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EMBRAPA AMAZÔNIA OCIDENTAL 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS – 2015 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO: 
1.1. Título / Nome da Tecnologia: 
 
Deposição de Fungicidas na Axila da Segunda Folha da Bananeira: Tecnologia para o controle da 
Sigatoka-negra 
 
 
2. DESCRIÇÃO 

 
A produção de banana (Musa spp.) está entre as principais atividades desenvolvidas pela 

agricultura familiar na Amazônia. No Amazonas, a banana faz parte da dieta alimentar da 

população, sendo um dos alimentos mais importantes. Com a entrada da doença Sigatoka-negra 

(Mycosphaerella fijiensis Morelet) no Estado em 1998, a cultura sofreu um grande impacto, 

comprometendo de forma severa a produção e a produtividade. Nos primeiros cinco anos a partir 

do seu surgimento, a doença dizimou quase 70% dos bananais do Estado do Amazonas, sendo 

que, a doença chegou a provocar perdas totais em bananais do tipo Prata comum, Maça e Pacovan. 

Em decorrência das perdas da produção provocadas pela doença, o Estado do Amazonas passou a 

importar grandes quantidades da fruta de outros estados. Diante deste cenário, a Embrapa vem 

realizando pesquisas e como resultados a recomendação de cultivares resistentes à Sigatoka-negra.  

Porém, mesmo com o desenvolvimento de cultivares resistentes, existem produtores que almejam 

continuar com a cultura de plantios tradicionais, o que ocorre que, parte significativa desses 

continua formando pomares com cultivares suscetíveis, resultando em pomares pouco produtivos, 

consequentemente, contribuindo para um declive da média de produtividade da cultura no Estado. 

Com o objetivo de possibilitar a produção de banana das variedades tradicionais, reduzindo a 

incidência e o impacto da doença na cultura, a Embrapa Amazônia Ocidental desenvolveu a 

técnica de “Deposição de Fungicidas na Axila da Segunda Folha da Bananeira: Tecnologia para o 

controle da Sigatoka-negra”. O controle da doença na forma tradicional necessita de 52 

pulverizações por ano com fungicidas protetores ou de 26 aplicações com fungicidas sistêmicos. A 

tecnologia de deposição de fungicida na áxila da segunda folha da bananeira reduziu para três o 

número de aplicações por ciclo produtivo. É de fácil domínio e o agricultor faz o controle da 

doença com tranquilidade. Permite uma produção sustentável, com baixo impacto sobre o homem 

e o ambiente. 
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Breve histórico da evolução da doença no mundo e no Brasil 

A Sigatoka-negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) é uma doença que ataca os bananais 

em praticamente todas as regiões produtoras do mundo. Esta doença se alastra pelas folhas da 

bananeira, causando uma rápida decomposição foliar, reduzindo a capacidade fotossintética da 

planta, podendo causar-lhe a morte, antes mesmo da formação do cacho e dos frutos, com 

consequente redução da produção da bananicultura. A Sigatoka-negra foi observada pela primeira 

vez nas Ilhas Fijii, em 1963 e foi notada em Honduras (1972) e disseminou-se para Belize (1975), 

Guatemala (1977), Nicarágua (1979), México (1980), Costa do Pacífico (1981), Panamá - zona do 

Atlântico e Pacífico (1981), Colômbia (1986), Equador (1987) e Peru (1995). Chegou ao Brasil 

vinda da Colômbia em 1988, entrando pelo Estado do Amazonas. Em 1999 o fungo já ocupava 

todo o Estado do Amazonas e ainda Rondônia e Acre. Em 2000 foi a vez de Roraima, do Amapá e 

de parte do Mato Grosso. Em 2001 a doença chegou aos cultivos do Pará (LOPES; 

ALBUQUERQUE, 2016). A partir, do Amazonas espalhou-se para praticamente todas as regiões 

do país. Foram encontrados focos nos bananais do na região Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul), na região Sudeste (Minas, São Paulo e há suspeitas de surgimento no Espírito 

Santo), em vários Estados do Nordeste e também na região Sul.  

 

O impacto da doença para o Estado do Amazonas 

A produção de banana (Musa spp.) é uma das principais culturas desenvolvidas pelos 

agricultores do Amazonas. No Estado, a banana é um dos alimentos mais importantes da dieta do 

amazonense.  O consumo per capita no Brasil é de 25 kg/ano, sendo que no Amazonas estima-se 

que o consumo alcança 60 kg/per capita/ano (GASPAROTTO; PEREIRA, 2009). Com a entrada 

da doença Sigatoka-negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) no Estado em 1998, a cultura sofreu 

um grande impacto, comprometendo de forma severa a produção e a produtividade. Nos primeiros 

cinco anos a partir do aparecimento, a doença destruiu quase 70% dos bananais do Estado do 

Amazonas (LOPES; ALBUQUERQUE, 2016). A doença pode provocar perdas totais em bananais 

do tipo Prata comum, Maça e Pacovan. Em decorrência das perdas de produção provocadas pela 

doença, o Estado do Amazonas tem importado grandes quantidades da fruta de outros estados. 

Estima-se que a importação de banana pelo Estado chega a 58% do total consumido. Das 

importações, 45% é oriunda de Roraima. Dos 45% importados de Roraima, 12,9% vem da capital, 

Boa Vista (MOREIRA, 2012: p.18). Mais recentemente, o município de Acrelândia - AC passou a 

enviar 22 mil cachos de banana semanais para a capital amazonense. A Embrapa, desde a 

incidência da doença, vem recomendando variedades resistentes visando garantir a produção de 

banana no Estado. Porém, mesmo com o desenvolvimento e recomendação de cultivares 

resistentes, há ainda grande resistência dos agricultores do Estado do Amazonas em plantar esses 
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materiais e continuam formando os pomares com cultivares suscetíveis, o que acarreta grandes 

prejuízos à produção (GASPAROTTO E PEREIRA, 2008).  

 

A tecnologia desenvolvida pela Embrapa 

Com o objetivo de possibilitar a produção de banana com as variedades tradicionais, 

reduzindo a incidência e o impacto da doença fúngica Sigatoka-negra na cultura, a Embrapa 

Amazônia Ocidental desenvolveu a técnica de “Deposição de Fungicidas na Axila da Segunda 

Folha da Bananeira: Tecnologia para o controle da Sigatoka-negra1”. Segundo Gasparotto e 

Pereira (2008), para o controle da doença na forma tradicional de controle, aplicando fungicida na 

área total da plantação e das folhas da bananeira seriam necessárias 52 pulverizações por ano com 

fungicidas protetores ou de 26 aplicações com fungicidas sistêmicos. A vantagem da deposição de 

fungicidas na áxila da segunda folha é que se pode reduzir para três, o número de aplicações por 

ciclo produtivo, depositando uma formulação comercial na áxila da segundo folha ao invés de toda 

a área foliar, com auxílio de uma seringa veterinária adaptada (GASPAROTTO; PEREIRA, 

2008). As vantagens da utilização da técnica em relação à aplicação aérea e/ou terrestre com 

pulverizadores são: maior eficiência no controle da Sigatoka-negra, redução significativa do 

número de aplicações, facilidade de acesso dos pequenos produtores à tecnologia, menor 

contaminação ambiental, pois o fungicida é colocado diretamente na planta, não havendo 

problemas de deriva. Além das vantagens já apontadas, não há necessidade de veículo (óleo ou 

água) para aplicação do fungicida, com isso há maior segurança do operário, pois não fica exposto 

ao produto, o que reduz drasticamente os problemas com intoxicações. Para agricultura familiar a 

deposição de fungicidas na áxila da segunda folha da bananeira é uma vantagem, pois a técnica 

impacta muito pouco nos custos de produção. Além disso, permite à cultura manifestar o seu 

pleno potencial de produção, garantindo uma melhor formação dos frutos. A tecnologia é de fácil 

domínio e permite que o próprio agricultor faça o controle da doença. Os riscos decorrentes da 

tecnologia ao meio ambiente e ao homem são baixos. Conclui-se que a tecnologia possui um 

elevado impacto na produção, produtividade e renda das propriedades, reduzindo os custos de 

produção dos estabelecimentos que a utilizam.  

 

Ano de Lançamento: 2008 
Ano de início da Adoção: 2008 
ABRANGÊNCIA: Nacional 
 
 
 
                                      
1
 Essa técnica encontra-se detalhada no Comunicado técnico 59, de fevereiro de 2008.   
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3. BENEFICIÁRIOS 
 

Os beneficiários desta tecnologia são todos os produtores de banana com cultivos 

tradicionais que necessitam do controle da doença, principalmente, pequenos produtores de 

Banana Pacovan, variedade cultivada na região Norte e Nordeste, cujos agricultores possuem 

áreas plantadas de até 10 hectares, já que em grandes plantações são feitas pulverizações aéreas ou 

terrestres, em área total da plantação. Entre as principais características da tecnologia estão o 

baixo custo da mesma, e o elevado retorno em produção e renda, o que favorece a sua 

disseminação entre os bananicultores, principalmente os pequenos agricultores. 

Nas entrevistas para avaliação de impacto da tecnologia da deposição de fungicida na axila 

da segunda folha da bananeira, além de avaliar a tecnologia em si, buscou-se identificar os 

sistemas de cultivo que compõem os estabelecimentos dos produtores de banana. O levantamento 

realizado no município de Rio Preto da Eva mostrou que os bananicultores beneficiários da 

tecnologia possuem em média 34 ha de terra, sendo que o tamanho dos bananais variou de 1 a 10 

ha. Dos agricultores entrevistados, 90% tem ensino fundamental completo ou incompleto. Além 

da produção de bananas, os estabelecimentos dos agricultores entrevistados cultivam: mamão (4% 

dos estabelecimentos), abacaxi (6%), maracujá (2,2%), cupuaçu (2%), laranja (3%), limão (7%) e 

milho (0,5%), evidenciando o policultivo como estratégia de diversificação das rendas nas 

propriedades. 

 
4. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CULTURA DA BANANA 

 
Impactos da doença na cultura da bananeira no Brasil 
 
 O Brasil é o quinto maior produtor de banana do mundo, com 6,9 milhões de toneladas 

(FAOSTATS, 2013). É uma cultura de importância social e econômica para a população 

brasileira.  

Para Pereira (2010, p.215) a produção no Amazonas é “direcionada para atender a 

demanda local e não acompanha o mesmo ritmo de expansão da fruticultura de exportação. Na 

grande maioria dos bananais o manejo adotado, sob todos os aspectos, é inadequado, refletindo 

baixa produtividade, em torno de 10 ton/ha”. Um dos grandes problemas que afetam a 

bananicultura é o aspecto fitossanitário. Encontramos a sigatoka-negra, mal-do-panamá e o moko 

que são as principais doenças. Além disso, nos deparamos com outros problemas sanitários que 

são decorrentes da presença de nematoides e viroses nos bananais. 
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 Para Cordeiro (2003,p.1) “A Sigatoka-negra é a mais grave e temida doença da bananeira no 

mundo”2,causada por Mycosphaerella fijiensis, Morelet, forma perfeita de Paracercospora fijiensis. 

Segundo Mourichon et al., (1997) uma das principais características da doença são a velocidade e 

intensidade de sua propagação, atingido as folhas jovens, causando grande impacto no tecido 

fotossintetizante. 

 Os primeiros relatos da presença da doença no Brasil ocorreram em 1998 na fronteira com 

o Peru e a Colômbia, com rápida disseminação na região Amazônica (PEREIRA et al.,2000; 

GASPARROTTO et al.,2006), causando grande prejuízo em plantações de banana. “A doença 

pode afetar tanto a qualidade dos frutos como o rendimento da cultura” (FIORAVANÇO; PAIVA, 

2005, p.123).  

 Buainain e Batalha (2007, p.69) estimam que a doença pode provocar uma perda de até 

100% da produção, principalmente onde não são adotadas “práticas de controle”. Outro efeito 

mencionado pelos autores é o imediato “aumento dos custos de controle e de produção”. 

 Em seus relatos, no XXXIX Congresso Brasileira de Fitopatologia, Pereira e Gasparotto 

(2006, p.72) apontam que existiam no Amazonas 4.000 hectares de área cultivada com bananeiras 

sob “condições agronômicas satisfatórias” e a produtividade situava-se em torno de 22 ton/ha/ano, 

nos primeiros anos da década de noventa. Esta produção não atendida a demanda do mercado, já 

que a demanda reprimida era de aproximadamente 93.400 ton/ano. É importante lembrar que “o 

rendimento é elemento a parte porque depende de vários fatores, inclusive de investimento, para 

vencer as barreiras fitossanitárias. Assim, como nos demais locais de produção da região Norte, a 

produtividade do Estado do Amazonas é inferior à média nacional” (FILGUEIRAS; HOMMA, 

2010, p.41). 

 Com o avanço da Sigatoka-negra ocorreu uma redução das áreas plantadas e isso impactou 

diretamente no fornecimento da fruta para o consumo da população amazonense.3 Para Moreira 

(2012, p.18), em pesquisa realizada nas feiras da cidade Manaus, “58% da banana consumida no 

Estado tem origem em outros estados”, principalmente Roraima e Acre. 

 Um dos efeitos visíveis da ação da doença no território amazonense foi redução dos 

cultivos de bananeira no município de Coari, que até 2001 era considerado um grande produtor da 

fruta e, a cidade era famosa pela “Festa da banana”4. Atualmente o município tem baixa produção 

                                      
2
 CORDEIRO, Z.J.M. Sistema de produção de banana para o Estado do Pará. Sistema de Produção, 9 

ISSN 1678-8796 Versão eletrônica.Jan/2003. Disponível em: 
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Banana/BananaPara/doencas.htm. Acessado em 21 de 
Jan de 2016 

3
 Nesse contexto, a demanda estadual é atendida, principalmente, pela produção do município de Caroebe – RR. 

Segundo Pereira e Gasparotto (2006, p.72) o município é responsável pela produção de 50% da banana produzida pelo 
Estado de Roraima e exportada para Manaus. 
4A festa da Banana acontecia todos os anos, na primeira quinzena de dezembro. 
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caindo muito no ranking dos municípios produtores do Estado. Para Soler (2009, p.9) a banana foi 

a cultura de “maior expressão do município de Coari, perfazendo em torno de dois terços da renda 

dos produtos da agricultura, sendo inclusive comercializada para Manaus”. 

 Os efeitos da Sigatoka-negra, associados a fatores como a assistência técnica pouco 

efetiva, a falta de organização social e a situação econômica precária dos estabelecimentos rurais, 

ausência e ou dificuldade de acesso a crédito, logística, meios inadequados de armazenamento e 

comercialização, tendem a perpetuar a curva de declínio da produção amazonense.5 Nesse 

contexto, a doença produz uma:  

“...involução no sistema produtivo dessa cultura, que se deve 
principalmente à falta de adoção das tecnologias disponíveis para 
debelar sérias doenças que têm atacado o bananal de forma 
persistente. Isso faz que os produtores se desanimem quanto ao 
futuro dessa atividade, em termos de exploração comercial, visto que 
o risco aumentou em razão das doenças, que causam baixa 
rentabilidade e até morte das plantas, e consequentemente os 
prejuízos, porque a pesquisa agrícola não avança para lhes dar uma 
resposta” (FILGUEIRAS; HOMMA, 2010, p.26-27). 
 

 Segundo Homma (2001, p.2) em 2001, com o objetivo de enfrentar a baixa produção e a 

proliferação da doença nos bananais, o Estado do Amazonas, através do Instituto de 

Desenvolvimento Agropecuário (IDAM) distribuiu 592 mil mudas das cultivares de bananeiras 

desenvolvidas pela Embrapa Caipira, Thap-Maeo, Prata Zulu e Fhia 18. Com base em Mota 

(1999) e Amodori (2001) o autor afirma que a ação tinha por objetivo ampliar em 15% a produção 

de banana, com a introdução de cultivares resistente. 

Mesmo com o desenvolvimento de cultivares resistentes, no Amazonas, ainda há grande 

resistência dos agricultores, em utilizar materiais resistentes e continuam plantando cultivares 

suscetíveis, com grandes prejuízos econômicos (GASPAROTTO E PEREIRA, 2008). Essa 

resistência dos agricultores está relacionada a questões culturas e comerciais. 

 O combate e o controle da Sigatoka-negra é objeto de diversos estudos nos mais diversos 

centros de pesquisa nacionais e internacionais. Para Favreto et al., (2007, p.97) a doença pode ser 

“controlada eficientemente por práticas de cultivo adequadas e diversas aplicações de fungicidas 

específicos. Porém no litoral norte gaúcho, a aplicação de fungicidas em larga escala é bastante 

onerosa, pois a maioria dos bananais está localizada em áreas íngremes, onde o trabalho é 

predominantemente braçal”. Segundo os autores, com a propagação da Sigatoka-negra ocorreu o 

aumento do “número de aplicações de fungicidas” o que pode “inviabilizar economicamente o 

cultivo da banana, além de causar maiores danos ambientais”.  
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Em regiões quentes e úmidas são necessárias aproximadamente 52 pulverizações com 

fungicidas protetores ou 26 com produtos sistêmicos para manter o controle da moléstia 

(GASPAROTTO et al., 2003). Rangel et al (2002), estima que os custos de aplicação de 

fungicidas varia de US$ 1.000 a 1.400 por hectare, o que eleva o custo de produção em 25% 

(AGRIANUAL, 2012). Um estudo de Orozco Santos et al. (2001, p.34) mostra que o controle das 

doenças no México “representa de 35 a 45% dos custos de produção da banana”. O método de 

pulverizações em área total, além dos custos, segundo Favreto et al (2007) pode ocasionar grandes 

problemas ambientais e de saúde humana.  

 Com a finalidade de reduzir o impacto ocasionado pela Sigatoka-negra, pensando no perfil 

dos agricultores familiares do Amazonas, que não possuem grandes recursos para investimentos, a 

Embrapa Amazônia Ocidental desenvolveu a tecnologia de “Deposição de Fungicidas na Axila da 

Segunda Folha da Bananeira: Tecnologia para o controle da Sigatoka-negra.”6  

 O método desenvolvido na Embrapa Amazônia Ocidental permite reduzir para três, o 

número de aplicações por ciclo produtivo através da deposição do fungicida, na formulação 

comercial, na axila da segundo folha, com auxílio de uma seringa veterinária adaptada 

(GASPARROTO E PEREIRA, 2008). Ela permite aumentar o intervalo de aplicações de 15 para 

60 dias. 

 Entre as vantagens relacionadas à utilização da técnica são:  

.... maior eficiência no controle da Sigatoka-negra, redução 
significativa do número de aplicação, fácil acesso aos 
pequenos produtores, menor contaminação ambiental, pois o 
fungicida é colocado diretamente na planta, não havendo 
problemas de deriva, não há necessidade de veículo (óleo, 
água), maior segurança do operário, pois não fica exposto ao 
produto, o que reduz drasticamente os problemas com 
intoxicações. (GASPARROTO E PEREIRA, 2008,p.2) 

 
 A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) disponibiliza uma 

tecnologia de baixo custo, de fácil aplicação, com alta capacidade de contribuir para a manutenção 

dos cultivos, com qualidade e quantidade. Um dos exemplos da eficácia da técnica pode ser visto 

no Estado do Acre, aonde a Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar do Acre 

(SEAPROF) vêm promovendo treinamento e capacitação para o uso da técnica. A Embrapa Acre 

vem atuando com ações de transferência junto as propriedades rurais do município de Acrelândia 

e Plácidos de Castro, onde a cultura é a principal atividade agrícola. Informações dos 

pesquisadores e técnicos que lideram a ação de transferência de tecnologia nos municípios 

                                                                                                                         
5 Para Lichtemberg e Pereira (2010, p. 289) um dos principais problemas em relação a qualidade da banana “reside no 
manejo do produto a partir da colheita até o local do consumo. Nessa fase, ocorrem perdas que, em alguns casos, 
chegam a 60% do produto colhido e também causam danos que prejudicam a aparência da fruta”. 
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acreanos mostram que houve um incremento em torno de 40% na produção e estão sendo colhidos 

cachos de até 30 kg (antes eram de 12 kg). Os pesquisadores relatam que, no campo experimental 

da unidade da Embrapa no Acre, já foram colhidos cachos com 40 kg após o uso da tecnologia. 

 No Amazonas agricultores do município de Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, 

Maués, Borba, São Paulo de Olivença e Parintins já estão sendo treinados para a utilização das 

técnicas preconizadas pela Embrapa. Essa técnica vem resgatando a produção e, principalmente, a 

cultura como uma alternativa de geração de renda e segurança alimentar da população 

amazonense. Como mostramos anteriormente, o consumo per capita de banana no Amazonas 

alcança 60 kg/ano. Esse valor significa um consumo 140% superior à média nacional 

(GASPAROTTO; PEREIRA, 2010). 

 O relatório de 2015 priorizou entrevistas com agricultores do município de Rio Preto da 

Eva devido à proximidade do município ao principal centro consumidor e pela facilidade de 

deslocamento para realizar a avaliação. O AMBITEC, metodologia utilizada na avaliação, permite 

mensurar diversos aspectos relacionados à produção e o desenvolvimento da propriedade com a 

adoção tecnológica. Porém, faz-se necessária uma análise dos impactos relacionados ao 

desenvolvimento da “porteira para fora”, ao desenvolvimento local e territorial. Esses aspectos 

estão sendo objeto de estudo pela equipe responsável pela avaliação de impacto na unidade e, em 

breve, será apresentada uma avaliação integrada que traduza o real impacto da tecnologia e sua 

capacidade de dinamização dos setores públicos e privados. 

 

5. IMPACTOS ECONÔMICOS 
 

A metodologia utilizada para avaliação dos impactos econômicos é a dos excedentes 

econômicos. O método de cálculo da produtividade, denominada de Demonstração dos 

Excedentes (Comptes de Surplus), teve por origem os estudos de produtividade global dos fatores, 

que relacionavam o desempenho das empresas com a remuneração dos diversos fatores de 

produção e com o preço dos produtos cobrados dos clientes. O método dos excedentes, parte da 

premissa de que, do ponto de vista econômico, as organizações empresariais revestem-se de dois 

aspectos: de um lado a empresa transforma os recursos que adquire em bens ou serviços para 

atender às necessidades do homem ou de outras empresas; por outro lado, a empresa distribui o 

montante dos recursos econômicos obtidos nesta transformação entre os diferentes agentes que, 

direta ou indiretamente, contribuem para execução da atividade econômica, tais como os clientes, 

os fornecedores, os trabalhadores, os acionistas ou proprietários e o Estado. A demonstração dos 

excedentes tem por objetivos: estudar a evolução do desempenho econômico das empresas e 

                                                                                                                         
6 Esta técnica encontra-se detalhada no comunicado técnico 59, fevereiro de 2008.   
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analisar as modalidades de distribuição dos ganhos correspondentes entre as diversas partes 

interessadas, trabalho, capital, clientes. (DOLABELLA, 2002, p. 2 – 3).  

A metodologia para elaboração da Demonstração dos Excedentes adota o princípio de que 

cada item de receita e despesa da empresa pode ser decomposto em preço e quantidade, conforme 

a equação abaixo.  

 
LC = Σ (p x P) - Σ(f x F) (Equação 1) 

                      produtos         fatores 
 

LC  - Lucro contábil 
p - Preço de venda unitário de cada produto vendido pela empresa. 
P - Quantidade física de produtos vendidos. 
f - Preço unitário de cada fator (ou recurso) 
F - Quantidade física dos fatores contidos nos produtos vendidos. 

 
Expansão da Produção 
 

Embora de forma lenta, está ocorrendo a ampliação do uso da tecnologia para novas áreas 

de cultivo da bananeira. Partimos de 10 ha em 2008, para aproximadamente 60 ha em 2015 

(Tabela 1). Se considerarmos que a doença faz com que a produção caia para pouco mais da 

metade do potencial produtivo da cultura e o uso da tecnologia exige um investimento adicional 

de, aproximadamente, 10% do total investido na formação do pomar, há um potencial muito 

grande de ampliação do uso da tecnologia. Para um investimento adicional de aproximadamente 

R$ 800,49 por hectare (mão de obra para aplicação e fungicida – produto comercial IMPACT - 3 

aplicações), amplia-se a renda em R$ 8.000,00 por hectare (adicional de 8 a 10 toneladas de 

banana, de qualidade), Tabela 1. O uso da tecnologia é a garantia da produção e do investimento já 

realizado.   

Tabela 1 -  Expansão da Produção para novas áreas       

Ano 

Renda com 
Produto Anterior 

-R$ / ha 

Renda com 
Produto Atual 

- R$/ha 

Renda 
Adicional 

Obtida R$/ha 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 
Embrapa 

R$/ha  

Área de 
expansão 

(ha)  

Benefício 
Econômico  

(A) (B) C= (B-A) (D) E= (CxD) (F) G2= (ExF) 

2008 4.320,00 9.600,00 5.280,00 70% 3.696,00 10 36.960,00 
2009 10.000,00 16.000,00 6.000,00 70% 4.200,00 15 63.000,00 
2010 10.000,00 18.000,00 8.000,00 70% 5.600,00 25 140.000,00 
2011 10.000,00 18.000,00 8.000,00 70% 5.600,00 30 168.000,00 
2012 10.000,00 18.000,00 8.000,00 70% 5.600,00 35 196.000,00 
2013 10.000,00 18.000,00 8.000,00 70% 5.600,00 40 224.000,00 
2014 10.000,00 18.000,00 8.000,00 70% 5.600,00 50 280.000,00 
2015 10.000,00 18.000,00 8.000,00 70% 5.600,00 60 336.000,00 
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Os impactos econômicos decorrentes da introdução tecnológica no cultivo de bananeira no 

Estado do Amazonas têm como base o ano de 2008, que marca o início da adoção da tecnologia. 

Os dados da Tabela acima evidenciam um rendimento adicional de R$ 5.280,00, por hectare no 

primeiro ano de inserção tecnológica, quando comparado ao faturamento anterior, representa um 

incremento de 122%. O rendimento continua no ano de 2009, estabilizando no patamar de 

rendimento de 80% acima do rendimento base, no período de 2010 a 2015.  

A participação percentual da Embrapa no desenvolvimento e consolidação da referida 

tecnologia, foi de 70%, com um ganho líquido de 113% no primeiro ano, estabilizando no período 

de 2010 a 2015, com 133% acima do ganho do ano base, como demonstra a Tabela 1. Isto é, toda 

renda adicional obtida pelo produtor com a cultura da banana a cada ano, 70% deste ganho, está 

relacionado a inserção da tecnologia desenvolvida pela Embrapa.  

Os números apresentados na Tabela 1 são estimativas calculadas pelos pesquisadores da 

Embrapa Amazônia Ocidental, com base em dados fornecidos pelo Instituto de Desenvolvimento 

Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM), pela constatação in loco e 

observação do perfil dos agricultores. Com base nestas informações constatou-se que em relação 

ao ano de lançamento, a tecnologia é utilizada em 60 hectares, o que representa um crescimento de 

600% entre 2008 a 2015.  

A estimativa é de que cada agricultor possui em média 3 hectares cultivados com banana, o 

que significa um número muito pequeno em relação ao tamanho e a demanda do estado. Esse 

número expõe a fragilidade das instituições e a ausência de um programa que permita 

disponibilizar, via capacitação, comunicação e transferência tecnológica aos agricultores, e 

evidencia a necessidade de políticas públicas e estratégias de assistência técnica voltadas para um 

efetivo controle da Sigatoka-negra e incentivo à produção de banana no Estado do Amazonas. 

Os benefícios econômicos da tecnologia e sua eficácia podem ser observados nos dados 

referentes ao período de 2008 a 2015 na Tabela 2. Os números demonstram que a Embrapa fez um 

bom investimento quando apostou e desenvolveu a tecnologia. 

Tabela 2 - Total dos Benefícios Econômicos Estimados 

Ano 

TOTAL DOS BENEFÍCIOS DE IMPACTO 
ECONÔMICO 

T= (I+G1+G2+G3) 

2008 36.960,00 

2009 63.000,00 

2010 140.000,00 

2011 168.000,00 

2012 196.000,00 

2013 224.000,00 

2014 280.000,00 

2015 336.000,00 
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O custo de geração e transferência da tecnologia “deposição de fungicida na axila da 

bananeira”, apresentados na Tabela 3, foi estimado R$228.843,69, valor atualizado de acordo com 

o IGPDI de 2015. Neste total, verifica-se que a maior participação se refere aos custos com 

pessoal e transferência de tecnologia. 

 

Tabela 3 -  Custo de geração da tecnologia 

Ano 
Custos de Pessoal Custeio de Pesquisa Depreciação 

de Capital 
Custos de Administração Custos de Transferência 

Tecnológica 
Total 

(A) (B) (C) (D) (E) F=(A+B+C+D+E) 

2001 10.000,00 3.000,00 500,00 525,00 0,00 14.025,00 
2002 9.000,00 2.700,00 450,00 2.722,50 15.000,00 29.872,50 
2003 8.100,00 2.430,00 405,00 2.847,83 16.150,50 29.933,33 
2004 7.290,00 2.187,00 364,50 3.099,16 18.109,56 31.050,21 
2005 6.561,00 1.968,30 328,05 3.094,03 18.330,49 30.281,87 
2006 5.904,90 1.771,47 295,25 3.163,79 19.025,22 30.160,62 
2007 5.314,41 1.594,32 265,72 3.357,95 20.526,31 31.058,71 
2008 4.782,97 1.434,89 239,15 3.610,24 22.394,20 32.461,45 
2009 4.304,67 0,00 215,23 3.343,38 22.073,96 29.937,25 
2010 3.874,20 0,00 193,71 3.714,30 24.568,32 32.350,54 
2011 3.486,78 0,00 174,34 3.896,03 25.799,20 33.356,35 
2012 3.138,11 0,00 156,91 4.207,26 27.891,51 35.393,78 
2013 2.824,30 0,00 141,21 4.435,85 29.431,12 36.832,48 
2014 2.541,87 0,00 127,09 4.600,61 30.543,62 37.813,18 
2015 2.287,68 0,00 114,38 5.061,44 33.628,52 41.092,02 

 

 A partir do levantamento dos custos de geração e transferência da tecnologia, foi possível 

realizar a análise de viabilidade econômica. Para este cenário, foram adotados os seguintes 

indicadores para avaliar a tecnologia objeto do estudo: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa 

Interna de Retorno (TIR) e Relação Benefício-Custo (Rb/c). O cenário de viabilidade econômica e 

financeira no período supracitado, quando se trata de investimentos em cultivares de banana, é 

considerado bastante rentável, haja visto que a uma taxa de desconto (TJLP) de 7% a.a, obteve-se 

uma taxa interna de retorno (TIR) de 1 4 ,7 2 %, um valor presente líquido (VPL) de R$ 

364 . 582 ,36  e uma relação benefício/custo refletindo que a cada real aplicado se obtém um 

retorno de R$2,23, demonstrando a viabilidade do projeto. Conforme ilustrado, na Tabela abaixo.  
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Tabela 4 – Análise de viabilidade econômica da Tecnologia 
 

Ano Fluxo Nominal Fluxo Nominal Atualizado 

Receita Custo BNL Receita Custo BNL 
2001 0 0,00 14.025,00 -14.025,00 0,00 14.025,00 -14.025,00 
2002 1 0,00 29.872,50 -29.872,50 0,00 27.918,22 -27.918,22 
2003 2 0,00 29.933,33 -29.933,33 0,00 26.144,93 -26.144,93 
2004 3 0,00 31.050,21 -31.050,21 0,00 25.346,22 -25.346,22 
2005 4 0,00 30.281,87 -30.281,87 0,00 23.101,89 -23.101,89 
2006 5 0,00 30.160,62 -30.160,62 0,00 21.504,11 -21.504,11 
2007 6 0,00 31.058,71 -31.058,71 0,00 20.695,73 -20.695,73 
2008 7 36.960,00 32.461,45 4.498,55 23.016,83 20.215,36 2.801,47 
2009 8 63.000,00 29.937,25 33.062,75 36.666,57 17.423,75 19.242,82 
2010 9 140.000,00 32.350,54 107.649,46 76.150,72 17.596,55 58.554,17 
2011 10 168.000,00 33.356,35 134.643,65 85.402,68 16.956,68 68.446,00 
2012 11 196.000,00 35.393,78 160.606,22 93.118,19 16.815,33 76.302,86 
2013 12 224.000,00 36.833,63 187.166,37 99.458,68 16.354,57 83.104,11 
2014 13 280.000,00 37.815,48 242.184,52 116.190,05 15.692,08 100.497,97 
2015 14 336.000,00 41.095,47 294.904,53 130.306,59 15.937,53 114.369,06 

Valor presente líquido (R$) 364.582,36 
     Taxa Interna de Retorno (%) 14,72% 
     Relação Benefício/Custo (R$) 2,23 

 

 

6. IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS 

 

Metodologia 

A avaliação de impacto é um processo de pesquisa voltada a geração de conhecimento 

científico onde se observam as peculiaridades e variabilidades de estados subjetivos do uso das 

tecnologias agropecuárias. Na presente avaliação realizamos pesquisa explicativa (ou causal), que 

busca identificar os fatores que contribuem para a ocorrência de determinado fenômeno, deste 

modo, visa a explicar a razão dos acontecimentos (GIL, 2007; VERGARA, 2004). No caso, os 

impactos da adoção de uma determinada tecnologia e seus efeitos sobre a produção, organização e 

desenvolvimento agrícola. 

Para identificação dos impactos sociais e ambientais foi utilizada a metodologia proposta 

por Ávila et al. (2008) que abrange um enfoque multidimensional, englobando aspectos 

econômicos, sociais, ambientais e organizacionais, comparando a tecnologia gerada e adotada com 

os cenários existentes antes da adoção da tecnologia, mapeando os efeitos ocorridos ao longo da 

cadeia produtiva. 

O objetivo do sistema de indicadores Ambitec-Agro é prover 
uma abordagem simples e prática, expedita e de baixo custo, 
aplicável à avaliação multicritério de impactos 
socioambientais, para a ampla variedade de inovações 
tecnológicas e atividades rurais focadas nos projetos de P&D 
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da Embrapa e seus parceiros do sistema brasileiro de pesquisa 
agropecuária (RODRIGUES, 2015, p.17). 
 

 O método propõe a utilização do Sistema Ambitec, composto por um conjunto de 

planilhas eletrônicas que buscam padronizar a subjetividade do entrevistado e do entrevistador. 

Neste caso, registra-se a percepção do entrevistado em relação ao efeito da tecnologia, por meio 

do coeficiente de alteração (grande aumento = +3, moderado aumento = +1, inalterado = 0, 

moderada diminuição = -1, grande diminuição = -3), a ponderação desses coeficientes gera 

impactos em uma escala de -15 (impacto altamente negativo) a +15 (impacto altamente positivo). 

Neste estudo, foram aplicados dois módulos do Sistema, denominados Ambitec-Agro e Ambitec-

Social, cujo conjunto de indicadores incluem um total de 8 aspectos, quais sejam: Alcance da 

Tecnologia, Eficiência Tecnológica, Conservação Ambiental e Recuperação Ambiental para o 

Ambitec-Agro e Emprego, Renda, Saúde e Gestão e Administração para o Ambitec-Social. 

A aplicação de questionários e busca de informações  

A avaliação dos impactos da tecnologia seguiu os seguintes procedimentos: 

a) Capacitação da equipe com objetivo de conhecer as técnicas e ferramentas do AMBITEC. 

As reuniões contaram com a presença dos pesquisadores, analistas, técnicos e bolsistas que 

iriam contribuir para a coleta de informações. 

b) Sistematização de dados secundários e informações referentes às tecnologias, assim como 

entrevistas e diálogos com pesquisadores e técnicos da Embrapa e extensionistas do 

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do 

Amazonas (IDAM). 

c) Entrevistas a sete agricultores produtores de banana que adotaram a tecnologia em seus 

estabelecimentos, em Rio Preto da Eva/AM. 

 

Tabela 5 - Número de consultas realizadas 
 

Município Estado Pesquisador Extensionistas Agricultor Familiar Total 

Manacapuru AM 0 1 0 1 

Parintins AM 1 0 0 1 

Rio Preto da Eva AM 0 2 7 8 

Manaus AM 1 1 0 2 

Borba AM 0 1 0 2 

Total 2 5 7 14 
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6.1 Impactos Sociais 
 

O Sistema de Avaliação de Impacto Social da Inovação Tecnológica Agropecuária 

(Ambitec-Social) consiste de um conjunto de planilhas eletrônicas que integram quatorze 

indicadores da contribuição da tecnologia gerada/recomendada para o bem-estar social, no âmbito 

de um estabelecimento rural. Quatro aspectos essenciais de avaliação são considerados: i. 

Emprego, ii. Renda, iii. Saúde, e iv. Gestão e Administração. 

O aspecto emprego agrega três indicadores: capacitação, qualidade e oferta de trabalho e 

qualidade de emprego. Dentre os indicadores avaliados, a capacitação obteve o maior coeficiente 

8,17, atribuindo importância à qualificação recebida para o manejo dos pomares e utilização das 

técnicas. Os entrevistados destacaram a simplicidade da técnica e a importância de seguir as 

“orientações repassadas nas visitas e formação” pelos pesquisadores e extensionistas.  

 
 

Tabela 6 - Impactos sociais – aspecto emprego. 
 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

1. Emprego 

Capacitação Sim 8,17 

Qualidade e oferta de trabalho  Sim 3,61 

Qualidade do emprego Sim 1,54 

 

   

Na sequência, o indicador de qualidade e oferta de trabalho apresentou o coeficiente de 

(3,61) e a qualidade de emprego 1,54 (Tabela 6). Nestes aspectos é importante mencionar a 

utilização de equipamentos de proteção e cumprimento dos horários e intervalo de tempo entre 

aplicações.  

É importante ter claro que estamos avaliando tecnologia aplicada por agricultores 

familiares, onde se utiliza da mão de obra familiar. Porém em algumas propriedades foram 

relatados casos em que a utilização da tecnologia possibilitou a “maior oferta de diárias” 

principalmente para o período de colheita e porque também está ocorrendo a especialização de 

agricultores que dominam a técnica de aplicação do fungicida nas bananeiras e prestam serviço. A 

existência de contratação de diaristas evidencia que a tecnologia tem contribuído para o aumento 

da renda e uma maior circulação de dinheiro no município a partir de uma boa produção de 

bananas nas unidades agrícolas. A tecnologia encadeia um processo de melhoria econômica e 

social nas comunidades e unidades que a adotam. 
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Tabela 7 - Impactos sociais – aspecto renda. 
 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

2. Renda 

Geração de renda Sim 13,38 

Diversidade de fonte de renda Sim 7,07 

Valor da propriedade Sim 9,17 

  

O indicador renda possui em seus coeficientes: a geração de renda (13,38), a diversidade 

de fonte de renda (7,07) e valor da propriedade (9,17), Tabela 7. Na maioria dos estabelecimentos 

entrevistados os agricultores afirmaram que houve um grande aumento de renda e um impacto 

positivo no desenvolvimento da propriedade e familiar. Esses índices corroboram indicando que o 

uso da tecnologia permitiu incrementos na renda dos agricultores. Melhor renda significa outras 

possibilidades e atividades geradoras de renda, ou seja, pode ocorrer diversificação. 

 Uma das principais características dos agricultores familiares do Amazonas é a 

diversificação das fontes de renda como forma de garantir seus rendimentos e a segurança 

alimentar da família. Com a renda obtida na comercialização da banana, os agricultores investem e 

outras culturas e atividades na propriedade. Também passam a investir e construir benfeitorias em 

suas propriedades. Os investimentos e melhorias aumentam o valor da propriedade e essas 

informações estão contidas no coeficiente. A melhoria de renda e uso da tecnologia com 

consequente produção mais intensiva da banana também evita o avanço das derrubadas sobre 

novas áreas, contribuído para a manutenção e conservação dos recursos naturais.    

 
Tabela 8 - Impactos sociais – aspecto saúde 
  

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

3. Saúde 

    Saúde ambiental e pessoal Sim 0,63 

    Segurança e saúde ocupacional Sim 0,21 

    Segurança alimentar Sim 21,13 

  

No aspecto saúde, o coeficiente Segurança Alimentar se sobressaiu com um coeficiente de 

impacto de 21,13. Este foi coeficiente mais expressivo nesta avaliação de impactos. Isso ocorre 

porque há uma nítida relação com crescimento da renda, ampliação e diversificação dos produtos 

destinados à alimentação. Há uma maior oferta de banana para o consumo da família. A maior 

disponibilidade de dinheiro permite a aquisição de alimentos de fora da propriedade, 

principalmente, proteínas e carboidratos. 

 



Relatório de Impacto das Tecnologias - Embrapa Amazônia Ocidental – Ano Base 2015 

 

 

 O índice positivo relacionado à saúde ambiental e pessoal (0,63) diz respeito ao aumento 

ou diminuição de fatores de risco com o uso da utilização da tecnologia, o mesmo serve para o 

aspecto relacionado à segurança e saúde ocupacional (0,21). Cabe ressaltar que estas duas 

dimensões necessitam de aperfeiçoamento da estratégia de coleta de informações. Há muita 

dificuldade do agricultor entender e expressar as informações que estão sendo solicitadas e que 

vão formar o aspecto saúde. 

  

Tabela 9 - Impactos sociais – aspecto saúde 
 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

4. Gestão e administração 

    Dedicação e perfil do responsável Sim 9,11 

    Condição de comercialização Sim 5,25 

    Disposição de Resíduos Sim 3,67 

    Gestão de insumos químicos Sim 10,58 

    Relacionamento institucional Sim 7,21 

 
No que diz respeito à gestão e administração, os coeficientes mostraram que a tecnologia 

induziu os agricultores a se dedicarem mais ao desenvolvimento de suas propriedades. Entre os 

coeficientes, o item relacionamento institucional foi de 7,21, indicando que, com a adoção da 

tecnologia, os agricultores passaram a ter mais contato com as instituições de pesquisa e 

assistência técnica. Além disso, passaram a ser visto como referência e exemplo de que a 

tecnologia permite a superação dos problemas relacionados à Sigatoka-negra. Estes agricultores 

são, constantemente, visitados por outros agricultores, pesquisadores e extensionistas na 

perspectiva de incentivar a adoção da tecnologia.  

 A dedicação e o perfil do responsável (9,11) foi um coeficiente com impacto forte, 

principalmente devido às horas de dedicação à atividade na propriedade permanecendo mais 

tempo nela, já que a tecnologia permite a obtenção de maior renda com a cultura da banana, o que 

evita a busca por outras atividades para manter a família, fora do estabelecimento. 

 O coeficiente “condição de comercialização” alcançou 5,25. Isso mostra que contribuiu 

para um impacto positivo, porém moderado para este item. Este coeficiente passa a ter maior 

contribuição ao desenvolvimento da propriedade quando articulado com ações de incentivo a 

produção e a comercialização. A logística e condições de armazenamento dos frutos podem 

contribuir para o aumento deste componente. 

A gestão de insumos químicos (10,58) coeficiente com resultado positivo indicou que com 

a adoção da tecnologia houve maior eficiência no uso dos insumos agrícolas, por meio do 

gerenciamento, controle de uso e as técnicas de manejo que foram assimiladas pelos produtores. A 
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disposição de Resíduos, que alcançou o índice 3,67 mostra que com a adoção da tecnologia há 

uma acolhida, também, de um padrão de gestão na unidade produtiva. 

 

6.1.1 Índice de impacto social 

 O índice de impacto social, positivo de (6,84), nos permite afirmar que a tecnologia 

“Deposição de Fungicidas na Axila da Segunda Folha da Bananeira: Tecnologia para o controle da 

Sigatoka-Negra” tem contribuído significativamente para o desenvolvimento social junto aos seus 

adotantes. 

 

Média Geral  

Índice de Impacto Social 6,84 

 
 Este indicador, mesmo evidenciando o potencial da tecnologia de produzir transformações 

sociais para as famílias entrevistadas, ainda mostra a necessidade de aperfeiçoamento do processo 

de monitoramento, para que possa contribuir para a formulação de políticas que, agregadas às 

tecnologias, incrementem a produção no Amazonas. 

 Destacamos os três aspectos que mais contribuíram para a geração de impacto positivo da 

tecnologia em sua dimensão social: o emprego, a renda e a saúde. O aspecto “emprego” que 

alcançou média de (4,44) é composto pelos indicadores capacitação (8,17), qualidade e oferta no 

trabalho (3,61) e qualidade do emprego (1,54). Este impacto positivo é consequência da 

possibilidade que a tecnologia oferece de garantia de produtividade e expansão de novas áreas 

com variedades tradicionais, produtividade esta, totalmente comprometida, caso não haja controle 

da doença. A renda constitui o aspecto que alcança maior evidência (9,87), principalmente porque 

o uso da tecnologia permite a recuperação dos bananais e a garantia de produção da cultura, que é 

altamente demandada pela população amazonense. Os indicadores que compõem o aspecto 

“renda” são a geração de renda (13,38) diversificação da fonte de renda (7,07) e valor da 

propriedade (9,17), seus índices evidenciam que o uso da tecnologia garante o investimento do 

agricultor, controla a doença que provoca grandes perdas, incrementa produção e injeta recursos 

financeiros na família e sociedade, promovendo o desenvolvimento da propriedade e da 

comunidade através da circulação de recursos. O aspecto saúde (7,32) destaca-se por tratar-se de 

um controle químico, de baixo risco à saúde humana, animal e ao meio ambiental. O mesmo está 

associado aos indicadores saúde ambiental e pessoal (0,63), segurança e saúde ocupacional (0,21) 

e segurança alimentar (21,13). Estes importantes indicadores sociais, de acordo com os dados 

coletados em campo nas propriedades do município de Rio Preto da Eva, demonstraram que a 

tecnologia possui elevado potencial de contribuição para o desenvolvimento agrícola e rural das 

comunidades no Amazonas. 
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6.1.2 Impacto sobre o emprego 
 

Outro aspecto importante que demonstra a viabilidade da tecnologia é a sua contribuição 

para geração de emprego. No caso das propriedades pesquisadas, é importante ressaltar que, 

mesmo sendo agricultores familiares, onde predomina a força de trabalho familiar no 

desenvolvimento das atividades, observou-se que o mesmo tem lançado mão, cada vez mais, de 

diaristas, principalmente para atividade braçal, já que as atividades que exigem maior 

especialização são realizadas pelos próprios agricultores, filho ou alguém de confiança do 

município ou da unidade de produção. 

 

 
Tabela 10 - Geração de Emprego 
 

Ano 

Emprego adicional por 
unidade de área (ha) 

Área adicional Quantidade de empregos gerados 

(A) (B) C= (AXB) 

2008 1 10 10 

2009 1 5 5 

2010 1 10 10 

2011 1 5 5 

2012 1 5 5 

2013 1 5 5 

2014 1 10 10 

2015 1 10 10 

 
 
 A estrutura e a dinâmica da agricultura familiar explicam a estabilidade na quantidade de 

empregos gerados no período de 2008 a 2015. A quantidade de terras onde se cultivava a banana 

no município de estudo (Rio Preto da Eva), segundo o IBGE (2014) era 355 hectares, alcançando 

no ano a produtividade de 12,42 ton/ha. Com o uso da tecnologia há a ocupação de uma unidade 

de trabalho adulta por hectare. Essa ocupação estável se dá, principalmente, pela demanda maior 

de mão de obra por causa do aumento da produção na área e pela elevada renda que gera. A renda 

gerada fixa e remunera melhor a mão de obra. 

 De acordo com o IBGE (2015, p.7) fazendo referência a 2014, a produção de banana no 

Estado do Amazonas foi de 54.254, colhida em 5.035 hectares, o que aponta para uma 

produtividade de 10,77 toneladas por hectare. Com a aplicação da tecnologia básica de manejo da 

fertilidade e plantas e controle da doença, a produtividade poderia dobrar, com facilidade. Seriam 

54.000 toneladas a mais de banana, representaria uma renda adicional para os agricultores de R$ 

44.280.000,00. Com uma produtividade acima 20 ton/ha, seriam necessários 10.000 ha de área 

para atingir a autossuficiência da fruta para o Estado, que situa-se em 200.000 toneladas/ano, 
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considerando um consumo de 60 kg da fruta per capita (GASPAROTTO; PEREIRA, 2009). Com 

o uso da tecnologia teríamos a garantia dessa produção e, consequentemente, de uma renda 

adicional de quase R$ 100.000.000,00/ano para o meio rural amazonense.  

 
7. Impactos Ambientais 
 

A tecnologia que está sendo avaliada abrange, principalmente, o ecossistema Amazônico, 

nos estados do Acre e Amazonas. Fora do bioma, a tecnologia está sendo utilizada em Minas 

Gerais e em alguns locais da região Sudeste e Nordeste do Brasil. As vantagens do uso da 

tecnologia devem vir acompanhadas dos cuidados com o impacto da mesma sobre o ambiente.  A 

avaliação de impactos ambientais visa identificar esses impactos, proporcionando oportunidade de 

mitiga-los ou potencializa-los. 

O sistema de avaliação de impacto ambiental da inovação tecnológica agropecuária 

(AMBITEC-AGRO) apresentado neste estudo compõe-se de aspectos de caracterização do 

impacto ambiental, tais como eficiência tecnológica, conservação ambiental e respeito ao 

consumidor. 

Os coeficientes relativos à eficiência tecnológica precisam ser entendidos com base no 

histórico dos agricultores em relação à cultura, que não utilizavam insumos (fungicidas), e 

passaram a usar com a introdução da tecnologia. 

 

Tabela 11 - Eficiência tecnológica 

 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

Uso de insumos agrícolas e recursos Sim - 5,50 

Uso de insumos veterinários e matéria-prima Sim -1,08 

 Consumo de energia  Sim -3,75 

Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia  Sim 3,83 

 
 Com base na Tabela 11, observa-se que os indicadores “uso de insumos agrícolas e 

recursos” (-5,50), “uso de insumos veterinários e matéria-prima” (-1,08) e “consumo de energia” 

(-3,75) obtiveram índice de impacto negativo. Já o indicador “geração própria, aproveitamento, 

reuso e autonomia” obteve um índice de impacto positivo de (3,83).   

 Esses índices podem ser explicados pelo uso do fungicida que se faz necessário para o 

correto manejo da doença, consequentemente, mesmo permitindo uma maior eficiência 

tecnológica, o uso da tecnologia, acarreta inicialmente um impacto negativo no meio ambiente.  

No entanto, a partir do uso, nos anos seguintes à adoção, não há impactos adicionais ao ambiente, 

evidenciando o potencial sustentável da tecnologia. 
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Tabela 12 - Conservação ambiental 
 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

2. Qualidade ambiental   

Emissões à atmosfera Sim -0,02 

Qualidade do solo Sim -0,21 

Qualidade da água Sim -1,60 

Conservação da biodiversidade Sim 0,15 

Recuperação ambiental Sim 0,90 

 

O aspecto de conservação ambiental apresentou valores, de um modo geral, levemente 

negativo, sendo que permaneceram praticamente inalterados os índices de conservação da 

biodiversidade e recuperação ambiental. Os indicadores de emissão à atmosfera (-0,02), qualidade 

do solo (- 0,21) e da água (-1,60) são relacionados às tecnologias que possibilitam o controle, 

segurança e o baixo uso de fungicida.  

 
Tabela 13 - Respeito ao consumidor 
 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

3. Respeito ao consumidor  

Qualidade do produto Sim 3,96 

Capital Social Sim 6,64 

Bem-estar e saúde alimentar Sim 6,79 

 

O aspecto “respeito ao consumidor” possui entre seus indicadores a “qualidade do 

produto” que alcançou um índice de impacto positivo de 3,96, capital social (6,64) e bem-estar e 

saúde animal (6,79). Esses índices evidenciam que há impactos em diferentes dimensões e setores 

da vida dos agricultores que adotam a tecnologia. A qualidade do produto está relacionada ao 

acesso aos mercados e às orientações que estão sendo recebidos pelos extensionistas, porém, uma 

maior atenção e politicas de comercialização articuladas com órgãos de estado e agentes de 

comercialização, poderiam ampliar esses índices. 
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Em relação ao capital social, o conceito que pode ser abordado sob a perspectiva da 

contabilidade, como a existência de ativos materiais. Na perspectiva sociológica relacionada a 

cooperação e a participação social, Putnam (1995, p.67), em sua teoria faz uma analogia aos 

conceitos de capital físico e capital humano. Para Putnam, "'capital social' se refere a elementos de 

organização social como as redes, normas e confiança social que facilitam a coordenação e a 

cooperação em benefício recíproco".  

 No caso da abordagem, o capital social atingiu o coeficiente 6,64, e significa que o 

agricultor consegue acessar as instituições sociais, governamentais, como a participação em 

projetos e programas. Tais aspectos estão relacionados à dinâmica coletiva que o processo de 

implantação da tecnologia proporciona. 

 O Índice de Impacto Ambiental da adoção tecnológica foi de -0,89. Numa escala de -15 a 

+15, este impacto é considerado praticamente inalterado, indicando que o uso da tecnologia de 

acordo com a percepção dos entrevistados, não ocasionou grandes impactos negativos ao meio 

ambiente.  

 
 IMPACTOS  AMBIENTAIS  – Ambitec 
 
Índice de Impacto Ambiental -0,89 

 
 

8. DESTAQUES AMBIENTAIS E SOCIAIS 

 
 A tecnologia avaliada é viável, tanto pela sua contribuição no controle da Sigatoka-negra, 

quanto, pelos índices de impactos que foram satisfatórios, mesmo com uma larga possibilidade 

melhoria.  O índice de impacto ambiental atingiu - 0,89, atribuído ao fato de ser a primeira vez que 

os agricultores utilizaram o fungicida. O agricultor parte de uma situação em que não usava para 

uma situação de uso de fungicida, o que pode ser considerado como impacto sobre o ambiente. 

Por outro lado, os resultados positivos dos impactos sociais amenizam os efeitos negativos 

identificados na questão ambiental. O índice geral de impacto social foi de 6,84. O índice positivo 

evidencia o potencial da tecnologia em propiciar condições melhores aos agricultores e à 

sociedade. A tecnologia tem impacto positivo no emprego (4,44) de pessoas próximas às unidades 

de produção de banana que adotam a tecnologia, na renda (9,87) onde com pequeno investimento 

se assegura o potencial produtivo do bananal, contribuindo para a duplicação da produção em 

relação à média do Estado. Quanto à saúde (7,32) há um impacto grande sobre a segurança 

alimentar, uma vez que, aumenta a disponibilidade de produto (banana), melhora a renda que 

permite ter acesso a outros alimentos produzidos fora da propriedade. Os dados obtidos nas 

entrevistas com agricultores no município de Rio Preto da Eva mostraram que a adoção da 
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tecnologia permitiu aumento significativo de renda, possibilitando o desenvolvimento da 

propriedade. 

 Por fim, a tecnologia “Deposição de Fungicidas na Axila da Segunda Folha da Bananeira: 

Tecnologia para o controle da Sigatoka-negra” apresentou um Índice Geral de Impacto de 4,37 

demonstrando seu potencial de contribuição ao desenvolvimento da bananicultura. Além de 

garantir o aumento da produção e da produtividade para os cultivos tradicionais localizados em 

regiões de incidência da doença, permite o acesso a todos os níveis de agricultores, principalmente 

devido à facilidade na utilização das técnicas e o baixo custo. 
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