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Grupo
Nº de

Participantes
Carga Horária

Custo
(R$)

Ano

2009
Pesquisa
Suporte

Total

14
38
52

1.356
6.977
8.333

22.878,19
10.006,28
32.884,47



Bolsistas

Embrapa Outras Fontes
TotalEstagiários

65 23 24 112











•Identificação e genotipagem de begomovírus de importância para o agronegócio 
 brasileiro ‒ CNPH

•Desenvolvimento de novos produtos e processos para valorização de resíduos do 
 biocombustível ‒ CNPAT

•Métodos para determinação de resíduos e contaminantes químicos em produtos de 
 origem animal e vegetal ‒ CNPMA

•Adaptações fenológicas do bicudo-do-algodoeiro às condições ambientais tropicais e 
 proposição de nova estratégia de manejo populacional ‒ CENARGEN

Planos de ação e atividades liderados por outras Unidades da Embrapa 
(iniciados em 2009)



•Toxicidade de extrato contra insetos-pragas da cultura do algodão

•Desenvolvimento de um potenciostato portátil e de baixo custo, para screening 
 analysis de ricina em amostras de torta de mamona

•Detecção de aflatoxinas em grãos de amendoim nos quais foi inoculado artificialmente 
Aspergillus parasiticus, em função de diferentes períodos de incubação

•Embriogênese somática e estabelecimento de suspensões celulares embriogênicas na 
 cultura do algodão

•Resposta da cultura do sisal à adubação química na região semiárida do Nordeste























 























Encerramento da Semana 
Ciência e Tecnologia

II Seminário Receituário Agronômico 
e Implicações do Uso de Agrotóxicos 
na Saúde

IV EPC

VI Reunião do CAE

Workshop para elaboração do 
PDTI da Embrapa

Treinamento sobre aplicação 
e manuseio de produtos 
fitossanitários e agrotóxicos

Raul Porfírio de Almeida

Chefia Geral

ACENT

Valdinei Sofiatti 

CTI

Chefia de PD&I

Embrapa Algodão

Embrapa Algodão

Embrapa Algodão

Embrapa Algodão

Brasília

CNPA



Indicadores de desempenho

Quantidade de solicitações abertas

Quantidade de solicitações encaminhadas para atendimento

Quantidade de solicitações atendidas

Tempo médio de espera pela resposta do SAC (em dias) 

Valores

142

142

141

8,69 



8.6901 

Algodão
Mamona
Gergelim
Amendoim
Sisal
Pinhão-manso
Outras



8.6901 
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