
EMENDAS PARLAMENTARES 

ESTADUAIS - 2022



• 5 Unidades Regionais

• 2 Institutos Tecnológicos

EPAMIG em Minas Gerais

Campos experimentais 23

Próprios - 5.500 ha. 13

Outros (Embrapa) - 1.100 ha. 10



1. Agroecologia

2. Bovinocultura

3. Cafeicultura

4. Flores, hortaliças e plantas medicinais

5. Fruticultura 

6. Grãos

7. Leite e Derivados

8. Olivicultura

9. Recursos hídricos/ambientais e piscicultura    

10. Vitivinicultura

Programas Estaduais de Pesquisa (PEPs)



100% de execução
- Eventos
- Veículos
- Melhorias na infraestrutura
- Equipamentos de laboratório

Emendas parlamentares 

estaduais 2020



EXEMPLOS

Melhorias na infraestrutura da SEDE

Aquisição de equipamentos de laboratórios

Aquisição de notebooks para atividades de pesquisa

Melhorias nas instalações de pesquisa com bovinos

Manutenção das estufas de flores

Aquisição de equipamentos para piscicultura

Aquisição de veículo

2021 – EM ANDAMENTO



Portfólio de emendas estaduais 2022

Abrangência Regional Nº propostas

Sul 27

Centro Oeste 13

Norte 15

Oeste 19

Sudeste 30

ILCT 9

ITAC
SEDE

2
1

Nº Propostas = 116



Proposta: O Laboratório Central historicamente atende à diversas
disciplinas da grade curricular do Curso Técnico em Leite e Derivados
e do mestrado do leite, além de dar suporte às disciplinas
tecnológicas. Além disso, nele são oferecidos cursos de curta
duração em Controle de Qualidade do Leite e Derivados, com a
participação de profissionais (técnicos, estudantes, laboratoristas,
dentre outros) das diversas regiões do país. Entretanto, sua
estrutura física (redes hidráulica e elétrica, pisos, paredes, portas,
janelas, bancadas, carteiras e armários) encontra-se precária e
antiga. Logo, os recursos para tal reforma completa são essenciais
para a adequação do laboratório ao seu propósito: ações de difusão
e transferência de tecnologia para o setor de lácteos que é tão
importante para a economia do estado

MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL: LABORATÓRIOS DE

FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLOGIA DO ILCT

Valor: R$140.000,00

Beneficiários: Professores, pesquisadores, cursistas, 
alunos e indústrias de laticínios do estado

Municípios atendidos: Todo estado de Minas Gerais



Proposta: A energia solar tem exercido papel importante para a redução do impacto
ambiental pelo mundo. Sem falar nos seus benefícios em garantir economia ao consumidor
por diminuir em até 90% os gastos com eletricidade. Economia esta que se faz necessário pois
a EPAMIG tem muita dificuldade de recurso de custeio. Embora a energia solar seja
conhecida, principalmente, por gerar eletricidade para aparelhos eletrônicos, lâmpadas, ela
também pode ser utilizada de diferentes formas, tais como: câmara fria para sementes e
banco de germoplasma; na irrigação das estufas e para vários equipamentos de todos
laboratórios

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA
FOTOVOLTAICA NA EPAMIG SUDESTE

Valor: R$ 242.000,00

Beneficiários: Produtores, Governo do Estado

Municípios atendidos: Municípios da Zona da
Mata



Proposta: No CELP são realizadas pesquisas na piscicultura com tilápias, peixes nativos e
ornamentais. Para a piscicultura de produção é necessária a adequação da infraestrutura dos
tanques e canais. As instalações, além de darem suporte às pesquisas, são utilizadas para o
treinamento de piscicultores e produtores, com ênfase no uso sustentável da água e técnicas
conservacionistas na piscicultura

Valor: R$200.000,00

REVITALIZAÇÃO DOS TANQUES E CANAIS DA PISCICULTURA

PARA PESQUISA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA

Beneficiários: estudantes, produtores, técnicos,
extensionistas, professores e pesquisadores

Municípios atendidos: Leopoldina, Laranjal, Palma, Cataguases, Dona Eusébia, Astolfo
Dutra, Patrocínio do Muriaé, Barão de Monte Alto, Eugenópolis, Vieiras, São Francisco do
Glória, Miradouro, Muriaé, Ubá, Guidoval, Piraúba, Rio Pomba, Tabuleiro, Rodeiro



Proposta: Patos de Minas é a segunda bacia leiteira do país, contribuindo relevantemente para
agronegócio de Minas Gerais. A alimentação do gado leiteiro tem um custo de 40-60% do custo
total de produção. Assim, alternativas que possibilitam maior eficiência do sistema precisam ser
disponibilizadas e difundidas. A produção de forragem na entressafra, com a cultivar de trigo
MGS-Brilhante da EPAMIG, permite a confecção de uma silagem de alta qualidade nutricional e
custo de produção inferior à silagem de milho. Deste modo, a aquisição de uma plantadora
permitirá otimizar e agilizar o plantio da MGS-Brilhante, possibilitando oferecer uma alternativa
inovadora e econômica de alimento para bovinos

Valor: R$ 100.000,00

CULTIVAR DE TRIGO, MGS-BRILHANTE DA EPAMIG, COMO

SOLUÇÃO INOVADORA DE PRODUÇÃO DE SILAGEM PARA

BOVINOS NA ENTRESSAFRA

Beneficiários: Comunidade cientifica, alunos,
profissionais da Emater e produtores rurais

Municípios atendidos: Patos de Minas, Patrocinio, Uberaba,
Uberlandia, Araguari, Frutal, Monte Carmelo, Iturama, Ituiutaba,
São Gotardo, Ibiá e Carmo do Paranaíba



Proposta: Com a evolução da agricultura nos últimos anos, os agricultores tem que ser eficientes
na utilização dos fertilizantes e necessitam de resultados de análise do solo e foliar confiáveis para
que seus produtos possam ser cada vez mais competitivos no mercado externo. O Laboratório de
análise de solo da EPAMIG OESTE é referência no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no entanto,
hoje, a análise realizada contempla apenas a fertilidade e textura do solo. Com aquisição do
espectrofotômetro e demais equipamentos, o laboratório será modernizado e ampliará a oferta de
análises de solo, contemplando análise de micronutrientes e análise foliar, de forma a melhorar a
interpretação dos resultados e recomendação de fertilizantes para os agricultores familiares

Valor: R$ 200.000,00

CONHECENDO O SOLO E A CONDIÇÃO NUTRICIONAL DAS

LAVOURAS E PASTAGENS DE MINAS GERAIS

Beneficiários: Pesquisadores, agricultores e
pecuaristas familiares, Cooperativas de
produtores rurais, Sindicatos Rurais e
Prefeituras

Municípios atendidos: Municípios que
desenvolvem atividade agropecuária



Proposta: Aquisição de computadores e veículo para possibilitar a distribuição aos
produtores familiares, da bacia leiteira do Rio Paraopeba, de ferramentas
tecnológicas que auxiliarão o produtor no controle e monitoramento do
desempenho técnico, econômico-financeiro e ambiental da propriedade. O projeto,
com apoio da Epamig e da Emater, visa a instalação de aplicativos de celular e
desenvolvimento de plataformas para possibilitar o controle dos custos da pecuária
bovina leiteira

Valor: R$ 84.000,00

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO, ECONÔMICO E AMBIENTAL DE

FAZENDAS LEITEIRAS NA BACIA DO RIO PARAOPEBA

Beneficiários: Pequenos Produtores de leite
e Propriedades familiares

Municípios atendidos: Municípios com
atividade de pecuária leiteira



VIABILIDADE SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DA ENERGIA

FOTOVOLTAICA NA IRRIGAÇÃO

Proposta: Implantação de sistema de irrigação por meio de energia elétrica fotovoltaica, em
área de 3 ha, no Campo Experimental de Arcos, MG. A área será utilizada para plantio de
feijão e trigo, e avaliação de desempenho e viabilidade econômica. Apesar de ser elevado, o
investimento, ele é diluído ao longo do tempo, gerando redução do custo de produção
quando comparado com fontes de energia convencionais. Entretanto, é necessário
quantificar esse impacto. Os dados gerados serão utilizados para fundamentar
recomendações técnicas para a utilização da energia fotovoltaica na agricultura, com foco
no aumento da renda e melhoria da qualidade de vida do produtor rural.

Valor: R$ 270.000,00

Beneficiários: Produtores rurais, técnicos e
estudantes, bem como os demais profissionais
ligados ao agronegócio da região.

Municípios atendidos: Municípios com
atividade de agropecuária



Proposta: Aquisição de diversos equipamentos (estação climatológica, Câmera térmica,
medidor por radiação ativa, espectrofotômetro, dentre outros). Tecnologias agrícolas no
contexto de agricultura digital (4.0) podem ser empregadas durante a produção do café no
intuito de melhorar a rentabilidade do produtor pelo suporte à identificação e alertas a
diferentes formas de estresse e para a estimativa da produtividade. Assim, o objetivo desse
estudo é desenvolver método piloto de identificação, alerta de estresse vegetativo e hídrico
e estimativa da produtividade em lavouras de café, utilizando sensores edafoclimáticos,
imagens multiespectrais obtidas por VANT e técnicas de análise multivariada, de inteligência
artificial e de geomática; e assim, disponibilizar resultados de acompanhamento via site da
EPAMIG.

Valor: R$200.000,00

DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO E ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE DO 

CAFÉ POR TÉCNICAS DE AGRICULTURA DIGITAL

Beneficiários: Produtores, pesquisadores,
administradores, público em geral relacionados ao
agronegócio do café

Municípios atendidos: Municípios produtores de café



Proposta: É crescente o segmento de produtos de cosméticos e fitoterápicos a base de café,
pois o óleo e os pigmentos são riquíssimos quanto as propriedades fitoquímicas, hidratante e
antioxidantes. Contudo, os processos de extração são caros, o que praticamente inviabiliza a
sua utilização, pois os preços de mercado do óleo e pigmentos chega a ser o tripo daqueles
tradicionais no mercado. Essa ação visa obter equipamentos para extração de óleo e
pigmentos de café (aquisição de Unidade de extração a frio e demais componentes como
tanque decantador, moinho, transportador, filtro prensa, viscosímetro rotacional e demais
acessórios) visando desenvolver tecnologias de produção de baixo custo. Isso poderá
beneficiar a cafeicultura familiar e fabricantes de produtos naturais artesanais, que buscam
inovações livres de substâncias toxicas ao organismo e ao meio ambiente.

Valor: R$200.000,00

UNIDADE AGROINDUSTRIAL DE EXTRAÇÃO DE PIGMENTOS E

ÓLEOS DE CAFÉ

Beneficiários: cafeicultores familiares,
microempreendedores fabricantes de
cosméticos e fitoterápicos naturais,
consumidores

Municípios: Municípios produtores de café



Proposta: O Núcleo Experimental EPAMIG Uva e Vinho possui a única vinícola experimental do sudeste brasileiro que
também presta serviço de vinificação a produtores de novas regiões vitícolas. A vinícola da EPAMIG conta atualmente com
23 produtores incubados de diversos municípios dos estados de MG, SP e GO. A produção da vinícola em 2019 chegou a
23,7 mil litros de vinhos de oito variedades, sendo os maiores volumes, cerca de 82%, das variedades Syrah e Sauvignon
Blanc. Para garantir a qualidade do trabalho desenvolvido, a vinícola precisa de investimento para a adequação da
estrutura conforme exigência do Ministério da Agricultura e modernização do sistema de envase. A melhoria
recomendada pelo MAPA refere-se a instalação de forro na área de vinificação e estoque de garrafas, visando mais
segurança e higiene para o processo de elaboração. A metragem estimada para o pedido é de 300m². A envasadora
utilizada é de um modelo antigo e há dificuldade na aquisição de peças para manutenção. O modelo recomendado é uma
envasadora semi automática com rinser de garrafas e injetor de nitrogênio acoplados, garantindo assim mais agilidade e
segurança para o envase e controle de contaminação.

Valor: R$ 170.000,00

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENVASE DA VINÍCOLA 
EXPERIMENTAL DA EPAMIG - CALDAS - MG

Beneficiários: Produtores, técnicos em agropecuária, estudantes de graduação e pós-graduação
Municípios atendidos: Municípios do Sul Minas produtores de uva



INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA O MANEJO

FITOPATOLÓGICO DE BANANAIS DO NORTE DE MINAS

Proposta: Aquisição de equipamentos(microscópios e autoclave) e construção de galpão e sala de
criação para o Laboratório de Fitopatologia da EPAMIG. Com o laboratório estruturado será possível
o monitoramento e identificação da distribuição de populacional espécies de nematoides que
parasitam a bananeira ( foram identificadas 146 espécies), bem como o início de estudos a respeito
da biologia, ecologia e de métodos de controle de nematoides. Tais informações são importantes para
a adoção de medidas de controle antes que os patógenos atinjam o nível de dano econômico. O
Norte de Minas tem urgência neste tipo de resultado, em função do grande avanço da população de
nematoides nos últimos anos na cultura da bananeira, percebida nos resultados das análises de rotina
feitas no Laboratório de Fitopatologia da EPAMIG.

Beneficiários: Pesquisa e extensão, estudantes,
pesquisadores, agricultores, etc.

Valor: R$125.000,00

Municípios atendidos: municípios produtores de
banana



Proposta: O banco de germoplasma de umbuzeiro da Epamig Norte há anos produz frutos de
qualidade e suas plantas servem de porta enxerto para a produção de novas mudas. Esse acesso
possui 22 clones que possuem características fenotípicas e de produção diferenciadas e por isso é
necessário estudar a constituição genética desses acessos via marcadores moleculares. Sendo
assim, é necessário a aquisição do equipamento fotodocumentador para que possa se feita a
verificação da divergência genética existente entre os clones comparando com as características
agronômicas encontradas em campo. O trabalho beneficiará produtores familiares na busca de
melhores clones para o comércio local, fixação da agricultura familiar e formação de banco
genético de plantas superiores.

Valor: R$70.000,00

CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO BANCO DE

GERMOPLASMA DE UMBUZEIRO DA EPAMIG NORTE

Municípios atendidos: Nova Porteirinha,  
Janaúba,Januária, Salinas, Bocaiúva, 
Grão Mogol,  Pirapora



AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E ATIVIDADES DE 

POPULARIZAÇÃO DA AGROECOLOGIA

Proposta: Aquisição de lupas, microscópios e equipamentos para iluminação e suporte
(prateleiras e estrados) para realização de pesquisas científicas na área de agroecologia,
e para uso nas atividades de popularização dessas pesquisas (palestras, cursos e visitas
técnicas). Parte dos equipamentos será utilizada nos laboratórios da Epamig (Viçosa) e
parte será alocada no veículo utilizado como ciência móvel da Epamig, exclusivo para as
atividades itinerantes de agroecologia. Desse modo, poderão ser levadas informações
para o público que tenha pouco ou nenhum acesso a informações, oferecendo
oportunidade de aprender a teoria aliada à prática científica, por meio de atividades de
popularização da ciência

Valor: R$ 190.000,00

Municípios atendidos: Viçosa, Araponga, Ervália, 
Manhuaçu, Espera feliz, Paula Cândido 



Obrigado!


