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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS 

PELA EMBRAPA 
 

 

1- IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

1.1. Nome/Título 

Uso de leguminosas florestais fixadoras de nitrogênio em recuperação de áreas 
degradadas. 

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 

 Inclusão da Agricultura Familiar 

 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 Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 

estima que 28% dos solos do mundo apresentam algum grau de degradação. Na 
América Latina, as estimativas são de que 27% de toda as terras estão nas classes 
“severa” ou “muito severamente” degradados (Bot et al., 2000). No Brasil, onde 

essas duas classes somam 28%, esse valor equivale a um total de 236 milhões de 
hectares (Mha) ou aproximadamente quatro vezes a área dedicada às culturas 

temporárias. 
 

Obter plantas que se desenvolvam adequadamente nas condições inóspitas 

inerentes aos solos depauperados é o grande desafio para a recuperação de áreas 
severamente degradadas. Muitas são as situações onde os solos perderam seus 

horizontes superiores, que são os mais férteis, mas destacam-se, em termos de 
adversidade, aqueles que passaram por atividade de mineração e ou estão sob ação 
de voçorocas. Nestes casos, a simples recolonização da área com vegetação nativa, 

através de processos de sucessão natural, pode não apresentar bons resultados. 
Contudo ao se atenuar ou eliminar os principais fatores físicos e químicos restritivos 

ao crescimento das plantas associados à introdução de leguminosas arbóreas, 
capazes de fazer simbioses com bactérias fixadoras de N2 e fungos micorrízicos 
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arbusculares, se estabelece uma estratégia eficiente para acelerar a recuperação 

dos solos e iniciar sucessão ecológica.  
 

A simbiose das bactérias, fungos micorrízicos e as espécies de leguminosas 
florestais atribui à essas plantas uma maior capacidade para crescerem rapidamente 
mesmo em substratos pobres, superando as difíceis condições adversas 

encontradas nos solos degradados. No Brasil, há vários casos bem sucedidos de 
recuperação da biodiversidade de ecossistemas utilizando-se espécies florestais 

fixadoras de N2 para recuperação de áreas degradadas pelas atividades de 
construção, mineração e pela ação das águas das chuvas em solos desprotegidos e 
mal conservados.   

 
 
1.3.2 - Caracterização das áreas degradadas passiveis de utilização da 
tecnologia 

 

Grande parte das áreas degradadas no Brasil é originada pelo plantio de 
pastagens cujo o preparo do solo é feito por trator morro abaixo, localizada nos 

diferentes biomas do país, engloba pelo menos 50 milhões de hectares (Zimmer e 
Euclides 1997; Boddey et al., 2003). A degradação destas pastagens, que 
geralmente ocupam antigas áreas agrícolas, ocorreu principalmente devido ao 

sobrepastoreio, ausência de adubação química e da queima regular da vegetação. 
No entanto, devido ao relevo favorável e a precipitação anual de mais que 1000 mm 

encontrados nestas regiões, torna interessante a recuperação destas áreas para 
produção de alimentos, madeira ou a produção de cana, sendo recomendável a 
utilização de técnicas de plantio direto junto com a aplicação de fertilizantes 

químicos. 
 

Em contraste com as áreas de relevo suave de cerrado, recuperação das 
grandes áreas de encosta desmatada na região costeira do Atlântico necessita de 
intervenção mais intensiva. Esta região, que se estende desde o estado do Rio 

Grande do Norte, no nordeste (latitude 5°) até Santa Catarina (latitude 30°), e ocupa 
cerca de 17,4% do território brasileiro, foi originalmente coberta por 

aproximadamente 100 Mha de floresta exuberante (Dean, 1995, Boddey et al., 
2006). Um estudo recente estimou que restou apenas 11% da cobertura original da 
Mata Atlântica, a qual consiste de pequenos fragmentos florestais isolados, 

desprotegidos e / ou severamente alterados (Ribeiro et al. 2009). 
 

O estado crítico a que chegaram algumas dessas áreas se deve aos séculos 
de atividades de uso não sustentável do solo agrícola. As áreas de floresta 
desmatadas evoluíram em pastagens de baixa produtividade, o que em muitos 

locais formaram imensas erosões, conhecidas como voçorocas, devido as chuvas 
intensas de verão e ao manejo inadequado dos solos. Esses sulcos vão 

gradualmente expandindo a cada ano, causando uma enorme perda de sedimentos 
que são depositados nos córregos e rios das bacias hidrográficas (Machado et al., 
2010). 

 
O subsolo exposto pelas voçorocas é extremamente pobre em matéria 

orgânica e nutrientes e não possui um banco de sementes relevante. Situações 
semelhantes a esta ocorrem em subsolos expostos por cortes de estradas, 
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terraplanagem em canteiros de obras e atividades de mineração. Sob essas 

condições, a revegetação dessas áreas pela sucessão natural de espécies nativas é 
quase sempre extremamente limitada. Mesmo nas condições próprias dos trópicos 

úmidos do sudeste do Brasil, esses subsolos podem ficar exposto por muitos anos. 
Além disso, mesmo quando as sementes de espécies florestais nativas são 
depositadas pelos vetores vento, água ou animais, e conseguem germinar, não 

encontram as condições de prosperar e a esperada regeneração natural das áreas 
normalmente não ocorre. Em outras situações estas áreas são invadidas por ervas 

persistentes, propensas ao fogo e que são conhecidas por proporcionarem uma 
regeneração extremamente lenta da floresta (Uhl et al., 1988, Nepstad et al., 1996, 
Parrota et al., 1997). 

 
A descoberta da capacidade das leguminosas em obter N do ar através de 

simbiose com bactérias fixadoras de N2, chamados rizóbios, resultaram na 
possibilidade de utilizar essas plantas na revegetação dos solos severamente 
degradados, visando acelerar a sucessão natural. No entanto, como essas bactérias 

de vida livre praticamente não são encontradas em subsolos, foram desenvolvidas 
tecnologias para a produção de mudas de árvores leguminosas inoculadas com 

estirpes de rizóbio e também fungos micorrízicos selecionados visando a 
recuperação de áreas degradadas. (Franco e de Faria, 1997). 
 

 Esta técnica vem sendo utilizada para solucionar diferentes situações na 
recuperação de áreas degradadas tais como voçorocas, encostas desmatadas e 

áreas impactadas por atividades de mineração.  Destaca-se o potencial da técnica 
para aportar matéria orgânica ao solo, restaurando os mecanismos de sucessão 
ecológica e criando condições favoráveis para o retorno da biodiversidade do 

ecossistema. 
 
1.3.3 - Fixação de N2 em leguminosas 

 
A maioria das leguminosas arbóreas tropicais são capazes de nodular com 

eficiência, fixando o nitrogênio da atmosfera. Estas espécies pertencem à família 
Fabaceae que soma cerca de 8000 espécies lenhosas (Lewis et al., 2005). 

 
A maior parte das pesquisas sobre Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) em 

leguminosas arbóreas e seu uso na recuperação de áreas degradadas no Brasil foi 

feito pela equipe da Embrapa Agrobiologia. A coleção de rizóbios da Embrapa 
Agrobiologia tem mais de 2.000 cepas isoladas de leguminosas arbóreas com 

potencial de uso para revegetação de áreas degradadas (de Faria et al. 2010). É 
comum encontrar bactérias que têm uma elevada capacidade para FBN quando 
associadas à uma determinada leguminosa e são incapazes de nodular ou fixar N2 

com outras espécies, apresentando especificidade estrita para certas leguminosas e, 
por essa razão, a seleção de estirpes de rizóbio é de fundamental importância 

(Franco de Faria e 1997, de Faria et al., 1999). A seleção de estirpes de rizóbio 
começa com a identificação em campo de espécies de leguminosas capazes de 
nodular em condições naturais. Em seguida os nódulos destas plantas são então 

recolhidos e, no laboratório, as bactérias dentro dos nódulos são isoladas, 
purificadas e armazenadas em coleções de culturas (Resende et al. 2010). 

 
1.3.4 - Associação com fungos micorrízicos arbusculares 
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Outro tipo de interação entre plantas e microrganismos é representado pelas 
micorrizas, que são associações não-patogênicas entre fungos e raízes de plantas 

que ocorrem de forma generalizada em todos os ecossistemas terrestres. Dentre os 
tipos de micorrizas, as arbusculares são as mais comuns em regiões tropicais. As 
micorrizas desempenham importante papel na absorção de água e nutrientes para 

as plantas, especialmente o fósforo, que nos intemperizados solos tropicais 
encontra-se em grande parte adsorvido aos óxidos de Fe e Al da fração argila. 

 
1.3.5 -  Produção de mudas de leguminosas para recuperação de terras 

 

Parte do sucesso das técnicas de recuperação de áreas degradadas (RAD) 
no Brasil se deve, principalmente, à seleção de árvores leguminosas de crescimento 

rápido (ALCR) associadas a rizóbios simbióticos (de Faria et al. 2010). A produção 
de mudas de árvores leguminosas consiste em várias etapas, que começa com a 
coleta de sementes de diversas plantas matrizes selecionadas, o que é vital para 

garantir a sanidade, e que contenham características fenotípicas superiores, além de 
variabilidade genética máxima. As sementes recebem o inoculante de rizóbio e no 

plantio no recipiente se aplica o fungo micorrízico. Com isso as mudas inoculadas 
quando vão para o campo e são plantadas em áreas degradadas apresentam uma 
maior capacidade de adaptação aos estresses ambientais do que as não inoculadas.   

 
O sucesso da dupla inoculação rizóbio - fungo micorrízico permite uma 

melhoria no suprimento de fósforo nos nódulos pela micorriza, tendo em vista a alta 
demanda desse elemento para a síntese de ATP (Souza & Silva, 1996). Na 
recuperação de áreas degradadas, um dos métodos que tem apresentado bastante 

sucesso é o uso de leguminosas inoculadas com fungos micorrízicos arbusculares 
(FMA) e rizóbio, aliado a fontes de fósforo pouco solúveis e micronutrientes. As 

plantas em processo de fixação de N2 acidificam a rizosfera, e essa característica é 
benéfica na solubilização de fosfatos naturais, aumentado sua disponibilidade por 
um período mais prolongado às plantas, o que reforça a importância e o uso de 

fertilizantes menos solúveis na restauração de coberturas vegetais perenes (Franco 
& Campello, 2005). 

 
1.3.6 - Estudos de caso  

 
1.3.6.1 - Revegetação de voçorocas 

 

Grande parte das terras desmatadas da região de Mata Atlântica brasileira 
são montanhosas, especialmente nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
Espírito Santo. As encostas foram utilizadas, principalmente, para a produção de 

café durante o século 19, e após o declínio da atividade, as áreas foram 
abandonadas ou transformadas em pastagem para a pecuária extensiva (Boddey et 

al., 2006). A recolonização dessas encostas por espécies lenhosas foi impedido 
principalmente pela presença de animais de pastoreio e queima frequente da 
vegetação, que é induzida pelos proprietários das terras como um meio de estimular 

a rebrota de gramíneas forrageiras e que associadas com as chuvas intensas do 
verão, resultaram na formação de processos erosivos de carreamentos do solo 

gerando inúmeras voçorocas. 
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Figura 1 – Voçoroca sem intervenção 

 

Para dar um exemplo da extensão do problema, ao longo de um trecho de 70 
km do vale do rio Paraíba do Sul, no interior do estado do Rio de Janeiro, 160 

voçorocas foram contadas variando de tamanho indo até 150 m de extensão e 8000 
m2 de área (Machado et al., 2006). De acordo com um estudo realizado por comitês 
de bacias locais, esta forma de erosão é a principal causa do assoreamento 

acelerado do rio Paraíba do Sul, que é a principal fonte de água para nove milhões 
de pessoas que vivem na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. 

 
Em Pinheiral, município do sul do estado do Rio de Janeiro foram utilizadas 

ALCR para recuperação de voçoroca localizada em área rural. A voçoroca tinha área 

de cerca de 1000 m2 e 10 m de profundidade, representando um volume de cerca de 
10.000 m3. A intervenção foi iniciada no ano 2000 com a construção de linhas de 

drenagem na porção superior da voçoroca, e paliçadas de bambu e pneus foram 
posicionados na parte interna para reter os sedimentos. Mudas de diversas árvores 
leguminosas, inoculadas com rizóbios e FMA selecionados, foram plantadas ao 

longo da voçoroca em covas abertas no contorno do buraco com espaçamento de 2 
m × 2 m. O sucesso da intervenção foi medido pelo crescimento das árvores e pela 

redução de sedimentos recolhidos em tanques sedimentação na parte inferior da 
voçoroca. 

 

As espécies arbóreas que apresentaram melhor desempenho foram A. 
mangium, Mimosa artemisiana, M. caesalpiniifolia e Pseudosamanea guachapele. A 

avaliação da perda de sedimentos foi feita comparando voçorocas recuperadas com 
outra voçoroca que não foi recuperada localizada na região. Com base no teor de 
nutrientes nos sedimentos, observou-se na voçoroca não recuperada que as perdas 

de K e Mg foram de 944 e 823 kg, respectivamente. Os custos da recuperação 
foram estimados em torno de R$ 25.000 ha-1, cerca de R$ 2,50 m-2. A maior 

proporção do custo (64%) foi para o item mão-de-obra seguido pelo custo das 
mudas 20% (cerca de R$2,00 por muda) e dos transportes. 
 
1.3.6.2 - Recuperação de áreas degradadas pela mineração 
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 A mineração a céu aberto para extração de bauxita, ferro, cassiterita, 

manganês e caulim tem causado o desmatamento de 2000 a 3000 ha por ano de 
floresta tropical no Brasil desde a década de 1960 (Parrota e Knowles, 1999). Esse 

número é ainda maior se forem consideradas as áreas de extração de areia e 
mineração de argila para uso na construção civil e indústrias de cerâmica. Embora 
essas atividades de mineração causem impactos em áreas relativamente pequenas 

quando comparadas com o desmatamento para a agricultura ou a exploração não 
sustentável, o impacto ambiental negativo local é muito maior em razão das 

alterações drásticas que o ecossistema sofre. Perda de biodiversidade, erosão do 
solo, emissões de partículas, assoreamento e contaminação de rios e outros corpos 
d'água estão entre os impactos causados pelas atividades de mineração. 

 
O procedimento geral utilizado na mineração a céu aberto é a remoção da 

vegetação e dos horizontes superiores até alcançar a matéria-prima necessária para 
a indústria. Após a exploração, os restos da mineração, chamados de estéril, são 
usados para preencher os buracos e reconstituir a topografia da área. Após isso, a 

área deve ser revegetada tão próxima da composição botânica original quanto 
possível, conforme exigido pela legislação brasileira. 

 
A seguir, é descrita, sucintamente, a aplicação desta tecnologia na região 

semi-árida em uma situação em que houve perda dos horizontes superficiais do solo 

pela exploração mineral. 
Revegetação de áreas degradadas pela extração 'piçarra' na região semi-árida 

 
A produção brasileira em solo (onshore) de petróleo está concentrada nas 

áreas semi-áridas do nordeste do Brasil (bioma Caatinga). Um dos principais 

impactos ambientais dessa atividade é causado pela extração de piçarra, material do 
subsolo composto principalmente de silte, areia e cascalhos utilizados na 

terraplanagem para as estações de bombeamento de petróleo. O processo de 
mineração consiste em retirar a vegetação nativa e extrair a piçarra em uma 
profundidade de 2 a 10 m. No final da atividade de mineração, a topografia das 

áreas escavadas é mantida plana sempre que possível e toda área deve ser 
revegetada. 

 
Em contraste com as áreas de florestas úmidas do norte e sudeste do Brasil, 

essas áreas semi-áridas apresentam uma longa estação seca que pode se estender 

até 8 meses. A precipitação média anual é de 200 a 800 mm, e quase todo ela 
concentrada entre os meses de fevereiro e maio, o que representa uma dificuldade 

extra para recomposição da vegetação.  
 

Em 2008 Resende et al. estabeleceu os primeiros ensaios em áreas de 

exploração de piçarra para avaliar o desenvolvimento e a capacidade de fixação de 
nitrogênio de espécies de árvores leguminosas. Os resultados desta pesquisa foram 

a base para o aprimoramento da tecnologia de uso de árvores leguminosas 
fixadoras de nitrogênio nesse bioma. Como consequência de seu bom desempenho 
passou a ser utilizada com frequência para a recuperação de áreas de exploração 

de piçarra neste bioma. 
 
1.3.6.3 - Recuperação de terras degradadas e o processo de sucessão vegetal 
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O principal objetivo de recuperar áreas severamente degradadas é promover 

a rápida colonização de espécies vegetais na área, a fim de proteger o solo contra a 
erosão e promover o aumento de biomassa / carbono no sistema. O plantio de 

árvores leguminosas fixadoras de nitrogênio inoculados com estirpes de rizóbio 
selecionados e fungos micorrízicos é uma estratégia que tem se mostrado muito 
eficiente na realização desses objetivos. Estas espécies podem adicionar grandes 

quantidades de matéria orgânica e N no solo através de serapilheira em um tempo 
relativamente curto, melhorando a ciclagem de nutrientes e o processo de 

recuperação do solo 
 

Franco et al. (1995) propuseram a tese de que árvores leguminosas fixadoras 

de nitrogênio podem estimular a sucessão autógena em ambientes degradados, um 
processo onde as mudanças sucessionais ocorrem por meio de interações internas 

do ecossistema que promovem o fluxo de energia e nutrientes alterando a estrutura 
e a estabilidade das comunidades vegetais (Odum 1983). Assim, o estabelecimento 
rápido e acúmulo de biomassa de uma ou algumas espécies, capaz de tolerar as 

duras condições ambientais da área degradada, irá melhorar a qualidade do solo e 
proporcionar condições microclimáticas, permitindo o estabelecimento de outras 

espécies secundárias e clímax. O acúmulo de material vegetal sobre o solo 
proveniente de leguminosas também promove o enriquecimento da fauna do solo, a 
ativação de processos de ciclagem de nutrientes e o aumento nos teores de matéria 

orgânica (Chada et al., 2004, Costa et al., 2004, Banning et al. 2008). 
 

 

   
Figura 2 – Voçoroca no início 

da intervenção 
Figura 3 – Voçoroca com 18 

meses de recuperação 
Figura 4 – Voçoroca após 10 

anos de recuperação 

 
No entanto, o uso de plantas de uma mesma família botânica para realizar 

estes objetivos tem sido criticado (Kageyama et al., 1994, Reis et al., 1999, 
Rodrigues et al. 2009). A principal justificativa é que o ecossistema original deve ser 
tomado como um modelo, e assim diversas espécies de plantas nativas devem ser 

utilizadas na revegetacão a fim de evitar a inibição do ciclo natural. Crítica 
semelhante foi apontada para a introdução de espécies não nativas na revegetação 

de áreas degradadas (Reis et al., 1999). Embora estes argumentos pareçam 
razoáveis, estudos de recuperação de terras desenvolvido ao longo dos últimos 25 
anos têm demonstrado que a ativação dos processos de sucessão natural em áreas 

degradadas pode ser realizado pela introdução de ambas as espécies de árvores 
leguminosas nativas ou não nativas, desde que haja uma fonte de propágulos nas 

áreas próximas. Devendo-se ter o cuidado de plantas espécies exóticas muito 
agressivas em termos reprodutivos e que apresentem potencial para se tornarem 
invasoras. 
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Devido à sua capacidade para fixar nitrogênio, as espécies leguminosas têm 

sido utilizadas como uma fonte de N em vários agroecossistemas tropicais, incluindo 
as pastagens (Fisher et al., 1994, Tarré et al., 2001), áreas de plantio direto (Sisti et 

al., 2004, Boddey et al. 2010), reflorestamentos (Resh et al., 2002, Balieiro et al. 
2008) e agroflorestas (Handayanto et al., 1995). Nestes sistemas diversos, o 
conteúdo de matéria orgânica e nitrogênio no solo aumentaram. A matéria orgânica 

é muito importante em solos tropicais, uma vez que desempenha um papel crucial 
na formação e manutenção da estrutura do solo, fertilidade de nutrientes e na 

disponibilidade de água (Bayer et al., 2001, Craswell e Lefroy 2001, Six et al., 2002).  
 

Aumentar os teores de matéria orgânica nos solos é muito importante em 

projetos de recuperação de áreas degradadas, uma vez que, de acordo com Francis 
e Read (1994), permite o aumento da capacidade do sistema para suportar uma 

comunidade biótica mais complexa. Macedo et al. (2008) também demonstraram 
que o aumento N derivado da FBN está diretamente relacionado com incorporação 
de carbono, como indicado pela forte correlação do solo C e N em todas as áreas 

estudadas.  
 
1.3.7 - Considerações finais  

 
O uso de fixação biológica de nitrogênio através de leguminosas arbóreas 

para a recuperação de terras severamente degradadas é uma técnica que pode ser 
aplicada em diversas situações. Nas regiões áridas do Brasil a revegetação de 

subsolos que foram expostos por atividades de mineração resultaram em áreas 
totalmente colonizadas por árvores em menos de 24 meses. No entanto, o sucesso 
deste trabalho está condicionado à escolha correta das espécies associadas aos 

inóculos de microrganismos, como também pelo diagnóstico do entorno com a 
identificação da presença de fontes de propágulos, polinizadores e dispersores de 

sementes necessários para o avanço da sucessão natural da vegetação. O objetivo 
da intervenção técnica é acelerar estes processos naturais de recuperação do 
ecossistema. Os resultados obtidos durante os últimos 30 anos de pesquisa do uso 

de leguminosas arbóreas fixadoras de N2, para a recuperação de terras no Brasil 
indicam que os padrões de sucessão natural são dependentes da função ecológica 

que cada espécie tem no sistema, muito mais do que sua identidade botânica ou 
origem. Para a recuperação de áreas degradadas, assim, não há fórmulas prontas, e 
em cada situação o maior número possível de espécies nativas e não-nativas devem 

ser testados sob as severas condições iniciais do ambiente degradado visando o 
pronto estabelecimento das plantas. A eliminação ou a mitigação dos efeitos 

negativos de erosão, tais como a redução da carga de sedimentos que atinge rios e 
reservatórios e o aumento da infiltração, reduzindo assim o seu potencial de 
inundação, também são consequências altamente benéficas. Os resultados mostram 

também que as próprias árvores não só atuam como um sumidouro de dióxido de 
carbono, mas também promovem a acumulação de N e C no solo. 

 
 

1.4. Ano de Lançamento: 1992 

1.5. Ano de Início de adoção: 1992 

1.6. Abrangência 
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Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF  ES x PR x 

BA  AM x GO x MG x RS x 

CE  AP  MS x RJ x SC x 

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

 A tecnologia se utiliza de diferentes espécies arbóreas fixadoras de nitrogênio 

que são selecionadas de acordo com sua adaptação a cada bioma. 

1.7. Beneficiários 

Beneficiários diretos: proprietários rurais e empresas mineradoras de 
diferentes biomas brasileiros 

2- IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

Para aprimorar os processos de avaliação de impacto das tecnologias 
desenvolvidas pela Embrapa, Vedovoto et al (2008, p.78) desenvolveu proposta de 

avaliação na cadeia produtiva onde utilizou a definição adotada por Silva (2008): “[...] 
um conjunto de elementos (empresas ou sistemas) que interagem em um processo 
produtivo para oferta de produtos ou serviços ao mercado consumidor”, onde  

estuda “...os principais elos da cadeia produtiva (produção, distribuição e consumo) 
da tecnologia em avaliação”. No entanto, esta área da ciência que se preocupa com 

a recuperação das áreas degradadas não pode ser considerada como uma Cadeia 
Produtiva pois ela não gera produtos ou serviços, pelo contrário ela se propõe a 
corrigir os efeitos negativos ou externalidades das cadeias produtivas da produção 

de minérios, agricultura e outros. Resultando não ser coerente a abordagem de 
Cadeia Produtiva para a tecnologia em questão. 

3 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

Para a avaliação de impactos econômicos a metodologia de referência 
utilizada pela Embrapa baseia-se no cálculo do excedente econômico gerado pela 

tecnologia, sendo que há 4 diferentes aspectos passiveis de serem mensurados: 1- 
incremento de produtividade; 2 – redução de custos; 3 – expansão da 
produção para novas áreas e 4 - agregação de valor (AVILA et al., 2008). 

 Como mencionado no item anterior a tecnologia de recuperação de áreas 
degradas com uso de árvores leguminosas fixadoras de nitrogênio não está inserida 

em uma cadeia produtiva e não tem o objetivo de gerar lucros econômicos mas sim 
reparar um dano ambiental causado por um outra atividade econômica, seja a 
exploração de minérios ou a externalidade da exploração agrícola materializada em 

forma de voçorocas. Dessa forma, um rápido exame das 4 metodologias de 
mensuração dos impactos econômicos da atividade listadas no parágrafo acima 

permite afirmar que nenhum deles se amolda aos propósitos da tecnologia de 
recuperação de áreas degradadas pelo uso de árvores leguminosas fixadoras de 
nitrogênio. 
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4 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

4.1.- Avaliação dos Impactos 

A avaliação dos impactos sociais teve como base as informações prestadas 

pelo pesquisador Eduardo Francia Carneiro Campello e por outros 2 colaboradores 
que estiveram envolvidos em projetos de recuperação de áreas degradadas 
desenvolvidos com metodologias da Embrapa: gestor ambiental e professor Marlon 

Sarubi da Silva do Colégio Agrícola Nilo Peçanha – Pinheiral/RJ (Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro) e Roberto Bomfim, economista e 

administrador do  Condomínio Porto Galo em Angra dos Reis/RJ 
 

4.1.1 – Impactos Sociais 

 

Na Tabela 2 estão sintetizados o resultado da avaliação dos impactos no 

“aspecto emprego” gerados pela adoção da tecnologia de uso de leguminosas 
florestais fixadoras de nitrogênio em recuperação de áreas degradadas. O tipo e 
características da “capacitação” necessária para a implantação da tecnologia 

resultou no coeficiente de impacto estimado foi de 3,5. A tecnologia requer 
capacitações de curta duração para temas que exigem certo grau de complexidade 

tais como os cuidados com sementes e mudas, transporte, plantio e operações de 
manutenção realizadas pós plantio. Também são necessárias capacitações que 
abordam temas específicos, com grau técnico mais elevado, como a inoculação de 

sementes e mudas e o domínio técnico das metodologias de recuperação a serem 
adotadas, a escolha das espécies, sua distribuição no campo, o ordenamento da 

paisagem etc. 
 
Tabela 2 - Impactos sociais – Aspecto emprego 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média Geral 

Capacitação Sim 3,5 

Oportunidade de emprego local qualificado Sim 5,0 

Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 0,6 

Qualidade do emprego  Sim 12,0 

 

Em termos de “oportunidades de emprego local qualificado”, considera-se que 
pelo fato da tecnologia não exigir mão-de-obra altamente qualificada resulta na 
possibilidade de sua contratação nas localidades próximas ao projeto de 

recuperação ou, caso ela não seja abundante nessa região, no município. Essa 
caraterística resultou num impacto estimado de 5,0.  

 
Como a intervenção visando a recuperação do ambiente degradado é 

pontual, uma vez que o projeto esteja implantado ocorre drástica redução do uso da 

mão-de-obra. Dessa forma o item “oferta de emprego e condição do trabalhador” 
resulta, necessariamente, em um coeficiente de impacto relativamente baixo, 0,6. 

Quanto ao item “qualidade do emprego”, observou-se um coeficiente de impacto 
igual a 12 em razão da imprescindível observância da legislação trabalhista.  

 

O “aspecto renda”, cujos resultados estão descritos na tabela 3, traz à 
discussão o tema relevante dos usos futuros de uma área recuperada 
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ecologicamente que pode variar desde o uso para contemplação e recreação até a 

produção de produtos florestais como frutos, raízes etc. Contudo, como  
normalmente o objetivo principal de projetos dessa natureza é a recuperação da 

área degradada e da paisagem, mesmo que alguns deles tenham sido planejados 
desde o início visando a geração de renda futura, optou-se por considerar “não se 
aplica” para os 2 indicadores “geração de renda do estabelecimento” e “diversidade 

de fonte de renda” por ser impossível prever as inúmeras formas de exploração 
econômica possíveis de serem adaptadas a essa tecnologia. 

 
Tabela 3- Impactos sociais – Aspecto renda 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Geração de renda do estabelecimento Não - 

Diversidade de fonte de renda Não - 

Valor da propriedade  Sim 7,3 

 
 

Por outro lado é inegável o aumento no “valor da propriedade” onde se 
estabelece projetos de recuperação de áreas degradadas em razão da visível 

melhora nos componentes “conservação dos recursos naturais” e “conformidade 
com a legislação” o que resultou em impacto positivo de 7,3. 

 

A tabela 4 abaixo apresenta o resumo dos impactos no “aspecto saúde e 
segurança”. O indicador “saúde ambiental e pessoal” responde positivamente a 
tecnologia devido ao fato de que áreas degradadas possuem um grande potencial 

de desenvolverem focos de vetores de doenças endêmicas (Souza Pinto, 2013). O 
ordenamento da paisagem resultará na eliminação desses focos e também reduzirá 

a possibilidade de emissão de poluentes atmosféricos devido aos ventos que 
disseminam poeiras para a atmosfera e as águas das chuvas que carreiam 
poluentes para os recursos hídricos. O repovoamento com árvores de uma área 

degradada resultando na formação de uma nova cobertura vegetal que é capaz de, 
por si só, reduzir a emissão de poluentes atmosféricos, notadamente a poeira 

proveniente da ação dos ventos sobre o solo desprotegido e a dispersão de 
poluentes hídricos. 
 

Tabela 4- Impactos sociais – Aspecto saúde e segurança 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Saúde ambiental e pessoal Sim 9,0 

Segurança e saúde ocupacional Não - 

Segurança alimentar Não - 

 

 
O “aspecto gestão e administração” tem seus resultados apresentados na 

Tabela 5 abaixo. Quando se considera que a área recuperada exigiu atenção e 

cuidados do seu proprietário ou responsável legal, mesmo que apenas durante o 
tempo necessário para a implementação do projeto, compreende-se porque o 

indicador “dedicação e perfil do responsável” apresentou significativa melhora nos 
componentes “capacitação dirigida à atividade” e “modelo formal de planejamento”, 
resultando num impacto positivo de 3 e 2,3, respectivamente. Como o aumento das 

“horas de permanência no estabelecimento” está restrito ao período onde se está 
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executando os trabalhos de recuperação a alteração deste coeficiente foi moderada, 

igual a 1, resultando em um coeficiente de impacto final no indicador igual a 6,3. 
 

Tabela 5- Impactos sociais – Aspecto gestão e administração 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim 6,3  

Condição de comercialização Não -  

Disposição de resíduos  Não - 

Relacionamento institucional Sim 6,8 

 
Como a metodologia desenvolvida destina-se à recuperação do solo e do 

ambiente degradado e não à produção de mercadorias visando atingir um mercado 
consumidor específico, o indicador que avalia as “condições de comercialização” 

não apresentou nenhum componente sensível à aplicação de tecnologia. O mesmo 
ocorreu com o indicador “disposição de resíduos” cujos componentes 
permaneceram inalterados perante a tecnologia.  

 
O indicador “relacionamento institucional” discute a interface do uso da 

tecnologia de recuperação do uso de leguminosas florestais fixadoras de nitrogênio 
com o ambiente externo, indivíduos e organizações sociais.  O componente 
“utilização de assistência técnica” apresentou grande contribuição para o indicador, 

pois para um agricultor que não possue formação especifica nessa área do 
conhecimento, é imprescindível que venha a consultar ou mesmo contratar um 

profissional experiente. Outro componente sensível à tecnologia foi a “utilização de 
assessoria legal / vistoria” que será realizada, quando for o caso, pelo órgão 
ambiental responsável por fiscalizar projetos dessa natureza.  

É inevitável que a implantação de projetos com uso de leguminosas florestais 
fixadoras de nitrogênio para recuperação de áreas degradadas resulte em melhorias 

significativas da capacitação do gerente e empregados envolvidos no processo, 
assim como foi observado na avaliação dos componentes da variável de 
capacitação continuada deste indicador. 

 
4.2.- Análise dos Resultados 

 

A tecnologia uso de leguminosas florestais fixadoras de nitrogênio na 
recuperação de áreas degradadas promove impactos sociais positivos que são 

observados a partir da área onde foi implantado e disseminados até o seu entorno, 
resultando um Índice Geral de Impacto Social igual a 3,86.  A tecnologia não 

apresenta ação (sem efeito) em 6 dos 14 indicadores avaliados, sendo que em 
nenhum deles se observou coeficientes de impacto negativos. 

 

Este resultado permite afirmar que a tecnologia é recomendável para 
utilização em campo e poderá ter sua aplicação disseminada em larga escala. 

 
 

Média Geral 

3,86 
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4.3.- Impactos sobre o Emprego 
 

De acordo com Vedovoto et al (2008, p.78) a metodologia de referência da 
Embrapa para avaliação dos impactos na geração de empregos deverá ser realizada 

nas tecnologias agropecuárias que estejam inseridas em uma cadeia produtiva 
especifica: “É importante destacar que a estimativa do número de empregos deve 

ser realizada considerando os principais elos da cadeia produtiva (produção, 
distribuição e consumo) da tecnologia em avaliação”. E para nortear os processos 
de avaliação deste impacto foi utilizada a definição de cadeia produtiva adotado por 

Silva (2008: “[...] um conjunto de elementos (empresas ou sistemas) que interagem 
em um processo produtivo para oferta de produtos ou serviços ao mercado 

consumidor”.  
 
A tecnologia de uso de leguminosas florestais fixadoras de nitrogênio em 

recuperação de áreas degradadas não visa atender às demandas de uma cadeia 
produtiva em especial, mas sim atender os determinantes do licenciamento 

ambiental, corrigir externalidades (erosões e voçorocas, p. ex.) da agropecuária 
realizada com baixo uso de tecnologia e a ação erosiva das águas sobre ambientes 
inadequadamente protegidos, dentre outros objetivos. Portanto, conclui-se não ser 

procedente a realização da avaliação de seu impacto sobre a geração de empregos. 
Além disso, embora essa tecnologia busque a máxima reparação de prejuízo 

ambiental, isso nunca será possível e, portanto, o aumento na geração de empregos 
nessa área dificilmente poderá ser considerado como positivo pois, por si só, 
representam um uso inadequado dos recursos naturais.  

 

5.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
5.1.- Avaliação do impacto ambiental 
 

A avaliação dos impactos ambientais teve como base as informações 
prestadas pelo pesquisador Eduardo Francia Carneiro Campello que foi responsável 

por implementar projetos de recuperação de áreas degradadas utilizando 
leguminosas arbóreas e também contou com a participação de 2 colaboradores que 
estiveram envolvidos em projetos dessa natureza: gestor ambiental e professor 

Marlon Sarubi da Silva do Colégio Agrícola Nilo Peçanha – Pinheiral/RJ (Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro) e Roberto Bomfim, 

economista e administrador do  Condomínio Porto Galo em Angra dos Reis/RJ. 
 
 

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)”. Mais uma vez a tecnologia 
apresenta limitações quanto ao enquadramento na metodologia Ambitec. Os termos 

abrangência e influencia não se encaixam perfeitamente no contexto da recuperação 
ambiental. Dessa forma, para a avaliação de impactos da tecnologia de recuperação 
de área degradadas com uso de leguminosas florestais fixadoras de nitrogênio 
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considerou-se “abrangência” como sendo toda a área degradada existente nos 

diferentes Biomas Brasileiros cuja recuperação ainda não foi realizada, cuja área 
estimada pala FAO é de 236 Mha. Sendo que a influência, ou seja, área total a qual 

se aplica a tecnologia, uma medida que precisaria ser avaliada caso a caso, para 
avaliar qual processo de contenção da erosão seria o mais adequado. 

 

 
5.1.2.- Eficiência Tecnológica 

 

Os indicadores relativos à eficiência tecnológica do uso de leguminosas 
florestais fixadoras de nitrogênio em recuperação de áreas degradadas estão 

resumidos na Tabela 6. O uso de agroquímicos foi o primeiro indicador avaliado e 
embora a tecnologia não faça uso expressivo desses insumos, há a possibilidade de 

que ao menos formicidas sejam utilizados mesmo que eventualmente, resultando 
em um coeficiente de impacto negativo deste indicador. No entanto, a baixa 
toxicidade dos formicidas, resultou um moderado aumento neste componente. 

 
O uso de fertilizantes hidrossolúveis e de micronutrientes ocorre de forma 

pontual, no início do processo de recuperação de uma área degradada, 
antecedendo a implantação das mudas, por essa razão considerou-se apenas um 
moderado aumento do coeficiente de alteração de valor igual a 1. A ponderação dos 

diferentes aspectos da eficiência tecnológica resultou num coeficiente final negativo 
de 0,5. 

 
 O indicador “uso de energia” avalia, dentre outros elementos, o consumo de 
óleo combustível e diesel pela tecnologia. Neste caso, o consumo está restrito às 

etapas iniciais do processo de recuperação de áreas degradadas devido ao uso de 
tratores para movimentação de o solo e ordenamento da paisagem, subsolagem e 

demais atividades de preparação para o plantio das mudas, onde observa-se 
apenas moderada alteração dos componentes, resultando num coeficiente de 
impacto igual a - 1. O uso de biomassas tais como os restos vegetais não são 

imprescindíveis e são utilizados apenas quando estão disponíveis no ambiente 
próximo a área de recuperação e, portanto, os componentes relacionados a este 

indicador permaneceram inalterados. 
 

A adoção da tecnologia melhorou grandemente os componentes do indicador 

“uso dos recursos naturais” onde os elementos água e solo são avaliados, 
resultando num coeficiente de impacto positivo igual a 10,5, sendo que o 

componente “água para processamento” permaneceu inalterado. Com a 
recuperação ecológica das áreas onde foram utilizadas leguminosas florestais 
fixadoras de nitrogênio tende a cessar o escoamento superficial das águas das 

chuvas favorecendo sua infiltração nos solos, abastecendo de forma adequada os 
lençóis freáticos e cursos d’água. Dessa forma, resultando na otimização dos 

serviços ambientais oferecidos resultando num coeficiente de impacto de 4,5 para 
este indicador (água para irrigação). 

 

Dependendo da forma de uso de leguminosas florestais fixadoras de 
nitrogênio, como por exemplo o cultivo em aléias ou o cultivo agroflorestal, também 

é possível promover cultivo conjunto de culturas comerciais. Por essa razão o 
componente “solo para plantio” também resultou em uma variação positiva de 6,0. 
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Tabela 6 - Eficiência Tecnológica 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Uso de agroquímicos  Sim* -0,5 

Uso de energia Sim -1,0 

Uso de recursos naturais Sim 10,5 

 

 
5.1.3.- Conservação Ambiental 

 

 Os indicadores do aspecto “conservação ambiental” apresentados na Tabela 
7 foram os mais sensíveis a tecnologia de uso de leguminosas florestais fixadoras 

de nitrogênio na recuperação de áreas degradadas. Obviamente esse resultado é 
compatível com o esperado, pois o cerne da tecnologia em questão é a recuperação 
e conservação do meio ambiente. 

 
 Dos 4 componentes que compõe o indicador que avalia a conservação 

ambiental da “atmosfera” somente 2 foram sensíveis à tecnologia: “gases de efeito 
estufa” e “material particulado/fumaça”. O plantio de espécies arbóreas fixadoras de 
nitrogênio devidamente inoculadas resulta em indivíduos com excelente crescimento 

vegetativo quando comparadas a outras espécies arbóreas que não possuem esses 
mecanismos associativos e simbiônticos, resultando em uma das estratégias mais 
eficientes para fixação de gases de efeito estufa. Dessa forma obteve-se um 

expressivo coeficiente de impacto para esse componente, igual a 6. Por meio da 
completa revegetação das áreas degradadas também é possível promover uma 

redução da presença de “materiais particulados” em especial a poeira, gerando um 
coeficiente de impacto igual a 2. A soma desses valores resultou em um coeficiente 
de impacto igual a 8 para esse indicador. 

 
 Os 4 componentes do indicador “qualidade do solo” resultaram em um 

coeficiente de impacto positivo igual a 3,75, são eles “erosão”, “compactação”, 
“perda de matéria orgânica” e “perda de nutrientes” redundando em um coeficiente 
final com valor igual a 15. Os progressivos efeitos deletérios do ambiente degradado 

tendem a cessar na medida em que ocorre a recuperação da área degradada onde 
a sua adequada revegetação promove a recuperação e normalização dos processos 

biogeoquímicos.  
 

 Efeito semelhante ao que se observa na “qualidade do solo” pode ser 

observado no indicador “qualidade da água”, sendo que a ação causadora desses 
resultados são as mesmas:  a restauração da funcionalidade dos processos naturais 

do ambiente devido a recomposição florestal. Dos 4 componentes avaliados, 2 
deles, a “demanda bioquímica de oxigênio” e “espuma/óleo/materiais flutuantes”, 
resultaram, em uma moderada diminuição do coeficiente de alteração, e os outros 2, 

“turbidez” e “sedimento/assoreamento” resultaram, em grande diminuição do 
coeficiente de alteração. Contudo devido a escala de ocorrência “local” e da ação do 

fator de ponderação negativo, geraram, em conjunto, um impacto positivo 4.  
 
 Também se observou grande aumento nos coeficientes de alteração dos 

componentes do indicador de conservação da “biodiversidade”, resultando num 
impacto positivo igual a 15,0. A “perda de vegetação nativa” e a “perda de 
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corredores de fauna” são dois componentes que são grandemente impactados pela 

recuperação das áreas degradadas com a recomposição da vegetação arbórea. E, 
como mencionando no item 5.1.2. (Eficiência Tecnológica) é possível, em alguns 

casos específicos, utilizar-se sistemas agroflorestais com culturas anuais e espécies 
de uso múltiplo o que permitem um impacto positivo no componente “perda de 
espécies /variedades caboclas”. 

 
Tabela 7 – Conservação Ambiental 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Atmosfera Sim 8,0 

Qualidade do solo  Sim 15,0 

Qualidade da água  Sim 4,0 

Biodiversidade  Sim 15,0 
 
5.1.4.- Recuperação Ambiental 

 

 O resumo dos resultados da avaliação do indicador recuperação ambiental 
estão na tabela 8. Todos os componentes do indicador “recuperação ambiental” 

apresentaram grande aumento no seu coeficiente de alteração são eles: “solos 
degradados”, “ecossistemas degradados”. Contudo em razão da ponderação 
ocasionada pela escala de ocorrência resultaram em um coeficiente de impacto final 

igual a 7,8. 
 

Os benefícios da adoção da tecnologia para a recuperação de solos e 
ecossistemas degradados são facilmente percebidos, no entanto talvez não sejam 
tão óbvios para os componentes “áreas de preservação permanente” e “reserva 

legal”. No entanto, nestas áreas a tecnologia de uso de leguminosas florestais 
fixadoras de nitrogênio ocupa papel de destaque, pois após a sua implantação é 

possível que esses espaços venham a contribuir para o cumprimento da legislação 
ambiental. 

 
 Tabela 8 – Recuperação Ambiental 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Recuperação Ambiental  Sim 7,8 
 
5.2.- Índice de Impacto Ambiental 

 

A tecnologia de uso de leguminosas florestais fixadoras de nitrogênio em 

recuperação de áreas degradadas promoveu diversos impactos ambientais positivos 
e resultou em um Índice Geral de Impacto Ambiental da inovação tecnológica 
agropecuária igual a 7,35.  A tecnologia resultou em impacto negativo em apenas 

dois dos indicadores avaliados: uso de agroquímicos e uso de energia, porém 
considera-se que o saldo final seja bastante positivo em favor da tecnologia. Sendo 

assim, este resultado permite afirmar que a tecnologia é recomendável para 
utilização em campo e com aplicação disseminada em todo a âmbito nacional. 

 
Média Geral 

7,35 
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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 diversos atores envolvidos no 
desenvolvimento e aplicação da tecnologia. 

 Em geral observou-se bastante uniformidade nas pontuações realizadas pelos 
3 pesquisadores avaliados o que facilitou a interpretação dos resultados devido aos 

escassos pontos divergentes.    

6.1.- Impactos sobre o Conhecimento 

Na tabela 9 são apresentados os resultados do impacto sobre o 

conhecimento e de forma geral pode-se perceber que a tecnologia de uso de 
leguminosas florestais fixadoras de nitrogênio em recuperação de áreas degradadas 

é resultado de um nível positivo de geração de novos conhecimentos, técnicas e 
métodos desenvolvidos, sendo que o mesmo se observa na diversidade dos 
conhecimentos aprendidos. Porém, o maior destaque está no nível de intercâmbio 

de conhecimentos que envolveu pesquisa e práticas realizadas em distintos biomas 
brasileiros e no número de artigos técnico-científicos publicados em periódicos 

indexados, evidenciando o esforço de geração de pesquisas para o avanço científico 
nos temas relacionadas à tecnologia. O indicador teses desenvolvidas a partir da 
tecnologia também apresentou resultado muito significativo. 

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 1 1 3 1,67 

Grau de inovação das novas técnicas e 

métodos gerados 
Sim 1 1 1 1,00 

Nível de intercâmbio de conhecimento Sim 3 3 3 3,00 

Diversidade dos conhecimentos 
aprendidos 

Sim 1 1 1 1,00 

Patentes protegidas Não     

Artigos técnico-científicos publicados em 
periódicos indexados  

Sim 3 3 3 3,00 

Teses desenvolvidas a partir da 

tecnologia 
Sim 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%. 

 
6.2.- Impactos sobre Capacitação 

 

 O resumo dos indicadores do impacto sobre a Capacitação é apresentado na 

Tabela 10, onde observa-se que apenas o indicador “capacidade de trocar 
informações e dados codificados” não recebeu a pontuação máxima.  

 As capacidades de se relacionar com o ambiente externo, formar redes, 
estabelecer parcerias, compartilhar equipamentos e instalações é uma necessidade 
inerente à proposta tecnológica que necessita de interação com o ambiente externo 

para poder ser atual e efetiva. Por outro lado, a capacidade de socializar o 



19 

 

conhecimento gerado, trocar informações e dados codificados diz respeito a 

processos específicos do avanço e promoção do conhecimento. 

 A capacitação da equipe técnica e de pessoas externas espelham 

especificamente o processo de transferência de informações ao público ligado 
diretamente com a difusão da tecnologia 

 
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 3,00 

Capacidade de formar redes e de 
estabelecer parcerias 

Sim 3 3 3 3,00 

Capacidade de compartilhar 
equipamentos e instalações 

Sim 3 3 3 3,00 

Capacidade de socializar o conhecimento 

gerado 
Sim 3 3 3 3,00 

Capacidade de trocar informações e 
dados codificados 

Sim 3 3 1 2,33 

Capacitação da equipe técnica Sim 3 3 3 3,00 

Capacitação de pessoas externas Sim 3 3 3 3,00 
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%. 

 
6.3. - Impactos Político-institucional 
 
  

 
 

Os impactos gerados nos indicadores Político Institucionais estão resumidos 
na Tabela 11 apresentada abaixo. De forma geral pode-se afirmar que as mudanças 
organizacionais, no marco institucional, na orientação de políticas públicas e na 

adoção de novos métodos de gestão e de qualidade, que são inerentes à Embrapa 
enquanto instituição de pesquisa, receberam as menores pontuações entre os 

indicadores político institucionais. 
 
Os três indicadores melhor pontuados dizem respeito à eficácia na construção 

da interface entre a Embrapa e o meio externo, público privado e empresas. São 
eles: as relações de cooperação público-privada, melhora da imagem da instituição 

e capacidade de captar recursos. 
 
 A multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes foi um indicador 

pontuado positivamente, porém não recebeu a melhor pontuação possível. A 
questão da interdisciplinaridade é um tema relevante, pois diz respeito a aspectos 

fundamentais para a efetiva implementação de uma tecnologia mas que muitas 
vezes são deixados em segundo plano no momento de seu desenvolvimento, mas 
que posteriormente podem resultar em deficiências para a sua perfeita adoção. 

Especialistas da área da extensão rural e comunicação rural são um exemplo de 
profissionais cuja ausência pode resultar em baixa adaptação as realidades locais e 

às necessidades dos agricultores. 
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Tabela 11 - Impacto Político-institucional 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Avaliador 
1 

Avaliador 
2 

Avaliador 
3 

Média 

Mudanças organizacionais e no marco 

institucional 
Sim 1 1 1 1,00 

Mudanças na orientação de políticas públicas Sim 1 1 1 1,00 

Relações de cooperação público-privada Sim 3 3 3 3,00 

Melhora da imagem da instituição Sim 3 3 3 3,00 

Capacidade de captar recursos Sim 3 3 3 3,00 

Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das 
equipes 

Sim 1 1 3 1,67 

Adoção de novos métodos de gestão e de 
qualidade 

Sim 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 

 

Para a realização desta avaliação dos impactos sobre conhecimento, 
capacitação e político-institucional foram entrevistados 3 pesquisadores do âmbito 

de recuperação de áreas degradadas. 
 
 
7.- AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 

 

 Neste tópico foi desenvolvida a avaliação integrada e comparativa dos 
impactos gerados pela ação da tecnologia. Contudo para que se tenha uma melhor 
compreensão do seu alcance e da sua relevância foi necessário realizar uma breve 

contextualização do cenário onde ela se aplica. 
 

No item 2, apresentado acima, buscou-se evidenciar que a tecnologia em tela 
não está inserida em uma cadeia produtiva, pois tomando como base sua frequente 
definição que a considera como sendo “um conjunto de elementos (empresas ou 

sistemas) que interagem em um processo produtivo para oferta de produtos ou 
serviços ao mercado consumidor”, contata-se que embora a tecnologia procure 

oferecer a melhor qualidade do seu produto final que é um “ambiente degradado 
recuperado”, não há de fato um mercado formal de compra e venda desse produto 
onde se possa avaliar sua aceitação ou desempenho. E, sobretudo, é necessário 

ressaltar que a tecnologia de uso de leguminosas florestais fixadoras de nitrogênio 
em recuperação de áreas degradadas visa, em primeiro plano, reparar o dano 

ambiental causado pela atividade econômica, seja a exploração de minérios, a 
externalidade da exploração agrícola materializada em forma de voçorocas ou 
mesmo a ação das chuvas sobre solos desprotegidos e não tem o objetivo de gerar 

lucros econômicos propriamente ditos, embora eles possam e devam ocorrer. 
 

Com a avaliação dos impactos econômicos proposto por esta metodologia e 
que foi apresentado no item 3, também se observou situação similar àquela 
mencionada no parágrafo anterior. Nenhum dos 4 diferentes aspectos passiveis de 

serem mensurados se amoldou aos propósitos da tecnologia de recuperação de 
áreas degradadas pela extração de piçarra no bioma.  
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Assim, a partir do que foi mencionado acima, percebe-se que a avaliação da 
tecnologia em questão, através da abordagem proposta pode mascarar sua 

importância, se esta contextualização não for devidamente considerada, pois esta 
metodologia de avaliação de impactos não se aplica a vários dos itens de análise 
propostos, o que inclui 30% dos indicadores utilizados na metodologia AMBITEC. E 

isso se deve basicamente ao fato de que a tecnologia em estudo não oferece um 
produto ou serviço que atenda diretamente a um público consumidor, mas se ocupa 

em buscar a recuperação do ambiente degradado em função de exigências 
previstas em lei. 

 

Diante desse quadro é possível compreender a razão do maior destaque em 
termos de impacto social para o caso em estudo ter sido o indicador “qualidade do 

emprego” pois, via de regra, o ambiente de trabalho que envolve o uso da tecnologia 
é bastante formal e respeita a legislação trabalhista brasileira. 

 

O segundo indicador de maior destaque em termos de impacto social foi a 
“saúde ambiental e pessoal” pois, através do reordenamento e o repovoamento da 

área ocorre a redução dos focos de doenças endêmicas, onde a tecnologia permite 
a formação de uma nova cobertura vegetal capaz de reduzir a emissão de poluentes 
atmosféricos, notadamente a poeira proveniente da ação dos ventos sobre o solo 

desprotegido. A associação positiva que ocorre entre a paisagem reordenada e o 
solo recoberto por uma nova camada vegetal resultará na redução e/ou eliminação 

da emissão de poluentes hídricos via erosão.  
 
O Índice Geral de Impacto Social da tecnologia é de 3,86, numa escala de 

pontuação que vai de -15 a +15, sendo que não apresentou ação (sem efeito) em 6 
dos 14 indicadores avaliados, e em nenhum deles se observou coeficientes de 

impacto negativos, evidenciando-se como uma tecnologia recomendável para 
utilização em campo. 

 

Entre os indicadores relativos à eficiência tecnológica do uso de leguminosas 
florestais fixadoras de nitrogênio na recuperação de áreas degradadas os que mais 

se destacam são: “qualidade do solo” e conservação da “biodiversidade”. O primeiro 
deles resultou num coeficiente de impacto positivo igual a 15,0, sendo que os 4 
componentes avaliados: “erosão”, “compactação”, “perda de matéria orgânica” e 

“perda de nutrientes” resultaram, cada um, em um coeficiente de impacto positivo 
igual a 3,75. Em razão da adoção da tecnologia cessam, gradativamente, os efeitos 

deletérios do ambiente degradado sobre a própria paisagem, na medida em que a 
reordenação da área degradada e sua revegetação promovem a recuperação e 
normalização dos processos biogeoquímicos.  

 
 O segundo indicador de destaque foi a conservação da “biodiversidade”, que 

também resultou num impacto positivo igual a 15. A “perda de vegetação nativa” e a 
“perda de corredores de fauna” foram os dois componentes que sofreram grandes 
impactados pela recuperação das áreas degradadas e a recomposição da 

vegetação nativa. E, como também é preconizado o emprego de espécies de uso 
múltiplo, também se registrou um coeficiente de impacto positivo no componente 

“perda de espécies /variedades caboclas”. 
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A tecnologia de uso de leguminosas florestais fixadoras de nitrogênio em 

recuperação de áreas degradadas promoveu diversos impactos ambientais positivos 
e resultou em um Índice Geral de Impacto Ambiental da inovação tecnológica 

agropecuária igual a 7,35.  A tecnologia resultou em impacto negativo em apenas 
dois dos indicadores avaliados. Este resultado permite afirmar que a tecnologia é 
recomendável para utilização em campo. 

  
 A avaliação dos impactos sobre o conhecimento mostrou que o uso de 

leguminosas florestais fixadoras de nitrogênio em recuperação de áreas degradadas 
é resultado de um nível positivo de geração de novos conhecimentos, técnicas e 
métodos desenvolvidos, sendo que o mesmo se observa na diversidade dos 

conhecimentos aprendidos. Sendo que o maior destaque está no nível de 
intercâmbio de conhecimentos que envolveu pesquisa e práticas realizadas em 

distintos biomas brasileiros. 
 
Os resultados expressos no indicador “artigos técnico-científicos publicados 

em periódicos indexados” evidenciou o efetivo esforço aplicado na geração de 
pesquisas para o avanço científico nos temas relacionadas à tecnologia de 

recuperação de áreas degradadas. 
 

 Os impactos gerados nos indicadores Político Institucionais por sua vez 

apontam avanços nas relações de cooperação público-privada, na imagem da 
instituição e na capacidade de captar recursos. 

 
 Finalmente, a título de conclusão considera-se que em razão do caráter 
restaurador e reabilitador ambiental da tecnologia de uso de leguminosas florestais 

fixadoras de nitrogênio em recuperação de áreas degradadas, os aspectos técnicos, 
sociais e ambientais que foram enfatizados em seu processo de geração e aplicação 

em campo são coerentes e se harmonizam com os avanços observados no 
conhecimento, capacitação e nas relações político institucionais que tiveram como 
pano de fundo uma Termo de Cooperação Técnica onde diversas instituições 

interagiram e  contribuíram para a construção de  uma proposta técnica viável. 
 

8. CUSTOS DA TECNOLOGIA 

8.1 - Estimativa dos Custos 

Como a tecnologia foi lançada há 25 anos atrás exige um esforço muito 

grande para o resgate dos valores envolvidos no seu desenvolvimento. Dessa forma 
optou-se por não explicitar esses valores.  

. 
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