
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS 
IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS 

GERADAS PELA EMBRAPA 

 
 
 
Data limite para o envio da Síntese do Relatório de Impactos: 31/12/2017 
Data limite para o relatório completo: 28/02/2018 
 
 
 
 

Nome da tecnologia: Bico de pulverização pneumática eletrostática 
para aumento da eficiência de deposição de agrotóxico. 

 
Ano de avaliação da tecnologia: 2017 
 
Unidade:  Embrapa Meio Ambiente 
 
Equipe de Avaliação:  
 
Aldemir Chaim                                           M221489  
Alvaro Vieira Spinola e Castro                   M314364  
Renan Milagres Lage Novaes                    M353892  
 
 
 
 
 

Jaguariúna/SP, fevereiro de 2018 

 
 



 2 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 
TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
1.- IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 
 
Bico de pulverização pneumática eletrostática para aumento da eficiência de 
deposição de agrotóxico 
 
1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 
 
Objetivo Estratégico PDE/PDU 
X 
 
 
 
 
 
X 

Garantir a competitividade e a sustentabilidade da agricultura Brasileira; 
Atingir um novo patamar tecnológico competitivo em agroenergia e biocombustíveis; 
Intensificar o desenvolvimento de tecnologias para o uso sustentável dos biomas e a 
integração produtiva das regiões brasileiras; 
Prospectar a biodiversidade para o desenvolvimento de produtos diferenciados e com 
alto valor agregado para a exploração de novos segmentos de mercado; 
Contribuir para o avanço da fronteira do conhecimento e incorporar novas tecnologias, 
inclusive as emergentes; 

 Não se aplica. 
 
1.3. Descrição Sucinta 
 

A pulverização eletrostática é uma alternativa promissora para redução de 
perdas na aplicação de agrotóxicos. Artigos publicados no exterior sobre o emprego 
de gotas com carga eletrostática para aplicação de agrotóxicos, em culturas de porte 
rasteiro, arbustivo e arbóreo, confirmam que é possível reduzir, com facilidade, mais 
de 50% dos ingredientes ativos recomendados nas aplicações, sem reduzir a 
eficácia biológica. Além de aumentar a eficiência no controle, a pulverização 
eletrostática reduz os efeitos dos inseticidas sobre os organismos que vivem no solo, 
porque as perdas para o solo chegam a ser 20 vezes menores que numa 
pulverização convencional. Todavia, esses trabalhos também alertam que, apesar 
de existirem vários equipamentos eletrostáticos desenvolvidos e comercializados no 
exterior, os benefícios do uso de gotas com carga eletrostática não são consistentes. 
Isso ocorre porque os projetos desenvolvidos não geram gotas com nível de carga 
suficiente para melhorar a deposição ou o tamanho das gotas produzidas não sendo 
adequado para uso com carga eletrostática. 

 
Uma pesquisa realizada pela Embrapa Meio Ambiente demonstrou que existe 

uma correlação linear entre intensidade de carga do jato de gotas e a deposição. Os 
resultados apontam que em cada microampère de corrente elétrica, que se desloca 
por mililitro de calda pulverizada por segundo, ocorre um aumento de 10% na 
deposição. Entretanto, considerando a grande variabilidade da deposição, o sucesso 
da pulverização eletrostática depende de soluções tecnológicas, que deverão ser 
encontradas, para que os pulverizadores gerem gotas com tamanhos entre 50 a 100 
micrômetros de diâmetro e intensidade de carga superior a 4 microampères para 
cada mililitro de calda pulverizado por segundo. No caso de plantas que apresentam 
alta densidade de folhas, a eficiência poderá ser maior se jatos de ar auxiliarem o 
transporte das gotas com carga eletrostática para o interior do dossel das plantas. 
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A Embrapa Meio Ambiente, depois de anos de aperfeiçoamentos e busca por 

uma melhor tecnologia eletrostática desenvolveu um sistema revolucionário de baixo 
custo o “Bico de pulverização pneumático eletrostático para aumento da eficiência 
de deposição de agrotóxico” que é protegida por patente de invenção pedido BR 10 
2013 032646-1 depositado junto ao INPI em 18/12/2013. 

 
Esta tecnologia é indicada preferencialmente para pulverizar líquidos 

condutores miscíveis em água. Destina-se preferencialmente, mas não de forma 
restritiva, a aplicação de agrotóxicos, podendo ser utilizado em equipamentos de 
pulverização do tipo pistola para uso individual, em equipamentos estacionários com 
vários bicos para tratamentos sanitários zootécnicos, ou pulverizadores 
eletrostáticos transportados por tratores. 

 
Além de melhorar a eficiência no controle das pragas e doenças, e a redução 

dos efeitos colaterais dos agrotóxicos sobre aqueles organismos que vivem no solo, 
a tecnologia proposta proporciona aumento da eficiência da deposição dos 
agrotóxicos nos alvos de aplicação, reduzindo as perdas no solo, possibilitando uma 
redução no número de pulverizações necessárias para o controle fitossanitário, 
gerando assim importantes impactos econômicos, sociais e ambientais. 
 
1.4. Ano de Lançamento: 2014 
 
1.5. Ano de Início de adoção: 2015 
 
1.6. Abrangência 
Selecione os Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada:  

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 
AL  AC  DF  ES  PR  
BA  AM  GO  MG X RS  
CE X AP  MS  RJ  SC  
MA  PA  MT  SP X  
PB  RO   

PE  RR  

PI  TO  

RN   

SE  

 
Frente aos benefícios que esta tecnologia proporciona, o “Bico Pneumático 

Eletrostático” é uma tecnologia que apresenta demandas em todo o território 
nacional.  
 
1.7. Beneficiários 
 

Empresas de desenvolvimento de equipamentos e acessórios agrícolas,  
empresas de desenvolvimento e comercialização de pulverizadores, aplicadores de 
agrotóxicos, empresas prestadoras de serviços de pulverização, cooperativas de 
produtores agrícolas, produtores agrícolas, instituições de pesquisa e consumidores 
de produtos agrícolas. 
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2.- IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 

A eficiência da pulverização eletrostática é diretamente relacionada ao 
processo utilizado para eletrificar as gotas. O bico pneumático eletrostático gera 
gotas com tamanho entre 30 e 40 micrômetros com altíssima intensidade de carga. 
Esse dispositivo pode ser utilizado em equipamentos manuais ou tratorizados sendo 
indicado para tratamento de pragas e doenças em fruticultura e olericultura. Este 
bico pulverizador pode ser utilizado em equipamentos de pulverização do tipo pistola 
para uso individual, em equipamentos estacionários com vários bicos para 
tratamentos sanitários zootécnicos ou em pulverizadores eletrostáticos 
transportados por tratores. Por ser eletrostático propicia a indução de uma carga 
elétrica estática em cada gota emitida. Assim, as gotas eletricamente carregadas se 
espalham melhor pela repulsão elétrica entre cargas iguais, ficando mais 
homogêneas e são imediatamente atraídas pelas plantas para onde são dirigidas, 
atingindo os alvos biológicos mais escondidos e aumentando significativamente a 
deposição do produto desejado nesses alvos. Esta solução tecnológica foi 
desenvolvida pela Embrapa e está licenciada para exploração de patente por uma 
empresa de desenvolvimento de equipamentos agrícolas, que já lançou no mercado 
um modelo comercial incorporando essa tecnologia, visando beneficiar 
especialmente o pequeno produtor, por tratar-se de um conjunto compacto, de preço 
mais acessível do que os similares importados. Além disso, tem comprovada 
eficiência, diminuindo muito as perdas de agrotóxicos e os danos causados ao meio 
ambiente. O modelo atual, tipo pistola pulverizadora, é especialmente útil para 
pulverizações em ambientes protegidos (estufas) e em culturas de pequeno porte 
(hortaliças, morangos etc.), o que proporciona grande ganho de eficiência das 
pulverizações e significativa economia financeira aos agricultores.  
 
3.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 
 
3.1- Avaliação dos Impactos Econômicos 
 
Se aplica: sim ( X  )   não (   )  
 

A disponibilização da tecnologia no mercado teve início em maio de 2015 
através do início da comercialização pela empresa licenciada através do contrato de 
concessão de licença para exploração de patente. Ela é uma tecnologia que tem 
potencial de gerar uma mudança importante no padrão de manejo da cultura e exige 
um investimento inicial razoável por parte do adotante. Por esses motivos, os 
usuários interessados têm utilizado a tecnologia para testes de seu desempenho, 
mas ainda não a adotaram. A tecnologia ainda não teve tempo o suficiente para ter 
uma mais ampla difusão e adoção pelo mercado. Para melhor captar o desempenho 
econômico, a avaliação econômica pode ser realizada de três a cinco anos após o 
início da adoção (Ávila et al. 2008). Dessa forma, não foi possível avaliar os 
benefícios econômicos desta tecnologia e espera-se que em um prazo de três ou 
quatro anos, a tecnologia se encontre mais difusa e com maior adoção. Contudo, a 
empresa licenciada disponibilizou para alguns produtores, protótipos a fim de 
convencê-los sobre a eficiência da tecnologia. 
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O Bico Pneumático Eletrostático permite uma grande redução na quantidade 
de agroquímicos aplicados na lavoura, especialmente inseticidas, fungicidas e 
hormônios foliares, sem alteração em sua eficiência ou mesmo proporcionando um 
aumento da mesma. Seu uso, portanto tem potencial de se refletir em diversos 
impactos econômicos para o produtor e para a sociedade: redução de custos pela 
grande redução no uso de agrotóxicos e consequentemente de água para sua 
aplicação; aumento da produtividade, em função do aumento da eficiência de 
controle e de aplicação em alguns casos; aumento do valor agregado dos produtos, 
devido à grande diminuição de uso de agrotóxicos e, provavelmente, de presença de 
resíduos nos produtos; incremento de área, tendo em conta o fomento ao mercado 
de pulverizadores na produção de novos implementos para esse novo nicho; 
redução de custos sociais e ambientais diversos, como custos com a saúde dos 
trabalhadores ou com medidas de contenção dos agrotóxicos dispersos no 
ambiente. 

 
Nesse relatório, no entanto, somente serão apresentados os custos de 

desenvolvimento da tecnologia e os benefícios potenciais estimados no período de 
testes realizados pelos produtores. Apenas foram avaliados os benefícios potenciais 
decorrentes da redução de custos em função da redução na quantidade de 
agrotóxicos usada, devido a sua maior relevância no processo. 
 

3.1.2.- Impacto sobre os Custos (Redução de Custos) 

 
Tabela Ab - Ganhos Unitários de Redução de Custos 

Ano 
Unidade de 
medida 
(UM) 

Custos 
Anteriores 
R$/m2 - (A) 

Custos 
Atuais 
R$/m2 - (B) 

Economia 
Obtida  
R$/m2 - 
C=(B-A) 

2016  R$/m2        

 
Tabela Bb - Benefícios Econômicos na Região 

Ano 
Participação 
da Embrapa 
% - (D) 

Ganho 
Líquido 
Embrapa  
R$/m2 - 
E=(CxD) 

Área de 
Adoção 
(m2) - (F) 

Benefício 
Econômico - 
G=(ExF) 

2016 70%   0,00 0,00 

 
3.2.- Análise dos impactos econômicos 
 

O Bico Pneumático Eletrostático é um dispositivo que pode ser adaptado em 
diferentes instrumentos de aplicação de defensivos, como pulverizadores costais ou 
em barras. No momento a tecnologia está licenciada para comercialização em dois 
implementos adaptados pela empresa: lança e porta-bicos. Os primeiros 
equipamentos foram disponibilizados para testes em maio de 2015, momento que foi 
considerado como o início da adoção. 
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Dados de pesquisa e da literatura indicam um potencial de redução no uso de 

agrotóxicos de 50% a 70%. Três produtores (Tabela 3.3.1) foram entrevistados 
quanto ao impacto econômico potencial da tecnologia, já que ainda estão em 
período de testes e não o adotaram em definitivo. 

 
Nos três casos avaliados, o bico proporciona uma importante redução no 

volume de pesticidas aplicado e consequentemente com potencial de grande 
redução de custos com aquisição destes insumos. A porcentagem de redução de 
volume observada ficou em cerca de 80% para os produtores A e B e em 90% para 
um produtor C. O potencial de redução de custos com pesticidas estaria na ordem 
de R$ 0,13 a R$ 0,27 por m2 por mês (Tabela 3.2.1). 

 
Foi detectado também um aumento importante nos custos relativos a dois 

processos associados: o tempo gasto para aplicação e o investimento no 
equipamento. O tempo de aplicação aumentou em cerca de 200% para os 
produtores A e B e em 150% para o produtor C, representando um custo entre R$ 
0,04 e R$ 0,17 por m2 por mês. Com relação ao investimento necessário para 
aquisição do equipamento e de um compressor, ele fica em torno de R$ 2.500,00. O 
produtor C reportou também um custo extra com combustíveis, representando no 
caso dele cerca de R$ 0,03 por m2. 
 
Tabela 3.2.1a 

Entrevistados Cultivo Local 
Área usada 
para teste 

(m2) 

Produtor A Tomate Araras-SP 
             

3.000  

Produtor B Tomate Conchal-SP 
             

1.600  

Produtor C Rosas Andradas-MG 
                 

230  

 
Tabela 3.2.1b 

Custo médio 
pesticidas / mês 

/ m2 

Redução de volume 
de pesticidas nos 

testes 

Custo aprox. 
mão de obra 

aplicação / m2 / 
mês 

Aumento de 
tempo de mão de 

obra para 
aplicação nos 

testes 

Benefício 
potencial 

aproximado por 
m2 / mês 

R$ 0,19 83% R$ 0,17 200% -R$ 0,18  

R$ 0,17 90% R$ 0,04 200%  R$ 0,07  

R$ 0,34 79% R$ 0,05 150%  R$ 0,19  

 
A viabilidade econômica da adoção da tecnologia no atual estado se mostrou 

portanto altamente dependente da relação entre os custos de mão de obra e de 
pesticidas. Para dois dos casos (B e C) o retorno seria positivo e para um deles seria 
negativo (A). 
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Os produtores reportaram ainda que o desempenho do Bico Pneumático 
Eletrostático é altamente satisfatório, no entanto, os implementos utilizados para 
portá-lo ainda têm desempenho aquém do desejado. São necessários, portanto 
aprimoramentos por parte da empresa licenciada para melhoria desses 
implementos. 
 

Da geração da tecnologia, participou apenas a Embrapa Meio Ambiente. A 
empresa licenciada teve participação na adaptação de implementos para receberem 
e portarem o bico. Após consulta ao pesquisador responsável pelo desenvolvimento 
e ao proprietário da empresa licenciada considerou-se que a participação da 
Embrapa foi de 70%. 

 
Como ainda não houve adoção plena da tecnologia, não foi possível a 

estimativa de benefícios econômicos reais (Tabela Ab e Bb1). 
 
3.3. – Fonte de dados 
 

A maioria das informações para avaliação econômica foi obtida junto à equipe 
responsável pelo desenvolvimento e transferência da tecnologia, junto ao 
responsável pela empresa licenciada pela sua comercialização e aos usuários da 
tecnologia. 

 
A análise de benefícios da tecnologia foi desenhada pela equipe de trabalho e 

validada junto aos responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia. 
Demais informações, foram obtidas das referências citadas no texto e listadas 

na bibliografia. 
 
Tabela 3.3.1 Número de consultas realizadas por município 

 
    Produtor Familiar 

Pequeno 

Produtor patronal   

Municípios Estado Médio Grande Comercial Total 

Andradas MG   1  1 

Araras SP 1    1 

Conchal SP 1    1 

Total    2  1    3 

 
 
4.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 
 
4.1.- Avaliação dos Impactos 
 

A avaliação de impacto social foi realizada utilizando-se o sistema de 
avaliação desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente, AMBITEC-Social. Como 
explicitado no item 3.1, a tecnologia foi disponibilizada recentemente e ainda não 
foram identificados adotantes que a tenham incorporado em seu processo produtivo, 
Portanto, da mesma forma que nas avaliações dos anos base 2015 e 2016, somente 
foi possível entrevistar produtores que estavam testando a tecnologia e, portanto 
estimaram os impactos potenciais da mesma. Nesta avaliação, do ano base 2017, 
foram consideradas as estimativas baseadas em três entrevistas: uma nova 
entrevista junto ao pesquisador responsável pela tecnologia na Embrapa Meio 
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Ambiente e a duas empresas, uma que licenciou a tecnologia, desenvolveu e 
forneceu o equipamento para testes em campo e a outra, uma nova empresa de 
grande porte, que testou a tecnologia. As entrevistas realizadas com as empresas 
produtoras de tomate nos anos anteriores e utilizadas para a avaliação de impacto 
econômico potencial não foram consideradas na formação dos indicadores de 
impacto ambiental e social deste relatório. O objetivo dessa mudança foi a geração 
de índices mais atualizados dos impactos potenciais no âmbito social e ambiental. 
Quanto a avaliação econômica, o novo entrevistado de 2017 não disponibilizou 
dados de impactos potenciais desse aspecto, o que inviabilizou sua contabilização 
no item 3 - Avaliação de impactos econômicos. 

 
Os resultados obtidos nas entrevistas foram categorizados como do Tipo 2 - 

Produtor patronal (médio e grande, comercial). Para essa avaliação foi considerado 
como cenário anterior a deposição convencional de agrotóxicos nas culturas e como 
posterior a deposição de agrotóxicos utilizando-se o Bico Pneumático Eletrostático 
para o controle de aplicação de agrotóxicos nessas mesmas culturas. 

 
Tabela 4.1.0 – Número de consultas realizadas em 2017 por município para a 

avaliação de impactos potenciais sociais e ambientais* 

Municípios Estado 

Produtor 
Familiar 

Instituição 
de 

 Empresa 
Total 

Pequeno Pesquisa Grande Comercial 

Fortaleza CE    1 1 
Araçatuba SP    1 1 
Jaguariúna SP  1   1 

Total   1  2 3 
*Para detalhes sobre as diferenças entre a amostra de produtores analisados entre as avaliações 
econômicas e socioambientais, ver texto item 4.1 
 

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC-Social ( X ) sim (  ) não.  
 
4.1.1.Tabela - Impactos sociais – aspecto emprego 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 

 
Capacitação S  4,70 4,70 
Oportunidade de emprego local qualificado S  0,25 0,25 
Oferta de emprego e condição do trabalhador S  0,40 0,40 
Qualidade do emprego  S  2,50 2,50 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial ). 
 

No aspecto emprego, o indicador capacitação apresentou índice 4,70. Os 
componentes Local de curta duração e Nível de capacitação técnica foram 
considerados com moderado aumento pela maioria dos respondentes que 
consideraram primordial uma capacitação de curta duração com nível de 
capacitação técnica tendo em vista que esta tecnologia tem uma aplicação 
diferenciada do que se está acostumado a usar, exigindo treinamento do aplicador 
(usuário) que terá que entender seu processo para utilizá-la corretamente. 

 
O indicador Oportunidade de Emprego Local Qualificado teve índice 0,25 pois 

os componentes Origem do Trabalhador e Propriedade tiveram moderado aumento. 
Já para Qualificação para a atividade todos os componentes: braçal, braçal 
especializado, técnico médio e técnico superior foram considerados com moderado 
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aumento pelos entrevistados. Um dos entrevistados considerou que essa tecnologia 
pode gerar oportunidade de emprego indireto tais como: licenciamento da 
tecnologia, revenda ligada ao processo industrial para o campo e que a parte de 
assistência técnica futura necessitará de especialistas na área. 

 
O indicador Oferta de emprego e condição do trabalhador teve índice 0,40 

pois os componentes temporário e permanente tiveram moderando aumento devido 
a necessidade de se ter responsabilidade para realizar o acompanhamento correto 
da implementação da tecnologia e acompanhamento em campo.  

 
O indicador Qualidade do emprego apresentou índice de 2,50 sendo 

considerado por um dos entrevistados o componente Legislação trabalhista com 
grande aumento. Também foi considerado com moderado aumento os componentes 
Registro e Contribuição previdenciária levando em conta que como a tecnologia 
exige treinamento o custo seria melhor absorvido como permanente. Os 
componentes do indicador Benefícios não foram considerados como impactantes 
por nenhum dos entrevistados. 
 
4.1.2. Tabela - Impactos sociais – aspecto renda 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 

 
Geração de Renda do estabelecimento S  2,50 2,50 
Diversidade de fonte de renda S  2,00 2,00 
Valor da propriedade  S  2,60 2,60 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
 

No aspecto renda o indicador Geração de renda do estabelecimento teve 
média 2,50 considerando que todos os componentes: Segurança, Estabilidade, 
Distribuição e Montante foram ponderados com moderado aumento, pois fazendo o 
controle mais eficiente o risco de praga diminui e o prejuízo que ele poderia ter com 
isso será minimizado ou nulo, além da diminuição do uso de agrotóxicos. Também 
considerou-se o componente segurança com grande aumento e os demais com 
moderado aumento pois avaliou-se que o custo de produção são menores devido a 
diminuição do uso de agrotóxicos, em torno de 40% do custo de cultivo 
possibilitando aumento nos lucros. Houve também moderada redução no 
componente montante onde foi considerada uma redução de renda. 

 
O indicador Diversidade de fonte de renda obteve média 2,00 pois foi 

considerado que há alteração em seus componentes com a utilização da tecnologia 
permitindo moderado aumento na ramificação empresarial pois pode-se utilizar o 
equipamento nos focos de vetores de doenças endêmicas. Também foi considerado 
moderado aumento em todos os componentes a saber: Agropecuária no 
estabelecimento: Se for uma cooperativa poderá agregar um produto novo ao seu 
portfólio que gerará treinamento do pessoal para vendas e expectativa de 
comercialização da tecnologia; Não agropecuário no estabelecimento: Uso 
domissanitário: aplicação para controle de epidemias (dengue), para pintura 
eletrostática, tratamento de sementes, carrapatos, desinfecção hospitalar, 
jardinagem etc; Oportunidade de trabalho fora do estabelecimento: Para o 
tratamento domissanitário apresenta novas oportunidades como a criação de 
empresas específicas ou inserção nas empresas que já o fazem. Ramificação 
empresarial: Oportunidade de trabalho, cria um novo segmento. Empresas de 
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pulverização que podem criar segmentos específicos voltados apenas para a 
pulverização eletrostática. Aplicações financeiras: Oportunidade de investimentos / 
Investidores como parceiros para o desenvolvimento da tecnologia ou mesmo 
captação de recursos de agências de fomento para novas empresas no 
desenvolvimento de novas tecnologias.  

 
O indicador Valor da Propriedade pontuou-se com 2,60 com moderado 

aumento no componente Investimentos em benfeitoria justificando que há 
necessidade de investimento para a compra do equipamento pelo produtor e isso se 
torna uma benfeitoria. Ponderou-se também o componente Conservação de 
recursos naturais com moderado aumento pois quando se mantem a produção alta 
em uma área não é necessário desmatar porque a renda está mantendo o produtor 
e caso contrário há necessidade de expansão da produção causando desmatamento 
na propriedade sendo que o aumento da produção na mesma área garante o não 
desmatamento e evita perdas. Já Preços de produtos foi considerado com moderado 
aumento pois considerou-se que há melhora no preço do produto final devido ao 
custo/benefício e consequentemente aumento de lucro.  
 
4.1.3. Tabela - Impactos sociais – aspecto saúde 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 

 
Saúde ambiental e pessoal S  2,73 2,73  
Segurança e saúde ocupacional S  1,23 1,23  
Segurança alimentar S  3,33 3,33  
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
 

No aspecto saúde o indicador saúde ambiental e pessoal obteve média 2,73. 
O componente Focos de vetores de doenças endêmicas foi considerado com 
moderada diminuição no componente pois tem potencial de uso nesta aplicação. O 
componente emissão de poluentes atmosféricos foi considerado com grande 
diminuição no componente considerando a redução da emissão de poluentes, pois a 
produção das partículas na pulverização vai para o entorno. Já para Emissão de 
poluentes hídricos a maioria considerou com grande diminuição porque há grande 
redução do uso de agrotóxicos, sendo esse o mesmo motivo que a maioria 
considerou como fator de grande redução na geração de contaminantes do solo. O 
componente dificuldade de acesso a esporte e lazer foi avaliado como sem efeito. 

 
O indicador segurança e saúde ocupacional ficou com média 1,23. Seu 

componente periculosidade foi considerado pela maioria com grande redução pois a 
aplicação eletrostática permite maior segurança da aplicação devido ao uso da lança 
onde as gotas fixam no objeto mais próximo. Também a diminuição do número de 
aplicações e número de reabastecimentos reduzem a manipulação pelo aplicador 
diminuindo a periculosidade. Ruído foi considerado com moderado aumento devido 
a necessidade de uso do compressor e Vibração foi considerada como moderada 
diminuição, Calor/Frio e umidade como sem efeito e Agentes Químicos, devido a 
redução da quantidade de aplicação no uso de agentes químicos foi considerada 
com grande diminuição no componente. Já o componente agentes biológicos foi 
considerado com moderada diminuição devido a seu uso inicial nesse tipo de 
aplicação. 
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O indicador Segurança Alimentar ficou com média 3,33. O componente 
Garantia de produção foi avaliado com grande aumento e considerado como 
principal aspecto deste indicador devido ao impacto que proporciona possibilitando 
menor incidência de pragas, gerando garantia de produção. O componente 
qualidade do alimento foi avaliado com grande aumento pois a tecnologia 
proporciona a ausência de contaminantes não alterando as propriedades físicos 
químicas do alimento melhorando a qualidade nutricional agregando valor ao 
produto e diminuindo seu custo. Para o componente quantidade do alimento a 
maioria pontuou com moderado aumento.  
 
4.1.4. Tabela - Impactos sociais – aspecto gestão e administração 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 

 
Dedicação e perfil do responsável S  3,43 3,43  
Condição de comercialização S  1,77 1,77  
Reciclagem de resíduos  S  2,00 2,00  
Relacionamento institucional S  7,60 7,60  
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 

 
Para o aspecto gestão e administração, o componente dedicação e perfil do 

responsável obteve média 3,43, considerando que as variáveis de dedicação do 
responsável foram ponderadas da seguinte forma: Capacitação dirigida à atividade 
com moderado aumento, horas de permanência no estabelecimento com grande 
aumento justificada pela necessidade de maior dedicação do responsável para 
maior planejamento e monitoramento do processo para possibilitar a adoção da 
nova tecnologia. Os componentes Uso de sistema contábil e modelo formal de 
planejamento com moderado aumento e sistema de engajamento familiar e sistema 
de certificação/rotulagem ficaram inalterados.  

 
O indicador Condição de comercialização ficou com média de 1,77. Um dos 

entrevistados pontuou venda direta/antecipada/cooperada com grande aumento pois 
a tecnologia pode ter venda local ou ser colocada em cooperativas, 
propaganda/marca própria com grande aumento pois pode-se beneficiar informando 
que o produto reduz o uso de agrotóxico. Por fim considerou cooperação com outros 
produtores locais com moderado aumento. Também foram considerados com 
moderado aumento os componentes propaganda/marca própria e cooperação com 
outros produtores locais. 

 
O indicador Reciclagem de resíduos ficou com média 2,00 pois considerou-se 

apenas variáveis de tratamento de resíduos da produção pontuando: 
reaproveitamento com moderado aumento e destinação ou tratamento final com 
grande aumento. Tratamento de resíduos domésticos: coleta seletiva com moderado 
aumento e disposição sanitária com grande aumento. O indicador relacionamento 
institucional ficou com média 7,60 devido a avaliação com grande aumento em todos 
os indicadores justificado pela necessidade de grande envolvimento com a 
assistência técnica na fase inicial para continuidade no uso da tecnologia. 
 
 
 
 
 



 12 

4.2.- Análise dos Resultados 
 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
 2,41 2,41  

 
A média obtida em relação ao impacto social que a tecnologia alcançou foi de 

2,41.  
 
Em função da utilização em escala piloto da tecnologia por uma empresa de 

grande porte, todos os indicadores apresentaram aumento em seus índices, em 
relação aos apresentados anteriormente.  

 
Dentre os impactos sociais mais relevantes atribuídos à adoção da tecnologia 

bico de pulverização pneumática eletrostática para aumento da eficiência de 
deposição de agrotóxico, destacou-se o indicador Relacionamento Institucional, no 
aspecto Gestão e Administração, que apresentou o índice 7,60, com grande 
aumento nas variáveis de Alcance Institucional e Capacitação Contínua, justificado 
pela necessidade de grande envolvimento com a assistência técnica na fase inicial 
para continuidade no uso da tecnologia. 

 
Um dos fatores críticos para que a adoção tenha sucesso é a necessidade de 

um grande envolvimento inicial com a assistência técnica que terá que ser realizada 
pelo licenciado em conjunto com a equipe técnica da Embrapa para a correta 
implementação da tecnologia que é totalmente diferente da convencional. 

 
Enquanto que na pulverização convencional o aplicador está acostumado a 

visualizar uma grande nuvem de gotas, na pulverização eletrostática isso não ocorre 
pois o volume de calda é reduzido para 10% a 20% do volume tradicional. Verificou-
se uma observação dos produtores sobre a questão do tempo de aplicação. Nesse 
caso especifico o equipamento pode ser constituído com vários bicos aumentando a 
faixa de aplicação e consequentemente o tempo de pulverização.  

 
4.3.- Impactos sobre o Emprego 
 
A tecnologia não gera impacto diretamente sobre o emprego 
 
4.4. – Fonte de dados 
 

A avaliação de impacto social foi realizada utilizando-se o sistema de 
avaliação desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente, AMBITEC-Social. As 
informações foram obtidas junto ao pesquisador responsável pela tecnologia na 
Embrapa Meio Ambiente e a duas empresas, uma que licenciou a tecnologia, 
desenvolveu e forneceu o equipamento para testes em campo e a outra uma 
empresa de grande porte que testou a tecnologia. Os resultados obtidos nas 
entrevistas foram adicionados Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, 
comercial), através de entrevistas realizadas em 2017. 
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5.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
5.1.- Avaliação dos impactos ambientais 
 

A avaliação dos impactos ambientais foi realizada utilizando-se o sistema de 
avaliação desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente, AMBITEC-Agricultura. As 
premissas e os entrevistados são os mesmos da avaliação de impactos sociais. 
Para detalhes sobre os mesmos verificar item 4.1.  
 
A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC ( X ) sim (  ) não.  
 
5.1.1.- Alcance da Tecnologia 
 

O alcance da tecnologia expressa todo o território nacional pois beneficia 
empresas de desenvolvimento de equipamentos e acessórios agrícolas; Empresas 
de desenvolvimento e comercialização de pulverizados; Aplicadores de agrotóxicos; 
Empresas prestadoras de serviços de pulverização; Cooperativas de produtores 
agrícolas; Produtores agrícolas, Instituições de pesquisa; Consumidores de produtos 
agrícolas. 
 
5.1.2.- Eficiência Tecnológica 
 
Tabela 5.1.2.1 - Eficiência Tecnológica 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 

 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou 
materiais 

S  4,50 4,50  

Uso de energia S  0,33 0,33  
Uso de recursos naturais S  8,00 8,00  
Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 
 

A eficiência tecnológica refere-se à contribuição da tecnologia para a redução 
da dependência do uso de insumos, sejam esses insumos tecnológicos ou naturais. 
O indicador uso de agroquímicos obteve média 4,50 sendo considerado o 
componente frequência com grande redução no número de vezes que é necessária 
a aplicação de insumos químicos/agroquímicos. A tecnologia serve para todas as 
variedades de ingredientes ativos, com exceção dos herbicidas que não são 
adequados porque produzem gotas muito pequenas, sendo mais recomendado para 
pragas de controle (ácaros, fungos etc). Consequentemente a toxicidade tem grande 
redução pois está relacionada com a frequência da aplicação. Um dos entrevistados 
ponderou que é importante que o aplicador use Equipamentos de Proteção 
Individual pois passa a atrair as gotas eletrostáticas e considerou este componente 
com moderado aumento. Variedade de ingredientes ativos foi considerada com 
grande redução pois como as doses são por concentração a variedade (volume) 
diminui nas aplicações. Os demais componentes associados a variável fertilizantes 
não se aplicam. 
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O indicador uso de energia ficou com média 0,33. Para os componentes 
associados a variável combustíveis fósseis, um entrevistado considerou com 
moderado aumento e outro com moderada diminuição. O que considerou com 
moderada diminuição justificou que pelo fato de reduzir a frequência de aplicações 
consequentemente há redução no consumo de combustível (diesel/gasolina), o 
entrevistado que considerou um moderado aumento ponderou que levou mais tempo 
na aplicação utilizando a tecnologia o que aumentou seu consumo de combustível. 
Para os componentes associados à biomassa todos foram considerados sem efeito 
por todos os entrevistados. Em eletricidade a maioria considerou que há moderada 
diminuição porque utilizam combustíveis fósseis enquanto somente um entrevistado 
considerou moderado aumento pelo uso do compressor elétrico utilizando o 
equipamento em estufa. 

 
O indicador uso de recursos naturais ficou com média 8,00 pois todos os 

entrevistados consideraram que há grande redução no uso de água para 
processamento utilizada como solvente. Como há grande redução da quantidade da 
calda há uma grande diminuição na utilização de agua segundo os entrevistados. 
Ainda foi considerado com grande diminuição os componentes Àgua para irrigação e 
Solo para plantio. 
 
5.1.3.- Conservação Ambiental 
 
Tabela 5.1.3.1 – Conservação Ambiental para AMBITEC Agro 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 

 

Atmosfera S  3,03 3,03 
Capacidade produtiva do solo S  5,00 5,00 
Água N    
Biodiversidade N    
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
 

A contribuição da tecnologia para a conservação ambiental é avaliada 
segundo o seu efeito na qualidade dos compartimentos do ambiente, ou seja, 
atmosfera, capacidade produtiva do solo, água e biodiversidade. O indicador 
Atmosfera apresentou média 3,03 devido a redução na evaporação da calda que 
joga agrotóxico na atmosfera neste processo. Com a diminuição do uso reduz-se a 
contaminação (Material particulado – Gotas). O componente Gases de efeito estufa 
foi considerado como grande diminuição enquanto material particulado/fumaça foi 
considerado como grande diminuição no âmbito do entorno e com moderada 
diminuição no âmbito local, ainda foi considerado grande diminuição em odores pela 
maioria dos entrevistados e grande redução em ruídos por um deles. 

 
O indicador Capacidade produtiva do solo ficou com média 5,00 pela questão 

da redução da contaminação do solo, água subterrânea, pela redução do uso de 
agrotóxicos sendo considerado com moderada redução os componentes: erosão e 
perda de matéria orgânica e com grande redução perda de nutrientes. 

 
Não há efeito para o componente Qualidade da água nem para o componente 

Biodiveridade. 
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5.1.4.- Recuperação Ambiental 
 
Tabela 5.1.4.1. - Recuperação Ambiental 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 

 

Recuperação Ambiental S  0,40  0,40 
*’Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 
 

Este aspecto da avaliação, refere-se a efetiva contribuição da inovação para a 
recuperação na propriedade das áreas degradadas, das áreas de preservação 
permanente e das áreas de mananciais, sendo considerado sem efeito por três dos 
entrevistados. Somente um entrevistado considerou os componentes solos 
degradados e ecossistemas degradados com moderado aumento. 
 
5.2.- Índice de Impacto Ambiental 
 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
 2,21  2,21 

 
O índice de impacto ambiental ficou com média 2,21. No aspecto Eficiência 

tecnológica destacou-se o indicador Uso de Recursos Naturais observando-se 
grande redução no componente água para processamento utilizada como solvente. 
Como há grande redução da quantidade da calda há uma grande diminuição na 
utilização de água. 

 
A tecnologia proporciona grande redução no uso de agrotóxicos para 

pulverização o que causa impacto ambiental positivo desde a diminuição na 
frequência da aplicação, a diminuição da toxicidade e contaminação do solo, da 
atmosfera e água subterrânea. 
 
5.3. – Fonte de dados 
 

As fontes de dados são as mesmas da avaliação de impactos sociais. Para 
detalhes verificar item 4.4 acima.. 
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6.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE CONHECIMENTO, CAPACITAÇÃO E 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL 
 
6.1.- Impactos sobre o Conhecimento 
 
Tabela 6.1.1. - 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 3,00 

Grau de inovação das novas técnicas e métodos 
gerados 

Sim 3 1 1 1,67 

Nível de intercâmbio de conhecimento Sim 0 3 3 2,00 

Diversidade dos conhecimentos aprendidos Sim 3 1 1 1,67 

Patentes protegidas Sim 3 3 3 3,00 

Artigos técnico-científicos publicados em 
periódicos indexados  

Sim 0 0 0 0,00 

Teses desenvolvidas a partir da tecnologia Sim 0 0 0 0,00 
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%. 

 
O Nível de geração de novos conhecimentos foi considerado muito positivo 

pois até hoje no mercado foi o primeiro equipamento portátil com o uso de 
eletrificação de gotas; Foi considerado como positivo o grau de inovação das novas 
técnicas e métodos gerados pois é uma tecnologia que pode ser usada em pinturas 
eletrostáticas, viação agrícola e grandes equipamentos fora do Brasil e foi adaptada 
para equipamentos portáteis; o nível de intercâmbio de conhecimento foi 
considerado como positivo em função da demanda recebida para levar esse 
conhecimento em feiras tecnológicas. Essa tecnologia teve impacto muito positivo 
na diversidade dos conhecimentos gerados pois apresenta (i) novidade; (ii) atividade 
inventiva; e (iii) aplicação industrial necessárias para se obter patente de invenção, 
da qual é protegida. 
 

6.2.- Impactos sobre Capacitação 
 
Tabela 6.2.1 - 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 1 1 1 1,00 

Capacidade de compartilhar equipamentos e 
instalações 

Sim 1 3 3 2,33 

Capacidade de socializar o conhecimento gerado Sim 3 3 3 3,00 

Capacidade de trocar informações e dados 
codificados 

Sim 3 0 0 1,00 

Capacitação da equipe técnica Sim 1 3 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%. 
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A Capacidade de se relacionar com o ambiente externo foi avaliada como 
muito positiva em função da demanda recebida para levar esse conhecimento em 
feiras e instituições, Capacidade de formar redes e de estabelecer parcerias e 
Capacidade de compartilhar equipamentos e instalações foi avaliada como positiva 
pois trouxe a possibilidade de redes, parcerias em desenvolvimento e pesquisas 
conjuntas; A Capacidade de socializar o conhecimento gerado foi avaliado como 
muito positivo devido ao grande número de visitas interessadas em parceria para 
desenvolvimento prospectadas em feiras tecnológicas e ao grande número de 
repostas via SAC e veiculação de matérias em mídias. Capacitação da equipe 
técnica e capacitação de pessoas externas tiveram impacto positivo pois através 
dessas capacitações formaram-se agentes multiplicadores desta tecnologia. 
 
6.3. - Impactos Político-institucional 
 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Avaliador 
1 

Avaliador 
2 

Avaliador 
3 

Média 

Mudanças organizacionais e no marco institucional Sim 3 3 3 3,00 

Mudanças na orientação de políticas públicas Não 0 0 0 0,00 

Relações de cooperação público-privada Sim 3 1 1 1,67 

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

Capacidade de captar recursos  Sim 1 1 1 1,00 

Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das 
equipes 

Sim 3 3 3 3,00 

Adoção de novos métodos de gestão e de 
qualidade 

Não 0 0 0 0,00 

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%. 

 
O indicador Mudanças organizacionais e no marco institucional foi avaliado 

como muito positivo pois a partir da visualização dessa tecnologia a Embrapa 
passou a trabalhar mais o tema tecnologia de aplicação; Os indicadores Relações 
de cooperação público-privadas e Capacidade de captar recursos tiveram avaliação 
positiva pois proporcionaram significativo aumento no número de contratos de 
parceria da unidade bem como nos contratos de licenciamento desta tecnologia. 
Melhora da imagem da instituição foi avaliada como positiva devido a veiculação de 
matérias sobre a tecnologia na mídia. 
 
6.4. Análise Agregada dos Impactos sobre o Conhecimento, Capacitação e 
Político-institucionais 
 

A tecnologia Bico Eletrostático Pneumático proporciona positivos impactos 
sobre o conhecimento, capacitação e Político-institucional. A tecnologia traz grande 
avanço no conhecimento a medida que atende aos requisitos diretos de (i) novidade; 
(ii) atividade inventiva; e (iii) aplicação industrial necessárias para se obter patente 
de invenção, da qual é protegida. Tal inovação proporciona uma quebra de 
paradigma a medida que a tecnologia se apresenta superior a usualmente utilizada 
no que diz respeito a grande redução na quantidade de agrotóxicos que 
proporcionará grande impacto econômico, ambiental e social nos adotantes e na 
sociedade. Com a tecnologia protegida por patente, a mesma proporciona grade 
aumento nas Relações de cooperação público-privada pela vantagem competitiva 
que apresenta comercialmente aumentando também a capacidade de captar 
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recursos devido ao licenciamento da tecnologia que gera royaties sobre a 
quantidade vendida do licenciado.  
 
6.5. – Fonte de dados 
 

Para a realização da avaliação dos impactos sobre conhecimento, 
capacitação e político-institucional foram entrevistados três membros da equipe 
responsável pela geração da tecnologia. 
 
7.- AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 
 

A tecnologia promove uma redução direta da quantidade de agrotóxicos 
aplicados e um impacto econômico positivo resulta na economia gerada no custo de 
produção além de possibilidades futuras de exploração de marketing sobre o 
alimento produzido com essa característica. Argumenta-se negativamente, que a 
tecnologia aumenta o tempo de aplicação, onerando o custo de produção mas isso 
pode ser facilmente sanado aumentando o numero de bicos da lança de 
pulverização para aumentar concomitantemente o rendimento operacional do 
equipamento. Ressalta-se que a empresa licenciada forneceu os equipamentos 
apenas com intuito de convencer os produtores sobre a sua eficiência de controle de 
pragas. 

 
Dois impactos sociais não detectados pelo Ambitec estão relacionados a uma 

menor exposição dos aplicadores aos agrotóxicos pulverizados bem como uma 
possível redução de resíduos nos alimentos que seriam disponibilizados para 
população. Esses fatores extremamente positivos poderiam ser estrategicamente 
explorados comercialmente, como uma vantagem dessa tecnologia em relação ao 
sistema convencional.   

 
É notório que as gotas eletrificadas são fortemente atraídas pelas plantas. 

Essa caraterística implica em dois fatores positivos: a) redução de perdas de 
produtos para o solo, cujos princípios ativos poderiam afetar o equilíbrio 
populacional de organismos benéficos; b) redução de deriva de gotas para fora da 
área pulverizada, o qual também implicaria em problemas de mortalidade de outros 
organismos benéficos, além de caracterizar um desperdício de produto onerando o 
custo de produção. Deve ser lembrado também que a redução de perdas para o solo 
ou deriva, reduzem contaminação de água subterrânea ou superficial e isso está 
ligado à questão de conservação ambiental. 

 
Em termos econômicos contribui positivamente para os agricultores e 

consumidores tendo em vista o custo relativamente baixo para seu desenvolvimento 
e o benefício potencial observado nos testes efetuados pelos usuários, espera-se 
que possa proporcionar benefícios em um futuro próximo. A tecnologia apresenta 
um papel social importante, por possibilitar diminuição da exposição dos aplicadores 
aos agrotóxicos, diminuindo as intoxicações, melhorando aspectos de saúde e bem 
estar. Por reduzir a quantidade de agrotóxicos utilizados nas atividades agrícolas, a 
tecnologia proporciona redução nos problemas de saúde da população. Em termos 
ambientais a tecnologia apresenta impactos positivos para os aspectos de eficiência 
tecnológica e conservação ambiental reforçando sua abrangência de atuação dentro 
da produção agrícola. Em relação aos impactos sociais, no aspecto Gestão e 
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Administração, o indicador Relacionamento Institucional apresentou o índice 5,48, 
com grande aumento nas variáveis de Alcance Institucional e Capacitação Contínua. 
 
8. CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
8.1 - Estimativa dos Custos 
 
Tabela 8.1.1. – Estimativa dos custos 

Ano 
Custos de 
Pessoal 

Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 
R$ 

2011  R$               -     R$                 -    R$                 -    R$                    -     R$                     -       

2012  R$ 57.129,60   R$ 2.498,32   R$ 1.508,93   R$ 12.675,58   R$ -     R$ 73.812,43  

2013  R$ 57.129,60   R$ 6.824,80   R$ 1.418,47   R$ 13.290,88   R$ -     R$ 78.663,75  

2014  R$ 61.998,60   R$ 5.640,65   R$ 1.356,78   R$ 15.346,35   R$ 7.367,50   R$ 91.709,89  

2015  R$ 17.149,20   R$ -     R$ -     R$ 5.102,64   R$ 8.364,01   R$ 30.615,85  

2016  R$ 7.790,40   R$ -     R$ -     R$ 1.558,08   R$ -     R$ 9.348,48  

2017  R$ -     R$ -     R$ -     R$ -     R$ -     R$ -    

 
8.2 - Análise dos Custos 
 

Os custos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e transferência da 
tecnologia (TT) estão detalhados na Tabela 8.8.1. Os custos foram baseados 
principalmente em entrevistas com o pesquisador responsável pela tecnologia, Dr. 
Aldemir Chaim, e com analistas e técnicos da área de TT. Segundo o pesquisador, 
ele despendeu cerca 880 horas no processo de P&D do bico, distribuídos 
igualmente entre os anos de 2012, 13 e 14. Além destas, foram estimados gastos de 
30 minutos para cada atendimento de demanda recebida do SAC ou por e-mail 
referentes à forma de uso da tecnologia. O número de atendimentos foi retirado do 
arquivo de e-mails mantido pelo pesquisador. 

 
Os recursos usados para custeio do processo de P&D foram obtidos de 

projeto administrado por Fundação de Apoio e financiado por empresa parceira, de 
acordo com detalhamento na tabela 8.8.1. Para cálculo dos custos administrativos e 
de depreciação foi utilizada a planilha para cálculo de contrapartidas em projetos de 
P&D e TT desenvolvida pelo SPAT – Setor de Prospecção e Avaliação de 
Tecnologias da Embrapa Meio Ambiente. A infraestrutura utilizada foi um laboratório 
equipado, de 110 m2, um escritório, de 10 m2 e um torno mecânico, os quais foram 
utilizados para cálculos de depreciação. Para cálculo de custos administrativos 
utilizou-se uma porcentagem de 20% sobre os demais custos (Tabela 8.8.1). 

 
Os custos referentes a atividades de TT foram levantados junto a equipe dos 

setores de Transferência e Comunicação da unidade. O software foi apresentado em 
diversos eventos e feiras agropecuários e tecnológicos (exemplos: Agrishow, 
Coopavel, Expodireto, Hortitec, Agrifam, entre outros). Nestes, diversas atividades 
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de TT foram realizadas concomitantemente, como divulgação de outras tecnologias 
e principalmente da marca Embrapa. Assumiu-se que poderia ser atribuído ao Bico 
Pneumático 6% e 15% do esforço de TT realizado nos anos 2014 e 2015, 
respectivamente. Além destes, eventos específicos voltados para TT do Bico 
pneumático foram contabilizados como sendo 100% atribuídos a ele (exemplos: 
demonstração em Andradas/SP). Esses percentuais foram multiplicados pelos 
cálculos de custos totais de TT dos anos de 2014, 2015 e 2016. Foram considerados 
ainda custos de 500 folders por participação em feira e custos com material de 
consumo e serviços referentes à organização da feira Agrishow 2015 foram rateados 
pelo número de tecnologias expostas na feira. 

 
Todos os custos foram corrigidos para dez/2016, segundo o índice IGP-DI 

(BCB, 2017). 
 
Em 2016 não houve custos de TT, apenas atendimentos ao SAC pelo 

pesquisador responsável pela tecnologia. Em 2017 não houve ações de 
transferências relacionadas diretamente ao bico e consequentemente não houve 
custos. 
 
8.3 – Análise de rentabilidade 
 

Considerando o lançamento recente da tecnologia e a sua ainda não adoção 
pelos usuários, a tecnologia ainda não proporcionou benefícios econômicos. Por 
esse motivo a análise de rentabilidade não foi realizada. 

 
No entanto, tendo em vista o custo relativamente baixo para seu 

desenvolvimento e o benefício potencial observado nos testes efetuados pelos 
usuários, espera-se que possa proporcionar benefícios em um futuro próximo. Além 
disso, esta avaliação pôde identificar gargalos para a adoção da tecnologia, ligados 
principalmente a empresa licenciada. Ações sobre esses gargalos poderão ser 
desenvolvidas de modo a fomentar a adoção da mesma. 
 
9 – AÇÕES SOCIAIS 
 
Não se aplica 
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SÍNTESE DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

2017 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 
1.1. Título / Nome da Tecnologia: 

Bico de pulverização pneumática eletrostática para aumento da eficiência de deposição de agrotóxico. 

 

1.2. Descrição Sucinta (Destaque as principais características da tecnologia e suas vantagens 

relativamente à tecnologia anterior) 

A pulverização eletrostática é uma alternativa promissora para redução de perdas na aplicação de agrotóxicos. 

Dezenas de artigos publicados no exterior sobre o emprego de gotas com carga eletrostática para aplicação de 

agrotóxicos, em culturas de porte rasteiro, arbustivo e arbóreo, confirmam que é possível reduzir, com facilidade, 

mais de 50% dos ingredientes ativos recomendados nas aplicações, sem reduzir a eficácia biológica. Além de 

aumentar a eficiência no controle, a pulverização eletrostática reduz os efeitos dos inseticidas sobre os organismos 

que vivem no solo, porque as perdas para o solo chegam a ser 20 vezes menores que numa pulverização 

convencional. Todavia, esses trabalhos também alertam que, apesar de existirem vários equipamentos 

eletrostáticos desenvolvidos e comercializados no exterior, os benefícios do uso de gotas com carga eletrostática 

não são consistentes. Isso ocorre porque os projetos desenvolvidos não geram gotas com nível de carga suficiente 

para melhorar a deposição ou o tamanho das gotas produzidas não é adequado para uso com carga eletrostática. 

 

Uma pesquisa realizada pela Embrapa Meio Ambiente demonstrou que existe uma correlação linear entre 

intensidade de carga do jato de gotas e a deposição. Os resultados apontam que em cada microampère de corrente 

elétrica, que se desloca por mililitro de calda pulverizada por segundo, ocorre um aumento de 10% na deposição. 

Entretanto, considerando a grande variabilidade da deposição, o sucesso da pulverização eletrostática depende de 

soluções tecnológicas, que deverão ser encontradas, para que os pulverizadores gerem gotas com tamanhos entre 

50 a 100 micrômetros de diâmetro e intensidade de carga superior a 4 microampères para cada mililitro de calda 

pulverizado por segundo. Se essas condições forem atendidas, a pulverização eletrostática terá como benefício 

direto o aumento da eficiência de controle de pragas e doenças, porque haverá deposição expressiva de agrotóxico 

na face interior das folhas. No caso de plantas que apresentam alta densidade de folhas, a eficiência poderá ser 

maior se jatos de ar auxiliarem o transporte das gotas com carga eletrostática para o interior do dossel das plantas. 

 

A Embrapa Meio Ambiente, depois de 30 anos de aperfeiçoamentos e busca incessante por uma melhor tecnologia 

eletrostática, finalmente conseguiu desenvolver um sistema revolucionário de baixo custo o “Bico de pulverização 

pneumático eletrostático para aumento da eficiência de deposição de agrotóxico” que por atender aos requisitos 

diretos de (i) novidade; (ii) atividade inventiva; e (iii) aplicação industrial é protegida por patente de invenção 

pedido BR 10 2013 032646-1 depositado junto ao INPI em 18/12/2013. 

 

Esta tecnologia é indicada preferencialmente para pulverizar líquidos condutores miscíveis em água. Destina-se 

preferencialmente, mas não de forma restritiva, a aplicação de agrotóxicos, podendo ser utilizado em 

equipamentos de pulverização do tipo pistola para uso individual, em equipamentos estacionários com vários bicos 

para tratamentos sanitários zootécnicos, ou pulverizadores eletrostáticos transportados por tratores. 

 

Além de melhorar a eficiência no controle das pragas e doenças, e a redução dos efeitos colaterais dos agrotóxicos 

sobre aqueles organismos que vivem no solo, a tecnologia proposta proporciona aumento da eficiência da 

deposição dos agrotóxicos nos alvos de aplicação, reduzindo as perdas no solo, possibilitando uma redução no 

numero de pulverização necessária para o controle fitossanitário gerando assim importantes impactos econômicos, 

sociais e ambientais. 

. 

 

 

 

 

1.3. Ano de Lançamento:  2014      1.4. Ano de início da Adoção: 2015 
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2. IMPACTOS ECONÔMICOS 
2.1. Incremento de Produtividade      Não se Aplica  

Ano 

Rendiment

o 

Anterior/U

M  

Rendiment

o Atual/UM  

Preço 

Unitário 

R$/UM  

Custo 

Adicion

al 

R$/UM  

Ganho 

Unitário 

R$/UM 

Participaçã

o da 

Embrapa %  

Ganho 

Líquido 

Embrapa 

R$/UM  

Área de 

Adoção 

Benefício 

Econômico  

(A) (B) (C) (D) 
E=[(B-

A)xC]-D 
(F) G=(ExF) (H) I=(GxH) 

2012     0 0% 0  0 

2013     0 0% 0  0 

2014     0 0% 0  0 

2015     0 0% 0  0 

2016     0 0% 0  0 

 

2.2. Redução de Custos        Não se Aplica 

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=(CxD) G1=(ExF) 

2012    0% 0  0 

2013    0% 0  0 

2014    0% 0  0 

2015    0% 0  0 

2016    0% 0  0 

 

 

2.3. Expansão da Produção para novas áreas     Não se Aplica 

Ano 

Renda com 

Produto 

Anterior -R$  

Renda com 

Produto 

Atual - R$ 

Renda 

Adicional 

Obtida R$ 

Participação 

da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 

Embrapa 

R$/UM  

Área de 

Adoção 

Benefício 

Econômico  

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

2012    0% 0  0 

2013    0% 0  0 

2014    0% 0  0 

2015    0% 0  0 

2016    0% 0  0 

 

 

 

2.4. Agregação de Valor        Não se Aplica 

Ano 

Renda com 

Produto sem 

Agregação 

R$  

Renda com 

Produto com 

Agregação 

R$ 

Renda 

Adicional 

Obtida R$ 

Participação 

da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 

Embrapa 

R$/UM  

Área de 

Adoção 

Benefício 

Econômico  

(A) (B) C=(B-A) (D) E=(CxD) E=(CxD) G3=(ExF) 

2012    0% 0  0 

2013    0% 0  0 

2014    0% 0  0 

2015    0% 0  0 

2016    0% 0  0 

X 

X 

X 
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2.5. Total dos Benefícios Econômicos Estimados 

Ano 
TOTAL DOS BENEFÍCIOS DE IMPACTO ECONÔMICO 

T=(I+G1+G2+G3) 

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

 

3. CUSTO DE GERAÇÃO DA TECNOLOGIA 

Ano 
Custos de Pessoal 

Custeio de 

Pesquisa 

Depreciação 

de Capital 

Custos de 

Administração 

Custos de 

Transferên

cia 

Tecnológic

a 

Total 

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

2012 
 R$              

57.129,60  

 R$         

2.498,32  

 R$       

1.508,93  

 R$       

12.675,58  
 R$ -    

 R$              

73.812,43  

2013 
 R$              

57.129,60  

 R$         

6.824,80  

 R$       

1.418,47  

 R$       

13.290,88  
 R$ -    

 R$              

78.663,75  

2014 
 R$              

61.998,60  

 R$         

5.640,65  

 R$       

1.356,78  

 R$       

15.346,35  

 R$ 

7.367,50  
 R$              

91.709,89  

2015 
 R$              

17.149,20  
 R$                    -     R$                 -    

 R$         

5.102,64  

 R$ 

8.364,01  
 R$              

30.615,85  

2016 
 R$                

7.790,40  
 R$                    -     R$                 -    

 R$         

1.558,08  
 R$ -    

 R$                

9.348,48  

2017 
 R$                           

-    
 R$                    -     R$                 -     R$                    -     R$ -    

 R$                             

-    

 

4. IMPACTOS SOCIAIS - Ambitec 
 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

1. Emprego 

Capacitação  4,70 
Oportunidade de emprego local qualificado  0,25 
Oferta de emprego e condição do trabalhador  0,40 
Qualidade do emprego  2,50 

2. Renda 

Geração de Renda do estabelecimento  2,50 
Diversidade de fonte de renda  2,00 
Valor da propriedade  2,60 

3. Saúde 

    Saúde ambiental e pessoal  2,73 
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    Segurança e saúde ocupacional  1,23 
    Segurança alimentar  3,33 
4. Gestão e administração 

    Dedicação e perfil do responsável  3,43 
    Condição de comercialização  1,77 
    Reciclagem de resíduos  2,00 
    Relacionamento institucional  7,60 

Índice de Impacto Social 2,41 

 

5. IMPACTOS SOCIAIS - Geração de Emprego 
 

Ano 

Emprego adicional por 

unid/área 
Área adicional Não se 

aplica 

Quantidade de emprego gerado 

(A) (B) C= (AXB) 

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

 

6. IMPACTOS AMBIENTAIS - Ambitec 

 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

1. Eficiência Tecnológica 

     Uso de agroquímicos/ insumos químicos e ou materiais  4,50 
     Uso de energia  0,33 
     Uso de recursos naturais  8,00 

2. Conservação Ambiental 

     Atmosfera  3,03 
     Qualidade do solo  5,00 
     Qualidade da água X  
     Biodiversidade X  
    Geração de resíduos sólidos X  
3. Recuperação Ambiental  0,40 

4. Qualidade do Produto X  

5. Bem - Estar e saúde do animal X  

6. Capital Social X  

Índice de Impacto Ambiental 2,21 
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7. ANÁLISE DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 

 

Taxa Interna de Retorno 

TIR 

Relação Benefício/Custo 

B/C (6%) 

Valor Presente Líquido 

VPL (6%) 

0 0 0 , 0 0 %  0 0 0 , 0 0  R $  0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  

 

8. DESTAQUES AMBIENTAIS E SOCIAIS 
 

Dada a análise dos impactos sociais e ambientais desenvolvida via Ambitec, selecione os 2 ou 3 tipos 

de impactos sociais e/ou ambientais mais relevantes atribuídos à adoção da tecnologia Embrapa e 

descreva as evidências pertinentes a cada tipo de impacto. Nessa descrição ressalte evidências de 

impacto observadas, como por exemplo: a quantidade reduzida no uso de fertilizantes ou de 

fungicidas, os efeitos na geração de empregos e/ou qualificação da mão de obra, na qualidade 

ambiental (solo e/ou água). 

 

8.1 Indicadores de impacto 

Relacionamento Institucional  

 

Uso de Recursos Naturais  

 

 

7,60 

 

8,00 

 

8.2 Evidências de impacto (até 2.500 caracteres) 

Impacto Social 

Em relação aos impactos sociais, no aspecto gestão e administração, o indicador Relacionamento Institucional 

apresentou grande aumento nas variáveis de alcance institucional, especificamente na necessidade que a 

tecnologia gera de relacionamento com a empresa na utilização de assistência técnica pelo produtor para correta 

aplicação e uso do equipamento no campo aumentado consequentemente a necessidade de capacitação contínua e 

do preparo profissionalizante da equipe e da gestão do estabelecimento adotante da tecnologia. 

 

Impacto Ambiental 

No aspecto Eficiência tecnológica destacamos o indicador Uso de Recursos Naturais que apresentou grande 

redução no componente agua para processamento que é utilizada como solvente na preparação da calda de 

pulverização proporcionando economia e evitando desperdícios. 

 

 

9. ANEXO (Relatório de Impacto Completo): 

Incluir Anexo 

 

 

10. EQUIPE DE AVALIAÇÃO 
 

Equipe de 

Avaliação 

Matrícula Nome Correio Eletrônico 

Líder 221.489 Aldemir Chaim  Aldemir.chaim@embrapa.br 

Equipe 314364 Alvaro Vieira Spinola e Castro  Alvaro.spinola@embrapa.br 

Líder 353892 Renan Milagres Lage Novaes Renan.milagres@embrapa 

 
 
 

 
 


