
Inauguração de nova Embrapa revela centro de excelência do país, diz Lula     
 
A unidade responderá às demandas do setor de agroenergia     
    
A nova Embrapa Monitoramento por Satélite, que acaba de ser inaugurada em Campinas-SP, é 
mais um espaço de inovação e estratégia para o Brasil, destaca Silvio Crestana, diretor-
presidente da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). O presidente da 
república Luis Inácio Lula da Silva ressalta que o grande conhecimento da Embrapa revela o 
país como gerador de tecnologia de ponta. "A inauguração desta nova unidade revela um 
centro de excelência do país", destaca o presidente. 
 
Crestana ressalta a importância do monitoramento por satélite para acompanhar as áreas de 
expansão da agricultura e energia brasileiras. "Os zoneamentos oferecem informações 
decisivas para investidores, por exemplo, em relação à logística e infra-estrutura", afirma 
Crestana. Para o setor de biocombustíveis, os objetivos da nova unidade da Embrapa estão 
focados em saber quantas são as usinas hoje, em quais áreas estão localizadas, qual o estágio 
da produção, quais as principais áreas para onde pode ser feita a expansão e o crescimento do 
setor. 
 
Osvaldo Bullara, gerente de Óleos e Gorduras da Westfalia Separator do Brasil, empresa que 
desenvolve projetos e implementa fábricas de biodiesel no país, destaca a importância da nova 
unidade como centro de pesquisa. "Os monitoramentos são fundamentais para o 
desenvolvimento da indústria de agroenergia nacional.  
 
A Embrapa pode contribuir de forma determinante para o aumento da produtividade das 
oleaginosas utilizadas na produção do biodiesel. Por exemplo, o zoneamento das melhores 
regiões para a produção de matérias-primas para o biodiesel, em relação ao teor de óleo das 
sementes, a adaptação ao solo, à altitude e ao clima, dentre outros fatores, converge para a 
diversificação e a identificação das áreas de plantio de oleaginosas e eleva a disponibilidade de 
matéria-prima para a produção de biodiesel com menor custo", ressalta Bullara.  
 
O presidente Luis Inácio Lula da Silva ainda destaca importância do PAC da Embrapa, que terá 
lançamento oficial em abril, cujo objetivo é concretizar as ações necessárias para o avanço das 
pesquisas da Empresa. "Este PAC representa o comprometimento do governo com os 
investimentos na Empresa e converge para a ampliação do número de cientistas, 
fortalecimento da rede de pesquisa agrícola, aumento de emprego e renda", diz Lula. 
 
Sobre a Westfalia Separator do Brasil (www.westfaliaseparator.com.br) 
 
A empresa pertence ao grupo alemão GEA, líder mundial em equipamentos industriais, cujo 
faturamento anual gira em torno de 5 bilhões de euros. A Westfalia oferece soluções de 
engenharia de projetos e processos para o desenvolvimento e implementação de unidades 
completas para a produção de biodiesel - plantas industriais capazes de produzir até 300 mil 
toneladas por ano.  
 
A equipe da Westfalia Separator do Brasil, com 35 anos de experiência no processamento de 
óleos vegetais, também responde pelo desenvolvimento e implementação de plantas de alta-
tecnologia para a produção de biodiesel em toda a América do Sul. A empresa é reconhecida 
pela qualidade e agilidade de seus serviços de pós-venda. A Westfalia do Brasil é uma das 
fundadoras da UBRABIO (União Brasileira do Biodiesel). 
 
Sobre a Embrapa Monitoramento por Satélite (www.cnpm.embrapa.br) 
A Embrapa Monitoramento por Satélite atua em pesquisa e desenvolvimento de sistemas de 
gestão territorial para a agricultura e o agronegócio. Em seus laboratórios, pesquisadores e 
técnicos trabalham com sistemas de informações geográficas, redes eletrônicas, aquisição e 
processamento de imagens de sensoriamento remoto e dados obtidos no campo.   
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