar, 
podar e retirar todos os galhos secos,  evitar o acúmulo de umidade e 
detritos junto ao colo das plantas; evitar adubações nitrogenadas 
pesadas e presença de esterco e terra, amontoados junto ao colo; podar 
os galhos inferiores a 80 cm ; pincelar o tronco e a base do ramo com um 
fungicida preventivo ou pasta bordaleza antes do início da estação 
chuvosa; evitar ferimentos durante os tratos culturais; evitar solos 
pesados e mal drenados; Em caso de querer comprar novas plantas prefira 
plantas sobre porta-enxertos que apresentem alguma resistência aos 
fungos (Tangerina Sunki, Citranges, Citrumelos e Poncirus trifoliata) e 
pedir ao vendedor que enxerte as suas plantas uma altura de 30 a 40 cm 
do solo; 
Lembramos que este documento não deve ser utilizado para a aquisição de 
produtos químicos o que deve ser feito com um receituário agronômico e 
orientação técnica quanto ao uso e cuidados na aplicação. Todo produto 
químico é perigoso e não deve ser aplicado sem o uso de equipamentos de 
proteção individual. 
Estas informações estão baseadas apenas nos sintomas observados nas 
fotografias enviadas na mensagem via E-mail. 
Atenciosamente 
 
Hermes Peixoto 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto: Cultivo doméstico - dúvida 
Data: Sat, 28 Apr 2007 09:31:53 -0300 
De: antoniopmf@oi.com.br 
Para: sac@embrapa.br 
 
Caros técnicos da embrapa, 
Gostaria de receber instruções de como proceder para cultivar árvores 
frutíferas no quintal da minha casa. O meu interesse seria por limão, 
acerola e  laranja. 
Atenciosamente, 
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Antônio Pessoa. 
 
 
> -------- Mensagem original -------- 
> Assunto:     Informacoes a respeito da cultura de Laranjeiras 
> Data:     Tue, 24 Apr 2007 14:57:11 -0300 
> De:     Roger Pizzato Nunes <roger.pizzato@ufrgs.br> 
> Para:     <sac@embrapa.br> 
 
> Caros Senhores, 
> Possuo algumas laranjeiras em minha propriedade rural que esta 
> sofrendo de alguma doenca, causando ate mesmo a morte do pe. Gostaria 
> de saber qual o procedimento para obter informacoes junto a algum 
> profissional especializado da Embrapa. Possuo fotos da doenca que esta 
> atingindo aa arvores. 
> Grato pela atencao, 
> Cordialmente 
> 
> M. Sc. Roger Pizzato Nunes 
 
 
Nathalia 
Sugiro que você entre no site www.fundecitrus.com.br. Lá você vai encontrar a relação de 
todas as pragas e doenças dos citros, inclusive com fotografias. O nosso centro tem uma 
publicação chamada Cultivo dos Citros que além de falar das pragas e doenças, também fala 
de outros aspectos da citricultura. O livro custa R$ 30,00 e pode ser solicitado para o SAC / 
CNPMF/EMBRAPA - Caixa Postal 007   -   44380-000 Cruz das Almas - Bahia.  
Atenciosamente,  
 
Hermes Peixoto 
 
 
Prezada Júlia, 
JMoioli@abril.com.br 
 
Dr. Eugênio me passou sua mensagem a respeito do limão. 
A origem do limão ainda é controversa, mas acredita-se que seja originário da região do 
Himalaia e adjacências. 
Foi introduzido na Europa pelos cruzados no século 11 e chegou às Américas trazido por 
Colombo em sua segunda expedição, em 1493. 
Caso possa ajudar em mais alguma coisa, por favor me avise. 
Atenciosamente, 
 
Francisco Laranjeira 
Pesquisador - Embrapa Mandioca e Fruticultura 
 
Caros Senhores: 
> 
> Sou estudante de Mestrado na área de Química Orgânica na Universidade 
> Federal Rural de Pernambuco.Minha dissertação de Tese será sobre a 
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> Composição Química e atividade biológica do óleo essencial  de algumas 
> frutas cítricas comercializadas na Ceasa de Pernambuco. 
> Estou precisando de amostras(pelo menos 4 ramos com folhas e frutos de 
> cada uma) das seguintes frutas abaixo e não estou conseguindo aqui em Recife: 
> 1) Laranjas(pêra,Lima,Mimo) 
> 2)Limão(Siciliano e Taity) 
> 3)Tangerina(cravo e Murcot). 
> Gostaria de saber como vocês podem me ajudar. 
> Atenciosamente: 
> 
> Cláudio Pereira de Araújo Júnior 
> (81)3269 2865 // 8825 1965 
> E-mail: cpajr@ig.com.br 
cpajr@oi.com.br 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Informações 
Data:     Tue, 15 May 2007 11:29:10 -0300 
De:     Diogo Devilla <diogodevilla@gmail.com> 
Para:     sac@embrapa.br 
 
Bom dia, 
meu nome é Diogo Devilla, sou academico do Curso de Agentes para o Desenvolvimento 
Regional da UNOESC Unidade de Campos Novos, no município de Campos Novos (SC) , 
estou realizando junto com o academico Celio Machado, um projeto para uma possível 
instalação de uma Cooperativa para produção de Sucos de Laranja Orgânica no município de 
Abdon Batista (SC). Gostaria de saber qual é o tipo de laranja que mais se adapta a nossa 
regiao (meio oeste de Santa Catarina) e o tempo de cultivo da mesma... 
Obrigado 
 
Diogo Devilla 
MSN:   diogodevilla@hotmail.com <mailto:diogodevilla@hotmail.com> 
Fone:   (49) 9106-6543 
mail:    diogodevilla@gmail.com <mailto:diogodevilla@gmail.com> 
Aviso de confidencialidade 
Esta mensagem da Empresa  Brasileira de Pesquisa  Agropecuária  (Embrapa), 
empresa pública federal  regida pelo disposto  na Lei Federal no. 5.851,  de 
7 de dezembro de 1972,  é  enviada exclusivamente  a seu destinatário e pode 
conter informações  confidenciais, protegidas  por sigilo profissional.  Sua 
utilização desautorizada  é ilegal e  sujeita o infrator às penas da lei. Se 
você  a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, 
esclarecendo o equivoco. 
 
 
Caro amigo, 
Sou aluno do curso de administração de empresas da Universidade Salvador -  
UNIFACS, e estou realizando um trabalho acadêmico de Conclusão de curso  
(monografia)  onde o tema é sobre a industrialização da laranja e seus  
derivados. 



 

159 

Após varias etapas do nosso projeto, chegamos na parte de estudo de mercado  
onde temos que fazer pesquisas de como está o mercado atual da laranja. 
Apesar de nosso trabalho ser desenvolvido todo na região do recôncavo  
baiano, é de extrema importancia obter uma base do mercado nacional. 
Por isso, na medida do possível, gostaria que me respondesse algumas  
perguntas do questionário em anexo. 
Muito grato,  
 
Humberto Saulo de Oliveira Barretto 
Aluno de Administração de Empresas (Matricula Nº 060318090) 
Tel: (71) 8157 9136 - (71) 3351 9121 
Universidade Salvador - UNIFACS 
Tel: 3273 8587 
 
Obs.: Se caso não for o responsável por este assunto, favor repassar para o  
setor competente... Muito obrigado!!! 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:  Informações 
Data:  Tue, 15 May 2007 11:29:10 -0300 
De:  Diogo Devilla <diogodevilla@gmail.com> 
Para:  sac@embrapa.br 
 
Bom dia, 
meu nome é Diogo Devilla, sou academico do Curso de Agentes para o Desenvolvimento 
Regional da UNOESC Unidade de Campos Novos, no município de Campos Novos (SC) , 
estou realizando junto com o academico Celio Machado, um projeto para uma possível 
instalação de uma Cooperativa para produção de Sucos de Laranja Orgânica no município de 
Abdon Batista (SC). Gostaria de saber qual é o tipo de laranja que mais se adapta a  
nossa regiao (meio oeste de Santa Catarina) e o tempo de cultivo da mesma... 
Obrigado 
 
Diogo Devilla 
MSN:   diogodevilla@hotmail.com <mailto:diogodevilla@hotmail.com> 
Fone:   (49) 9106-6543 
mail:    diogodevilla@gmail.com <mailto:diogodevilla@gmail.com> 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
> Assunto: PODAS 
> Data: Thu, 17 May 2007 12:37:21 -0300 
> De: leonardo <leonardo-df@uol.com.br> 
> Para: <sac@embrapa.br> 
> 
> ME PERDOEM EM USAR O SAC PARA OBTER ESSAS INFORMAÇÕES, MAS 
COMO LEVARIA MUITO TEMPO PARA PROCURAR PENSEI EM PEDIR PELO E-
MAIL, QUAL A MELHOR ÉPOCA PARA PODAR AS SEGUINTES FRUTÍFERAS: 
ACEROLA, CARAMBOLA, CAJU ANÃO, PITANGA, JABUTICABA (ENXERTADA), 
AMOREIRA, SIRIGUELA, JAMBO, LIMOEIRO. 
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 AGRADEÇO QUALQUER AJUDA!!! UMA PERGUNTA: O PÉ DE JABUTICABA É DO 
TIPO QUE MESMO PEQUENO JÁ DÁ FRUTO, ESSE TIPO É CHAMADO 
ENXERTADO? 
> MAIS UMA VEZ AGRADEÇO!!! 
> 
> LEONARDO DAMASCENO 
 
 
---- Original Message ----- 
From: Agrozan - Agropecuaria Zanotelli 
To: stuchi@estacaoexperimental.com.br 
Sent: Tuesday, May 15, 2007 10:39 AM 
Subject: broca do tronco 
 
Prezado Dr. Eduardo Stuchi: 
Produtor de citros de Colatina/ES, está com sua lavoura de tangerina sendo atacada pela broca 
do tronco, o que tem causado a morte de muitos pés. 
Gostaria de saber se há controle e que procedimentos adotar. E também se há algum site desta 
(ou de outra) Instituição sobre controle de pragas e doenças em citros. 
 Atenciosamente 
 
Ignacio Monnerat 
e- mail : agrozan@agrozan.com.br 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Data:     Fri, 18 May 2007 17:07:41 +0000 
De:     marco Antonio da Silva <marcochips@hotmail.com> 
Para:     sac@embrapa.br 
 
marco a silva..chips 
boa tarde  queria por favor saber sobre poda: 
se possivel poderia me informar sobre a poda da arvore frutifera limão rosa como pode ser 
feita, e de quando e quando por ano, e que melhor mês, pode ser feita pois tenho um sitio com 
alguns alqueires com limão rosa plantado e tenho pouco experiencia no cultivo do fruto por 
favor me ajude desde ja agradecido pela atenção dada. 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Pesquisa citricultura 
Data:     Sun, 20 May 2007 23:58:49 +0000 
De:     fernanda da silva conceicao <nandaconce@hotmail.com> 
Para:     sac@embrapa.br 
 
Gostaria de receber algum material a repeito da citricultura no brasil, qual a opiniao da 
empresa a respeito do crescimento economico brasileiro atraves da citricultura.Sou aluna da 
Ufba, e estou fazendo uma pesquisa academica. 
Desde já, grata. 
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-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     problemas nas laranjas 
Data:     Tue, 22 May 2007 20:20:13 -0300 
De:     beatriz.carmen <beatriz.carmen@terra.com.br> 
Para:     sac <sac@embrapa.br> 
 
Boa Noite, 
Meu nome é Carmen. Moro numa Fazenda no município de Riachão das Neves-BA. Entre 
várias frutas que cultivamos temos problemas em duas: 
1 - o laranjal dá frutas, mas quando começam a amarelar ou seja, ficar maduras, aparecem 
umas manchas tipo ferrugem. gostaria de saber a causa e como preveni-lás. 
2 - os pés de fruta de conde(pinhas) quando começam a amadurecer, ficam duras e pretas, 
impróprias para o consumo. 
No aguardo de uma resposta, 
atenciosamente 
 
Carmen. 
 
 
Assunto: O que fazer com o pé de Laranja e Limão. 
De: realmak@globo.com 
Data: Wed, 23 May 2007 15:32:00 -0300 
Para: ouvidoria@sede.embrapa.br 
 
 Boa tarde! 
Venho por meio deste solucionar meus problemas, tenho um pé de (Laranja pera) 
que pela quarta vez que floriu muitos frutos caíram, agora uns estão pequenos 
e outros graúdos e rachados.Eles também se encontra muito ácidos na hora 
do consumo. 
Já o meu pé de (Limão taiti) as pontas das folhas se encontram enrugadas 
a altura e de 2.50m e ainda não deram frutos. 
O que devo fazer para solucionar meus problemas? 
Desde já muito grato Alfredo. 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Frutíferas que não estão dando frutos 
De:     Celia Medina <cgmed@terra.com.br> 
Para:     <sac@embrapa.br> 
 
Boa tarde 
Peço ajuda para compreender o que acontece com algumas plantas frutíferas que não estão 
produzindo satisfatoriamente, no sentido de ações que possam ajudar-nos a solucionar o 
problema, sem precisar cortá-las. O que fazer para que elas possam a frutificar? 
a)      Plantas de cajus que não frutificam. Fotos a.1 e a.2. 
b)      Citros que apresentam frutos rachados, pequenos e escuros. Foto b.1 e b.2. 
c)      Pitangueiras que não frutificam. Fotos c.1 e c.2. 
Jaboticabeiras que dão frutos bem pequenos. Inclusive a planta é pequena.  
Fotos d.1 e d.2. 
e)      Fruta do Conde que não da fruto. Foto e.1. 
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Obs: 
  1. Não conhecemos a história dessas plantas (elas já são adultas), 
     pois a área foi comprada à alguns anos e estas plantas já estavam 
     no local adultas. 
  2. O local da propriedade é Barra Bonita - SP. 
 
 
Ola, 
Gostaria de saber, apartir dos seus estudos,como a citricultura vem contribuindo para o 
crescimento economico,quais os dados registrados ? 
 
Fernanda 
nandaconce@hotmail.com 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     duvida 
Data:     Mon, 28 May 2007 19:16:14 +0000 
De:     matheus dos santos <matcometa@hotmail.com> 
Para:     sac@embrapa.br 
 
eu quero saber como se faz enxerto (no pé de limão de mexerica) me mande como se faz com 
ilustrações 
muito obrigado!!!!!!!! 
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5)  CULTURA: MAMÃO 
 
 
 
Assunto: Certificação mamão 
De: "Rogerio (BRAPEX)" <rogerio@brapex.net> 
Data: Thu, 15 Mar 2007 10:00:38 -0300 
Para: <leacunha@cnpmf.embrapa.br> 
Para: <leacunha@cnpmf.embrapa.br> 
 
Prezada Léa, 
Tomamos conhecimento do programa de certificação PIF realizado na Bahia. A BRAPEX 
(Associação Brasileira dos Exportadores de Papaya) esta tentando viabilizar um projeto para 
certificação das áreas no Espírito Santo. 
Em virtude do sucesso no programa de certificação PIF na Bahia, conforme exposto na 
matéria apresentada, estamos fazendo este primeiro contato para verificar a possibilidade de 
termos conhecimento do projeto/protocolo. 
 Atenciosamente, 
................................................................................................ 
Rogerio T. Coffler 
BRAPEX - Associação Brasileira dos Exportadores de Papaya 
Rufino de Carvalho, 937 - Centro - Linhares - ES 
CEP: 29900-190 
Telf: (27) 3264-0477 
Site: www.brapex.net 
E-mail: rogerio@brapex.net 
 
 
Mari - FCAV escreveu: 
> Bom dia Dra. Cecília, 
>  A senhora poderia responder a pergunta desse internauta?! 
>  *"Plantei sementes de mamão da "Índia".Nasceu apenas um pé que tem mais ou menos 2 
anos.Já produziu uns 50 mamões mas acontece que nenhum vingou.Quando chegou entre 4/5 
centímetros, pecam.Até hoje não consegui colher um só mamão.O que devo fazer? Quais as 
orientações necessárias que vocês me darão para que eu possa corrigir esse problema?"* 
>  Agradeço desde já pela atenção! 
> Tenha um bom dia! 
>  Atenciosamente, 
 
> Marina Verhaeg 
> TodaFruta - www.todafruta.com.br <http://www.todafruta.com.br> 
> MSN - mari_verhaeg@hotmail.com mailto:mari_verhaeg@hotmail.com 
 
 
-------- Mensagem Original -------- 
Assunto:     Re: Cultura do Mamão 
Data:     Wed, 28 Mar 2007 10:44:14 -0300 
De:     tomaz <tomaz.coelho@bol.com.br> 
Para:     Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC_Email <sac@sede.embrapa.br> 
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CC:     <sac@cnpmf.embrapa.br> 
Referências:     
 
Bom dia, 
Naveguei no site da EMBRAPA pesquisando qual seria o problema que estou enfrentando 
com o mamão mas não achei nada....... Envio uma foto de um mamoeiro afetado para que 
possam analisar. 
O problema é caracterizado pelo apodrecimento das raízes seguido de morte do mamoeiro. 
Antecipadamente grato, 
 
Tomaz Coelho 
Microsoft Certified Professional 
Tecnologia da Informação / Information Technology / Tecnología de Información 
Fone. : +55 (75) 3224 0961 
Movel.: +55 (75) 9148 4661    tomaz.coelho@bol.com.br mailto:tomaz.coelho@bol.com.br 
 
 
Assunto: Passas de Mamão 
De: "Andrea Alves" <andrea.alves@montecitrus.com.br> 
Data: Fri, 30 Mar 2007 15:12:47 -0300 
Para: <leacunha@cnpmf.embrapa.br> 
  
Prezados 
Gostaria de e se possível, obter informações através de livro,apostila ou semelhantes sobre o 
Processo industrial de passas de mamão. 
Desde já agradeço 
  
 Leopoldo Assução Ferreira 
 tel: (17) 3361-9633 - Ramal 200 
E-mail: andrea.alves@montecitrus.com.br 
 
 
Prezada Josefa: 
jo_lacerda168@yahoo.com.br 
 
Em atenção à sua solicitação sobre o plantio de mamão no sertão do Rio Grande do Norte, 
informamos que o mamoeiro pode ser propagado por meio de semente, estaquia e enxertia, 
contudo, para as nossas condições, as sementes são mais utilizadas. Sementes de cultivares do 
grupo Solo podem ser obtidas pelo próprio produtor, enquanto as do grupo Formosa, como o 
`Tainung nº 1´ (híbrido), devem ser adquiridas de firmas produtoras. 
O uso de sementes, que devem ser provenientes de flores autopolinizadas, produzidas por 
plantas hermafroditas, de boa sanidade, baixa altura de inserção das primeiras flores,  ... 
Para a retirada das sementes, os frutos devem ser colhidos maduros, época em que as 
sementes se encontram no mais alto vigor, e cortados, superficialmente, ... 
A semeadura normalmente é feita em recipientes plásticos, mas ainda se usa a germinação em 
leiras ou canteiros e posterior repicagem para os recipientes de formação das mudas. Como 
recipientes. 
Atenciosamente, 
 
João Roberto 
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Wilson Moretti escreveu: 
> Olá, bom dia! 
> Gostaria de receber fotos e explicações sobre o mamão macho. Obrigado. 
>   
Wilson 
wiledi5350@yahoo.com.br 
 
 
Caro Junior: 
gangesrepres@bol.com.br 
 
Em atenção à sua solicitação sobre o plantio de mamão em Goiás, informamos que o 
mamoeiro pode ser propagado por meio de semente, estaquia e enxertia, contudo, para as 
nossas condições, as sementes são mais utilizadas. Sementes de cultivares do grupo Solo 
podem ser obtidas pelo próprio produtor, enquanto as do grupo Formosa, como o `Tainung nº 
1´ (híbrido), devem ser adquiridas de firmas produtoras.     
 
 
Assunto: mamâo passa 
De: "Rolim" <rolim@uai.com.br> 
Data: Wed, 11 Apr 2007 21:42:39 -0300 
Para: "Embrapa Mandioca e Fruticultura" <leacunha@cnpmf.embrapa.br> 
Para: 
"Embrapa Mandioca e Fruticultura" <leacunha@cnpmf.embrapa.br> 
 
Prezada pesquisadora, 
Li na revista Frutas e Derivados de março de 2007 que vocês desenvolveram um processo 
para produçâo de mamâo  passa. 
  
Estou terminando a montagem de um desidratador com o objetivo de atender a demanda 
familiar, mas, que poderá servir de protótipo, caso a idéia venha avançar para volumes 
comerciais. 
Assim sendo gostaria de saber como poderei ter acesso a essa tecnologia desenvolvida por 
essa importante empresa de pesquisa agropecu´ria. 
Sem mesmo conhecer o processo aproveito a oportunidade para parabeniza-los pelo trabalho. 
Sou formado em agronomia por Viçosa (turma de 65), aposentado e pesquisador autônomo. 
Grato 
 
Rolim 
 
 
Bom dia Sr. Joelson! 
joguido@hotmail.com 
 
Conforme solicitado, envio em anexo uma listagem de empresas que comercializam sementes 
de mamoeiro. 
Atenciosamente, 
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> Assunto:  Passas de Mamão 
> De:  "Leandro" <lsantos@dierberger.com.br> 
> Data:  Fri, 13 Apr 2007 11:14:53 -0300 
> Para: <leacunha@cnpmf.embrapa.br> 
> 
> Bom dia,   
> Somos uma empresa que trabalha, entre outros produtos, com Mamão para o processo de 
Cristalização.   Lendo a Revista* Frutas e Derivados*, encontramos a matéria que comenta 
sobre o novo processo, Passas de Mamão, fato que despertou nossa curiosidade. 
> Gostaria de saber se seria possível o envio de amostra do produto para nosso conhecimento. 
> Se for possível, nosso endereço é: 
> * Dierberger Óleos Essenciais S.A. 
> Av. Industrial, 827 
> Parque Industrial 
> Barra Bonita - SP 
> CEP: 17340-000 
> Desde já agradeço a atenção dispensada. 
> ATT 
>   
> Leandro Santos 
 
> Citronat F.B.B. 
> Dierberger Óleos Essenciais S.A. 
> Fone (14) 3641-1522 
> E-Mail: lsantos@dierberger.com.br <mailto:lsantos@dierberger.com.br>. 
 
 
Caro Aurelino: 
lori.estrelinha@gmail.com 
 
   Em atenção à sua solicitação, sobre as causas da falta de sustentação da frutificação em seu 
mamoeiro, informamos que, de uma forma geral, as cultivares de mamoeiros mais exploradas 
no Brasil são classificadas em dois grupos, conforme o tipo de fruto: Solo (ex: 'Sunrise Solo' e 
'Improved Sunrise Solo Line 72/12') e Formosa (ex: 'Tainung nº 1').  
 
 
Caro Janair: 
janair@cpatu.embrapa.br 
 
Em atenção à sua solicitação, informamos que as matrizes de acerola, variedades "Cabocla" e 
"Rubra", lançadas pelo CNPMF, podem ser adquiridas nos endereços 75-3621.8042 (Gerson) 
ou fax 75-3621.8097, no valor de R$2,50 por unidade/muda. Quanto as sementes de mamão, 
segue, em anexo, lista de produtores/fornecedores de sementes das variedades de mamão mais 
produzidas no Brasil. 
Atenciosamente, 
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Prezado cliente, 
walter@cnpso.embrapa.br 
 
Nas duas fotos que acompanharam a sua mensagem, parece-me que o fruto de mamão está 
afetado pela doença chamada antracnose. Entretanto outras doenças podem causar sintomas 
semelhantes e para uma maior segurança no laudo você poderia mandar material afetado para 
isolamento do agente causal e apresentação de um diagnóstico definitivo. 
A doença antracnose é muito comum ao mamoeiro e ocorre sempre em.... 
.... 
 
Margarete 
Pela descrição dos sintomas não temos condições de diagnosticar o mal que acomete os frutos 
de mamão. Será que você poderia fazer uma fotografia e enviar para este mesmo endereço? 
Caso não seja possível, colete alguns frutos doentes e mande via Sedex para : Hermes Peixoto 
Clinica Fitopatológica  Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical Caixa Postal 007  -  44380-
00 Cruz das Almas Bahia. Em anexo ficha de acompanhamento e procedimento para colheita 
e envio da amostra  
Ats. Hermes 
 
 
Assunto: Duvida Informação 
De: "Joao Meneguci" <joao@goiania.snt.embrapa.br> 
Data: Wed, 2 May 2007 11:40:14 -0300 
Para: <loyola@cnpmf.embrapa.br> 
 
Prezado Loyola, espero que estejam todos bem por ai. 
Recentemente um fruticultor, da região do entorno de Brasilia, questionou-me 
sobre o uso de herbicidas na cultura do mamoeiro. Ele teve problemas de 
deriva com glifosato. Verifiquei rapidamente que existem citações de alguns 
produtos, inclusive pré-emergentes, porém não registrados e cadastrados para 
a cultura. 
Na literatura esta citado o bom efeito do Oryzalin (SURFLAN 750 BR) desde a 
etapa de transplantio. O diuron também é citado, porém com recomendação de 
seu uso somente com as plantas com  1 ano após o transplantio. 
Você conhece o efeito do diuron em plantas mais jovens (4 meses de idade)? 
Grato, 
 
João Meneguci, D.Sc. 
Fitotecnia-Fruticultura 
Pesquisador A 
Embrapa Transferência de Tecnologia 
Escritório de Negócios de Goiânia 
Rod. BR 153, Km 04 
74.001-970 Goiânia-GO 
Fone:(62)3202-6000 
Fax: (62)3202-6020 
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-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Cultivo de mamão 
Data:     Fri, 4 May 2007 12:53:28 -0300 
De:     Sylvia <shanke@portoweb.com.br> 
Para:     <sac@embrapa.br> 
 
Moro em Porto Alegre, RS. Tenho no meu jardim um mamoeiro (mamão vermelho). Ele está 
muito alto e a cada ano cresce mais, tornando cada vez mais difícil a colheita. 
Gostaria de saber ou que me informassem quem pode me dar a seguinte informação: Pode-se 
cortar a parte superior da árvore para que ela crie ramos laterais e assim fique mais baixa? 
Obrigada pela ajuda que puderem prestar. 
 
Sylvia Hanke 
 
 
Leon Denis Gomide escreveu: 
> Att. Dr. Jorge Luiz Loyola Dantas 
> 
> Estou com a intenção de implantar a cultura de mamão 
> e gostaria de saber a opinião do Sr. sobre a viabilidade 
> técnica do empreendimento para a nossa região, sul de GO. 
> Antecipadamente agradeço. 
 
> Leon Denis Gomide 
> (64)3694-1116 
> leon.embalabem@hotmail.com 
 
 
Consulta do Senhor Raimundo: 
 
Sou leitor e assinante da revista Globo Rural. Na edição 257 do mês de 
março de 2007, a revista publicou uma matéria sobre o mamão, esta 
apresentou o senhor Hermes como consultor, engenheiro agrônomo e 
pesquisador da embrapa, foi assim que tive a idéia de escrever ao senhor 
para pedir algumas informações. 
Eu tenho uma pequena plantação de mamão. O problema é que só nascem 
mamão macho, gostaria de receber informações de como faço para obter 
mamão fêmea nesta plantação. Desde já agradeço. Espero respostas se o senhor tiver alguma 
informação a me passar. 
 
 
Assunto: Passas de Mamão 
De: sergioatpedrosa <sergioatpedrosa@ig.com.br> 
Data: Mon, 14 May 2007 16:02:27 -0300 
Para: leacunha@cnpmf.embrapa.br  
 
Prezada Lea,  
Soube pela imprensa (Revista Frutas e Derivados) que esta unidade da Emprapa  
desenvolveu um processo de Passas de Mamão que garantiu boa qualidade e  
apresentação do produto.  
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Somos uma micro-empresa alimentícia localizada em Salvador com foco em  
produtos desidratados. Já produzimos Tomate Seco e temos interesse em  
iniciar a produção de passas de mamão. Desta forma temos interesse neste  
processo.  
 
Solicito enviar material disponível e/ou indicar locais na internet onde os  
mesmos estariam dispóníveis. Gentileza indicar também se seria possível  
contato/reunião com a(s) pessoa(s) que desenvolveu(ram) o processo e se há  
fotos/amostras disponíveis. Se necessário podemos nos deslocar até Cruz das  
Almas. 
Agradeço antecipadamente,  
 
Sergio Pedrosa  
Desideratta  
Fone (71) 9182-8874  
 
 
-------- Mensagem Original -------- 
Assunto:  mamão 
Data:  Thu, 17 May 2007 15:18:28 -0300 
De:  sp-noronha <sp-noronha@bol.com.br> 
Para:  sac <sac@cnpmf.embrapa.br> 
 
Tenho 1200 pes de mamão em ilheus com 4 meses e a 10 dias 2 pes amarelarão todo e 
morreram quero saber o que aconteceu e se quando for fazer o desbaste posso deixar os pes 
cortado dentro do plantio e a adubação de 50 40 60 npk de 3 em 3 meses esta boa. 
 
 
> Assunto: > Passas de mamão 
> De: > Sérgio Junqueira <seraljun@waymail.com.br> 
> Data: > Thu, 17 May 2007 16:46:49 -0300 
> Para: leacunha@cnpmf.embrapa.br> 
 
> Como poderia ter acesso a esta técnica? 
> Por favor, gostaria de saber se este processo pode ser utilizado também para bananas. 
> Muito grato 
> Sérgio 
 
 
------- Mensagem original -------- 
Assunto:  Pergunte ao SAC 
Data:  Mon, 21 May 2007 12:12:21 -0300 (BRT) 
De:  Elidio Cerialli <vivo.iporã@teletecnica.srv.br> 
Para:  sac@cnph.embrapa.br 
 
De:Elidio Cerialli 
Assunto:Pergunte ao SAC 
Profissao:agricultor 
Institucao:privada 
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Endereco:Av. Presidente Castelo  Branco 
CEP:87560000 
Cidade:Iporâ 
UF:Pr 
Telefone:45-91350424 
Fax:44-3652-1823 
Email:vivo.iporã@teletecnica.srv.br 
 
Pergunta:Tenho um plantiu de mamão , esta apresentando doença no seu ponteiro ou chapel 
como dizem , sinais da doença : o ponteiro murcha , perde os talos  e aniquila as pontas . 
Não sei mas que usar de defensivos , usei um passado pelos técnicos da região , por alguns 
dias foi bom mas depois voltou a acontecer novamente. 
Interessante que depois do uso volta a brotar mas o lugar que apresentou a doença não nasci 
mais folhas, talos etc. 
O fruto não é afetado mas os pés não crescem como deveriam. 
Por favosconto com sua ajuda , obrigado. 
 
 
Assunto: pergunta 
De: Che <cheila24@yahoo.com.br> 
Data: Tue, 22 May 2007 15:13:17 -0300 (ART) 
Para: ouvidoria@sede.embrapa.br 
 
OLÁ AMIGOS ME CHAMO CHEILA, SOU RADIALISTA, E TENHO EM MINHA CASA 
UM PEQUENO POMAR, ENTRE AS FRUTAS QUE PRODUZO (PARA CONSUMO 
PROPRIO) O MAMÃO, NOSSO  MAMOEIRO DA FRUTAS LINDAS, GRANDES, MAS 
NÃO CHEGAM A FICAR MADUROS, E COBREM-SE DE MANCHAS ESCURAS, 
PARECEM MOFO, E POR DENTRO AZEDAM, MESMO SEM ESTAR MADURAS. 
APROVEITAMOS POUCO. 
GOSTARIA DE SABER, O QUE FAÇO PARA TER FRUTAS MAIS SAUDAVEIS??? 
AGRADEÇO ANTECIPADAMENTE SE PUDEREM ME RESPONDER, E SE 
DEREPENTE ESTE NÃO FOR O CANAL PARA ESTE TIPO DE PERGUNTA, ME 
ENVIEM UM ENDEREÇO PARA FAZÊ-LA. 
GRATA, 
  
CHEILA SOARES 
TAIÓ, SANTA CATARINA 22-05-07 
 
 
De: mm.mosque.ira@hotmail.com 
 
Favor me enviar uma solução sobre mosaico do mamão. Preciso de uma solução prática e 
eficaz...0xx 31 3881 3309. 
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6)  CULTURA: MANDIOCA 

 
 
 
Prezado Sr. Gesner 
gesneraa@lognet.com.br 
 
Obrigado por nos contatar.  
Sugerimos, inicialmente, que visite nosso site nos links 
http://www.cnpmf.embrapa.br/index.php?p=pesquisa-culturas_pesquisadas.php&menu=3 
e 
http://www.cnpmf.embrapa.br/index.php?p=perguntas_e_respostas.php 
onde poderá obter inúmeras informações a respeito das culturas pesquisadas em nossa 
Unidade (acerola, abacaxi, banana, citros, manga, mamão, maracujá e mandioca). 
Sugerimos também que adquira nossas publicações, através do link 
http://www.cnpmf.embrapa.br/index.php?p=publicacoes-a_venda.php&menu=5 . 
Para aquisição de mudas, acesse:  http://www.cnpmf.embrapa.br/index.php?p=servicos-
venda_de_mudas.php&menu=4 . 
 
 
Prezado Senhor Edvaldo, 
vado@superig.com.br 
 
Obrigado por contatar a Embrapa. 
A Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical pesquisa e desenvolve tecnologia em abacaxi, 
acerola, banana, citros, mamão, maracujá, manga e mandioca, realizando trabalhos mediante 
atuação de uma equipe de pesquisadores, abrangendo as áreas de Melhoramento Genético, 
Biotecnologia, Fitotecnia, Fitossanidade, Irrigação, Fisiologia Vegetal, Fertilidade do Solo, 
Nutrição de Plantas, Manejo e Conservação do Solo, Sócio-Economia e Estatística, Ciência e 
Tecnologia de Alimentos e Transferência de Tecnologia (Cursos em nível nacional, 
Seminários, Treinamento de Capacitação na unidade e em outros estados, Publicações, etc.). 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Mandioca 
Data:     Sat, 3 Mar 2007 15:59:12 -0300 
De:     Fábio Rocha <fabiodsrocha@gmail.com> 
Para:     sac@embrapa.br 
 
Existe alguma pesquisa à respeito de fermentação e destilação de mandioca para fabricação de 
bebidas? 
É possível se fazer whiskey apartir do amido da mandioca, assim como se faz com o milho 
nos EUA? 
 
Fabio Rocha 
fabiodsrocha@gmail.com <mailto:fabiodsrocha@gmail.com> 
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Prezada Mitie, 
mitie.matsunaga@gmail.com 
 
Passo-lhe o contato com Silvana porto da ABAM ( Ass. dos Bras. dos Prod. de Amido de 
Mandioca) que poderá fazer a indicação de algum fornecedor do produto. 
Atenciosamente, 
Joselito Motta. 
 
 
-------- Mensagem Original -------- 
Assunto:     Fábrica Farinha de Mandioca 
Data:     Sat, 10 Mar 2007 22:00:51 -0300 
De:     hermes rockenbach <rockenbach_h@hotmail.com> 
Para:     sac@cnpmf.embrapa.br 
 
Bom Dia! 
Gostaria de obter informações de fábricas de equipamentos para fabricação de farinha de 
mandioca. 
Tenho muito interesse em montar uma no Município de Santarém - Pará, porém não tenho 
muito capital inicial, então gostaria de saber também se há linha de crédito para este negócio? 
Se o Sebrae também participa. 
Adquiri o livro da Embrapa sobre o processamento da mandioca e está me ajudando muito. 
Obrigado 
Atenciosamente 
 
Engº Agrº Hermes Rockenbach 
 
 
--- Original Message ----- 
From: Claudio José Gomes 
To: sac@cnpmf.embrapa.br 
Sent: Thursday, March 08, 2007 2:09 PM 
Subject: manual de cultivares 
 
Prezado senhores, 
Gostaria de receber informações via e mail ou via correio, sobre plantio, manejo, colheita , 
utilização no plantio de mandiocas, também saber se voces têm alguma informação sobre 
criação de peixes ou algum endereço para informar. 
Obrigado 
 
Cláudio Gomes 
  
gomes@cnpms.embrapa.br 
 Rod. MG 424 Km 65 Sete lagoas MG 
Cep. 35700970  caixa p. 151   
 
 
-------- Mensagem Original -------- 
Data:     Wed, 14 Mar 2007 12:03:25 -0300 
De:     Alessandra Souza Andrade Fernandes <alessandra.fernandes@etna.com.br> 
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Para:     <sac@cnpmf.embrapa.br> 
 
Gostaria de receber sugestão de distribuidores de tapioca granulada em São Paulo e Rio de 
Janeiro. 
Produzimos um delicioso pão de tapioca, no entanto está sempre em falta pois não encontro 
um bom fornecedor. 
 
ole0.bmp 
*Alessandra S. A. Fernandes* 
Etna Café 
Tel.: (11) 2161-7602 
alessandra.fernandes@etna.com.br 
www.etna.com.br     
 
 
> Assunto: Site da RBM 
> De: easouza@iqm.unicamp.br 
> Data: Mon, 26 Mar 2007 12:33:22 -0300 (BRT) 
> Para: leacunha@cnpmf.embrapa.br 
> 
> Prezada Lea, 
> Por favor enviar o site da Revista Brasileira de Mandioca. Estou com dois 
> trabalhos a serem submetidos a esta revista , mas o site não está 
> disponivel. 
> Obrigada, 
 
 
> -------- Mensagem Original -------- 
> Assunto:     Informações sobre Pesquisa Embrapa 
> Data:     Wed, 28 Mar 2007 16:34:13 -0300 
> De:     elgb <elgb@terra.com.br> 
> Para:     sac <sac@cnpmf.embrapa.br> 
> 
> Prezados Senhores, 
> Estou interessado em tecnologia para produção de álcool de mandioca e/ou de batata doce. 
> Gostaria de saber se a Embrapa tem alguma pesquisa e/ou material informativo à respeito 
do tema acima. 
> Atenciosmente 
> Elton Barbosa 
 
 
Assunto: pedido de informações 
De: leonicio alves cruz alves cruz <leonicioalvescruz@yahoo.com.br> 
Data: Wed, 4 Apr 2007 10:33:56 -0300 (ART) 
Para: leacunha@cnpmf.embrapa.br 
 
Bom dia. 
 Amiga, moro em uma região produtora de mandioca e estou pensando na possibilidade de 
montar uma pequena fabrica para a produção de doces e salgados de derivados da mandioca, 
mas estou tendo dificuldades em conseguir informaçoes sobre: equipamentos a utilizar, 
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receitas...O meu pedido se a embrapa possui publicações neste sentido ou existe locais onde 
posso tomar algum curso, se possível me ajude. 
desde já agradeço as possiveis informações. 
  
leonicioalvescruz@yahoo.com.br 
  
endereço: 
rua joao jose pires, 95 
cep - 46980-000 
iraquara- ba 
 
 
------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Mamona 
Data:     Mon, 16 Apr 2007 20:19:29 -0300 
De:     Vilson <vilsoncerqueira@bol.com.br> 
Para:     <sac@embrapa.br> 
 
Olá! 
Gostaria de saber se a Embrapa tem algum material impresso para distribuir ou vender que 
trate do cultivo da Mamona e de Mandioca Brava. Estou estudando a possibilidade de 
produzi-los mas por enquanto estou apenas coletando informações a respeito. Moro em Matão 
interior de São Paulo. 
 
Fico no aguardo. 
Obrigado 
Vilson 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Informações sobre Cianeto em Mandioca 
Data:     Fri, 13 Apr 2007 11:49:01 +0000 
De:     Patricia Moritsugu <pattyzinha_umc@hotmail.com> 
Para:     wfukuda@cnpmf.embrapa.br 
 
Bom dia ! 
 
Estamos realizando um trabalho na universidade à respeito do cianeto presente na mandioca. 
Lí em vários artigos e sites de pesquisas que a mandioca apresenta compostos ciânicos e 
enzimas (linamarase) que degradam esses compostos, libertando HCN; e que o ponto de 
ebulição do CN- é de 25°C. Como o cianeto é solúvel em água, resolvemos realizar alguns 
testes. 
Gostaria de saber se vcs podem fornecer alguma informação do procedimento de como 
eliminar o cianeto presente na mandioca, se estamos no "caminho correto"... enfim, pois até 
agora não conseguimos obter nenhuma informação "concreta". 
Estamos realizando alguns testes como: 
- Cortamos a mandioca, ainda com casca, em pedaços, lavamos em água corrente e depois 
cozinhamos-a; repetimos o mesmo procedimento para a mandioca sem casca; 
- Outro teste que estamos querendo realizar seria triturar a mandioca, lavar em água corrente 
algumas vezes, aquecer na estufa e depois cozinhar; ou então, após o processo de lavagem, 
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cozinhá-la. 
 
O ponto de ebulição do cianeto é de 25°C, então, por que no nosso primeiro teste, mesmo 
após o cozimento atingir 95°C não foi possível a retirada do CN- ? A solução seria realmente 
triturá-lo para que a substância solubilize melhor com a água, permitindo a sua retirada total 
?? 
No Brasil, principalmente no Nordeste, há a produção de tiquira, que utiliza como matéria-
prima principal a mandioca. Como eles procedem para a retirada do cianeto ? Ou o Brasil não 
tem controle sobre essa substância presente na mandioca ? 
Aguardo respostas o mais breve possível, ficaremos gratos se puderem nos ajudar. 
 
Att, 
Patricia/ Robson 
 
 
Prezado Francisco, 
financeiro.brasilianautica@bol.com.br 
 
Passo-lhe o contato com uma das empresas da Bahia que já forneceu o equipamento 
consultado à Embrapa, e apresenta boa qualidade; a empresa fica em Vitória da Conquista e o 
telefone é (77) 34248577; se desejar outros fornecedores podemos localizar o telefone. 
Atenciosamente, 
Joselito Motta. 
 
 
Prezada Senhora Maria Ignez, 
migklockner@hotmail.com 
 
Recebi sua consulta via nosso SAC e estou encaminhando alguma sugestão para seu pedido; 
tive um sobrinho até pouco tempo tambem na Austrália e por algumas vezes levou para 
consumo farinha de mandioca para ele e amigos brasileiros. Não teve problemas; o que 
poderia acontecer era o produto ser retido. Em viagem para a Itália no final doano passado 
levei beijus e raizes de mandioca na mala e tambem não tive problema. Será que tivemos 
sorte?  como a quantidade de material é pequena acho que vale a pena tentar. Por 
curiosiddade, de que Estado do país é o envio? 
Atenciosamente, 
Joselito Motta. 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     ola 
Data:     Fri, 20 Apr 2007 11:16:54 -0300 
De:     helderpaiva2006 <helderpaiva2006@uol.com.br> 
Para:     sac <sac@sede.embrapa.br> 
 
Eu, Helder do Nascimento Paiva, gostaria de saber como posso entrar em contato com  
Benedito Mota, ele é pesquisador da mandioca, pois pra mim o livro fica caro, porque eu 
apenas queria a parte que fala da tapioca e sua historia. 
O Benedito nos visitou em Juazeiro, meu pai faz tapioca e nós gostariamos da materia que 
fala exclusivamente da tapioca, pra enricar uma loja que nós temos, onde fazemos tapiocas. 
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Bom, é isso, eu gostaria da parte que falasse da tapioca e sua historia e com fotos, pois a nossa 
loja cultural que temos em Juazeiro agradeceria. 
Atenciosamente 
 
Helder Paiva ( estudante de Eng de Produção - UNIVASF) 
 
 
Jordana Freitas escreveu: 
> Meu nome é Jordana de Freitas Silva, sou de Fortaleza-CE e pretendo produzir mandioca 
aqui no meu estado,mas ja procurei a Emprapa do Estado e aqui não tem nada a respeito do 
plantil e nem mudas. 
> Gostaria de saber se vocês podem me ajudar e o que podem me oferecer para que a minha 
plantação seja prospera e com um melhoramento no cultivo. 
> Meu e-mail jordanafreitas@hotmail.com, estou aguardando resposta. 
> Obrigada. 
> Jordana Freitas  
 
Maike wrote: maike@terraemar.org.br 
 
 
> > Boa noite Estevão, 
> > meu nome é Maike e sou estudante do mestrado no Departamento de Microbiologia 
Agrícola da Universidade Federal de Viçosa. Meu trabalho consistirá na otimização da 
produção de biossurfactante por diferentes isolados bacterianos fornecendo a eles como fonte 
de carbono resíduos da agroindustria. Um dos resíduos de interesse é a manipueira. 
> > Por indicação cheguei até o seu e-mail pensando que a Senhor poderia me ajudar a 
localizar onde seria possível conseguir esse resíduo nas proximidades de onde me encontro, 
Viçosa, Minas Gerais. 
> > Desde já agradeço a atenção. 
> > Maike Rossmann. 
 
 
Mandioca Brasileira wrote: 
> Oi Estavão! Tudo bem?  Talvez ainda não tenha me apresentado para o senhor, mas sou a 
nova coordenadora do Mandioca Brasileira, desenvolvido pela Natural Comunicação.Gostaria 
que o senhor me desse a seguinte explicação, como se identifica se a mandioca é brava ou 
mansa? Aguardo retorno! Obrigada Atenciosamente, 
> Raquel Bazzo 
> Coordenadora 
> Mandioca Brasileira/ Natural Comunicação 
> www.mandioca.agr.br    mandioca@mandioca.agr.br 
 
 
Prezada Senhora Eva, 
eva@wwptrading.com.br 
 
Em Ubirajara/SP, existe uma cooperativa de produtores rurais que produz o aipim precozido e 
congelado qu e poderá ser consultada; visitei esta unidade e posso localizar o endereço para 
contato. Uma outra , esta é uma cooperativa em Medianeira/PR  que produzia o aipim 
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congelado; o nome dela é LAR, e posso ver o endereço; acredito que pelo "google" poderá 
localizá-las. Fico á disposição. 
Atenciosamnete, 
 
Joselito Motta. 
 
 
-------- Mensagem Original -------- 
Assunto:     Solicita material para instalação de unidade 
Data:     Wed, 9 May 2007 10:27:45 -0300 
De:     UNILOC - Gararu <unigarar@deagro.se.gov.br> 
Para:     <sac@cpatc.embrapa.br> 
CC:     <sac@cnpmf.embrapa.br> 
 
Senhor Pesquisador, 
Tomamos a liberdade de encaminhar essa solicitação após identificar interese de varios 
agricultores em conhecer variedades de mandioca resistentes à podridão de raízes. Com este 
fito solicitamos apoio ao DEAGRO e a Associação de Produtores do Povoado Mangeroma, 
municipio de Gararu/SE, que prontamente se prontificaram em cooperar. A associação já 
dispomibilizou área para a instalação da unidade,  observar e divulgar resultados das 
variedades. Portanto, consultamos Vossa Senhoria no sentido de viabilizar materiais para o 
plantio e orientações para a instalação de unidade, como também, agendar visita a 
comunidade e se possível poderemos provocar uma reunião com a presença de agricultores na 
comunidade para um debate sobre as variedades. A comunidade tem aptidão e tradição para a 
exploração de mandioca, existe uma unidade de processamento de mandioca, enegia e água. 
No aguardo, antecipamos nossos agrecimentos. 
 
GERALDO MENESES 
Presidente da Associação do Povoado Mangeroma 
 
 
Assunto: informações sobre valores nutricionais da mandioca 
De: Marisa teixeira <marizatb@yahoo.com.br> 
Data: Thu, 10 May 2007 21:41:10 -0300 (ART) 
Para: leacunha@cnpmf.embrapa.br 
 
Sou aluna do curso de nutrição da UNEC - caratinga - MG, estou realizando uma pesquisa de 
um alimento a base  mandioca e melaço de cana,  para combate a desnutrição infantil de uma 
comunidade rural da região de caratinga. Gostaria de maiores informações destes alimentos, 
inclusive, análise bromatológica, para  facilitar minha pesquisa, uma vez que a minha 
faculdade não dispõe de labotório bromatológico ainda. Gostaria muito de conta com sua 
atenção. 
Desde já agradeço 
  
Marisa Teixeira Brandão 
 
 
Prezados senhores:  
 
 Somos representantes para a Bahia da Empresa AZTEC AGROPECUÁRIA S/A, uma 
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empresa inovadora na área de produção de fécula (amido) de mandioca e seus derivados no 
Brasil. Seu enfoque na auto-suficiência de produção da matéria-prima, aliado a alta tecnologia 
empregada no processo produtivo, oferece ao consumidor uma nova opção, um produto de 
alto padrão de qualidade com ampla garantia de fornecimento na entrega e manutenção de 
preços competitivos. 
 
FÉCULA DE MANDIOCA AZTEC  - 25 Kg. 
Preço – R$ 20,50  saco c/ 25 Kg. 
Marca – AZTEC. 
Entrega -  IMEDIATA. 
ICMS –  7% . 
Prazo pagamento – 30 dias. 
 
www.aztecagropecuaria.com.br 
 
 Contatos em Salvador (BA), 
 ANDRÉ GOMES 
JDA Com. E Rep. Ltda 
(71) 3256 2164 
(71) 9194 4458 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Alcool de mandioca... 
Data:     Fri, 18 May 2007 22:40:53 -0300 
De:     Frederico Plens <fredericoplensadv@terra.com.br> 
Para:     <sac@embrapa.br> 
 
Boa noite...  Meu nome é Frederico de Albuquerque Plens, resido em Avaré, Estado de São 
Paulo, na rua Rio Grande do Sul, 1875 - Centro - CEP.:18701-190. Estou buscando 
informações sobre a produção de alcool de mandioca ou outros produtos para a indústria de 
perfumes e outros industrializados... tenho pesquisado, mas até agora não encontrei algo com 
substância... É que estou pensando em montar uma usina aqui em Avaré.. Assim, gostaria de 
informações sobre o assunto. Desde já agradeço a atenção dispensada. 
Frederico Plens. Aviso de confidencialidade 
Esta mensagem da Empresa  Brasileira de Pesquisa  Agropecuária  (Embrapa), 
empresa pública federal  regida pelo disposto  na Lei Federal no. 5.851,  de 
7 de dezembro de 1972,  é  enviada exclusivamente  a seu destinatário e pode 
conter informações  confidenciais, protegidas  por sigilo profissional.  Sua 
utilização desautorizada  é ilegal e  sujeita o infrator às penas da lei. Se 
você  a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, 
esclarecendo o equivoco. 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Informações sobre mandioca 
Data:     Fri, 18 May 2007 11:21:32 -0300 
De:     QSabor <qsaborhortifruti@uol.com.br> 
Para:     <sac@embrapa.br> 
CC:     <qsaborhortifruti@uol.com.br> 
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Boa tarde! O meu nome é Vânia Artioli, trabalho na empresa A.A. J Com. Hortifruti Ltda, sou 
Engenheirode Alimentos, estou precisando de informações sobre a casca da mandioca. Porque 
estamos processando uma boa quantidade de mandioca in natura, por semana, e gostaria de 
destinar as sobras e casca da mandioca. 
 
Gostaria de saber o que eu posso estar fazendo, ou se existem empresas que tem interesse 
neste material. 
 
 
Assunto: informações sobre cultivos 
De: "Joanir" <joanir_martins@bol.com.br> 
Data: Fri, 25 May 2007 15:34:56 -0300 
 
Boa tarde, 
  
Prezados senhores: 
  
Tenho uma pequena propriedade e gostaria de receber informações sobre cultivo do maracujá 
mamão e mandioca e milho. 
  
Sem mais cordiais saudações 
  
Joanir Martins Nascimento 
Tel.: 64 3495-9003 e 3495-1245 
Rua Paranaíba 695, Centro 
CEP.: 75.600-000 
email: joanir_martins@hotmail.com.br <mailto:joanir_martins@hotmail.com.br> 
 
 
------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Mandioca 
Data:     Mon, 28 May 2007 11:13:42 -0400 
De:     Burlamaqui <burlamaqui@sanesul.ms.gov.br> 
Para:     <sac@embrapa.br> 
 
Boa tarde, 
Moro em Campo Grande MS, gostaria de informações sobre o cultivo de mandioca ( época de 
plantio, seleção, armazenagem e tratamento de ramas, preparo de solo, adubação, uso de 
equipamentos, comercialização e custo de produção). 
Obrigado. 
Atenciosamente, 
 
Alberto Burlamaqui 
 
 
De:  cel.pimentel@hotmail.com 
 
Ficarei muito agradecido se me informassem se existe atualmente na EMBRAPA algum 
projeto de pesquisa que contemple a utilização da mandioca como matéria prima para 
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produção de etanol. 
Seria para o Nordeste, caso haja viabilidade técnica e econômica, a solução para  milhões de 
agricultores em situação de penúria. 
Creio que,como fator de inclusão social, para as condições de clima e solo desta Região, o 
cultivo da mandioca sobrepõe-se às culturas da cana de açúcar e da mamona. Senão vejamos: 
enquanto 60% do solo nordestino é propício para o plantio de mandioca, que   suporta até 
mais de dois meses de estiagem, apenas 3% dessa mesma  Região é  adequada para a cultura 
de cana de açúcar, ainda assim, igual á mamona, dependente de irrigação em períodos de 
pouca chuva. 
Outra vantagem da mandioca, na realidade nordestina, é que ela não vai ocupar espaço de 
outras culturas e gerar ameaça de diminuição de alimentos, ainda assim ela continuará 
gerando farinha, polvilho (goma), cascalho, para ração animal, e manipoeira, para produção 
de etanol. 
Agradeço antecipadamente a  atenção que me for dispensada, pois, igual a mim, dezenas de 
agricultores amigos meus, aguardam ansiosos por essa resposta. 
Atenciosamente, 
  
Raimundo Barroso Pimentel 
CPF: 043.056.473-20 
 
 
Assunto: mandioquinha-salsa 
De: "Ademir Murara" <ademurara@gmail.com> 
Data: Tue, 29 May 2007 17:21:40 -0300 
Para: <diacampo@spi.embrapa.br> 
 
Boa tarde 
Gostaria de receber informação de como devo plantar a mandioquinha-salsa, pois já tentei de 
tudo e ela só da folhas e não produz batatas. 
Me situo no município de Cascavel região oeste do estado do Paraná 
Ademir 
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7)  CULTURA: MANGA 
 
 
Senhor Humberto 
rvallebrito@globo.com 
 
As fotos que o senhor enviou, no CD-Rom, dá para compor um quadro sintomtológico 
variado. Inicialmente podemos observar frutos rachados de manga, frutos abertos com a polpa 
deliquescente e restos secos de panículas e ramos que certamente devem ser resquicios de um 
forte ataque da doença antracnose. Apesar... 
 
 
> Assunto: ajuda 
> De:  "Raquel Rocha" <raquel.tenda@gmail.com> 
> Data: Tue, 20 Mar 2007 10:33:47 -0300 
> Para: ouvidoria@sede.embrapa.br 
> 
> Sou responsável por uma chácara perto de Anápolis - GO. 
> Meu pomar está todo com problema. 
> Este ano apenas o limão não teve problemas. 
> A manga está com bicho e demais plantas. 
> A embrapa pode me ajudar? 
Com Carinho, 
 
> Raquel Marques 
> Fone: (62) 3316-3466 
> Móvel: (62) 81328265 
> Skype: raquel.rocha.oasis 
> Blog: http://ministeriooasis.spaces.live.com/ 
> raquel.tenda@gmail.com mailto:raquel.tenda@gmail.com 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Sobre a árvore Mangueira 
Data:     Sat, 17 Mar 2007 14:32:50 -0300 
De:     Ana Maria de Sá Marino <amsamarino@terra.com.br> 
Para:     <sac@embrapa.br> 
 
Senhores 
Gostaria de saber quanto tempo demora para a mangueira dar frutos.  
Att, 
 
Ana Maria de Sá Marino 
 
 
Assunto: PÉ DE MANGA 
De: Javilson Fonseca Silva <javilsonfs@yahoo.com.br> 
Data: Tue, 6 Mar 2007 15:24:14 -0300 (ART) 
Para: ouvidoria@sede.embrapa.br 
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GOSTARIA DE SABER QUAL É A MELHOR EPOCA PARA SE PODAR UM PÉ DE 
MANGA 
  
ATENCIOSAMENTE -  JAVILSON F. DA SILVA 
 
 
> -------- Mensagem original -------- 
> Assunto:  Broca em mangas 
> Data:  Fri, 06 Apr 2007 17:23:55 -0300 
> De:  lucas fkhgkjfg <lucas_pazeto@hotmail.com> 
> Para:  sac@embrapa.br 
> 
> Solicito a gentileza de informar a maneira de combater as brocas nos frutos  
> da mangueira. 
> Tenho um amigo, que possui uma plantação de mangueiras de várias qualidades,  
> e, no período que os frutos começam a amadurecer, apresentam em seus  
> interiores grandes quantidades de brocas em quase todos os frutos, o que  
> torna enviável o comércio dos mesmos. 
> Notei grandes quantidades de moscas ao redor das mangueiras, e calculei que  
> elas podem serem as transmissoras de tais brocas. 
> Se possível pesso a colaboração de me informar uma maneira prática e de  
> pouco custo para combate a doença. 
> Meu nome é Olavo Pazeto moro em Orlândia SP, na avenida 8 número 1497,  
> bairro Centro. Telefone:016 3826-1803 
> Cep: 14.620.000 
 
Julia 
JMoioli@abril.com.br 
 
 
Segue algumas informações gerais sobre a mangueira. Ats Hermes 
 
A mangueira é uma planta tropical, que se desenvolve bem em condições de clima 
subtropical. Originária do Sul da Ásia, a manga dispersou-se por todos os continentes, sendo 
cultivada, atualmente, 
 
 
----- Mensagem original -------- 
 
Assunto:     [****SPAM] PODA EM ÁRVORES FRUTÍFERAS! 
Data:     Wed, 30 May 2007 10:26:19 -0300 
De:     dalton.amaral <dalton.amaral@ig.com.br> 
Para:     sac@embrapa.br 
 
Em primeiro lugar parabenizo-os pela excelência de suas pesquisas que colocam o Brasil num 
campo importante na área agropastoril. 
O meu assunto é de importância menor, mas muito importante para mim, que, após 
aposentado, passei a cultivar um pomar residencial, com plantas frutíferas variadas. 
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Moro em Rio Bonito (RJ), distante cerca de 70 kms do Rio de Janeiro, na Região dos Lagos. 
Minha pergunta é: 
*_Qual a época (mês) propício para a poda das seguintes fruteiras:_* 
*MANGUEIRA, JABOTICABEIRA, GOIABEIRA, FIGUEIRA, ACEROLEIRA, 
PITANGUEIRA, LIMOEIRO, AMOREIRA. 
Ficarei muito grato, se puderem atender a esse meu pedido. 
 
Dalton Cavalcanti Amaral 
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8)  CULTURA: MARACUJÁ 
 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
  danilo caetanno escreveu:       danilo caetanno <danilocaetano@hotmail.com 
> 
> Tenho uma plantação de Maracuja, e dentro dela quero saber se posso > inserir uma 
plantação de amendoim. Se poder qual a melhor maneira pra > ser feito e qual a adubação 
recomendada para o amendoim. 
> Desde ja meu muito obrigado. 
 
> Danilo Caetano Silva Costa 
 
 
ribeirorubem wrote: 
 
> > Oi td bem? 
> > Eu fiz uma plantação de 1.000 pés de maracuja no meio dos cafezais, que por 
> > sua vez estavam morrendo, e após 3 meses se renovou todo cafezal e já fazem 
> > 6 meses do plantio do maracujá, os pés estão carrregados, parece que vou ter 
> > uma boa colheita. o seguinte é: gostaria de saber qual a media que vou 
> > ganhar com esses mil pés de maracujá só na primeira colheita, já que se 
> > colhe uma ou duas vezes na semana. 
> > o saco com 20kg de maracujá está uma media de R$10 (dez reais) 
> > Por favor me diga quanto em media eu devo ganhar? 
> > Obs. Estou querendo plantar 5 mil pés !!! 
> > Obrigado! 
 
ribeirorubem@ig.com.br 
 
 
Ferma Industria Plastica Ltda." wrote: 
 
> Sr. Estevão...tenho alguns pés de maracujá doce no meu quintal e a maior parte dos frutos 
ficam murchos e caem  antes de ficarem maduros, cortei alguns dos que caíram e verifiquei 
que larvas os comeram deixando os sem as sementes, por favor devo usar algum inseticida ,e 
qual... 
  
Antecipadamente agradeço... 
dmeira@fermaplast.com.br 
 
> Bom Dia 
> Prof. Francisco gostaria de agradecer a atenção. 
> Professor Meu nome e Marcio Sidnei Semprebom estou coordenando um projeto de 
Fruticultura onde desenvolvemos as culturas do Caju Anão Precoce com área de 500 ha e o 
Maracujá 300 ha. 
> Somos uma Cooperativa - Coopernova - Cooperativa Agropecuária Mista Terranova ltda. 
Onde Temos um quadro de associados que supera os 2100, entre este 90% são pequenos 
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produtor com áreas inferiores a 3 modulo rurais.  
> A principal atividade e a pecuária de leite, mas com a oscilação do mercado a pecuária de 
leite se torna muito vulnerável, alem do fator monocultura que existe nas maiorias das 
propriedades da região, tentamos introduzir varias atividade para a diversificação, mas sempre 
encontrávamos resistências, e nos últimos cinco anos estamos fomentando a fruticultura, esta 
atividade teve uma aceitação excelente, tornando assim em muitas propriedades não só um 
incremento na renda e de fixação dos filhos dos associados na propriedade, mas sim a volta 
dos mesmo que saíram para buscar emprego, e em muitos casos tornando a principal fonte de 
renda da propriedade. 
> Observando toda essa revolução provocada e que o projeto tem se alavanca do, mas com o 
aumento das áreas plantadas ocorre também o aumento e o aparecimento de novas pragas e 
doenças, com isto nos do Depto. técnico da Coopernova estamos necessitando de orientação 
para identificar esta doença que estão nas fotos em anexo. 
> Obrigado. 
> 
> Marcio Sidnei Semprebom 
> Depto. Técnico Coopernova 
> Terra Nova do Norte - MT 
> Fone(0xx66) 3534-1033 / 3534-1282 / 3534-1166 
> WWW.COOPERNOVA-MT.COM.BR 
 
 
-------- Mensagem Original -------- 
> Assunto:  Doença no maracujá 
> Data:  Mon, 26 Mar 2007 07:22:32 -0300 
> De:  Priscila Boldrini <priboldrini@gmail.com> 
> Para:  <sac@cnpmf.embrapa.br> 
> 
> Olá, 
> Vocês podem me ajudar? 
> Tenho um pé de maracujá em casa e ele está com manchas esbranquiçadas 
> nas folhas. Na parte de trás há muitos pontinhos pretos (tipo fungo) e 
> pulgões brancos. As folhas ficam esbranquiçadas e depois amarelam e 
> caem. Estou no Rio de Janeiro, o que posso fazer? 
> Agradeço muitíssimo desde já, 
> 
> Priscila Boldrini 
 
 
-------- Mensagem Original -------- 
Assunto:     Solicitação de informações - Tanino plantas. 
Data:     Tue, 27 Mar 2007 16:07:58 -0300 
De:     Patricia Regina Cardoso da Silva <patriciarc@fieb.org.br> 
 
Prezado Dr.: 
Recorro aos seus conhecimentos técnicos de modo a orientar um demandante no seguinte 
questionamento: 
Nosso demandante deseja construir espaldeira para o cultivo de maracujazeiros e quer utilizar 
madeiras da propriedade e estas são muito sujeitas ao ataque de fungo. Como fazer para 
retirar o tanino de plantas e utilizá-lo como preservante de madeira? 
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Trabalho com respostas técnicas gratuitas através do Portal do SBRT - Serviço Brasileiro de 
Respostas Técnicas (_http://sbrt.ibict.br_ <http://sbrt.ibict.br/>) auxiliando a pequenos e 
médios empresários, esclarecendo dúvidas e orientando-os tecnicamente sobre os mais 
variados assuntos, trata-se de um projeto de iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia e 
do CNPq. 
Poderia nos auxiliar ou indicar algum técnico que possa? 
Agradeço, desde já, a atenção. 
Atenciosamente, 
 
Patricia Cardoso 
 
 
*De:*     "Walter Nunes Carneiro Soares" walternunes@correios.com.br 
*Para:*     "Carlos Alberto Honorato" karlos.honorato@terra.com.br 
*Cópia:*    
*Data:*     Tue, 3 Apr 2007 11:28:56 -0300 
*Assunto:*     RES: Coluna do Honorato 
 
Carlos Honorato bom dia. 
Sei foge ao foco de notícias, mas gostaria de obter informações sobre o plantio de maracujá na 
região de Brasília, a EMBRAPA tem algum projeto nesse campo, onde poderia me informar a 
respeito? 
Atte. 
 
Walter Nunes 
 
 
> Dr Francisco, 
> Estamos iniciando o experimento em areas de maracuja amarelo infestadas por Fusario Sp, 
pois vamos intrudozir o trichodermas Sp em duas forme aplicação com diferentes dosagem. 
> Gostariamos de saber como procede a avaliação fitomolestia do solo, pois tambem como 
devemos enviar as amostras para laboratorio, pois para realização dos experimento temos que 
saber como e mensurado o grau de investação de ambos os fungos antes e depois dos 
tratamento a ser realizado. 
 
> Depto Tecnico 
> Coopernova 
coopernova-deptotecnico@uol.com.br 
 
 
Prezado Sr., 
marciosantoslucio@pop.com.br 
 
Conforme conversamos pelo telefone, respondo a respeito das análises matemáticas da 
distribuição de plantas de maracujá afetadas pela fusariose. 
O mapa enviado estava bastante completo e por isso foi possível fazer mais ... 
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Secretaria de agricultura wrote:  
 
> Prof.  Dr. Francisco Laranjeiras, 
> sou eng. agonoma e trabalho na Secretaria Municipal de Agricultura de Sinop-MT. 
> Estamos com problemas em uma lavoura de maracujá , variedade doce e que está se 
estendendo para a de maracuja azedo (cultura vizinha). 
> Inicia-se com a seca de hastes novas, geralmente, do fim para o inicio da haste. 
> As folhas também começam a secar, da borda para o meio. 
> Isto culmina com a morte das plantas. 
> Não encontramos nada a respeito em bibliografias consultadas. 
> Descrevi abaixo algumas caracteristicas em relação ao cultivo, assim como algumas fotos 
tentando mostrar o problema 
> falei por telefone com a Sra. Abelize, que me pediu p enviar ao Sr. 
> Em outra lavoura, que jah está no 3º ano de produção , maracuja azedo, tem ocorrido um 
abortamento de frutos, pouco tempo antes de amadurecer. 
> Precisamos de vossa ajuda o mais rápido, a fim de solucionar o problema. 
> Certa de vosso auxílio, 
> agradeço antecipadamente, 
 
Engª Agr. Beatryz Santos 
agricultura@sinop.mt.gov.br 
 
 
Sr. Responsável 
onde posso ter informções sobre cuidados necessários sobre cultura de maracujas. 
Atenciosamente, 
 
Maharash Bichir 
maharash.bichir@itelefonica.com.br 
 
 
Assunto: Solicito Informações 
De: "Gilberto Sendtko" <sendtko@gmail.com> 
Data: Wed, 18 Apr 2007 15:22:48 -0300 
Para: ouvidoria@sede.embrapa.br 
 
Por favor 
Gostaria de solicitar algumas informações. Aqui em SC existe uma Associação de Micro 
Bacias formada por pequenos agricultores, que vem a anos tentando fazer uma plantação de 
02 hectares de maracujá azedo e infelizmente não tem condições. Gostaria de saber se existe 
na EMBRAPA alguma linha de apoio para esse tipo de atividade. 
No aguardo de vossas manifestações, antecipo agradecimentos e me coloco a inteira 
disposição para eventuais esclarecimentos. 
 
Gilberto G. Sendtko 
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Heliana, boa tarde: 
heli.angel@ig.com.br 
 
Obrigado por procurar a Embrapa. É com satisfação que recebemos seu 
E-mail. Vários problemas podem estar ocasionando a queda de flores do seu cultivo, falta de 
polinização, adubação inadequada, .... 
 
 
De: graciele.mendes@bcb.gov.br 
 
Boa Tarde, meu nome é Graciele da Silva, moro em Brasilia e faço faculdade de 
administração agroindustrial, gostaria de receber informações sobre o cultivo do maracujá, pq 
estou fazendo um trabalho da faculdade em relação ao cultivo do maracujá. Ficaria muito 
grata em receber informações .Abraços 
 
 
barriviera escreveu: 
> Solicito informações com relação a cultura do maracujá. Resido em Ji-Paraná, Rondônia e 
pretendo estudar a possibilidade de cultivar a referida fruta. 
> Aguardo material informativo e/ou como adquirir. 
> Agradeço a atenção  
> 
> Belmiro Barriviera  
> Rua Mogno, Nº 1696, Bairro Nova Brasília. 
> Ji- Paraná, RO 
> CEP: 78964-390 
>bbarriviera@bol.com.br 
 
 
-------- Mensagem original -------- 
Assunto:     Semente de Maracuja acu 
Data:     Tue, 24 Apr 2007 22:36:32 -0300 
De:     Leandro Soares Sabino <leandrosabin@gmail.com> 
Para:     sac@embrapa.br 
 
Gostaria de saber de voces do Embrapa aonde eu posso encontrar a semente de Maracuja Acu. 
Pois nas propriedades do interior de minas Gerais na Zona da Mata nao encontro mais o fruto, 
e Gostaria de Colocalo em minha Propriedade. 
 
Obrigado. 
Leandro - SP 
(011) 9837-1573 
(011) 4149-4352 
 
 
-------- Mensagem Original -------- 
Assunto:     Maracujá 
Data:     Wed, 25 Apr 2007 18:48:59 -0700 (PDT) 
De:     Mônica Nery <mncnery@yahoo.com> 
Para:     sac@cnpmf.embrapa.br 
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Prezados srs 
Através do Globo Rural tive acesso a seu email para a seguinte consulta:tenho um pé de 
maracujá que tem dado seus primeiros frutos,mas todos ocos,sem semente.Qual a causa 
disso?O que devo fazer? 
Atenciosamente 
Mônica Guimarães Nery 
Juiz de Fora – MG 
 
 
Anselmo ( JMC Consulting ) escreveu: anselmo@jmc.com.br 
 
> DRA.ADELISE, PEDIRIA COM MUITO CARINHO INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA 
O PLANTIO DE MARACUJÁ, CUIDO DE UMA PEQUENA AREA DE 2 HECTARES E 
GOSTARIA MUITO DE PLANTAR ESTA FRUTA, MAS GOSTARIA DE OBTER 
ALGUMAS INFORMAÇÕES QUANTO A MUDAS E O PLANTIO. 
> FICAREI MUITO GRATO. 
> ATENCIOSAMENTE 
 
 
> Boa Noite 
> Estou a iniciar uma pequena Lavoura para o cultivo do Maracujá, me citou em Ubá-MG na 
Zona da Mata Mineira e li a matéria sobre o valor comercial das sementes e cascas do 
maracujá. 
> Gostaria de saber como adquirir sementes de Cultivares resistêntes á algumas doênças e 
Pragas costumeiras do maracujazeiro. 
> Fico no aguardo 
> Grato 
 
Ailton Adriano 
ailton@grupoa3.com 
 
 
Prezada Pesquisadora 
  
Sou Técnico da Emater Paraná, trabalho com um de 26 pequenos produtores de maracujá, 
solicito orientações sobre adubação em cobertura no primeiro ano após a poda de limpeza 
neste inverno. (para maior segurança) gostaria de fazer uma análise foliar para descobrir a 
carência de nutrientes na planta. 
A análise têm custo? 
Atenciosamente, 
  
Danilo Sens de Castro. 
 
 
> Bom Dia, 
>    Dra. meu nome e Marcio S. Semprebom estou coordenando um projeto de 
> fruticultura com as cultura do Maracuja com area de 330ha e Caju Anão 
> Precoce com 500ha, estamos localizado no Norte do Estado de Mato 
> Grosso, na Cidade de Terra Nova do Norte, somos uma Cooperativa onde a 
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> atividade principal e a pecuaria de leite e a fruticultura e a segunda 
> atividade. 
> Dra. Marilene Fancelli, estou mantendo contato com o professor 
fransisco 
> pois ele nos esta fazendo augumas anelese fitopatologica, e estou com 
> problema de ataque de um inseto que nos do depto tecnico não 
consequimos 
> indentificar, pois a praga ela esta como ospedera do maracuja e  esta 
> cauzando um estrago economico nos pomares de maracuja. 
> Constaria de saber se posso enviar fotos e se e possivel identificar, 
> tambem gostaria de saber como posso mandar amostra para a 
indentificação. 
 
> Marcio Sidnei Semprebom 
> Depto Tecnico - Coopernova 
> www.coopernova-mt.com.br 
 
 
Ola Boa Noite! 
 Me chamo Luiz, sou da cidade de Adrianópolis Paraná. 
 Tenho interesse em plantar maracujá no meu sitio, mas para isso gostaria de uma ajuda da 
 da embrapa, a respeito dos primeiros passos que devo seguir, e tambem dicas de livros ou ate 
mesmo video e, se a embrapa oferece cursos aqui no Paraná nesse assunto. 
Grato, 
 
Luiz aguilera 
bustillos.aguilera@hotmail.com 
 
 
Raphael Machado escreveu: 
> Cara Adelise. Boa tarde! 
> Meu nome é Raphael Machado. Resido no município de Araras (SP). 
> Gostaria de implantar, como uma experiência pessoal, um pequeno pomar de um hectare de 
maracujazeiro azedo (Passiflora edulis). Provavelmente usarei uma variedade do IAC (IAC 
273 ou IAC 277) 
> Gostaria de saber se a senhora teria algum exemplo (alguma planilha) de custos de 
implantação de um pomar de maracujá azedo (mudas, mourões, custo de homem/dia, etc.). 
Mesmo que seja numa outra região (aí da Bahia mesmo), só para eu ter uma primeira noção 
de custos. 
> Grato desde já pela atenção e pela certa resposta, 
>   
> Raphael Machado. 
 
 
Senhor Vissotto 
cesar.vissotto@notredame.com.br 
 
Pela descrição da sua mensagem fica difícil fechar um diagnóstico confiável. Se possível, 
peço enviar algumas fotografias dos frutos e  das plantas afetadas. Procuraremos atendê-lo o 
mais breve possível. Ats. Hermes Peixoto. 
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-------- Mensagem original -------- 
Assunto: Problema com Maracuja Doce!!! 
Data: Sun, 27 May 2007 10:16:17 -0700 (PDT) 
De: Dayane Correa <dayanerafaela@yahoo.com.br> 
Para: sac@embrapa.br 
 
Boa Tarde, 
Estou com um pé de Maracujá Doce, que esta muito bonito com muitos frutos de tamanhos 
médios, porém que estão caindo antes do amadurecimento. O que fazer? 
Como, quando e que produto utilizar para pulverizar as Goiabas, Mangas, Siriguela, Laranja e 
Lixia? Tenho em minha chacara uns três pés de cada. 
Obrigada 
/Dayane Rafaela/ 
 
 
Assunto: Problema com Maracuja Doce!!! 
Data: Sun, 27 May 2007 10:16:17 -0700 (PDT) 
De: Dayane Correa <dayanerafaela@yahoo.com.br> 
Para: sac@embrapa.br 
 
Boa Tarde, 
Estou com um pé de Maracujá Doce, que esta muito bonito com muitos frutos de tamanhos 
médios, porém que estão caindo antes do amadurecimento. O que fazer? 
Como, quando e que produto utilizar para pulverizar as Goiabas, Mangas, Siriguela, Laranja e 
Lixia? Tenho em minha chacara uns três pés de cada. 
Obrigada 
 
/Dayane Rafaela/ 
 
 
Assunto: informações sobre cultivos 
De: "Joanir" <joanir_martins@bol.com.br> 
Data: Fri, 25 May 2007 15:34:56 -0300 
 
Boa tarde, 
Prezados senhores: 
Tenho uma pequena propriedade e gostaria de receber informações sobre cultivo do maracujá 
mamão e mandioca e milho. 
Sem mais cordiais saudações 
  
Joanir Martins Nascimento 
Tel.: 64 3495-9003 e 3495-1245 
Rua Paranaíba 695, Centro 
CEP.: 75.600-000 
email: joanir_martins@hotmail.com.br <mailto:joanir_martins@hotmail.com.br> 
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Prezados Senhores, 
Trabalho para o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - http://sbrt.ibict.br/, auxiliando a 
pequenos e médios empresários, esclarecendo dúvidas e orientando-os tecnicamente sobre os 
mais variados assuntos, trata-se de um projeto gratuito de iniciativa do Ministério da Ciência e 
Tecnologia. 
Um de nossos clientes escreveu a seguinte dúvida: "Tentei algumas vezes a reprodução do 
maracujá nativo usando a semente sem a provocação de dormência e não germinou nenhuma 
semente. Posteriormente, quebrei a dormência das mesmas em água à temperatura de 
aproximadamente 50ºC e a 60º, não obtendo também nenhum percentual de germinação. Qual 
o processo mais adequado para a reprodução via semente e qual o percentual de germinação 
aproximado"? 
Embrapa poderia ajudar a solucionar esta questão ou indicar algum texto? Sendo possível, 
gostaria da autorização para divulgar a resposta e autoria na internet. Desde já, agradeço! 
Nome Completo: Isabela Aparecida Paim Borges Leal 
Empresa: Federação das Indústrias da Bahia /Rede de Tecnologia da Bahia Serviço Brasileira 
de Respostas Técnicas. 
Endereço: Rua Edistio Pondé, 342, Stiep. Salvador - BA. CEP: 41.770-395. 
Tel.: (71) 3343-1460 / Fax: (71) 3343-1228 
Site: http://www.ba.retec.org.br 
Atividade: Difusão de Informações Tecnológicas Gratuitas. 
Atenciosamente, 
 
Isabela Leal 
Atendimento Técnico 
Rede de Tecnologia da Bahia - IEL/BA 
Tel.: (71) 3343 -1524/ Fax: (71) 3343-1228 
Site: http://www.ba.retec.org.br 
 
 
Carlos escreveu: 
> Bom Dia Adelise 
> Li seu trabalho "Por que Plantar Maracuja", muito interessante! 
> Vc tem informacao mas detalhada dos custos de implantacao de um plantio de Maracuja (P. 
edulis v flavicarpa) e o retorno, com e sem irrigacao? 
> Atenciosamente 
> 
> Carlos 
dreamfrutas@yahoo.com 
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