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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS 

PELA EMBRAPA 
 

 

1- IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

1.1. Nome/Título 

“Consolidação participativa de paisagens sustentáveis a partir de 

princípios Agroecológicos” 

 

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 

X 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 

 

1.3.1 Introdução 

 
A região de Cachoeiras de Macacu concentra importante percentual da 

agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Esse município se caracteriza pelo grande 
número de assentamentos agrícolas estabelecidos na região nas décadas de 1970 e 

1980, além do contingente representativo de agricultores familiares que seguem 
tendo a agricultura como sua principal fonte de renda. 
 

Reconhecida como a principal produtora de milho-verde e goiaba do estado, e 
por apresentar  significativa produção de olerícolas, a região tambem é parte 

importante da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Apesar de apresentar relevantes 
características ambientais e grande potencial econômico, o processo de ocupação 
do solo associado às práticas de manejo e cultivo empregadas na região concorrem 

para a degradação ambiental, comprometendo a capacidade produtiva.  
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O Município de Cachoeiras de Macacu tem 90% de sua área inserida na 

Bacia Guapi-Macacu. A paisagem da Bacia se mostra bastante diversificada, 
circundada por uma grande planície sedimentar, com a presença de colinas e 

maciços costeiros, e circundada pelos maciços e contrafortes das Serras do Mar. 
Este cenário abrigava originalmente uma complexa rede de tipologias vegetacionais, 
incluindo florestas perenifólias e sub-perenifólias, florestas subcaducifólias, 

restingas, manguezais, formações rupestres, campos de altitude e campos higrófilos 
de várzea, entre outras.  

 
A Bacia possui destacada importância sócioambiental, uma vez que é a 

principal fonte de abastecimento de água, suprindo a demanda de grande parte da 

porção leste da Bacia da Baia da Guanabara, que abrange um contingente 
populacional de aproximadamente 3 milhões de pessoas. 

 
O Estado do Rio de Janeiro apresenta-se como uma região estratégica para 

conservação da Mata Atlântica devido à sua elevada biodiversidade e endemismos 

para diversos grupos animais e vegetais (Rocha et al, 2003; Jenkins e Pimm, 2006). 
Como consequência, várias áreas deste Estado são consideradas como de 

“Extrema Importância Biológica”, dentre elas a Bacia Guapi-Macacu (Pinto et al., 
2006), portanto esta área se constitui como alvo prioritário para investir em ações de 
conservação que minimizem a evolução da fragmentação o que implica no 

aperfeiçoamento de técnicas de cultivo que sejam menos impactantes e que 
permitam ampliação da conectividade entre fragmentos. 

 
Devido ao papel chave desepenhado no suprimento de água da região a 

Bacia Guapi-Macacu é protegida por uma Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável, a Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio Macacu. Uma 
vasta rede de unidades de conservação de uso sustentável e de proteção integral 

circundam a bacia e, junto com a APA da Bacia do Rio Macacu, constituem o 
Mosaico do Corredor Central Fluminense.  
 

Entretanto, apesar de legalmente protegida o processo ocupação e uso dos 
recursos naturais destituido de planejamento tem provocado fortes danos a região, 

muitas vezes comprometendo a produtividade agrícola e a qualidade de vida. Altas 
taxas de erosão são verificadas devido a ampliação das áreas agropecuárias em 
declive acentuado, ampliando a fragmentação da paisagem. O uso do fogo para a 

limpeza do terreno e a adoção intensiva de fertilizantes solúveis, corretivos e 
agrotóxicos comprometem a estabilidade dos fragmentos ainda existentes, 

reduzindo em muito a capacidade de resposta ambiental às pragas e doenças, que 
se manifestam mais amplamente nos monocultivos, modelo adotado na região. 
Atualmente, embora garantida a subsistência, o custo ambiental, inclusive sobre a 

saúde dos agricultores começa a se manifestar através das sucessivas enchentes e 
perdas de lavouras, devido ao assoreamento dos canais de drenagem e casos de 

intoxicação por agrotóxicos. 
 

A fissura existente entre as políticas ambientais e agrícolas levou os 

agricultores locais a uma dissociação entre os processos ecossistemicos regidos 
pelos padrões de estrutura da paisagem e os processos produtivos dos quais 

dependem. 
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Os eventos recentes relacionados a saúde e às atividades econômicas da 

comunidade demandam por uma abordagem sistêmica, que reconheça a existência 
de vários níveis organizacionais na natureza, entre os quais estão os sistemas 

humanos e suas estruturas.  
 

A adoção de um padrão tecnológico de base agroecológica que leve em 

consideração o restabelecimento dos fluxos e ciclos ecossistêmicos, adaptado a 
vivência cotidiana através da maior integração entre a agricultura familiar na região e 

o meio científico se apresenta como uma solução socio-econômica e ambiental 
adequada à área.    
 

Desde 2004 instituições de ensino, pesquisa e do terceiro setor vêm atuando 
de maneira interativa no sentido de acumular conhecimento sobre essa região 

visando uma melhor compreensão  da sua dinâmica sócio-cultural e ambiental. 
Nesse sentido as unidades da Embrapa (Agrobiologia e Solos) e demais parceiros 
externos envolvidos (Instituto BioAtlântica e Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

têm realizado estudos e mobilizado as associações de agricultores locais, gerando 
uma sólida base de conhecimento que hoje permite avançar na construção 

participativa de conceitos relacionados a paisagem e técnicas de cultivo que 
permitam a recuperação dos processos ecossistêmicos e  da melhoria da qualidade 
de vida. 

 
De acordo com Cabral e Fiszon (2004) a fragmentação florestal, definida 

como o processo de perda e isolamento de habitats naturais advindos da conversão 
antrópica da terra florestada, é uma expressão clara da co-evolução dos sistemas 
físicos e biológicos às condições impostas pelas atividades humanas e sua dinâmica 

histórica. Em áreas de grande importância ambiental, onde a economia está 
fundamentada na agricultura, a geração participativa de técnicas de cultivo 

culturalmente adaptadas, que reduzam o isolamento entre fragmentos, pode 
consistir em uma grande oportunidade de  redução de impactos ambientais e 
inserção das comunidades envolvidas em novos nichos de mercado. 

 
Os atores locais da região alvo deste trabalho, em virtude de suas tradições 

agrícolas, apresentam fortes vínculos com o local o que possibilita o 
desenvolvimento e adequação de tecnologias fundamentadas nos seus valores. 
Esta característica se configura em uma oportunidade quando se considera que 

atualmente no comércio mundial são encontrados nichos de mercado que 
remuneram ativos humanos, em especial quando estes redundam em práticas que 

auxiliem na conservação da biodiversidade. 
 

Este trabalho teve o objetivo de  construir, de maneira coletiva, uma base de 

conhecimento sobre a interação entre as comunidades locais e a paisagem, 
buscando apontar alternativas de cultivo que minimizem os impactos negativos da 

agricultura sobre a biodiversidade, melhorando a qualidade de vida, possibilitando a 
busca e inserção em novos nichos de mercado.  
 

Esta proposta é contra-parte do projeto “Climate change, landscape 
dynamics, land use and natural resources in the Atlantic Forest of Rio de Janeiro” 

objeto da cooperação bilateral que vem sendo desenvolvida entre Brasil e Alemanha 
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onde interagem Cologne University of Applied Sciences (em cooperação com a 

University of Bonn) e Embrapa, representada pelas Unidades Agrobiologia e Solos.  
 
1.3.2 - Questões técnicos científicas que embasaram o trabalho 

 

- As práticas de cultivo adotadas no entorno dos fragmentos é um dos 

aspectos que condiciona sua dinâmica de regeneração. 
 

- A compreensão do agricultor sobre o ambiente no qual ele está inserido e a 
ciência sobre o papel desempenhado pelas áreas de mata é fator determinante na 
adequação das técnicas de cultivo atualmente adotadas.    

 
- Indicadores de qualidade ambiental, reconhecidos pela cultura local, são 

instrumentos que, usados pelo agricultor, permitem a identificação participativa de 
problemas ambientais e potenciais soluções. 
 

1.3.2.1 - Interação floresta e agricultura 

 

A proximidade entre os fragmentos remanescentes, assim como os elementos 
de conexão e a matriz, determinam o grau de conectividade estrutural da paisagem 
(Metzger & Décamps, 1997). Além de causar isolamento entre os remanescentes da 

vegetação, a fragmentação de habitats cria bordas abruptas entre esses 
remanescentes e o entorno antropizado, aumentando em muito os “efeitos de 

borda”: alterações no microclima e no solo das bordas, que levam a mudanças nas 
comunidades biológicas, afetando interações vitais nos processos ecológicos 
(Fahrig, 2003). 

 
Portanto se apresenta como relevante a avaliação de sistemas 

agroecológicos que permitam a maior permeabilidade da matriz. Dauber et al. (2003) 
apontam à necessidade da busca de indicadores robustos que estejam 
correlacionados a variação espaço-temporal da diversidade e aos processos 

ecológicos (naturais e antrópicos) na escala da paisagem, que permitam a avaliação 
de práticas cultivo considerando a composição do seu entorno.      

 
Entretanto uma avaliação unilateral, oriunda de uma cultura exógena, tende a 

alijar a população do processo de gestão dos recursos naturais dos quais usufruem. 

Este tipo de abordagem fragiliza a identidade local, e os compromissos da 
comunidade com a conservação e sustentabilidade do que se configura como seu 

patrimônio produtivo. De acordo com Kashimoto et al. (2002) a valorização da 
cultura local fortalece a auto-estima e permite a busca por modelos de 
desenvolvimento próprios. Os autores salientam que a autoidentificação das 

comunidades com questões tratadas em seu território permite o protagonismo por 
parte das mesmas na proposição de soluções culturalmente adaptadas. 

 
Dessa forma considerou-se, vital a seleção de indicadores ambientais que 

possuam identidade com a cultura local que permitam o aperfeiçoamento de 

técnicas de cultivo. Serão priorizados parâmetros indicativos do grau de 
permeabilidade da matriz (isolamento entre fragmentos) e do efeito de borda 

biológico causado por diferentes práticas de cultivo. 
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Foram utilizadas a base de dados produzidas nos projetos “Entre Serras e 

Águas: Consolidação do Corredor Central Fluminense através da elaboração do 
plano de manejo da APA da Bacia do Rio Macacu” (Edital 01/2005 Programa 

Demonstrativo Ambiental (PDA)/ Ministério do Meio Ambiente) e “Caminhos da 
Sustentabilidade: Planejamento Ambiental e Recuperação Florestal na Sub-Bacia 
Guapimirim-Macacu, Rio de Janeiro” (demanda Espontânea. Fundo Nacional do 

Meio Ambiente (FNMA)/ Ministério do Meio Ambiente).  
 

Os projetos mencionados colocam a disposição dessa proposta dados 
relativos a levantamentos de fauna, flora e estrutura da paisagem que consistem em 
um sólido acervo inicial acerca de aspectos ambientais. O histórico de mobilização 

dos atores locais, oriundo dos projetos mencionados anteriormente, é também 
aspecto relevante que levou a identificação das demandas aqui estruturadas. 

 

1.3.2.1- O Projeto de assentamento São José da Boa Morte 

 

O Projeto de Assentamento São José da Boa Morte situa-se às margens da 
rodovia Rio-Friburgo (RJ-122), distante 40km da sede do município, Cachoeiras do 

Macacu, e 115km da capital do Estado do Rio de Janeiro. A rodovia RJ-122 é 
pavimentada, enquanto que as estradas municipais, que somam 59km no interior do 
assentamento, são de terra batida. 

 
A área esteve abandonada por várias décadas, quando foi ocupada em 1950 

por dezenas de famílias de lavradores. A ocupação foi decorrência da pressão social 
sobre as terras dos latifúndios improdutivos, próximos aos núcleos de colonização, e 
ocorreu num momento de intensificação dos conflitos fundiários na baixada 

fluminense e apenas em 1985 teve início o processo de regularização do 
assentamento (Castro, 1995). 

 
Atualmente as principais atividades econômicas desenvolvidas no 

assentamento são o cultivo do aipim (mandioca/macaxeira), inhame, quiabo, batata-

doce, milho-verde, maxixe, jiló, feijão-mauá, limão, maracujá, abobrinha e, 
recentemente, coco-verde. Entre os assentados, a pecuária é uma atividade 

presente em grande parte das glebas do assentamento. Toda a produção do 
assentamento é comercializada no mercado da cidade de Cachoeiras de Macacu e 
no Rio de Janeiro. 

 

 1.3.2 – Resultados de pesquisas 

 

  Os resultados das pesquisas de campo subsidiaram tecnicamente as 
atividades que foram posteriormente desenvolvidas e que estão ligadas diretamente 

à produção.  A avaliação do número de vespas e abelhas em diferentes escalas da 
paisagem, considerando a presença de vegetação nativa e árvores e o manejo do 

sistema produtivo e os demais sistemas existentes na Unidade produtiva apresentou 
resultados que expressam de forma abrangente o resultado positivo da presença da 
mata pois as vespas e abelhas são responsáveis por predar insetos praga das 

lavouras e produzirem diversos outros serviços ambientais. 
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Inicialmente os cultivos foram divididos nos 3 tipos abaixo: 
- Cultivo com pouco uso de agroquímicos (CGA) 

- Cultivo com médio uso de agroquímicos (CMA) 
- Cultivo com grande uso de agroquímicos (CPA) 
 

Em seguida foram colocadas armadinhas onde, após capturadas, se 
mensurou a presença de vespas e abelhas. Nos campos produtivos próximos a 

áreas de mata, cultivos com pouco uso de agroquímicos (CGA) apresentaram até 20 
insetos, cultivo com médio uso de agroquímicos (CMA) 4 insetos e cultivo com 
grande uso de agroquímicos (CPA) somente 1.  

 
Nos campos produtivos distantes de áreas de mata, nos cultivos com pouco 

uso de agroquímicos (CGA) apresentaram somente 1 vespa e nos outros dois não 
foram encontradas nenhuma evidenciando a importância da presença de matas para 
redução do uso de agrotóxicos. 

 
1.3.3 - Atividades desenvolvidas 

 

Através das atividades listadas abaixo, buscou-se aperfeiçoar de maneira 
participativa sistemas de produção a partir dos conhecimentos consolidados da 

percepção local da paisagem e da apropriação do conceito de serviços ambientais e 
das suas relações com a sustentabilidade da unidade produtiva. 

 
1.3.3.1 - Mapeamento dos solos 

 

Mapear os solos e o uso da terra do assentamento São José da Boa Morte e 
identificar áreas chave visando à ampliação da permeabilidade e sustentabilidade da 

paisagem. 
 

  
 Foto 1- Detalhe do solo.  Foto 2 -Desenvolvendo a 

ação no campo.  

 
1.3.3.2 - Adubação verde, cerca viva e adubos orgânicos 

 

Estas atividades visaram a apresentação de técnicas agroecológicas que 

sejam representativas das demandas locais segundo a percepção dos agricultores. 
Foram realizadas atividades de campo com adubação verde, adubação orgânica 
(bokashi) e construção de cercas vivas.  
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Foto 3 - Campo de adubos verdes.  Foto 4 - Cercas vivas de gliricídea. Foto 5 - Produção de bokashi. 

 

 
  O processo de ação adotado buscou intervir na paisagem do assentamento 
através da implementação de unidades de observação nas áreas chave identificadas 

com consequente discussão dos resultados, dificuldades e perspectivas de uso. 
 

   
Foto 6 - Teste de adubos verdes. Foto 7 - Produção de adubos orgânicos.  Foto 8 - Teste de adubos verdes. 

 
1.3.3.3 - Monitoramento participativo das unidades de observação 

 

Promover o monitoramento participativo das unidades de observação, permitindo a 
avaliação coletiva das técnicas adotadas sob a ótica produtiva e ambiental. 
 

 
 

Foto 9 - Pastagem próxima a área de mata. Foto 10 - Proximidade das matas aos campos 
produtivos. 

 

 



9 

 

1.3.3.4 - Sistematização  

 

Foram realizadas as sistematizações dos processo de construção coletiva do 

conhecimento relativo aos conceitos elaborados e parâmetros adotados para o 
monitoramento. Reuniões e discussões sobre os resultados obtidos foram uma 
constante de todo o projeto. 

 

   

 Foto 11 - Reuniões com produtores Foto 12 - Atividades de 
sistematização  

Foto 13 - Detalhe de mapa 
feito por agricultores 

 

 
 

1.3.3.4 – Desenvolvimento e apoio para políticas públicas 

 
Um dos objetivos da construção do conhecimento abarcado pelo projeto é 

também gerar subsídios para o delineamento de políticas públicas de segurança 
alimentar e, principalmente, para aquelas relativas à prestação de serviços 
ambientais que possam beneficiar agricultores em processo de transição 

agroecológica 
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1.4. Ano de Lançamento: 2017 

1.5. Ano de Início de adoção: 2013 

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 

Como mencionado no item 1.3 acima, a tecnologia está sendo adotada por 

diversos agricultores do Projeto de Assentamento São José da Boa Morte que situa-
se às margens da rodovia Rio-Friburgo (RJ-122), distante 40km da sede do 

município, Cachoeiras do Macacu. 

Embora o padrão de agricultura desenvolvido no assentamento apresente em 
um contexto com características bastante especificas, pode-se afirmar que os 

benefícios desta inovação em transferência de tecnológica pode ser expandido para 
grande parte dos produtores rurais familiares distribuídos por todo o Brasil, desde 

que suas particularidades socioambientais sejam adequadamente consideradas.  

2- IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA  

 

O Projeto de Assentamento São José da Boa Morte está situado muito 
próximo da região serrana do estado do Rio de Janeiro, cerca de 40 quilômetros de 

Teresópolis. Essa região é a segunda maior produtora de hortaliças do país. Dessa 



11 

 

forma, os impactos positivos gerados pela geração de novas abordagens produtivas 

poderão se espalhar por toda a cadeia. 

 

Em dezembro de 2013 o Setor de Hortigranjeiro do estado do Rio de Janeiro foi 

responsável pela oferta 79,03% do total de produtos comercializados na CEASA/RJ, 

com um volume de 120 mil toneladas representando 238 milhões de reais. Ainda 

neste mês, somente na unidade Grande Rio do CEASA-RJ, foram comercializados 

57 mil toneladas de hortaliças, sendo que o subgrupo de “folhas, flores e hastes” 

representou 5,4% do total, o subgrupo “frutos” 30,7% e o subgrupo “raiz, bulbo, 

tubérculo e rizoma” 63,9% (CEASA-RJ, 2013). 

O subgrupo “folha, flor e haste” com um volume de comercialização de 3 mil 

toneladas, movimentou 4,3 milhões de reais no mês de dezembro de 2013 somente 

na unidade Grande Rio e os três principais produtos que contribuíram para esse 

desempenho foram o repolho, a couve flor e a alface. Os produtores do Rio de 

Janeiro são os maiores fornecedores desses três produtos sendo a sua maior parte 

oriunda da Região Serrana.  O subgrupo “raízes” movimentou um volume de 17 mil 

toneladas e 26 milhões de reais, sendo que os principais produtos deste item são o 

tomate, chuchu, abóbora, milho verde, pimentão e abobrinha italiana. Destes 

somente o chuchu e a abobrinha italiana tiveram com maior fornecedor a Região 

Serrana Fluminense, com 1,7 e 0,33 ton., respectivamente (CEASA-RJ, 2013).  

 

3. - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

 

 A avaliação precisa dos impactos econômicos do uso da “Consolidação 
participativa de paisagens sustentáveis a partir de princípios Agroecológicos” é 

atividade de grande complexidade técnica, primeiro por não haver consenso sobre 
qual metodologia seja analiticamente sensível aos diferentes contextos 

socioeconômicos e ambientais no qual a tecnologia se aplica, e segundo por 
também ser necessário estimar o alcance dos seus benefícios na qualidade a 
ambiental, com a prestação de serviços ambientais. 

 
Nas entrevistas realizadas com os agricultores, eles não souberam estimar o 

quanto as tecnologias desenvolvidas no projeto melhorara sua renda. Espera-se que 
em futuras avaliações seja possível aprofundar os resultados com a análise mais 
detalhada de alguns estudos de caso. 
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3.1. – Fonte de dados 

  

 Os dados foram obtidos junto aos três agricultores entrevistados, cujos nomes 

são:  Valdeir Pereira da Silva (lote 23, gleba b), Nelson Prudêncio da Silva (lote 18, 
gleba b) e Ernani Fernandes Coelho (Lote 23, gleba g). Os 3 são agricultores 
residentes do Projeto de Assentamento São José da Boa Morte. 

4 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

4.1. - Avaliação dos Impactos 

A avaliação dos impactos sociais teve como base as informações obtidas em 
entrevista realizada aos 3 agricultores do assentamento mencionados acima. 

 
4.1.1 – Impactos Sociais 

 

A avaliação dos impactos sociais é constituída por quatorze indicadores cuja 
pontuação pode variar de -15 a 15. Os indicadores relativos aos impactos no 
“aspecto emprego” da tecnologia “Consolidação participativa de paisagens 

sustentáveis a partir de princípios Agroecológicos” estão resumidos na Tabela 2. O 
indicador “capacitação” totalizou um coeficiente de impacto de 6,0. A compreensão 

dos conhecimentos das funções ambientais requer capacitações de curta duração 
mas para temas que exigem certo grau de complexidade tais como o papel das 
vespas e abelhas no controle de pragas, a contribuição dos elementos arbóreo e das 

matas etc são necessárias capacitações com grau técnico mais elevado do tipo 
“especialização de curta duração”. 

 
A tecnologia não apresentou alteração no indicador “oportunidade de 

emprego local qualificado” resultando num coeficiente de impacto final de 3,3. Na 

variável “origem do trabalhador”, o componente “local” foi alterado em 3 pontos. O 
mesmo se observa no componente “braçal especializado” da variável. 

 
O indicador “oferta de emprego e condição do trabalhador” teve seu 

componente “familiar” grandemente alterado resultando num coeficiente de impacto 

de 2,1 devido à escala de ocorrência se dar no nível local. 
 

Quanto ao indicador “qualidade do emprego”, apenas nas variáveis 
“legislação trabalhista” considerou-se uma pequena alteração positiva nos seus 
componentes. Isso se deve a melhora nas condições gerais do trabalho, pela 

consequente possibilidade de redução do uso de agroquímicos e aumento da renda.  
 

 
Tabela 2 - Impactos sociais – Aspecto emprego 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média Geral 

Capacitação Sim 6,0 

Oportunidade de emprego local qualificado Sim 3,3 

Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 2,1 

Qualidade do emprego  Sim 4,0 
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Os resultados da avaliação do aspecto renda são apresentados na Tabela 3, 

sendo que o indicador “geração de renda do estabelecimento” foi o qual apresentou 
o maior coeficiente de impacto final, 11,3. Os componentes “segurança”, 

“estabilidade” e “montante” receberam grande alteração em seus coeficientes 
devido, principalmente, ao aumento das possibilidades de utilização dos recursos 
naturais de forma mais produtiva como resultado de uma intervenção mais eficaz no 

ambiente. 
 

  A inovação tecnológica apresentou pequeno efeito para a variável 
“diversificação das fontes de renda” devido as alterações no componente 
diversificação de renda “agropecuária no estabelecimento”. Isso se deve a maior 

consciência do papel benéfico das arvores no interior estabelecimento.  
 

O indicador “valor da propriedade” teve grande aumento nos coeficientes 
“conservação dos recursos naturais” e “conformidade com a legislação”. O primeiro 
se deve a influencia direta da busca por uma maior conservação e ampliação do 

número de árvores e das matas o que gera impactos no solo, na conservação da 
água, na produção etc. O segundo se deve a maior viabilidade econômica dada a 

produção devido a melhoria geral do ambiente, que torna os preços dos produtos 
vantajosos e competitivos devido a redução dos custos. 
 
Tabela 3- Impactos sociais – Aspecto renda 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Geração de renda do estabelecimento Sim 11,3 

Diversidade de fonte de renda Sim 1,3 

Valor da propriedade  Sim 8,3 

 
 
O resumo dos impactos no “aspecto saúde e segurança” são apresentados na 

Tabela 4. O indicador “saúde ambiental e pessoal” apresentou coeficiente de 
impacto final igual à 7,0. Devido a melhora nos diversos aspectos de conservação 

da paisagem por uma maior presença de elemento arbóreo, reduzindo os riscos de 
erosão o que previne a “formação de focos de vetores de doenças”, com escala de 
ocorrência que atinge até o entorno das propriedades. O mesmo se observa com o 

componente “emissão de poluentes atmosféricos e hídricos” o ambiente mais 
equilibrado permite a redução na aplicação de agrotóxicos e o solo mais protegido 

possibilita a redução a erosão causada pelos ventos e pela ação das chuvas. 
 
A valorização do elemento arbóreo e a manutenção e ampliação das áreas de 

mata apresentam influencia no indicador “segurança e saúde ocupacional” pois 
ocorre uma redução na exposição ao calor sol (componente “calor/frio”) pois  as 

árvores tem o poder de melhorara o microclima, melhora também a umidade e 
ocorre a redução dos agentes químicos devido a redução nas pulverizações.  Este 
indicador teve um coeficiente de impacto de 2,0. 

 
Os três componentes do indicador “segurança alimentar” foram sensíveis às 

tecnologias utilizadas nesse projeto. A melhora das condições ambientais promove 
maior estabilidade e “garantia na produção” causando, também, impactos positivos 
na “quantidade e na qualidade nutricional do alimento” pois uma ambiente mais 
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equilibrado necessitará de menos recursos externos para produzir, bem como menor 

quantidade de  pulverização de agrotóxicos. 
 
Tabela 4- Impactos sociais – Aspecto saúde e segurança 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Saúde ambiental e pessoal Sim 7,0 

Segurança e saúde ocupacional Sim 2,0 

Segurança alimentar Sim 8,00 

 
Os componentes dos indicadores do “aspecto gestão e administração” foram 

os menos afetados pela tecnologia e estão resumidos na Tabela 5. O indicador 
“dedicação e perfil do responsável” apresentou pequeno aumento nos coeficientes 

dos componentes “horas de permanência no estabelecimento”, “engajamento 
familiar” e “modelo formal de planejamento”, resultando em um coeficiente de 
impacto final de 4,0. O sitio eletrônico - 

https://www.embrapa.br/agrobiologia/arvores-na-agricultura - foi desenhado 
especialmente para ajudar no processo de decisão para escolha de elementos 

arbóreos mais adequados a situação que o agricultor deseja. O uso eficiente dos 
benefícios que o ambiente proporciona pressupõe familiaridade no manejo desses 
elementos de forma a serem inseridos adequadamente no planejamento da 

produção. 
 
O indicador “condição de comercialização” obteve um coeficiente de impacto 

final de 1,3. O componente “venda direta / antecipada / cooperada” teve um 
moderado aumento em seu coeficiente em razão do início da venda de produtos 

para a Rede Ecológica, que se auto define como sendo é um movimento social que 
visa a fomentar o consumo ético, solidário e ecológico. Em 2017 foi realizada 
primeira venda de produtos para esse grupo que tem interesse em dar continuidade 

a essa atividade. A “cooperação com outros produtores locais” tem sido estimulada 
de diversas formas em reuniões de troca de experiências e discussões em grupo. 

Recentemente foi realizada uma pequena feira de troca de sementes e propágulos. 
 
A variável “tratamento de resíduos da produção” do indicador “disposição de 

resíduos” apresentou moderado aumento nos componentes “reaproveitamento” uma 
vez que esta atividade, o reaproveitamento dos resíduos de produção, faz parte do 

manejo adequado dos recursos naturais. O coeficiente de impacto para o indicar foi 
de 1,0.  

 

O aspecto “relacionamento institucional”, com coeficiente de impacto final de 
2,8, apresentou efeito em apenas três dos seus seis componentes. A variável de 

alcance institucional apresentou pequeno aumento no componente “utilização de 
assistência técnica”, devido ao apoio técnico recebido dos técnicos da EMBRAPA, 
da prefeitura de Cachoeira de Macacu. O mesmo se observou no componente 

“associativismo/cooperativismo” devido ao aumento da capacidade dos agricultores 
se sustentarem por meio das suas atividades produtivas, resistindo às adversidades 

e dando continuidade as atividades das associações locais.  
 
Como as atividades de manejo dos recursos naturais tem evoluído em 

diferentes formas de utilização, adaptadas às condições peculiaridades de cada 

https://www.embrapa.br/agrobiologia/arvores-na-agricultura
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agricultor, considerou-se que o componente “gerente”, da variável de capacitação 

contínua recebesse ao menos uma moderada alteração em seu coeficiente. 
  

Tabela 5- Impactos sociais – Aspecto gestão e administração 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim 4,0 

Condição de comercialização Sim 1,3 

Disposição de resíduos  Sim 1,0 

Relacionamento institucional Sim 2,8  

 
4.2.- Análise dos Resultados 

 

A tecnologia de “Consolidação participativa de paisagens sustentáveis a partir 

de princípios Agroecológicos” promove impactos sociais positivos no âmbito das 
propriedades rurais onde está estabelecida, atingindo também o seu entorno e a 
sociedade de forma geral, resultando em um Índice Geral de Impacto Social igual a 

4,08. A tecnologia apresentou efeito para os 14 indicadores avaliados. 
 

A partir desses resultados, considera-se que a tecnologia é recomendável 
para ampla utilização no meio rural e poderá ter sua aplicação ampliada. Nas futuras 
avaliações pretende-se aprofundar nas questões ligadas a renda proveniente do uso 

e manejo dos benefícios ambientais gerados pelo ambiente. 
 

 
Média Geral 

4,08 

 
 
4.3.- Impactos sobre o Emprego 
 

Entre os 3 agricultores entrevistados, nenhum deles afirmou perceber um 

nítido impacto sobre o emprego. Afirmam apenas que ao melhorar as condições de 
trabalho e renda provenientes da agricultura, se está melhorando as condições de 
vida o que consequentemente pode influenciar positivamente na geração de 

empregos.  
 

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 “Consolidação participativa de paisagens sustentáveis a 
partir de princípios Agroecológicos” considerou-se a área de “abrangência” como 
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sendo toda a área dedicada à agricultura do Projeto de Assentamento São José da 

Boa Morte e a área de “influencia”, 50% da área de “abrangência”. 
 

5.1.2. - Eficiência Tecnológica 
 

Os indicadores relativos à “eficiência tecnológica” da tecnologia de 

“Consolidação participativa de paisagens sustentáveis a partir de princípios 
Agroecológicos” estão resumidos na Tabela 6. Como critério de comparação foi 

considerado a situação mais frequente de uso do solo na região feita com uso 
intensivo de insumos industriais. 

 

Um dos objetivos da valorização e aumento do elemento arbóreo e das matas   
é promover a melhora nas qualidades ambientais o que terá reflexo no “uso de 

agroquímicos” notadamente no componente “pesticidas”, resultando num coeficiente 
de impacto final de 3,5. Para todos os componentes deste componente foram 
considerados moderadas diminuições nos seus coeficientes.  

   
Considerou-se maior eficiência no uso de “combustíveis fósseis” do indicador 

“uso de energia” resultando em moderada diminuição nos componentes consumo de 
“óleo combustível” e “diesel” devido ao menor número de pulverizações, resultando 
num coeficiente de impacto final do indicador de 1,0. 

  
A avaliação dos elementos “água para irrigação” e “solo para plantio” do 

indicador “uso dos recursos naturais”, resultou em coeficiente de impacto igual a 1,5 
e 6,0, respectivamente. A inclusão do elemento arbóreo como membro da paisagem 
agrícola proporciona uma melhor conservação da água e por isso o componente 

“agua para irrigação” recebeu moderado aumento em seu coeficiente. A questão da 
conservação dos solos é tema bastante abrangente, e não será resolvido apenas 

com uma maior utilização do elemento arbóreo, embora represente uma enorme 
contribuição e representa um grande e decisivo passo na direção de uma agricultura 
mais sustentável, por essa razão o componente “solo para plantio” recebeu grande 

alteração em seu coeficiente.    
 

Tabela 6 - Eficiência Tecnológica 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Uso de agroquímicos  Sim 3,5 

Uso de energia Sim 1,0 

Uso de recursos naturais Sim 7,5 

 
5.1.3.- Conservação Ambiental 

 
 O indicador “atmosfera” não apresentou alteração positiva em nenhum dos 
seus 4 componentes. Já o iniciador “qualidade do solo” foi o que apresentou 

alteração positiva em todos os seus 4 componentes, resultando em um coeficiente 
de impacto de 5,0. A inclusão do elemento arbóreo como membro da paisagem 

agrícola proporciona uma melhor conservação do solo devido a proteção que as 
arvores exercem sobre ele. Com um menor impacto das águas das chuvas nos 
solos, menor formação de enxurras e consequente maior absorção da água, ocorre 

também uma menor perda de matéria orgânica e de nutrientes. Esse efeito benéfico 
também pode ser estendido para uma menor compactação dos solos. 
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 Devido a melhora na proteção do solo, ocorre melhora em suas propriedades 

físicas do solo, notadamente em sua estrutura, portanto, a partir desses mesmos 
critérios de melhora na qualidade ambiental, pontuou-se o indicador “qualidade da 

água”, o qual atingiu um coeficiente de impacto final de 3,8 em razão da moderada 
diminuição observada nos coeficientes dos componentes “demanda bioquímica de 
oxigênio”, “turbidez” e “sedimento/assoreamento”. 

 
 Embora a melhora da qualidade do ambiente e, consequentemente, do solo 

tenha reflexod positivo na redução da necessidade de incorporação de novas áreas 
para plantio e, portanto, na manutenção da biodiversidade, considerou-se que os 
componentes deste indicador 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 Nao 0,0 

Qualidade do solo  Sim 5,0 

Qualidade da água  Sim 3,8 

Biodiversidade  Não 0,0 
 
5.1.4.- Recuperação Ambiental 

 
Três dos quatro componentes do indicador de “recuperação ambiental” 

apresentaram grande aumento em seus coeficientes devido a ação da tecnologia, 
resultando numa pontuação final igual a 9,0 (Tabela 8). Com a inclusão do elemento 
arbóreo como membro da paisagem agrícola e, consequente, manutenção e 

ampliação de áreas de matas proporciona uma menor ocorrência de “solos 
degradados” e, consequentemente, maior proteção às “áreas de preservação 

permanente” com menor presença de “ecossistemas degradados”. O estimulo ao 
uso de espécies arbóreas multi-funcionais também permite um melhor 
aproveitamento da reserva legal. 

 
 Tabela 8 – Recuperação Ambiental 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Recuperação Ambiental  Não 9,0 
 

5.2.- Índice de Impacto Ambiental 
 

A partir dos elementos considerados na avaliação acima, considera-se que o 
uso da tecnologia de “Consolidação participativa de paisagens sustentáveis a partir 
de princípios Agroecológicos” pode promover impactos ambientais positivos na 

agricultura praticada no Projeto de Assentamento São José da Boa Morte e em 
outras regiões, resultando em um Índice Geral de Impacto Ambiental da inovação 

tecnológica agropecuária igual a 3,72.  A tecnologia não resultou em impacto 
negativo em nenhum dos indicadores avaliados e somente em dois (2) deles ela não 
apresentou efeito. 

 
Estes resultados confirmam que a tecnologia é recomendável para adoção 

em campo e, mais que isso, apontam para a necessidade de maior divulgação de 
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seus resultados e o estabelecimento de políticas de fomento para a ampliação de 

seu uso resultado.  
 

 
Média Geral 

3,72 

 

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.  

   

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, procurando-se acolher as opiniões dos atores envolvidos no 

desenvolvimento e aplicação da tecnologia.    

6.1.- Impactos sobre o Conhecimento 

Dos nove indicadores do impacto sobre o conhecimento, dois apresentaram 

pontuação máxima possível, foram eles a “nível de geração de novos 

conhecimentos” e “diversidade dos conhecimentos apreendidos”. O primeiro deles 

diz respeito a avaliação do projeto como um todo, onde foi necessário o 

desenvolvimento de uma série de conhecimentos relacionados a implementação da 

inovação tecnológica propriamente dita. O segundo indicador refere-se ao fato de 

que houve uma grande quantidade de informações que foram sendo descobertas 

durante o desenvolvimento do trabalho e que subsidiaram o desenvolvimento do 

mesmo. 

Os indicadores “nível de intercâmbio de conhecimento” “grau de inovação das 

técnicas e métodos gerados” receberam as pontuação 2 e 1,67 respectivamente. 

Estes dois indicadores se relacionam profundamente pois ambos se referem a 

grande troca de informações e conhecimentos com os agricultores e as formas 
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inovadores de abordar a questão da relação entre agricultura, o elemento arbóreo e 

os demais elementos da paisagem.  

O indicador “artigos técnico-científicos publicados em periódicos indexados”, 

juntamente com o “teses desenvolvidas a partir da tecnologia” receberam as 

menores pontuações, 1 e 0,67 respectivamente. Isso se deve ao fato de que o 

trabalho está em uma fase de consolidação onde os resultados científicos mais 

consistentes estão começando aparecer. 

Como não foi realizado nenhum pedido de patente, considerou-se que este 

indicador “patentes protegidas” não se aplica a esta tecnologia. 

Tabela 9 - Impacto sobre o Conhecimento 

Indicadores 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Avaliador 
1  

Avaliador 
2  

Avaliador 
3 

Média 

Nível de geração de novos 
conhecimentos 

sim 3 3 3 3 

Grau de inovação das novas técnicas e 

métodos gerados 
sim 3 1 1 1,67 

Nível de intercâmbio de conhecimento sim 2 3 1 2 

Diversidade dos conhecimentos 
aprendidos 

sim 3 3 3 3 

Patentes protegidas não - - - - 

Artigos técnico-científicos publicados em 
periódicos indexados  

sim 1 1 1 1 

Teses desenvolvidas a partir da 

tecnologia 
sim 0 1 1 0,67 

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 
 

Dos sete indicadores relativos aos impactos sobre a capacitação somente 1 

recebeu a pontuação máxima “capacidade de se relacionar com o ambiente 

externo”. Este indicadores se refere a boa capacitação da equipe técnica em se 

relacionar de forma segura com o ambiente externo, formando redes e 

estabelecendo parcerias confiáveis e estáveis.  

Os indicadores “capacidade de formar redes e de estabelecer parcerias”, 

“capacidade de socializar o conhecimento gerado” e “capacitação da equipe técnica” 

receberam pontuação igual a 2,33. Estes 3 indicadores estão bastante inter-

relacionados pois foi dispendido um grande esforço em estabelecer parcerias desde 
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o início do projeto cujo objetivo era construir e socializar os conhecimento gerados. 

A boa capacidade técnica e de relacionamento interpessoal da equipe foi fator 

decisivo para isso. 

Os três indicares restantes também tiveram uma pontuação significativa 

próxima de 2,00, e evidenciam aspectos que deverão ser melhor trabalhados com a 

andamento do projeto, são eles “capacidade de compartilhar equipamentos e 

instalações”, “capacidade de trocar informações e dados codificados” e “capacitação 

de pessoas externas”. Estes três indicadores tem em comum a relação com o 

ambiente externo ao grupo que implementou o projeto onde a troca, o 

compartilhamento e socialização, aspectos que envolvem inevitavelmente a 

participação de uma terceira parte, são o cerne dos avanços e também das 

limitações. 

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 

sim 3 3 3 3 

Capacidade de formar redes e de 

estabelecer parcerias 
sim 3 3 1 2,33 

Capacidade de compartilhar 
equipamentos e instalações 

sim 2 3 1 2 

Capacidade de socializar o conhecimento 
gerado 

sim 3 3 1 2,33 

Capacidade de trocar informações e 

dados codificados 
sim 2 3 1 2 

Capacitação da equipe técnica sim 3 1 3 2,33 

Capacitação de pessoas externas sim 3 1 1 1,67 
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 

Os 3 indicadores melhor pontuados na avaliação dos impactos político 

institucionais, ambos com 2,33, foram a “melhora da imagem da instituição” e 

“capacidade de captar recursos” e “multifuncionalidade e interdisciplinaridade das 

equipes”. A melhora na imagem da instituição se deve ao fato de ter sido feito um 

grande esforço para a implantação das atividades em campo, com continuidade e 

presença regular dos técnicos de forma que os agricultores sentiram-se respeitados 

e confiantes que os resultados dos esforços terão frutos. A capacidade de captar 

recursos foi sendo desenvolvida com o andamento do projeto, onde a própria 
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Embrapa, através dos seus Macroprogramas MP6, juntamente com a FAPERJ e 

CNPq foram os financiadores das atividades realizadas.  A questão da 

“multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes” se deve a participação de 

diversas organizações entidades locais tais como a Secretaria Municipal de 

Agricultura de Cachoeira de Macacu, INEA, organizações locais e associações de 

agricultores das comunidades. 

 Os 4 indicadores, listados a seguir, receberam pontuação próximas a 1,0 os 

três primeiros falam de mudanças que ocorreram em razão do desenvolvimento do 

projeto são eles: “mudanças organizacionais e no marco institucional”, “mudanças 

na orientação de políticas públicas” e “relações de cooperação público-privada”. As 

mudanças organizacionais e no marco institucional diz respeito a como a Embrapa 

através da equipe técnica do projeto, buscou atuar de forma efetiva para apoiar os 

agricultores a encontrarem soluções para seus problemas. A mudança na orientação 

das políticas públicas se nota principalmente no apoio recebido pelo projeto cujo 

foco de ação é bastante inovador e diz respeito  

 A adoção de novos métodos de gestão e de qualidade é uma grande desafio 

a ser enfrentado e depende de todo uma arranjo institucional favorável, com a 

adoção de uma novo olhar sobre o público alvo e as políticas direcionadas a ele. 

Tabela 11 - Impacto Político-institucional 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Avaliador 

1  

Avaliador 

2  

Avaliador 

3 

Média 

Mudanças organizacionais e no marco 
institucional 

sim 3 0 0 1 

Mudanças na orientação de políticas públicas sim 3 1 0 1,33 

Relações de cooperação público-privada sim 3 0 0 1 

Melhora da imagem da instituição sim 3 3 1 2,33 

Capacidade de captar recursos sim 3 1 0 2,33 

Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das 
equipes 

sim 3 3 3 2,33 

Adoção de novos métodos de gestão e de 

qualidade 
sim 3 0 1 1,33 

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%. 

 
6.4. – Fonte de dados 
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Para a realização deste item foram colidas informações com as ´pesquisadora 

Marbella Camardelli Uzêda, a analista Dione Galvão da Silva e a engenheira 
Agrônoma Liliane de Souza Ferreira. 

 
7. - AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 

 

Para fazermos uma avaliação integrada do projeto serão destacados 
inicialmente 2 aspectos de maior importância na avaliação social e 2 da avaliação 

dos indicadores ligados à questão ambiental. 
 
Entre os indicadores do aspecto social os dois maiores foram “geração de 

renda do estabelecimento” e “valor da propriedade”. O indicador “geração de renda 
do estabelecimento” foi o qual apresentou o maior coeficiente de impacto final, 11,3. 

Os componentes “segurança”, “estabilidade” e “montante” receberam grande 
alteração em seus coeficientes devido, principalmente, ao aumento das 
possibilidades de utilização dos recursos naturais de forma mais produtiva como 

resultado de uma intervenção mais eficaz no ambiente. 
 

O indicador “valor da propriedade” também teve grande aumento nos 
coeficientes “conservação dos recursos naturais” e “conformidade com a legislação”. 
O primeiro se deve a influência direta da busca por uma maior conservação e 

ampliação do número de árvores e das matas o que gera impactos no solo, na 
conservação da água, na produção etc. O segundo se deve a maior viabilidade 

econômica dada a produção devido a melhoria geral do ambiente, que torna os 
preços dos produtos vantajosos e competitivos devido a redução dos custos. 
 

   Entre os indicadores ambientais os dois com maior pontuação foram do 
indicador “uso dos recursos naturais” e recuperação ambiental”. A avaliação dos 

elementos “água para irrigação” e “solo para plantio” resultou em coeficiente de 
impacto igual a 1,5 e 6,0, respectivamente do indicador “uso dos recursos naturais”. 
A inclusão do elemento arbóreo como membro da paisagem agrícola proporciona 

uma melhor conservação da água e por isso o componente “agua para irrigação” 
recebeu moderado aumento em seu coeficiente. A questão da conservação dos 

solos é tema bastante abrangente, e não será resolvido apenas com uma maior 
utilização do elemento arbóreo, embora represente uma enorme contribuição e 
representa um grande e decisivo passo na direção de uma agricultura mais 

sustentável, por essa razão o componente “solo para plantio” recebeu grande 
alteração em seu coeficiente 

 
Três dos quatro componentes do indicador de “recuperação ambiental” 

apresentaram grande aumento em seus coeficientes devido a ação da tecnologia, 

resultando numa pontuação final igual a 9,0 (Tabela 8). Com a inclusão do elemento 
arbóreo como membro da paisagem agrícola e, consequente, manutenção e 

ampliação de áreas de matas proporciona uma menor ocorrência de “solos 
degradados” e, consequentemente, maior proteção às “áreas de preservação 
permanente” com menor presença de “ecossistemas degradados”. O estimulo ao 

uso de espécies arbóreas multi-funcionais também permite um melhor 
aproveitamento da reserva legal. 
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8. CUSTOS DA TECNOLOGIA 

8.1 - Estimativa dos Custos 

Tabela 12 – Estimativa dos custos 

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) 

2014 138.940,99 51.300,00 - 13.300,00 30.400,00 233.940,99 

2015 143.699,74 50.825,00 - 12.825,00 31.350,00 238.699,74 

2016 201.078,05 50.730,00 - 12.920,00 31.350,00 296.078,05 

2017 201.078,05 32.400,00 - 8.400,00 19.200,00 261.078,05 

            

8.2 - Análise dos Custos 

Os custos do projeto estão apresentados na Tabela 12. Iniciaram no ano de 
2014 e finalizam no ano de 2017. Os valores são proveniente do Macroprograma 6 e 

de projetos externos como Faperj e CNPq (Sítios PELD). 
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