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1 IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 

1.1 Deposição de Fungicidas na Axila da Segunda Folha da Bananeira para controle da 

Sigatoka-Negra. 

 

1.2 Diretriz Específica do PDE: Eficiência da Gestão de PD&I 

1.2.1 Contribuição à Diretriz Específica 

Estabelecer mecanismos para garantir a eficiência nos processos de prospecção de demandas 

e avaliação de tecnologias no âmbito da Unidade. 

 

1.3 Descrição Sucinta 

 

No Estado do Amazonas a produção de variedades tradicionais de banana é 

extremamente difícil devido a ocorrência da doença Sigatoka-negra, causada pelo fungo 

Mycosphaerella fijiensis, Morelet,  sendo considerada a doença mais importante da bananeira 

e dos plátanos na maioria das regiões produtoras de banana do mundo”  (GASPAROTTO et 

al, 2006, p.24).  Essa doença foi identificada nos plantios dos municípios de Tabatinga e 

Benjamin Constant, no Amazonas, em 1980 e, atualmente encontram-se por quase todo o 

território nacional. 

Desde o surgimento da doença no estado, a Embrapa tem envidados esforços para 

garantir ao setor primário do Estado, a continuidade de produção e oferta do fruto. Assim, 

desde 1998 vem lançando e recomendando tecnologias para viabilizar a produção. Dentre as 

tecnologias, estão as cultivares resistentes a doenças.  No entanto, ainda há alguma resistência 

de agricultores e consumidores relacionadas às novas cultivares. Nesse contexto, como 

alternativa para os pequenos agricultores a continuarem com os cultivos tradicionais, 

principalmente da banana D’Angola (conhecida no Amazonas como pacovan), a Embrapa 

desenvolveu uma técnica para controle da doença por meio da deposição de fungicidas na 

áxila da segunda folha da bananeira. 

Os pesquisadores recomendam a aplicação do fungicida à base de Flutriafol 

(Impact®) na dosagem de 2 mL/planta ou Azoxystrobin (Priori®) dosagem de 1 mL/planta, 

num intervalo de 60 dias. Segundo Gasparotto e Pereira (2008, p.2) a “aplicação precisa ser 

iniciada com quatro meses, ou quando o pseudocaule estiver com pelo menos 40 cm de 

circunferência medida à distância de 1,5 metros do solo”, e na “touceira as aplicações devem 



Relatório de Impacto das Tecnologias - Embrapa Amazônia Ocidental – Ano Base 2017 

 3

ser feitas na planta-mãe, cujo produto se desloca para as plantas filhas e neta protegendo-as. 

Quando a planta-mãe floresce, os fungicidas passam a ser colocados na planta-filha, e assim 

sucessivamente”. 

A utilização da tecnologia permite a manutenção dos bananais com variedades 

tradicionais e, ainda, a garantia de um aumento entre 30 a 40% na produtividade 

(ROSSI,2017). Além disso, a vantagens da utilização da tecnologia são:  

Para agricultura familiar, essa técnica traz vantagens, pois reduz 
bastante os custos de produção, além de permitir que a cultura 
manifeste o seu pleno potencial de produção, garantindo melhor 
formação dos frutos. A tecnologia é de fácil domínio e permite que o 
próprio agricultor faça o controle da doença. Os riscos decorrentes da 
tecnologia ao meio ambiente e ao homem são baixos. (SILVA, et al, 
2017, p.14) 

  
 O fungicida pode ser aplicado por meio de uma seringa. Segundo Gasparotto e Pereira 

(2008, p.2)  

“acopla-se uma mangueira transparente de látex ou de silicone com 
cerca de 25 cm de comprimento e de 3 mm a 4 mm de diâmetro, Na 
outra extremidade da mangueira acopla-se um cano metálico podendo 
ser utilizado um conduíte de sistema de freio de veículos pesados, com 
cerca de 2 m de comprimento semelhante à mangueira, com a outra 
extremidade curvada, semelhante a um cabo de guarda-chuva. Essa 
seringa não é comum encontrar no mercado, pois no local onde se 
acopla agulha há uma entrada, que deve ser acoplada um depósito.  

 
 A tecnologia por sua simplicidade permite aos agricultores o cultivo das cultivares 

como a pacovan, variedade muito apreciada e bastante procurada nas feiras da cidade devido 

a utilização da mesma como ingrediente de alimentos, principalmente, peixe, sobremesa e 

tira gosto, na forma de chip. 

 

2 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA 

 

A Sigatoka-negra, desde seu surgimento, fez com que muitos bananais com 

variedades tradicionais desaparecessem no Estado do Amazonas, principalmente, as 

variedades Prata Comum, Maçã e o plátano Pacovan (designação da cv. D’Angola no 

Amazonas), o que fez que o estado tivesse que importar a fruta para atender a demanda local. 

Segundo Silva et al (2017, p.13) mais recentemente o “município de Acrelândia, AC, passou 

a exportar semanalmente 22 mil cachos da banana Pacovan para a capital amazonense” 

 A avaliação de impactos foi realizada junto a produtores rurais que cultivam banana 
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pacovan, nos municípios de Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo. Não há dados estatísticos 

específicos para essa variedade tradicional, extremamente importante para culinária amazonense. 

Sendo assim, para mensuramos os impactos da tecnologia na cadeia produtiva foram consideradas 

somente os plantios visitados. Foram visitadas 8 propriedade, num total de 18 hectares de banana 

pacovan, que em média representa 2,55 ha por agricultor. Sendo que 60% dos produtores possuem 

mais de 3 hectare, com uma produção média de 13,2 (toneladas/ha). Esse rendimento médio é 

30,2% superior ao do município, possibilitando uma renda bruta de R$11.000,00 (Onze mil reais) 

por mês aos agricultores. Segundo o depoimento de um agricultor de Rio Preto da Eva, a 

tecnologia “é um grande bem, ela que permitiu que eu continuasse plantando a banana pacovan. 

Cresci vendo o meu pai plantar e hoje com o dinheiro que ganho com o bananal estou 

conseguindo manter a minha família no interior”. 

 Essa produção destina-se, principalmente, para as feiras, mercadinhos e mercados 

denominados de sacolões da cidade de Manaus, e uma pequena quantia é destinada ao mercado 

institucional (CONAB, SEMED, SEDUC). Essa renda permite aos agricultores reinvestirem em 

sua propriedade e nos bananais, como também em outras culturas. 

 Os dados coletados junto aos agricultores mostram o impacto da tecnologia na cadeia 

produtiva, no caso da banana pacovan, onde há um aumento da produção, com novas áreas 

plantadas. Nesse caso a banana passa a compor um rol de atividade destinada à comercialização, já 

que o agricultor familiar não se dedica a uma só atividade. Encontramos nas propriedades, plantios 

de maracujá, melancia, açaí, mandioca, piscicultura, hortaliças, além de outras variedades de 

banana, principalmente a Thap Maeo, a FHIA 18 e a Caipira. 

 A produtividade e o manejo adequado decorrente do acesso às novas tecnologias e a 

capacitação pelos técnicos do Idam e pesquisadores da Embrapa, permite a exploração com maior 

eficiência da banana, o que reduz o trabalho e os custos com a atividade. Ressalta-se, também, que 

a banana pacovan é um produto altamente apreciado pela população local, possuindo uma grande 

demanda no mercado e, consequentemente, garantindo ao agricultor renda e melhoria na qualidade 

de vida. 

 A disponibilidade de um fruto de qualidade em feiras permanentes e de finais de semana 

mostra que a tecnologia contribui diretamente para garantir a segurança alimentar tanto do 

produtor como do consumidor.  Porém, os agricultores, atualmente, enfrentam grande dificuldade 

devido a entrada da banana oriunda, principalmente, dos municípios dos Estados de Roraima e 

Acre.  
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3 IMPACTOS ECONÔMICOS 
 

Para o cálculo do comparativo de renda, ganho líquido da utilização e benefício 

econômico da tecnologia, foi utilizado o método denominado de demonstração de 

excedentes. Segundo Dolabella (2002) este método de cálculo da produtividade teve origem 

em estudos da produtividade global dos fatores que relacionavam o desempenho das 

empresas com a remuneração dos diversos fatores de produção e com o preço dos produtos 

cobrados dos clientes. O método parte da premissa de que do ponto de vista econômico, as 

organizações empresariais transformam os recursos adquiridos em bens ou serviços para 

atender às necessidades do homem ou de outras empresas e, distribuem o montante dos 

recursos econômicos obtidos nesta transformação entre os diferentes agentes que, direta ou 

indiretamente, contribuem para execução da atividade econômica, como os clientes, os 

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

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

analisar as formas de distribuição dos ganhos entre as diversas partes envolvidas, trabalho, 

capital e clientes.  

 

3.1 Adoção de Tecnologia, Redução de Custos e Benefícios Econômico 

O Quadro 01 mostra a redução do custo e a evolução da renda com adoção da 

tecnologia e, como a mesma, tem contribuído na expansão da área de produção. Na última 

coluna observa-se o benefício econômico decorrente do uso da tecnologia. 

Tabela 01. Redução de Custos/ha    

Ano 

Custos 
Anterior 
Kg/UM 

Custo 
Atual 

Kg/UM 

Economia 
Obtida 
R$/UM 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho 
Líquido 
Embrapa 
R$/UM  

Área de 
Adoção 

Benefício 
Econômico  

(A) (B) C=(A-B) (D) E=(CxD) (F) G1=(ExF)  
2008 34.366,50 12.001,00 22.365,50 70% 15.655,85 5 78.279,25  
2009 33.875,06 11.829,39 22.045,67 70% 15.431,97 8 123.455,76  
2010 37.702,94 13.166,11 24.536,83 70% 17.175,78 13 223.285,14  
2011 39.591,86 13.825,73 25.766,13 70% 18.036,29 16 288.580,64  
2012 42.802,76 14.946,99 27.855,77 70% 19.499,04 20 389.980,80  
2013 45.165,47 15.772,07 29.393,40 70% 20.575,38 25 514.384,50  
2014 46.872,72 16.368,25 30.504,47 70% 21.353,13 35 747.359,55  
2015 51.878,73 18.116,38 33.762,35 70% 23.633,64 42 992.612,88  
2016 55.769,64 19.475,11 36.294,53 70% 25.406,17 46 1.168.683,82  
2017 55.535,40 19.393,32 36.142,08 70% 25.299,46 60 1.517.967,60  
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Os impactos econômicos decorrentes da introdução tecnológica no cultivo da banana 

no Estado do Amazonas tem como base o ano de 2008, que marca o início da adoção. Nos 

dados presentes no Quadro 01, evidenciam entre outros fatores, a economia obtida, através da 

redução de custos por hectare, com a inserção tecnológica, quando comparado aos custos 

anteriores, assim como o crescimento da área plantada e os benefícios econômicos. 

 

3.2 Benefícios Econômicos estimados 

O Quadro 02 mostra o total dos benefícios econômicos, de 2008 a 2017, gerados pela 

tecnologia recomendada pela Embrapa para a produção de banana.  

 

Quadro 02. Total dos Benefícios Econômicos Estimados 

Ano 
TOTAL DOS BENEFÍCIOS DE IMPACTO ECONÔMICO 

T=(I+G1+G2+G3) 

2008 78.279,25 
2009 123.455,76 
2010 223.285,14 
2011 288.580,64 
2012 389.980,80 
2013 514.384,50 
2014 747.359,55 
2015 992.612,88 
2016 1.168.683,82 
2017 1.517.967,60 

 
 

4 CUSTO DE GERAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 

O Quadro 03 apresenta os componentes e o custo geral da geração da tecnologia, 
desde a origem até a o ano de 2017. A expansão do uso da tecnologia tende a diluir estes 
custos ao longo do tempo.  
 
Quadro 03. Custo de geração da tecnologia  

Ano 

Custos de 
Pessoal 

Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação 
de Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

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

E) 
2001 10.000,00 3.000,00 500,00 525,00 0,00 14.025,00 
2002 9.000,00 2.700,00 450,00 2.722,50 15.000,00 29.872,50 
2003 8.100,00 2.430,00 405,00 2.847,83 16.150,50 29.933,33 
2004 7.290,00 2.187,00 364,50 3.099,16 18.109,56 31.050,21 
2005 6.561,00 1.968,30 328,05 3.094,03 18.330,49 30.281,87 
2006 5.904,90 1.771,47 295,25 3.163,79 19.025,22 30.160,62 
2007 5.314,41 1.594,32 265,72 3.357,95 20.526,31 31.058,71 
2008 4.782,97 1.434,89 239,15 3.610,24 22.394,20 32.461,45 
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2009 4.304,67 0,00 215,23 3.343,38 22.073,96 29.937,25 
2010 3.874,20 0,00 193,71 3.714,30 24.568,32 32.350,54 
2011 3.486,78 0,00 174,34 3.896,03 25.799,20 33.356,35 
2012 3.138,11 0,00 156,91 4.207,26 27.891,51 35.393,78 
2013 2.824,30 0,00 141,21 4.435,85 29.431,12 36.832,48 
2014 2.541,87 0,00 127,09 4.600,61 30.543,62 37.813,18 
2015 2.287,68 0,00 114,38 5.088,01 33.805,68 41.295,75 
2016 2.058,91 0,00 102,95 5.466,61 36.341,10 43.969,57 
2017 1.853,02 0,00 92,65 5.442,17 36.188,47 43.576,31 

 
 

Os custos de geração da tecnologia apresentados na tabela 03 evidenciam que 

inicialmente, há um grande investimento em pesquisa, principalmente no item de custeio de 

pessoal. O custo com pessoal iniciou em 2001 com valores de R$ 10.000,00, reduzindo no 

decorrer dos anos, alcançando em 2017 o patamar de R$ 1.853,02 que representa um 

decréscimo de 440% em relação ao valor inicial. O custo com pesquisa encerra a partir do 

momento que a tecnologia está apta à adoção.  

 

5 ANÁLISE DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS  

Na análise de viabilidade econômica foram adotados os seguintes indicadores para 

avaliar a tecnologia objeto do estudo: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno 

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

neste estudo, quando se trata de investimentos para geração da tecnologia da Deposição de 

Fungicidas na Axila da Segunda Folha da Bananeira, evidencia rentabilidade conforme 

abaixo: 

Tabela 04.  Análise de rentabilidade dos investimentos  
Taxa Interna de Retorno 

TIR (7%) 
Relação Benefício/Custo 

B/C (R$) 
Valor Presente Líquido 

VPL (R$) 

30,47 7,46 2.108.774,20 

 
Considerando-se a taxa de desconto (TJLP) de 7% a.a, obteve-se uma taxa interna de 

retorno (TIR) de 30,47%, um valor presente líquido (VPL) de R$ 2.108.774,20 e uma relação 

benefício/custo onde a cada R$ 1,00 aplicado se obtém um retorno líquido de R$29,47, 

demonstrando a viabilidade do projeto. Estes dados demonstram a rentabilidade dos 

investimentos realizados pela pesquisa e a relação dos benefícios oriundos de cada unidade 

monetária investida (real), ou seja, embora a tecnologia gerada tenha acarretado um alto 

investimento, considera-se que este foi compensado pelo retorno que vem trazendo à 

sociedade, principalmente, com a redução de custos aos beneficiários diretos que são os 

produtores de banana do Amazonas. 
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Abaixo, no Quadro 05 observamos uma memória de cálculo da análise de 

rentabilidade do investimento.  Através dela é possível verificar o fluxo financeiro referente 

ao uso da tecnologia em análise. 

 

Quadro 05 – Evolução das receitas e custos ao longo do tempo, que originaram a taxa interna de retorno e a 

relação custo/benefício dos recursos investidos.   

Ano 
Fluxo Nominal Fator de 

atualizaçã
o 

Fluxo Nominal Atualizado 

Receita Custo BNL Receita Custo BNL 

2001 0 0,00 14.025,00 -14.025,00 1,000000 0,00 14.025,00 -14.025,00 

2002 1 0,00 29.872,50 -29.872,50 0,934579 0,00 27.918,22 -27.918,22 

2003 2 0,00 29.933,33 -29.933,33 0,873439 0,00 26.144,93 -26.144,93 

2004 3 0,00 31.050,21 -31.050,21 0,816298 0,00 25.346,22 -25.346,22 
2005 4 0,00 30.281,87 -30.281,87 0,762895 0,00 23.101,89 -23.101,89 

2006 5 0,00 30.160,62 -30.160,62 0,712986 0,00 21.504,11 -21.504,11 

2007 6 0,00 31.058,71 -31.058,71 0,666342 0,00 20.695,73 -20.695,73 

2008 7 78.279,25 32.461,45 45.817,80 0,622750 48.748,38 20.215,36 28.533,02 

2009 8 123.455,76 29.937,25 93.518,51 0,582009 71.852,38 17.423,75 54.428,62 

2010 9 223.285,14 32.350,54 190.934,60 0,543934 121.452,32 17.596,55 103.855,77 
2011 10 288.580,64 33.356,35 255.224,29 0,508349 146.699,76 16.956,68 129.743,09 

2012 11 389.980,80 35.393,78 354.587,02 0,475093 185.277,07 16.815,33 168.461,74 

2013 12 514.384,50 36.832,48 477.552,02 0,444012 228.392,87 16.354,06 212.038,81 

2014 13 747.359,55 37.813,18 709.546,37 0,414964 310.127,64 15.691,13 294.436,52 

2015 14 992.612,88 41.295,75 951.317,13 0,387817 384.952,39 16.015,20 368.937,18 

2016 15 1.168.683,82 43.969,57 1.124.714,25 0,362446 423.584,80 15.936,60 407.648,20 
2017 16 1.517.967,60 43.576,31 1.474.391,29 0,338735 514.188,14 14.760,80 499.427,34 

Valor Presente Líquido = 2.108.774,20 
 Taxa Interna de Retorno = 30,47% 
 Relação Benefício-Custo = 7,46 

 

6  IMPACTOS SOCIAIS 

  

6.1 Aspecto Emprego 

 A adoção tecnologia permite que o agricultor a opção de plantar cultivares 

tradicionais, no caso a pacovan. Essa escolha faz com que o mesmo acesse e busque 

capacitação que facilite o desenvolvimento dos plantios. Tal aspecto justifica o indicador 

capacitação alcançar coeficiente 4,24 positivo. Esse coeficiente mostra que ocorreram 

capacitações relacionadas ao desenvolvimento, dotando os agricultores com habilidades 

necessárias ao uso da tecnologia em sua atividade produtiva. 

O ganho com o bananal permitiu que ao indicador qualidade e oferta de trabalho um 

coeficiente de 7,50, que corrobora o índice de impacto positivo do indicador qualidade do 

emprego que foi de 6,93, demonstrando o potencial da tecnologia, como desencadeadora de 
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processos de desenvolvimento rural. 

 

Quadro 06: Aspecto Emprego 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

1. Emprego 

Capacitação  Sim 4,24 

Qualidade e oferta de trabalho Sim 7,50 

Qualidade do emprego  Sim 6,93 

 

6.2 Aspecto Renda 

 Na dimensão renda, o indicador geração de renda do estabelecimento atingiu o 

coeficiente 14,69 positivo, o que confirma a importância da tecnologia em possibilitar aos 

agricultores o cultivo de uma variedade tradicional com grande aceitação e demanda no 

mercado amazonense.  

O indicador diversidade de fonte de renda com o coeficiente de 5,38 mostra que os 

agricultores têm priorizado o cultivo da banana, porém ampliam e diversificam 

gradativamente seus plantios e atividades agrícolas com os recursos oriundos dos bananais.  

Já o indicador valor da propriedade com um coeficiente de positivo igual a 10,00, 

indica que os recursos decorrentes da comercialização da banana permitem que ocorra um 

reinvestimento, tanto nos bananais, como na infraestrutura da propriedade. Esses 

investimentos (melhorias nas residências, aquisição de transporte que auxiliam tanto no 

deslocamento pessoal, como na comercialização da produção) nas propriedades são visíveis, 

proporcionado maior conforto às famílias.  Nos bananais, o investimento ocorre também com 

a implantação de sistema de irrigação, com a perfuração de poços artesianos e infraestrutura 

de armazenagem, garantindo melhores condições para o desenvolvimento da atividade.  

 

Quadro 07: Aspecto Renda 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Coeficiente 

Geração de Renda do estabelecimento Sim 14,69 
Diversidade de fonte de renda Sim 5,38 
Valor da propriedade Sim 10,00 

 

 

6.3 Aspecto Saúde 

Na dimensão saúde, o indicador saúde ambiental e pessoal atingiu o patamar negativo 

de -2,10. O coeficiente negativo está relacionado à resistência dos agricultores em utilizar a 



Relatório de Impacto das Tecnologias - Embrapa Amazônia Ocidental – Ano Base 2017 

 10

totalidade dos equipamentos individuais de produção, pois normalmente utilizam somente 

um ou dois itens do conjunto necessário, geralmente a máscara e a bota. A mesma reflexão 

vale para o indicador segurança e saúde ocupacional que apresentou o coeficiente inalterado. 

O indicador segurança alimentar apresentou um coeficiente positivo de 11,81, 

evidenciando que a adoção tecnológica permitiu ao agricultor uma maior possibilidade de 

produzir e acessar alimentos, assim como  a diversificação do consumo familiar, com base na 

renda obtida.  

Quadro 8:  Aspecto Saúde 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Coeficiente 

    Saúde ambiental e pessoal Sim - 2,10 
    Segurança e saúde ocupacional Sim 0,00 
    Segurança alimentar Sim 11,81 

 

6.4 Aspecto Gestão e Administração 

 

 No aspecto gestão e administração, o indicador dedicação e perfil do responsável 

alcançou o coeficiente 9,61 positivo, confirmando que os bananais são produtivos e viáveis, o 

que faz que o agricultor tenha cada vez mais compromisso com o desenvolvimento do 

cultivo.  

O indicador condição de comercialização com coeficiente positivo de 5,88 evidencia 

que o agricultor tem aproveitado a demanda do mercado em acessar a produção, porém a 

baixa organização dos agricultores e a predominância da comercialização de forma individual 

faz que os mesmos não alcancem todo o seu potencial e/ou explorem todas as possibilidades 

de mercado. 

 A disposição de resíduos também obteve um índice de impacto positivo de 4,99, 

demonstrando que, como consequência das capacitações o agricultor tem preocupações com 

relação ao tratamento dos resíduos na propriedade. O mesmo pode ser observado no 

indicador gestão de insumos químicos, cujo coeficiente foi de 6,53, ou seja, há um maior 

esmero com os produtos químicos utilizadas nos bananais que vai, desde o momento da 

compra, ao descarte do vasilhame.  

No indicador relacionamento institucional o coeficiente de 6,19 indica que a relação 

agricultor, instituições de pesquisa e assistência técnicas é consistente e consolidada, porém 

há necessidade de ampliação para outros atores, principalmente relacionados ao processo de 

fortalecimento organizativo e da comercialização. 

 



Relatório de Impacto das Tecnologias - Embrapa Amazônia Ocidental – Ano Base 2017 

 11

Quadro 09: Aspecto Gestão e Administração 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Coeficiente 

Dedicação e perfil do responsável Sim 9,61 
Condição de comercialização Sim 5,88 
Disposição de resíduos   Sim 4,99 
Gestão de insumos químicos  Sim 6,53 
Relacionamento institucional Sim 6,19 

 

6.5 Índice de Impacto Social 

 O Índice de Impacto Social decorrente da adoção tecnológica da “Deposição de 

Fungicidas na Axila da Segunda Folha da Bananeira” foi positivo igual a 5,91, conforme 

apresentado no Quadro 10. Esse coeficiente indica a grande viabilidade da tecnologia junto 

aos agricultores familiares, principalmente devido a possibilidade de cultivo de uma 

variedade tradicional, com grande demanda no mercado, o que tem proporcionado melhores 

níveis de renda, segurança alimentar e investimento no bem estar pessoal e familiar.  

 

Tabela 10 - Índice de Impactos Sociais 

  Média Geral 
Índice de Impacto Social 5,91 

 

7 Fonte de Dados 

Os dados primários foram coletados em 8 propriedade, sendo quatro no município de Rio 

Preto da Eva, e quatro no município Presidente Figueiredo. Também foram coletadas 

informações junto aos extensionistas do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e 

Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e um pesquisador da Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

Tabela 11 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Agricultor 
familiar  

Produtor Patronal Agentes públicos 
Total 

Médio Grande Comercial Pesquisador  Extensionista 

Rio Preto 
da Eva 

AM 4 - - - 
1 1 

10 

Presidente 
Figueiredo 

AM 4    
0 0 

 

Total  8 - - - 1 1 10 
 

8 IMPACTOS AMBIENTAIS 

8.1 Aspecto Eficiência Tecnológica 

 Na percepção dos entrevistados pode ser negativo o fato da tecnologia preconizar a 
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aplicação do fungicida nos plantios, além do manejo com a prática de adubação, o que 

acarretou um impacto negativo, principalmente para os indicadores uso de insumos agrícolas 

e recursos (-7,56), uso de insumos veterinários e matéria-prima (-2,44) e consumo de energia 

(-11,06).  Por outro lado, há a garantia de produção de variedades tradicionais em quantidade 

e qualidade durante todos os períodos do ano. Ressalta-se ainda que, o alto índice negativo 

em relação ao indicador consumo de energia (-11.06) se dá pela necessidade dos produtores 

adotarem sistemas de irrigação nos plantios, devido aos intensos períodos de estiagem que 

vêm ocorrendo no Estado desde 2015. Ainda neste aspecto “Eficiência Tecnológica”, o 

indicador geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia obteve um coeficiente de 

1,55.   

  

Quadro 12 - Eficiência Tecnológica 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

1. Eficiência Tecnológica 

Uso de insumos agrícolas e recursos Sim - 7,56 

Uso de insumos veterinários e matéria-prima Sim -2,44 

Consumo de energia Sim -11,06 

Geração própria, aproveitamento, reuso e 
autonomia 

 1,55 

 

8.2 Aspecto Qualidade ambiental 

Os aspectos qualidade ambiental relaciona quatro indicadores que evidenciam a 

potencialidade da tecnologia com a temática ambiental. Nesse aspecto, o indicador emissão à 

atmosfera alcançou o coeficiente de 0,15, demonstrando que a utilização de roçadeira lateral 

e micro trator para limpeza e transporte da produção tem produzido uma pequena emissão de 

fumaça decorrente do uso de combustível fóssil nos bananais, sendo perceptível aos 

produtores como um impacto negativo decorrente da adoção da tecnologia. O indicador 

qualidade do solo permaneceu inalterado. Já a qualidade da água, com um coeficiente de -

0,38 está relacionado ao crescimento da utilização do recurso no sistema de irrigação.   

 Os indicadores conservação da biodiversidade com o coeficiente de 9,64 e 

recuperação ambiental com 8,03 indicam o potencial da tecnologia para contribuir com a 

manutenção da florestal amazônica. A conservação ambiental (9,64) é consequência do 

crescimento da produtividade cada vez maior por hectare, o que reduz a necessidade dos 

agricultores avançarem para outras áreas, principalmente onde há floresta na propriedade. 

Com isso é mantido o ecossistema, sua diversidade e seu papel como habitat da vegetação 
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nativa, fauna silvestre e espécies tradicionais. A recuperação ambiental (8,03) traduz a 

contribuição da tecnologia para recuperar áreas degradadas, e seu aproveitamento para 

atividades produtivas. Além disso, garantir a manutenção das áreas de preservação 

permanente e reserva legal.  

 

Tabela 13 - Conservação Ambiental 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

2. Qualidade ambiental  

   Emissões à atmosfera Sim 0,15 

   Qualidade do solo Sim 0,00 

   Qualidade da água Sim -0,38 

   Conservação da biodiversidade Sim 9,64 

   Recuperação ambiental Sim 8,03 

 

 

8.3 Aspecto Respeito ao Consumidor 

 

 No aspecto respeito indicador qualidade do produto apresentou um coeficiente 

positivo de 9,89, indicando que o produto dos agricultores apresenta cada vez mais qualidade, 

principalmente nos cuidados em relação à pós-colheita e transporte. 

 O capital social com o coeficiente de 6,38 traduz a articulação dos agricultores com as 

instituições de assistência técnica, principalmente com Instituto de Desenvolvimento 

Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam). Além disso, também 

há interação com a Embrapa por meio dos processos de transferência de tecnologia. Essas 

relações permitiu o acesso a tecnologias, desde então há uma interação constante entre 

agricultores, extensionistas e pesquisadores, muitas vezes por iniciativas dos próprios 

agricultores.  

 

Quadro 14 -  Respeito ao consumidor 

3. Respeito ao consumidor  Não Se Aplica Coeficiente 

 Qualidade do produto Sim 9,89 

Capital Social Sim 6,38 

Bem-estar e saúde alimentar animal  Não 0,00 

9 ÍNDICE DE IMPACTO AMBIENTAL  

O potencial da tecnologia evidenciado com um índice de impacto ambiental de 1,80 

indica que a adoção da mesma não significa maior pressão ou impacto negativo sobre o meio 
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ambiente. Considerando que a tecnologia permite o cultivo tradicional, outrora ameaçado 

pela sigatoka-negra a tecnologia apresenta uma dupla contribuição: a primeira, a 

possibilidade de colocar no mercado um produto com alta demanda, o que acarreta em 

impactos econômico e social de grande relevância e, o segundo, o fato de ser uma tecnologia 

com o mínimo impacto negativo sob o ecossistema amazônico, além é claro do aumento da 

produtividade, gerar renda e emprego no meio rural. 

 

Quadro 15- Recuperação Ambiental 

 Media Geral  

Índice de Impacto Ambiental 1,80 

 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente relatório apresentou a mensuração dos impactos relacionado a adoção da 

tecnologia da “Deposição de Fungicidas na Axila da Segunda Folha da Bananeira para 

controle da Sigatoka-Negra”. Os impactos sociais e ambientais levantados mostram que a 

tecnologia é eficiente, e constitui uma grande alternativa ao cultivo de variedades tradicionais 

de banana, que são muito apreciadas pela população local, superando uma dificuldade de 

produzir a fruta desde o surgimento da doença no Estado do Amazonas.  

 

11 EQUIPE DE AVALIAÇÃO 
 

Equipe de 
Avaliação 

Matrícula Nome Correio Eletrônico 

Líder 352945 Lindomar de Jesus de Sousa Silva lindomar.j.silva@embrapa.br 
 

Membros 360312 José Olenilson Costa Pinheiro jose.pinheiro@embrapa.br 
 

329298 Elizângela de França Carneiro  elizangela.carneiro@embrapa.br 
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