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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS 

PELA EMBRAPA 
 

 

1- IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

1.1. Nome/Título 

“Compostagem 100% vegetal” 

1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

A tecnologia avaliada está vinculada ao objetivo estratégico da Embrapa (PDE/PDU) 
conforme abaixo: 
 

Benefícios para o Público Alvo 

 Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 

X Inclusão da Agricultura Familiar 

X Segurança Alimentar – Nutrição e Saúde 

X Sustentabilidade dos Biomas 

X Avanço do Conhecimento 

 Não se aplica 

 

1.3. Descrição Sucinta 

 

O uso de adubos e substratos orgânicos é fundamental para o aumento e a 

manutenção da fertilidade dos solos, no entanto a sua oferta não tem atendido a 

crescente demanda do mercado, principalmente no que diz respeito a sua qualidade. 

Utilizados amplamente na produção agrícola, notadamente por agricultores 

familiares, os fertilizantes orgânicos mais populares são oriundos de resíduos da 

produção animal, como o esterco bovino e a cama de aviário. Entretanto, estes 

produtos apresentam diversas desvantagens: 1) Podem apresentar custo elevado e 

serem de difícil obtenção em algumas regiões, principalmente aquelas próximas aos 

grandes centros urbanos. 2) Podem conter contaminação química, como resíduos 

de carrapaticidas e antibióticos, e contaminação biológica, como sementes de 

plantas invasoras e organismos patogênicos ao homem. 3) Podem apresentar 

dificuldades para o seu transporte, armazenamento e aplicação, devido à emissão 

de odores e à ausência de padrão na sua umidade, que, dependendo das condições 
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podem ser demasiadamente elevadas. 4) São produtos pouco padronizados, com 

grandes variações em suas características entre diferentes lotes (LEAL, 2015) 

 

Por outro lado, centenas de milhões de toneladas de materiais orgânicos são 

geradas anualmente no Brasil, sendo que esses materiais, geralmente, são 

subutilizados ou se tornam passivo ambiental. São resíduos e subprodutos 

resultantes da produção agropecuária, da atividade agroindustrial e do ambiente 

urbano. O aproveitamento destes materiais é fundamental para promover a 

sustentabilidade da agricultura nacional e a conservação do ambiente, pois reduz as 

perdas de nutrientes e otimiza o seu aproveitamento. Esta reciclagem evita que os 

nutrientes se acumulem em determinado local, podendo causar problemas 

ambientais, enquanto são demandados em outros, onde são necessários para suprir 

a produção agropecuária. A matéria orgânica presente nestes materiais pode ser 

utilizada para melhorar diversas características dos solos, sendo um dos principais 

responsáveis pela manutenção de sua fertilidade. O aproveitamento de resíduos e 

subprodutos é uma importante estratégia para reduzir a importação de fertilizantes. 

Apesar disto, grande parte dos materiais orgânicos disponíveis no Brasil são 

descartados ou utilizados de forma incorreta (LEAL et al, 2011) 

 

É necessário criar alternativas para obter fertilizantes e substratos que 

atendam à demanda crescente, e que possibilitem a utilização de diferentes 

matérias-primas localmente disponíveis. Adubos e substratos orgânicos podem ser 

produzidos com resíduos e subprodutos vegetais, tais como torta de mamona, 

capim-elefante e bagaço de cana. Antes de serem empregados na produção 

agropecuária, os materiais orgânicos devem passar por processos de estabilização 

e descontaminação. A compostagem é uma tecnologia que visa aumentar a 

eficiência destes processos, proporcionando condições ideais para a transformação 

de resíduos e subprodutos em fertilizantes orgânicos humificados, ricos em 

nutrientes e isentos de contaminação química e biológica. Apesar de sua 

importância, a compostagem é pouco conhecida no Brasil, pois as tecnologias 

utilizadas foram desenvolvidas em outros países. É necessário criar processos de 

compostagem adequados à nossa realidade, que aproveite os materiais localmente 

disponíveis e que reduzam o emprego de mão-de-obra (LEAL, 2015). 
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Atenta para esta demanda, a Embrapa, em parceria com outras instituições, a 

UFRRJ como exemplo, desenvolve diversas ações visando criar tecnologias de 

compostagem inovadoras. Um exemplo é a tecnologia que utiliza apenas matérias-

primas 100% vegetais para produção de fertilizantes orgânicos, desenvolvida na 

Embrapa Agrobiologia. Foram realizadas diversas atividades de pesquisa e 

transferência de tecnologia que comprovaram a viabilidade da obtenção de adubos e 

substratos orgânicos de elevada qualidade, a partir da compostagem de matérias-

primas 100% vegetais, sem a necessidade de adição de inoculantes ou fertilizantes 

minerais, em processo de produção que pode ser realizado em pequena ou em larga 

escala, não requerendo grandes investimentos em infraestrutura. Foram avaliadas 

diversas formulações contendo diferentes materiais vegetais, como: palhadas de 

gramíneas, diferentes leguminosas, tortas e farelos vegetais, resíduos vegetais e 

etc. 

 

A produção do composto 100% vegetal é realizada misturando materiais 

pobres em nitrogênio, como bagaço de cana, serragem ou palhada de gramíneas, 

com materiais ricos em nitrogênio, como torta de mamona, cevada ou folhas de 

leguminosas, visando obter uma mistura com teor mediano de nitrogênio. A 

proporção de cada material na composição da mistura também deve levar em 

consideração a sua umidade e a sua densidade. Dependendo dos materiais 

utilizados, as proporções podem ser muito diferentes. Por exemplo, o composto 

pode ser feito misturando-se 1 litro de torta de mamona para cada 100 litros de 

capim elefante picado (Figura 1). Contudo esta proporção é utilizada apenas quando 

o capim elefante tem menos de 3 meses. Para capins mais maduros, onde o teor de 

proteína bruta cai drasticamente, a proporção pode chegar a 1 litro de torta de 

mamona para 50 litros de capim elefante, ou até menos. O uso exclusivo de palhada 

também pode ser realizado com bastante sucesso, como por exemplo, a do capim 

elefante e da gliricídia picadas e misturadas em igual proporção. É muito importante 

que a mistura das matérias-primas seja bem feita, pois isto reduz as perdas de 

nutrientes e a emissão de odores que podem ocorrer durante o processo. A mistura 

deve ser umedecida, sendo que o ponto ideal é aquele em que o material está 
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úmido, mas sem escorrimento de agua. Em seguida, a mistura deve ser amontoada, 

formando pilhas com largura entre 1,0 e 1,5 m e altura entre 1,0 e 1,2 m (Figura 2).  

 
Figura 1: Mistura de torta de mamona com capim-elefante visando a 

produção de composto 100% vegetal. (Autora da foto: Nátia Élen Auras) 
 

É natural que a temperatura da pilha aumente rapidamente nos primeiros dias 

e se reduza gradualmente ao longo do processo. A duração da compostagem vai 

depender das características das matérias primas utilizadas, da eficiência do 

processo de compostagem e da forma de utilização do adubo orgânico produzido, 

podendo variar entre 60 e 120 dias. Durante este período, a umidade deve ser 

mantida por meio de irrigações periódicas, que devem ser mais frequentes nos 

primeiros 30 dias. Não é necessário realizar revolvimentos, caso a mistura inicial 

tenha sido bem feita. Também não é necessário utilizar inoculantes ou qualquer 

outro aditivo. 
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Figura 2: Pátio de compostagem com 100% de resíduos vegetais de produtor 

de Itaipava/RJ. (Autor: Edson Martins) 
 

O composto 100% vegetal pode ser utilizado como fertilizante orgânico, 

visando fornecer nutrientes para as plantas e melhorar características físicas do 

solo. E também pode ser utilizado como substrato para a produção de mudas de 

hortaliças, mudas de espécies florestais (Figura 3) ou para o cultivo em recipientes.  

 

 
Figura 3: Produção de mudas para reflorestamento no entorno do 

COMPERJ-Petrobras (Autor: André Luis de Castro Fonseca) 
 
O estudo de caso em tela utiliza-se da experiência de 2 produtores rurais 

sediados da região serrana do estado do Rio de Janeiro. O primeiro deles, 

registrado na Figura 2, possui experiência anterior no cultivo de alho e girassol no 

Rio Grande do Sul e está situado no bairro de Itaipava do município de Petrópolis/RJ 
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e atualmente se ocupa exclusivamente com a produção de composto 100% vegetal 

para comercialização direta e no comercial local e da cidade do Rio de Janeiro. Sua 

usina de produção de compostagem está situada em área cedida pelo condomínio 

residencial Country Club o qual fornece as aparas de podas da sua área verde e das 

suas residências para a produção do composto.   

 

 
Figura 4: Gypsofila em diversas estágios de 

desenvolvimento: ao fundo, à direita em  ponto de corte, 
na frente recém cortado. 

 

 

O segundo agricultor tem sua propriedade localizada no município de Nova 

Friburgo, no bairro rural Vargem Alta, região que concentra grande número de 

produtores de flores de corte. O agricultor João Aguilar se especializou na produção 

de 2 espécies de flores desenvolvidas em ambiente protegido: a Gypsophila 

paniculata e o Limonium sinuatum (Figura 4). 

 No ano de 2017 foi realizada visita técnica ao produtor instalado em Itaipava- 

RJ cuja foto do seu materia encontra-se na Figura 5. No momento atual ele esté me 

processo de registro de seu produto.  Ele informou que teve problemas em circular 

com o caminhão na região devido a apreensao de sua carga por nao possuir nota 
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fiscal. O registro nos órgãos competentes nao tem sido uma empreita simples pois 

desconhecem o que é o produto resultando em muita morosidade. 

 

1.4. Ano de Lançamento: 2009 

1.5. Ano de Início de adoção: 2011 

1.6. Abrangência 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF  ES  PR  

BA  AM  GO  MG  RS  

CE  AP  MS  RJ X SC  

MA  PA  MT  SP   
PB  RO   
PE  RR  
PI  TO  
RN   
SE  

  

1.7. Beneficiários 

Esta tecnologia está sendo adotada por diversos agricultores sediados no 

Estado do Rio de Janeiro, porém pode-se afirmar que os benefícios desta tecnologia 

podem ser expandidos para grande parte dos produtores rurais familiares 

distribuídos por todo o Brasil que disponham de área para plantio de biomassa 

vegetal necessários para a produção de composto e, em especial, para aqueles que 

estejam envolvidos na cadeia agroalimentar da produção hortaliças orgânicas, 

devido a sua legislação própria que exige uso de materiais de alta qualidade. 

2- IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA  

 

Não foram encontrados estudos que abordassem a cadeia de produção e 

distribuição de insumos orgânicos utilizados na agricultura tais como os compostos, 

húmus, estercos de gado e galinha, cama de frango, bagaço de cana e outros, 

embora seja de conhecimento geral que essa cadeia existe e é relativamente bem 

estruturada nas diversas regiões produtivas do Brasil. Pecuaristas e granjeiros de 

todo o Brasil buscam mercado para os resíduos de sua produção, que são 

distribuídos em hortas, pomares, jardins etc.  
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De forma geral os produtos comerciais disponíveis no mercado apresentam 

as seguintes desvantagens: 1) Podem apresentar custo elevado e serem de difícil 

obtenção em algumas regiões, principalmente aquelas próximas aos grandes 

centros urbanos. 2) Podem conter contaminação química, como resíduos de 

carrapaticidas e antibióticos, e contaminação biológica, como sementes de plantas 

invasoras e organismos patogênicos ao homem. 3) Podem apresentar dificuldades 

para o seu transporte, armazenamento e aplicação, devido a emissão de odores e à 

ausência de padrão na sua umidade, que, dependendo das condições podem ser 

demasiadamente elevadas. 4) São produtos pouco padronizados, com grandes 

variações em suas características entre diferentes lotes. 

 

Por outro lado, há que se considerar que o consumidor final e o mercado, de 

forma geral, não estão conscientes dos impactos negativos do uso dos materiais 

normalmente disponíveis no mercado, que, muitas vezes, por serem resíduos da 

produção agropecuária que são utilizados sem qualquer tratamento visando a sua 

adequação, podem ter preços menores do que o do composto 100% vegetal, 

resultando em dificuldades de viabilização de uma usina especializada na produção 

desse material. Portanto, preconiza-se que o agricultor insira em seu sistema 

produtivo a produção de compostos orgânicos de origem vegetal, que poderão 

incorporar outros resíduos da produção que tenham qualidade adequada para isso. 

 

Esta avaliação de impacto utilizou-se do estudo de caso de um produtor que 

utiliza aparas de poda, constituída principalmente por grama e folhas de árvores, 

procedente de residências de 3 condomínios localizados no bairro de Itaipava do 

município de Petrópolis. Segundo informou este produtor, ele já se utiliza dessa 

técnica com sucesso há dois anos e, recentemente, inaugurou uma nova etapa 

produtiva, ampliando a área destinada à produção. A área onde está estabelecida 

sua usina foi cedida por um dos três condomínios do qual recebe as aparas. Ele 

recebe esta matéria prima sem custos. Sendo que apenas a torta de mamona é 

adquirida no mercado regional. 

 

Quanto ao segundo produtor, que é especializado em produção de flores de 

corte se observa impactos significativos na cadeia produtiva, principalmente no 

segmento dentro da porteira embora afirme que a boa qualidade de seus produtos é 
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perceptível aos sentidos do consumidores e que tem sido grandemente demandado. 

As vantagens de se utilizar este tipo de adubo são percebidas em um melhor 

desenvolvimento das culturas com reflexos positivos na sua produtividade e 

sanidade, resultando em menor custo de produção. Enquanto os produtores da 

região precisam reunir 3 pés de Gypsophila paniculata para obter um maço, ele 

chega a obter até 2 maços em um único pé.    

 

A melhora na sanidade das cultura também foi perceptível com o uso de 

adubo 100% vegetal. As principais doenças dessa cultura são Pythium sp, 

Phytophthora sp, Rhizoctonia sp, Botrytis sp e Alternaria sp, que após o uso de 

composto 100% vegetal não se observou mais qualquer ataque. Dentre as principais 

pragas trips, lagarta, moscas minadoras, vaquinha, pulgão, ácaro rajado e alguns 

lepidópteros apenas as duas primeiras, trips e lagarta, causam nível de dano que 

obriga o controle fitossanitário.  

 

 

3 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

 

 Segundo informou o primeiro produtor entrevistado, a empresa passou por 

uma recente expansão que resultou na entrada de um novo sócio e na contratação 

de dois funcionários. Nesse novo arranjo, os custos de produção ainda não foram 

cobertos e, portanto, não houve lucro econômico. A partir de suas estimativas 

asseverou que será necessário a comercialização de 3 mil sacos de 5,0 kg por mês, 

no valor de R$ 7,50 cada, para cobrir as despesas de custeio da empresa o que 

representa um valor relativamente alto. 

 

 O produtor que trabalha com flores afirmou que que o uso de compostagem 

100% vegetal em sua propriedade e especificamente no cultivo de flores de corte 

tornou seu empreendimento muito mais rentável com o melhor desenvolvimento das 

culturas que resulta em reflexos positivos na produtividade, sanidade e no menor 

custo de produção.  
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Segundo este agricultor o cultivo de flores de corte utilizando composto 100% 

vegetal resulta em uma renda bruta mensal em torno de 18mil reais, contudo não 

consegue precisar quanto disso se deve ao uso do composto 100% vegetal 

 
3.1. – Fonte de dados 
 

 Os dados foram coletados diretamente com os 2 produtores de composto 

100% vegetal entrevistados, os quais utilizaram de seus cálculos e da experiência 

na produção deste insumo.  

  

4 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

4.1.- Avaliação dos Impactos 

A avaliação dos impactos sociais teve como base as informações prestadas 

pelo produtor de composto, o qual reside em Petrópolis/RJ em condomínio situado 

em área periurbana onde desenvolve as suas atividades. 

  
4.1.1 – Impactos Sociais 

 

Os indicadores relativos aos impactos sociais da “Compostagem 100% 

vegetal” estão resumidos na Tabela 2. Ressalta-se que quando foi necessária a 

utilização de um critério de comparação, considerou-se a situação mais frequente no 

uso de adubos e condicionadores orgânicos na agricultura que é a utilização de 

produtos que incorporam resíduos de estercos animais. Estes, se contrapõe mais 

objetivamente à tecnologia em questão pelo fato da compostagem 100% vegetal, 

como assevera o próprio nome, prescindir do uso desses elementos. Também não é 

demais registar que a pontuação máxima para cada indicador é 15. O indicador 

“capacitação” totalizou um coeficiente de impacto de 5,3. Após a leitura de várias 

publicações sobre o tema, o produtor de composto em questão, realizou uma 

capacitação formal oferecida pela EMBRAPA Agrobiologia e, posteriormente, trocou 

diversos e-mails com o pesquisador líder da tecnologia. 

 
Tabela 2 - Impactos sociais – Aspecto emprego 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média Geral 

Capacitação Sim 5,3 
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Oportunidade de emprego local qualificado Sim 3,8 

Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 3,0 

Qualidade do emprego  Sim 8,0 

 
A adoção da tecnologia gerou impacto positivo de 3,8 no indicador 

“oportunidades de emprego local qualificado”, pois a utilização de dois funcionários 

que residem próximos ao local do empreendimento resultou num grande aumento do 

coeficiente, sendo esta a maior contribuição para sua alteração positiva. A exigência 

de um nível de qualificação “braçal especializado” para o desempenho da atividade, 

resultou em grande aumento neste componente.  

 

O indicador “oferta de emprego e condição do trabalhador” resultou em um 

coeficiente de impacto de 3,0, que é relativamente baixo em relação à maior 

pontuação possível que seria o componente “familiar”. No item “qualidade do 

emprego”, devido à obediência a legislação trabalhista, obteve-se um grande 

aumento dos componentes “prevenção do trabalho infantil” e “jornada menor que 

44h”. Contudo, como os sócios proprietários da usina de compostagem afirmaram 

que os funcionários são novos contratados e estão em fase de “registro” e 

regularização da “contribuição previdenciária”, que são componentes desta 

avaliação, considerou-se conveniente a escolha de uma pequena alteração nesses 

itens, gerando um coeficiente de impacto final igual a 8. 

 

Tabela 3- Impactos sociais – Aspecto renda 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Geração de renda do estabelecimento Sim 0,0 

Diversidade de fonte de renda Sim 3,8 

Valor da propriedade  Sim 2,0 

 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados da avaliação do aspecto renda, 

sendo que como houve contratação recente de funcionários para realizar o trabalho 

que anteriormente era desenvolvido pelo proprietário, gerando alterações na 

estrutura financeira do empreendimento, optou-se por considerar como sendo nula 
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as alterações nos quatro componentes deste indicador, resultando num coeficiente 

de impacto final igual a zero. 

 

  A inovação tecnológica promoveu uma grande alteração positiva da variável 

diversificação das fontes de renda “agropecuárias no estabelecimento” em razão da 

utilização das aparas de podas que até então eram depositados em área do 

condomínio que não permitia a sua reutilização como adubo orgânico, resultando em 

um coeficiente final de 3,8 para o indicador ”diversidade de fontes de renda”. 

 

 O indicador “valor da propriedade” teve pequeno aumento nos coeficientes 

“conservação dos recursos naturais” e “conformidade com a legislação” em razão da 

deposição das aparas de podas em local mais adequado e sua consequente 

utilização para produção de composto, resultando em coeficiente de impacto final de 

2,0. 

 

O resumo dos impactos no “aspecto saúde e segurança” estão consolidados 

na Tabela 4. O indicador “saúde ambiental e pessoal” apresentou coeficiente de 

impacto final igual à 2,2. Considerou-se uma pequena alteração no componente 

“focos de vetores de doenças endêmicas”, que se deve ao processo de triagem das 

aparas de podas, dando-se destinação adequada à pequena quantidade de 

contaminantes presentes, como p.ex. copos plásticos, que estavam no ambiente no 

momento da poda e foram carregados para o local da compostagem evitando, 

mesmo que em escala bastante reduzida, a propagação de focos de doenças como 

a dengue. A compostagem 100% vegetal também tem como vantagem o fato de não 

atrair moscas, tal como ocorre com os resíduos de origem animal. Outro 

componente afetado positivamente foi a “emissão de poluentes hídricos”, pois o 

acúmulo de resíduos orgânicos em um único local, como estava ocorrendo 

anteriormente à destinação das aparas para compostagem, poderiam resultar em 

contaminação dos cursos d’água.  

 

 O indicador “segurança e saúde ocupacional” não apresentou alterações para 

a maioria dos seus componentes, somente o item “agentes biológicos” apresentou 

grande redução em seu coeficiente, mas devido a escala de ocorrência foi pontual, 
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resultando num coeficiente de impacto de apenas 0,6. Este resultado se deve à 

menor exposição à grande carga de agentes biológicos inerentes aos estercos 

animais, cuja utilização esta tecnologia prescinde. 

 

O indicador Segurança Alimentar foi o qual apresentaram maior média geral, 

(15,0) na avaliação dos impactos sociais. Os 3 componentes “garantia da produção”, 

quantidade de alimento” e “qualidade nutricional do alimento” apresentaram grande 

aumento em seus coeficientes. A “garantia da produção” se deve ao uso de um 

composto de alta qualidade que pode afetar positivamente as qualidades biológicas, 

físicas e químicas do solo, preparando-o para sustentar adequadamente as culturas. 

Características como a “quantidade e qualidade dos alimentos” também serão 

afetada por um solo mais equilibrado e fértil e livre de poluentes como os resíduos 

de antibióticos presentes nos estercos animais.  

 

Tabela 4- Impactos sociais – Aspecto saúde e segurança 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Saúde ambiental e pessoal Sim 2,2 

Segurança e saúde ocupacional Sim 0,6 

Segurança alimentar Sim 15,00 

 

Na Tabela 5 estão resumidos os resultados da avaliação do “aspecto gestão e 

administração”. O indicador “dedicação e perfil do responsável” apresentou grande 

aumento apenas no componente “horas de permanência no estabelecimento”. Os 

demais componentes afetados, “capacitação dirigida à atividade”, “uso de sistema 

contábil” e “sistema de certificação/rotulagem”, apresentaram pequena alteração em 

seus coeficientes. Embora os sócios proprietários não tenham outras atividades 

ligadas a agricultura, esta exigiu maior dedicação deles, desde a maior necessidade 

de capacitação até o maior tempo ocupado na produção de composto. O uso de um 

sistema contábil lhes permitiu estabelecer metas de produção que cubram os custos 

e remunere os empresários. Embora já possuam um sistema de rotulagem, a 

pontuação não foi máxima devido ao fato dela ainda estar evoluindo e não estar 

completamente acabada. A pontuação final deste indicador foi de 5,5. 
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O indicador “condição de comercialização” recebeu pontuação final de 6,8. Os 

componentes “processamento e armazenamento local” apresentaram grande 

aumento nos seus coeficientes. Os componentes “transporte próprio”, 

“propaganda/marca própria” e “encadeamento com produtos e serviços anteriores” 

perceberam pequeno aumento em seus coeficientes. A marca própria ainda está em 

processo de construção. O transporte das aparas até a usina é feito pelo caminhão 

do condomínio, sem custos. Apenas o transporte do produto pronto é feito em 

transporte próprio. O “encadeamento com produtos e serviços anteriores” ocorre 

devido à destinação adequada das aparas de podas e, assim como os itens 

anteriores deste indicador, a escala de ocorrência se dá no “entorno”. 

 

O coeficiente final do indicador “disposição de resíduos” foi 9,0. A variável de 

tratamento de resíduos da produção recebeu grande aumento em seu componente 

“destinação ou tratamento final”, pois os contaminantes do composto, pequenas 

quantidades de materiais plásticos e outros resíduos encontrados no material, são 

retirados, ensacados e enviados para o serviço de coleta de lixo. Pelo fato da usina 

de compostagem utilizar aparas de podas geradas dentro de domicílios como 

ingrediente principal de seu produto final, os componentes “coleta seletiva” e 

“compostagem/reaproveitamento” perceberam grandes aumentos em seus 

coeficientes. 

 

Quanto ao aspecto “relacionamento institucional”, com coeficiente de impacto 

final de 2,8, notou-se efeito em apenas três dos seus seis componentes. A variável 

de alcance institucional teve aumento, embora pequeno, nos componentes 

“utilização de assistência técnica” e “associativismo/cooperativismo”, o primeiro se 

deve ao apoio técnico recebido do pesquisador da EMBRAPA responsável pela 

tecnologia, e o segundo se deve à sociedade formada pelos dois empresários que 

lideram o empreendimento. Na variável de capacitação contínua o componente 

“gerente” recebeu pequena alteração em seu coeficiente devido ao processo 

continuo de aprendizado que os empresários tem realizado, buscando informações e 

melhorias em seu produto através das consultas, frequentes, realizadas com o 

pesquisador da EMBRAPA. 
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Tabela 5- Impactos sociais – Aspecto gestão e administração 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim 5,5 

Condição de comercialização Sim 6,8 

Disposição de resíduos  Sim 9,0 

Relacionamento institucional Sim 2,8 

 

4.2.- Análise dos Resultados 

 

A tecnologia de compostagem 100% vegetal promove impactos sociais 

positivos desde os limites da propriedade onde está estabelecida a usina atingindo 

seu entorno e os consumidores, resultando em um Índice Geral de Impacto Social 

igual a 5,29. A tecnologia apresentou coeficientes de impacto nulo apenas para 1 

dos 14 indicadores avaliados. 

 

Dessa forma, considera-se que a tecnologia é recomendável para ampla 

utilização em campo e poderá ter sua aplicação disseminada em larga escala. As 

futuras avaliações desta iniciativa trarão contribuições mais efetivas da evolução dos 

aspectos sociais, principalmente do aspecto renda, e também deverão ser 

enriquecidos com novos exemplos que se juntarão a este. 

 

Média Geral 

5,29 

 

4.3.- Impactos sobre o Emprego 

 

Inicialmente o empreendimento foi desenvolvido por apenas um dos dois 

sócios atuais. Com a inclusão do novo sócio também foram admitidos dois 

funcionários que se dedicam exclusivamente a produção de composto. Essa nova 

formatação do empreendimento ainda não teve sua eficiência verificada, e a 

prudência e precaução remetem para as avaliações futuras uma melhor apreciação 

desse aspecto. Contudo não é demais destacar que o produtor está bastante 
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otimista e se seus prognósticos se confirmarem a tecnologia terá promovido grande 

impacto no aspecto emprego. 

 

5.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

5.1.- Avaliação do impacto ambiental 

 

5.1.1.- Alcance da Tecnologia 

 

O alcance da tecnologia, de acordo com Rodrigues (2008), diz respeito à 

escala geográfica que influencia a atividade, sendo “definido pela abrangência (área 

total cultivada com o produto ou dedicada à atividade, em hectares) e a influência 

(porcentagem dessa área à qual a tecnologia se aplica)”. Para a avaliação de 

impactos da tecnologia de “compostagem 100% vegetal” considerou-se a área de 

“abrangência” como sendo toda a área dedicada à horticultura na região serrana do 

Rio de Janeiro, sendo que como “influência” considerou-se a mesma área de 

“abrangência”, da qual deve ser retirado aquelas propriedades que não possuem 

área suficiente para o cultivo de espécies vegetais para ser destinada à produção de 

compostagem. 

 

5.1.2. - Eficiência Tecnológica 

 

Os indicadores relativos à eficiência tecnológica de “Compostagem 100% 

vegetal” estão resumidos na Tabela 6. Como critério de comparação, foi considerado 

a situação mais frequente no uso de adubos e condicionadores orgânicos na 

agricultura, que é a utilização de produtos que se utilizam de resíduos de estercos 

animais. Estes, se contrapõe mais objetivamente à tecnologia em questão pelo fato 

da compostagem 100% vegetal, como assevera o próprio nome, prescindir do uso 

desses elementos. Também não é demais registar que a pontuação máxima para 

cada indicador é 15. Para a avaliação do indicador “uso de agroquímicos” 

considerou-se que um composto orgânico de alta qualidade, como o que se propõe, 

é capaz de promover a melhora nas qualidades físico, químicas e biológicas dos 

solos e que, portanto, as culturas terão melhores condições de sanidade resultando 
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em moderada diminuição nos componentes do indicador relativo ao “uso de 

pesticidas”. O aumento na presença de coloides no solo devido à humificação do 

composto implicará em melhoria da eficiência da adubação hidrossolúvel de NKP, 

da calagem e da adubação com micronutrientes. Nestes elementos, foram 

observadas moderada diminuição em seus componentes, resultando num 

coeficiente de impacto de valor 5. 

  

Para a variável “combustíveis fósseis” do indicador “uso de energia”, 

considerou-se também uma moderada diminuição nos componentes consumo de 

óleo combustível e diesel. Como esta tecnologia prescinde do uso de estercos, sua 

utilização resultará numa diminuição do uso desses elementos e, por isso, 

considerou-se uma pequena redução nesses indicadores. O estímulo para o 

reaproveitamento de biomassas vegetais para fins de reincorporação ao solo e a 

reintrodução no ciclo biológico resultaram em grande diminuição nos componentes 

com um coeficiente de impacto no indicador de 3,3. 

 

O indicador “uso dos recursos naturais” apresentou melhoras pela aplicação 

da tecnologia onde os elementos água e solo são avaliados, resultando num 

coeficiente de impacto positivo igual a 9,0. O componente “água para irrigação” teve 

pequena diminuição em seu coeficiente, pois sabe-se que a matéria orgânica é 

bastante eficiente na retenção da água no solo e a ampliação do uso de composto 

orgânico gerará impactos positivos nas culturas quanto a eficiência da irrigação, 

mesmo que a longo prazo. Quanto à “água para processamento”, considerou-se 

também como parâmetro de comparação a água necessária para o consumo animal, 

necessária para a produção de seus alimentos e também para o consumo direto, 

que gerará, como subproduto, os estercos. Para este componente também 

observou-se pequena diminuição em seu coeficiente. O componente deste indicador 

que teve maior diminuição em seu coeficiente foi o “solo para plantio”, devido ao fato 

de que quanto maior for a utilização de composto orgânico, maiores serão as 

melhorias nas qualidade físico, químicas e biológicas dos solos, resultando em sua 

correta preservação e, consequentemente, na redução da necessidade de 

incorporação de novas áreas para plantio. 
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Tabela 6 - Eficiência Tecnológica 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Uso de agroquímicos  Sim 5,0 

Uso de energia Sim 3,3 

Uso de recursos naturais Sim 9,0 

 

5.1.3.- Conservação Ambiental 

 

 A tecnologia de “compostagem 100% vegetal” foi adotada pelo produtor tendo 

em vista a sua necessidade de geração de adubo orgânico de alta qualidade, o que, 

por si só, já é bastante compatível com a ideia de “conservação ambiental”, pois 

propõe a obtenção de parte dos elementos necessário à produção agrícola a partir 

de recursos disponíveis localmente. 

 

 O indicador que avalia a conservação ambiental da “atmosfera” compreende 4 

tipos de poluentes, porém observou-se efeito em apenas 3 deles, “gazes de efeito 

estufa”, “material particulado/fumaça” e “odores”. O rebanho bovino é responsável 

por parte significativa da emissão de gases de efeito estufa e a tecnologia em tela 

prescinde desse elemento e, por outro lado, por basear-se na produção de materiais 

que fixam bastante carbono, considerou-se uma grande diminuição no coeficiente 

desse componente. Embora aos efeitos na formação de grumos nos solo sejam 

observados com o uso continuado do composto, considerou-se pequena diminuição 

no componente “material particulado”, uma vez que solos mais estruturados 

previnem a dispersão de partículas mais leves no ar devido à ação dos ventos. A 

redução de odores foi outro componente afetado com uma grande redução em seu 

coeficiente, uma vez que a tecnologia elimina a utilização de estercos que tem uma 

grande produção de odores, resultando num coeficiente de impacto final de 8,6.  

 

 A “qualidade do solo” resultou em coeficiente de impacto positivo, com valor 

igual a 12,5. Sendo que dos 4 componentes avaliados somente a “compactação” 

resultou numa pequena diminuição em seu coeficiente, resultando em um 

coeficiente de impacto igual a 1,25. A comparação que se utiliza aqui é aquela onde 

há maior disponibilidade de adubos orgânicos de alta qualidade, do que a situação 



20 

 

anterior, onde havia adubos orgânicos de origem animal com menor qualidade e 

com menor disponibilidade. Considerou-se que os outros 3 componentes “erosão”, 

“perda de matéria orgânica” e “perda de nutrientes” resultaram, cada um, em um 

coeficiente de impacto positivo igual a 3,75, e isso se deve exclusivamente à 

estruturação do solo resultante do maior uso de compostagem.  

 

 O efeito positivo observado no indicador “qualidade da água”, com coeficiente 

final de 7,5, se deve a ação indireta proporcionada pela matéria orgânica nos 

componentes avaliados. Como a matéria orgânica possui alta eficiência em 

promover a estruturação dos solos, diminui a erosão e o carreamento de partículas 

que irão desaguar em cursos d’água afetando os componentes “turbidez” e 

“sedimento/assoreamento”. 

 

 Considerou-se que os componentes do indicador de conservação da 

“biodiversidade” não foram afetados pela tecnologia, resultando num coeficiente de 

impacto igual a zero.  

 

Tabela 7 – Conservação Ambiental 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Atmosfera Sim 8,6 

Qualidade do solo  Sim 12,5 

Qualidade da água  Sim 7,5 

Biodiversidade  Não 0,0 

 

5.1.4.- Recuperação Ambiental 

 

 Assim como nos componentes do indicador “biodiversidade” acima, também 

não se percebeu efeitos devido ao uso da tecnologia nos componentes do indicador 

“recuperação ambiental” resultando num coeficiente de impacto igual (Tabela 8).  

 

 Tabela 8 – Recuperação Ambiental 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Recuperação Ambiental  Não 0,0 
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5.2.- Índice de Impacto Ambiental 

 

A tecnologia de “compostagem 100% vegetal” é capaz de promover diversos 

impactos ambientais positivos e resultou em um Índice Geral de Impacto Ambiental 

da inovação tecnológica agropecuária igual a 5,73. A tecnologia não resultou em 

impacto negativo em nenhum dos indicadores avaliados e somente em dois deles 

ela não apresentou efeito. 

 

Este resultado confirma que a tecnologia é recomendável para adoção em 

campo e poderá ter sua aplicação amplamente disseminada. Nos anos vindouros 

pretende-se realizar novas avaliações com o agricultor que está utilizando a 

tecnologia e, se possível, serão incluídos novos agricultores nesta avaliação. 

 

Média Geral 

5,73 

 

6.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE CONHECIMENTO, CAPACITAÇÃO E 

POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

 

 A avaliação dos impactos sobre conhecimento, capacitação e político 

institucionais seguiram a mesma lógica das avaliações realizadas nos itens 

anteriores, onde procurou-se acolher as opiniões dos atores envolvidos no 

desenvolvimento e aplicação da tecnologia. Os resultados são apresentados abaixo 

e notou-se relativa homogeneidade nas pontuações o que facilitou a discussão dos 

mesmos. 

 

6.1.- Impactos sobre o Conhecimento 
 

 Os impactos sobre o conhecimento foram mais pronunciados nos indicadores 

“nível de geração de novos conhecimentos”, “diversidade dos conhecimentos 

aprendidos” e “teses desenvolvidas a partir da tecnologia” com grande alteração em 

seus coeficientes e média final superior a 2,00. A geração de novos conhecimentos 

diz respeito a inovadora forma de se fazer compostagem, que tradicionalmente era 



22 

 

feita com resíduos animais e, nesta tecnologia proposta, passa a ser realizada 

apenas com resíduos vegetais. A pluralidade de conhecimentos aprendidos estão 

relacionados a nova forma de manejar os materiais que compõe o composto, pois 

possuem em características intrínsecas tais como a capacidade de absorver água, 

seu teor de nutrientes, densidade etc. 

 

 Até o momento foram defendidas três teses relacionadas ao tema e até final 

de fevereiro de 2016 mais uma será defendida. Foram realizados diversos artigos 

científicos sendo que apenas um (1) foi publicado em periódico indexado. A 

tecnologia gerou uma patente para a instituição. Como a tecnologia da 

compostagem é bastante antiga e consagrada, os avaliadores consideraram que o 

grau de inovação da nova tecnologia é moderado, com pontuação média igual a 1, 

porém devido à ausência de estudos científicos que deem suporte a área de 

produção de compostos, há que se pesar, em futuras avaliações, a sua importância 

para o contexto do avanço científico e tecnológico. 

 

 Tabela 9 - Impacto sobre o Conhecimento 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Avaliador 
1  

Avaliador 
2 

Avaliador 
3 

Média 

Nível de geração de novos 

conhecimentos 
S 3 3 3 3,00 

Grau de inovação das novas técnicas e 
métodos gerados 

S 1 1 1 1,00 

Nível de intercâmbio de conhecimento S 0 1 1 0,67 

Diversidade dos conhecimentos 
aprendidos 

S 3 3 3 3,00 

Patentes protegidas S 1 1 1 1,00 

Artigos técnico-científicos publicados em 

periódicos indexados  
S 1 1 1 1,00 

Teses desenvolvidas a partir da 
tecnologia 

S 3 3 1 2,33 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; 

Sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo 
(1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 
6.2.- Impactos sobre Capacitação 

 

 Dentre os sete indicadores avaliados nos impactos sobre a capacitação, 

somente um deles, “capacidade de trocar informações e dados codificados” foi 

considerado sem efeito apara a tecnologia. A “capacidade de compartilhar 

equipamentos e instalações” embora seja considerado um indicador efetivo para a 
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tecnologia, recebeu a menor pontuação deste tópico (capacitação). A “capacidade 

de formar redes e de estabelecer parcerias” também foi um aspecto que ainda não 

foi devidamente valorizado e consolidado, recebendo uma pontuação positiva de 

1,00. Os demais indicadores, em um total de 4, receberam pontuação igual ou 

superior a 2,33, evidenciando seu bom desempenho. A “capacitação de pessoas 

externas” tem sido uma experiência exitosa, em 2012 foi realizada a primeira 

capacitação com a presença de 51 pessoas e desde então tem sido realizado pelo 

menos um curso por ano sobre a produção de composto 100% vegetal. A 

“capacitação da equipe técnica” que compreende desde a atividade dos pós 

graduandos até analistas e demais funcionários da EMBRAPA envolvidos com a 

geração e difusão da tecnologia recebeu pontuação média de 2,33 evidenciando o 

grande esforço que foi necessário ser aplicado para obter os resultados tanto sobre 

o conhecimento como para a capacitação em si. 

 

 As capacidades de se “relacionar com o ambiente externo” e “socializar o 

conhecimento gerado” receberam a pontuação máxima possível, média 3,00. Estes 

dois indicadores estão relacionados com todos os processos de comunicação e 

coletivização dos conhecimentos gerados pela tecnologia, os quais receberam 

bastante atenção da equipe técnica envolvida 

 
Tabela 10 - Impacto sobre Capacitação 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Avaliador 

1  

Avaliador 

2 

Avaliador 

3 

Média 

Capacidade de se relacionar com o 
ambiente externo 

S 3 3 3 3,00 

Capacidade de formar redes e de 
estabelecer parcerias 

S 1 1 1 1,00 

Capacidade de compartilhar 

equipamentos e instalações 
S 0 0 1 0,33 

Capacidade de socializar o conhecimento 
gerado 

S 3 3 3 3,00 

Capacidade de trocar informações e 
dados codificados 

N X X X  

Capacitação da equipe técnica S 3 3 1 2,33 

Capacitação de pessoas externas S 1 3 3 2,33 
Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; 
Sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo 
(1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 
6.3. - Impactos Político-institucional 
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Os impactos Político Institucional foram os que apresentaram as menores 

pontuações dentre os três tópicos avaliados (Capacitação e Conhecimento). Os 

avaliadores consideraram que a tecnologia não tem efeito para a promover 

“mudanças na orientação de políticas públicas” e em outros três indicadores, 

“mudanças organizacionais e no marco institucional”, “capacidade de captar 

recursos” e “multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes“, consideraram 

que embora a tecnologia tivesse potencial de impacto, a pontuação média final foi 

igual a zero. Somente três indicadores resultaram em pontuação positiva: “relações 

de cooperação público-privada“, “multifuncionalidade e interdisciplinaridade das 

equipes“ e “Adoção de novos métodos de gestão e de qualidade” com valor médio 

final de 1,00. Os avanços nas relações público privada se deram com maior 

intensidade após a realização dos cursos onde agricultores e interessados passaram 

a se comunicar com maior frequência com o pesquisador solicitando ajuda e 

explicações extras para poderem avançar em suas produções. 

 
Tabela 11 - Impacto Político-institucional 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Avaliador 

1  

Avaliador 

2 

Avaliador 

3 

Média 

Mudanças organizacionais e no marco 
institucional 

S 0 0 0 0,00 

Mudanças na orientação de políticas públicas N X X X  

Relações de cooperação público-privada S 1 1 1 1,00 

Melhora da imagem da instituição S 1 1 1 1,00 

Capacidade de captar recursos S 0 0 0 0,00 

Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das 
equipes 

S 0 0 0 0,00 

Adoção de novos métodos de gestão e de 

qualidade 
S 1 1 1 1,00 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; 
Sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo 
(1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 

  6.4. – Fonte de dados 

 

A avaliação dos impactos sobre conhecimento, capacitação e político 

institucional foi realizada com três entrevistados: o pesquisador Dr. Marcos Leal que 

é o autor da tecnologia, a analista da Embrapa Dra Nátia Elém Auras e o doutorando 

da UFRRJ Silvio da Silva Santos que desenvolve pesquisas na área e tem como 

orientador pesquisadores da EMBRAPA. 
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7.- AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 

 

A tecnologia de compostagem 100% vegetal tem como principal foco de 

inovação, em relação a tecnologia de compostagem tradicional que utiliza restos 

animais, a preocupação com a sanidade do produto final cuja contaminação será 

evitada de duas formas diferentes: química e biológica. Dependendo das condições 

do agricultor, seu preço poderá ser vantajoso (LEAL, 2008). 

 

Este estudo de caso avaliou a experiência de produtor sediado no bairro de 

Itaipava do município de Petrópolis/RJ e o principal impacto social verificado foi no 

indicador segurança alimentar o qual apresentou maior média geral, (15,0) de todas 

a avaliações (social e ambiental). No componente “garantia da produção” 

considerou-se o fato de que o composto pode afetar positivamente as qualidades 

biológicas, físicas e químicas do solo, preparando-o para promover a adequada 

manutenção das culturas. Em relação a “quantidade e qualidade dos alimentos” 

destacou-se acima os benefícios de um solo mais equilibrado, fértil e livre de 

poluentes, mas não é demais ressaltar que os resíduos apontados são os 

carrapaticidas e, principalmente, antibióticos utilizados na pecuária leiteira cujos 

cuidados em sua utilização restringe-se, via de regra, ao descarte do leite de vaca 

durante o período de tratamento (DA COSTA, 2016). Regitano (2010) estudando o 

comportamento e impacto ambiental de antibióticos utilizados na produção animal, 

afirmou que muito pouco ainda se sabe a respeito desse tema, mesmo nos países 

de clima temperado onde a ciência é relativamente mais avançada, justificando a 

postura de precaução. 

 

O resumo dos impactos no “aspecto saúde e segurança” estão consolidados 

na Tabela 4. O indicador “saúde ambiental e pessoal” apresentou coeficiente de 

impacto final igual à 2,2. Considerou-se uma pequena alteração no componente 

“focos de vetores de doenças endêmicas”, que se deve ao processo de triagem das 

aparas de podas, dando-se destinação adequada à pequena quantidade de 

contaminantes presentes, como p.ex. copos plásticos, que estavam no ambiente no 

momento da poda e foram carregados para o local da compostagem evitando, 

mesmo que em escala bastante reduzida, a propagação de focos de doenças como 
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a dengue. A compostagem 100% vegetal também tem como vantagem o fato de não 

atrair moscas, tal como ocorre com os resíduos de origem animal. Outro 

componente afetado positivamente foi a “emissão de poluentes hídricos”, pois o 

acúmulo de resíduos orgânicos em um único local, como estava ocorrendo 

anteriormente à destinação das aparas para compostagem, poderiam resultar em 

contaminação dos cursos d’água.  

 

O indicador “disposição de resíduos” também merece destaque pois o estudo 

de caso em tela utiliza os restos de aparas de árvores e gramas de condomínios 

residenciais promovendo uma adequada destinação desse material ao mesmo 

tempo em que os contaminantes do composto, pequenas quantidades de materiais 

plásticos e outros resíduos encontrados no material, são retirados, ensacados e 

enviados para o serviço de coleta de lixo. No Portal Brasil, sitio eletrônico do 

Governo Federal há matéria destacando a importância dos da adequada disposição 

dos resíduos intitulada: “Cuidados com o meio ambiente ajudam a combater a 

dengue” (BRASIL, 2014).  

 

 Os dois indicadores do aspecto ambiental que merecem destaque são a 

“qualidade do solo” e o “uso dos recursos naturais” que resultaram em coeficientes 

de impacto com valores igual a 12,5 e 9,0, respectivamente. A qualidade do solo é 

grandemente afetada em suas diferentes dimensões, física, química e biológica pela 

ação da matéria orgânica, resultando no significativo impacto obtido. O indicador 

“uso dos recursos naturais” também apresentou melhora pelas mesmas razões: 

quanto maior for a utilização de composto orgânico, maiores serão as melhorias nas 

propriedades dos solos, resultando em sua correta preservação e, 

consequentemente, na redução da necessidade de incorporação de novas áreas 

para plantio. Como a matéria orgânica é responsável por grande parte de retenção 

da água dos solos esse parâmetro também foi afetado, embora de forma moderada. 

 

 Este tópico foi iniciado mencionando que a tecnologia de “compostagem 

100% vegetal” tem como principal foco de inovação a preocupação em evitar a 

contaminação do produto final, obtendo um adubo de altíssima qualidade, o que está 

em consonância com os resultados mais relevantes obtidos na avaliação dos 
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impactos sobre o conhecimento, capacitação e político institucional. Estes mostram 

que os principais avanços estão ligados justamente com a geração desses novos 

conhecimentos, sua proeminente diversidade e no volume significativo de teses que 

se apresentam como desdobramentos deste trabalho.  

 

8. CUSTOS DA TECNOLOGIA 

 

8.1 - Estimativa dos Custos 

8.2  

A tabela 12 apresenta a estimativa de custos relacionados com a tecnologia 

sendo que os dois índices principais que a compõe são os custos de pessoal e o 

custeio de pesquisa. Este último foi constituído por valores oriundos de 4 

Macroprogramas (MPs) e compõe diferentes etapas da pesquisa as quais serão 

detalhadas no item abaixo. 

Tabela 12 – Estimativa dos custos 

Ano 

Custos de 
Pessoal 

Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação 
de Capital 

Custos de 

Administraçã
o 

Custos de 

Transferência 
Tecnológica 

Total 

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

2007 10.952,99 3.822,50  1.042,50 2.085,00 17.902,99 

2008 20.110,93 9.174,00  2.502,00 5.004,00 36.790,93 

2009 23.021,97 5.351,50  1.459,50 2.919,00 32.751,97 

2010 10.433,36 3.025,00  825,00 1.650,00 15.933,36 

2011 13.398,75 2.997,50  797,50 1.705,00 18.898,75 

2012 14.068,69 3.039,58  828,98 1.657,95 19.595,19 

2013 15.053,50 3.011,94  801,34 1.713,22 20.580,00 

2014 18.562,32 2.984,31  773,71 1.768,48 24.088,82 

2015 19.269,56 2.956,68  746,08 1.823,75 24.796,06 

2016 21.242,96 1.590,00  390,00 1.020,00 24.242,96 

2017 - -  - - - 

       

8.3 - Análise dos Custos 

 

Os anos entre 2007 e 2009 foram fundamentais para a consolidação da 

tecnologia e, nesse período, a principal fonte de recursos foi proveniente de MP3sob 

liderança do pesquisador Dr. Marco Leal. Foi também nesse período que os 

recursos com despesa de pessoal foram significativamente maiores, principalmente 

no ano de 2008. No ano de 2009 a tecnologia passou pelo processo institucional de 
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qualificação visando, dentro outros, objetivos o seu patenteamento. A partir desse 

ano um outro conjunto de pesquisas tem sido efetivado, visando dar suporte à 

tecnologia principal “compostagem 100% vegetal”, realizando, principalmente, testes 

com outros materiais vegetais para verificar sua adaptação aos processos já 

desenvolvidos. Dessa forma, entre os anos de 2010 e 2011 um novo projeto dentro 

de um MP1 foi desenvolvido e entre os anos de 2012 e 2015 essas atividades 

ajudaram a compor um MP2. 

 

Os valores relativos às despesas com pessoal é o item que mais onerou o 

processo de construção, consolidação e transferência da tecnologia. Em 

contrapartida os baixos valores observados na coluna custeio da pesquisa, cujo 

maior valor é observado no ano de 2008, evidencia a grande capacidade da equipe 

em produzir tecnologia com poucos investimentos. Os custos de administração ficam 

em torno de 15% do valor total dos projetos. 

 

No ano de 2016 os valores apresentados dizem respeito a estudo que visa 

complementar informações sobre a tecnologia do composto 100% vegetal, avaliando 

outros materiais promissores como a palhada de capim elefante, bagaço de cana, 

gliricídia e outros. No ano de 2017 não foram recebidos nenhum valor para dar 

andamento a pesquisas relacionadas ao  projeto. 
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