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SÍNTESE DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

Ano base da Avaliação: 2015 
 

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

Biodiversidade e transição agroecológica de agricultores familiares  
 

1.2. Descrição sucinta da tecnologia 

A dependência de insumos externos eleva o risco de desequilíbrios ambientais e reduz a 

sustentabilidade da agricultura convencional. A transição agroecológica é uma alternativa para 

minimizar a vulnerabilidade causada por essa práticae tem no redesenho do agroecossistema, baseado 

na biodiversidade e no aproveitamento de mecanismos e interações ecológicas seus grandes aliados 

para uma produção alternativa. Esse processo consiste na mudança gradual nas formas de manejo dos 

agreocossistemas, tendo como meta a passagem do atual modelo ou sistemas de produção de alta 

demanda de insumos e energia para estilos de agricultura que incorporem princípios, métodos e 

tecnologias de base ecológica (Costabeber, 1998) 

Em 2008, uma iniciativa resultante de uma articulação entre a Embrapa, a UnB, a Emater-DF 

e outros parceiros locais passou a construir e referências tecnológicas e metodológicas visando uma 

transição sistêmica e viável com ênfase no manejo ambiental, no redesenho de agroecossistemas e no 

incremento da biodiversidade funcional e produtiva, bem como dotar agricultores e extensionistas dos 

princípios para promoção desta transição.  

Para tanto, foram selecionados mais de vinte agricultores(as) de diversas comunidades rurais 

do Distrito Federal para uma capacitação inicial, em que foram realizadas oficinas, excursões 

técnicas, mutirões e visitas dos agricultores a unidades experimentais e propriedades rurais 

agroecológicas. A partir dessa capacitação, foram selecionadas seis propriedades para implantar as 

unidades demonstrativas, onde os agroecossistemas foram redesenhados com ênfase no aumento da 

biodiversidade.  

Em todas as unidades foram implantados sistemas agroflorestais e seus princípios serviram 

de referência para diversas práticas agroecológicas adotadas que vêm sendo disseminadas no 

Distrito Federal. Inicialmente, foi avaliada a sustentabilidade dos sistemas em suas várias dimensões, 

a fertilidade e atividade enzimática do solo, a evolução econômica dos sistemas e a dinâmica 

populacional de artrópodes. Os agricultores(as) foram os tomadores(as) das decisões a partir de suas 

realidades e possibilidades. Foram redesenhados os sistemas de produção trabalhados, incrementando 

a biodiversidade funcional e produtiva, o que criou condições para diminuição da ocorrência de surtos 

de pragas e aumento do controle biológico conservativo pela maior diversidade e quantidade de 

inimigos naturais, redução ou eliminação do uso de agrotóxicos, além de menor perturbação 

ambiental nas propriedades.  

Destacou-se nesse processo de transição agroecológica e redesenho dos agroecossistemas, a 

adoção dos sistemas agroflorestais, policultivos, adubação verde, cultivo mínimo, quebra-ventos, 

corredor ecológico, o manejo biológico do solo e das pragas, dentre outras práticas. A abordagem 

construtivista, os conceitos e princípios apropriados pelos agricultores, a fundamentação teórica e 

prática e a elaboração participativa do redesenho das propriedades tornaram possível construir novas 

referências tecnológicas e ambientais, com elevado grau de adoção dos princípios da agroecologia por 

outros agricultores familiares no Distrito Federal.  

 

obs. A referência para os teste da tecnologia da Embrapa e Emate-DFr, foi o projeto “Biodiversidade e transição agroecológica de 
agricultores familiares, coordenado pelo técnico da Emater-DF, Roberto Guimarães Carneiro, financiado pelo CNPq (processo: 
551839/2007-4) 
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1.3. Ano de Lançamento: 2010                                                 1.4. Ano de início da Adoção: 2010 
 

2. IMPACTOS ECONÔMICOS 
 

2.1. Incremento de Produtividade    Não se Aplica 

Ano 

Rendimento 

Anterior/UM 

Rendimento 

Atual/UM 

Preço Unitário 

R$/UM 

Custo 

Adicional 
R$/UM 

Ganho 

Unitário 
R$/UM 

Participação 

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) 

2009     0 0% 0  0 

2010     0 0% 0  0 

2011     0 0% 0  0 

2012     0 0% 0  0 

2013     0 0% 0  0 

2014     0 0% 0  0 

2015     0 0% 0  0 

2016 10,0 13,2 1,0 0 3,2 0% 0  0 

2017 10,0 14,1 11,7 8,4 29,1 0% 0 0,8 0 

2.2. Redução de Custos      Não se Aplica X 

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) 

2009    0% 0  0 

2010    0% 0  0 

2011    0% 0  0 

2012    0% 0  0 

2013    0% 0  0 

2014    0% 0  0 

2015    0% 0  0 

2016 10,7 11,3 -0,7 0% 0  0 

2017        

2.3. Expansão da Produção para novas áreas   Não se Aplica X 
 

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) 

2009    0% 0  0 

2010    0% 0  0 

2011    0% 0  0 

2012    0% 0  0 

2013    0% 0  0 

2014    0% 0  0 

2015    0% 0  0 

2016    0% 0  0 

2017        
 

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) 

2009     0  0 

2010     0  0 

2011     0  0 

2012     0  0 

2013     0  0 

2014     0  0 

2015        

2016        

2017        
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2.5. Total dos Benefícios Econômicos Estimados 

Ano 
TOTAL DOS BENEFÍCIOS DE IMPACTO ECONÔMICO 

T=(I+G1+G2+G3) 

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  
 

3. 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) 

2009 - - - - - - 

2010 - - - - - - 

2011 - - - - - - 

2012 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

2014 - - - - - - 

2015       

2016       

2017       

Total Geral - 
 

4. IMPACTOS SOCIAIS - Ambitec 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

1. Emprego 

Capacitação  1,2 

Oportunidade de emprego local qualificado  0,0 

Oferta de emprego e condição do trabalhador  0,4 

Qualidade do emprego  0,0 

2. Renda 

Geração de Renda do estabelecimento  2,9 

Diversidade de fonte de renda  1,3 

Valor da propriedade  2,1 

3. Saúde 

Saúde ambiental e pessoal  0,0 

Segurança e saúde ocupacional  0,0 

Segurança alimentar  0,9 

4. Gestão e administração 

Dedicação e perfil do responsável  2,6 

Condição de comercialização  0,3 

Reciclagem de resíduos  1,3 

Relacionamento institucional  1,1 

Índice de Impacto Social 1,0 
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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) 

2009     

2010     

2011     

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

 

6. IMPACTOS AMBIENTAIS - Ambitec 
 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

1. Eficiência Tecnológica 

Uso de agroquímicos/ insumos químicos e ou materiais  -0,6 

Uso de energia  -1,2 

Uso de recursos naturais  0,3 

2. Conservação Ambiental 

Atmosfera  0,0 

Qualidade do solo  0,0 

Qualidade da água  0,0 

Biodiversidade  0,5 

Geração de resíduos sólidos x  

3. Recuperação Ambiental  0,3 

4. Qualidade do Produto x  

5. Bem - Estar e saúde do animal x  

6. Capital Social x  

Índice de Impacto Ambiental -0,3 

 

 

7. ANÁLISE DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 
 

Taxa Interna de Retorno 

TIR 

Relação Benefício/Custo 

B/C (6%) 

Valor Presente Líquido 

VPL (6%) 

000,00% 000,00 R$ 000.000.000,00 

 

8. DESTAQUES AMBIENTAIS E SOCIAIS 
 

8.1. Indicadores de impacto 
Geração de renda no 

estabelecimento/Dedicaçã

o do perfil do responsável 

Valor da propriedade/ Diversidade de fonte de 

renda 

Uso de energia/Uso de agroquímicos/ 

insumos químicos e ou materiais/ 

Biodiversidade 

8.2. Evidências de impacto (até 2.500 caracteres) 

A metodologia de trabalho com biodiversidade e transição agroecológica de 

agricultores familiares no Distrito Federal foi implementado a partir de 2010 pela Emater-DF, 

pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, pela Embrapa Hortaliças e pela Universidade de 

Brasília. O trabalho foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq. Ele conseguiu agrupar e envolver um grupo de agricultores interessados na 

construção de novos saberes sobre produção sustentável, adotando práticas de transição 
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agroecológica com o objetivo de aumentar a biodiversidade na propriedade de maneira a obter 

ganhos socioeconômicos, sociais e ambientais. Essas ações foram um marco no desenvolvimento e 

aprimoramento de processo de transição agroecológica, por meio do uso de algumas unidades de 

referência tecnológica baseado em biodiversidade produtiva e funcional. 

Estudos têm apontado que, desde 2013 no Distrito Federal, existem mais de 1000 

produtores familiares em processo de transição agroecológica e mais de uma centena de agricultores 

com algum tipo de certificação de produção orgânica. Nesse sentido, existem evidências concretas 

de que a ação conjunta da Emater-DF com a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, a 

Embrapa Hortaliças e com a Universidade de Brasília resultou em impactos expressivos nas 

dimensões social, ambiental e econômica na realidade dos agricultores e em alguns casos no DF.  

No trabalho de avaliação de impactos realizado tem demonstrado que as principais 

mudanças observadas junto aos agricultores que adotaram o conhecimento e técnicas de transição 

agroecológica estão relacionadas à geração de renda, à valorização da propriedade por meio da 

implantação de benfeitorias e à dedicação dos produtores à atividade. Eles já podem ser 

considerados como produtores orgânicos. Alguns implantam sistemas agroflorestais em suas 

propriedades bem como buscam cada vez mais alternativas para constituírem empreendedores no 

mercado de orgânicos local com certificação e marcas próprias 

Em relação à dimensão de impactos ambientais, segundo os entrevistados, a ênfase recai 

sobre os aspectos da eficiência tecnológica para o uso de energia, agroquímicos, insumos químicos 

ou materiais. Deve ser ressaltado que foram observados casos de recomposição da biodiversidade 

nas propriedades que utilizam práticas de manejo agroecológicas. Alguns casos relatam a presença 

de espécies da fauna local de vertebrados nas propriedades (macacos, tucanos, entre outras). 

 

 
9. EQUIPE DE AVALIAÇÃO 
 

Equipe de Avaliação Matrícula Nome Correio Eletrônico 

Pesquisador  256950 Edison Ryoiti Sujii edison.sujii@embrapa.br 

Analista  328486 Joaquim Dias Nogueira joaquim.nogueira@embrapa.br 

Técnico  EMATER-DF Roberto Guimarães 
Carneiro 

robertogcdf@gmail.com 

Analista 317338 Maria Clara da Cruz maria.clara@embrapa.br 
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INTRODUÇÃO AO RELATÓRIO 

 

Este relatório apresenta a Avaliação de Impacto da Tecnologia Biodiversidade e Transição 

agroecológica de agricultores familiares referente ao ano de 2017. Como esse ano constitui o 

terceiro ano de avaliação da metodologia, a intensidade dos impactos já não é tão evidente com 

relação aos anos anteriores (2015 e 2016). Entretanto, foram identificadas novas categorias de 

impactos que apresentam uma relativa evolução no universo dos agricultores envolvidos na 

produção agroecológica. Deve-se considerar que em alguns casos foram identificados alguns 

impactos econômicos relacionados ao critério de produtividade. Deve-se ressaltar que nesse 

processo a participação da Embrapa foi viabilizada pelas articulações estabelecidas com a Emater-

DF e a Universidade de Brasília. 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS 

PELA EMBRAPA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

1.1 Nome/Título 

Biodiversidade e transição agroecológica de agricultores familiares 

 

1.2 Descrição suscinta 

Em 2008, uma iniciativa resultante de uma articulação entre a Embrapa, a UnB, a Emater-

DF e outros parceiros locais passou a construir e referências tecnológicas e metodológicas visando 

uma transição sistêmica e viável com ênfase no manejo ambiental, no redesenho de 

agroecossistemas e no incremento da biodiversidade funcional e produtiva, bem como dotar 

agricultores e extensionistas dos princípios para promoção desta transição.  

Para tanto, foram selecionados mais de vinte agricultores(as) de diversas comunidades 

rurais do Distrito Federal para uma capacitação inicial, em que foram utilizadas realizadas oficinas, 

excursões técnicas, mutirões e visitas dos agricultores a unidades experimentais e propriedades 

rurais agroecológicas. A partir dessa capacitaçãode então, foram selecionadas seis propriedades 

para implantar as unidades demonstrativas, onde os agroecossistemas foram redesenhados com 

ênfase no aumento da biodiversidade.  

Em todas as unidades foram implantados sistemas agroflorestais e seus princípios serviram 

de referência para diversas práticas agroecológicas adotadas que vêm sendo disseminadas no 

Distrito Federal. Inicialmente, foi avaliada a sustentabilidade dos sistemas em suas várias 

dimensões, a fertilidade e atividade enzimática do solo, a evolução econômica dos sistemas e a 
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dinâmica populacional de artrópodes. Os agricultores(as) foram os tomadores(as) das decisões a 

partir de suas realidades e possibilidades. Foram redesenhados os sistemas de produção trabalhados, 

incrementando a biodiversidade funcional e produtiva, o que criou condições para diminuição da 

ocorrência de surtos de pragas e aumento do controle biológico conservativo pela maior diversidade 

e quantidade de inimigos naturais, redução ou eliminação do uso de agrotóxicos, além de menor 

perturbação ambiental nas propriedades.  

Destacou-se nesse processo de transição agroecológica oe redesenho dos 

agroecossistemas, a adoção dos sistemas agroflorestais, policultivos, adubação verde, cultivo 

mínimo, quebra-ventos, corredor ecológico, o manejo biológico do solo e das pragas, dentre outras 

práticas. A abordagem construtivista, os conceitos e princípios apropriados pelos agricultores, a 

fundamentação teórica e prática e a elaboração participativa do redesenho das propriedades 

tornaram possível construir novas referências tecnológicas e ambientais, com elevado grau de 

adoção dos princípios da agroecologia por outros agricultores familiares no Distrito Federal.  

 

1.3 Ano de Lançamento: 2010 

 

1.4 Ano de iníico de adoção: 2010 

 

1.5 Abrangência: 

A agroecologia é um enfoque destinado a estudar fenômenos ecológicos que ocorrem na 

produção agrícola tais como interações predador/presa, competição cultura/vegetação espontânea, 

ciclagem de nutrientes. Esses estudos permitem compreender que os processos ecológicos 

encontrados em ambientes naturais também podem ocorrer nos agroecossistemas, que são os 

cultivos agrícolas (Altieri, 2002). Nesse sentido, a presente tecnologia foi desenvolvida segundo 

métodos a serem implantados mediante ajustes locais em diferentes biomas. No caso, foi aplicada 

no Bioma do cerrado brasileiro, cujas características ecológicas do meio físico são próprias, 

especificamente no Distrito Federal. 

 

1.7 Beneficiários 

 

Para o cumprimento dos objetivos e metas, os métodos tiveram como premissa básica o 

diálogo. Os produtores são considerados como tomadores das decisões a partir de suas realidades e 

possibilidades. Sob essa perspectiva, todos os agricultores podem ser beneficiários da tecnologia. 

No caso foram entrevistados 5 produtores das seguintes localidades do Distrito Federal: Brazlândia 

(01), Ceilândia (02), Paranoá (02) e Planaltina (1). Esses agricultores constituem o público 
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selecionado para ter um acompanhamento mais intensivo no âmbito do projeto Biodiversidade e 

transição agroecológica. Deve-se considerar que também foram entrevistados os técnicos da 

Emater-DF que acompanharam esses produtores durante o ano de 2016. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

 

A implantação da tecnologia enfocou o papel da biodiversidade funcional e produtiva e 

dos sistemas agroflorestais (SAF) sucessionais biodiversos em agroecossistemas, sua forma de 

implementação e manejo. A prática se concentrou em demonstrar aos agricultores familiares em 

transição agroecológica a redução dos problemas com pragas, o aumento da biodiversidade 

funcional e produtiva de forma a obter ganhos socioeconômicos pela melhoria da alimentação de 

suas famílias, diminuindo a dependência de insumos externos e maiores excedentes 

comercializáveis de culturas que compõem essa biodiversidade.  

A partir do aumento da biodiversidade foi possível demonstrar a riqueza e diversidade de 

artrópodos benéficos que podem habitar nas propriedades agrícolas a fim de promover o controle 

biológico de insetos-praga a partir do planejamento de práticas agrícolas apropriadas para essa 

finalidade. Neste sentido, a tecnologia demonstrou a viabilidade técnica, econômica e ambiental 

dos sistemas agroflorestais (SAF). Os SAF´s e seus princípios de implantação, envolvendo a 

sucessão vegetacional, o solo coberto e a diversificação vegetal,  foram a base de todo o processo 

de redesenho dos agroecossistemas trabalhados. Esta prática é utilizada para produção de alimentos 

de origem animal e vegetal, quebra-ventos, formação de corredor ecológico, barreiras vegetais 

internas, formação e enriquecimento de pomares.  

 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

 

3.1 Avaliação dos Impactos Econômicos 

 

A tecnologia gera impactos econômicos? sim (X)  não (  ) 

 

Existem informações de que a incorporação de práticas agroecológicas pela agricultura 

familiar ocorre devido aos impactos econômicos positivos das propostas agroecológicas aos 

sistemas produtivos. Para que haja evolução dos processos locais de promoção da agricultura 

sustentável, assim como a ampliação de sua abrangência social e geográfica, são necessários 

estudos que qualifiquem tais informações (Almeida e Ferrari, 2005). 

Os sistemas agroflorestais utilizados no projeto foram do tipo biodiverso e sucessional 
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composto por 40 ou mais espécies vegetais garantindo o incremento da biodiversidade produtiva e 

funcional no sistema como um todo. Em todas as propriedades trabalhadas, estas agroflorestas 

foram a base do redesenho dos sistemas de produção. 

A análise dos custos e receitas em uma das unidades demonstrativas do projeto demonstra 

que entre os anos de 2009 e 2010 o custo da implantação de uma faixa de agrofloresta foi de R$ 

869,25. Após um ano e três meses essa agrofloresta gerou uma receita de R$ 1.771,90 resultando 

desta forma num lucro de R$ 903,65 no talhão. As culturas colhidas constituem: feijão de porco, 

feijão guandu, feijão de mesa, milho, inhame, tomate cereja, abóbora e outras até o primeiro ano. As 

culturas colhidas no segundo ano seriam cana-de-açúcar, banana, abacaxi, mandioca, mamão e 

outras a partir do segundo ano; café a partir do terceiro ano, jaca, abacate, manga, baru e a partir do 

quinto ano, além de madeiras a partir do 15º ano. No âmbito da economia familiar com a introdução 

da diversidade produtiva foram reduzidos os gastos com legumes, verduras, feijão, temperos, 

diversas frutas. Essa economia é de aproximadamente 70 reais. 

Em outra unidade demonstrativa de acompanhamento, foi realizada uma análise 

comparativa entre três áreas: a primeira constituída de pomar novo de tangerina ponkan em 

monocultura; a segunda de ponkan consorciada com agrofloresta biodiversa e sucessional e a 

terceira com ponkan com introdução de espécies florestais. No período de 2009 para 2010, em 

consideração às oscilações naturais de produção, foi identificado incremento de produtividade em 

todas as faixas de ponkan. No entanto, em 2010, o talhão de ponkan consorciado com agrofloresta 

aumentou significativamente sua produtividade em relação à área de ponkan em monocultura. 

De uma forma geral os agricultores que implantaram a tecnologia reduziram ou eliminaram 

o consumo de adubos de síntese química ou agrotóxicos e passaram a utilizar processos mais 

naturais de fertilização do solo, como produção de biomassa, adubação verde, cobertura do solo, 

adubos minerais naturais, composto orgânico e práticas de incremento da quantidade de diversidade 

de vida no solo. Adicionalmente, com a utilização de sistemas agroflorestais os produtores 

obtiveram maior variedade de itens para alimentação familiar e redução de gastos com alimentação. 

Há indicativos de que a proposta construída contribui para incrementar os níveis de ganho 

econômico. Na implantação da tecnologia foram implementados quebra-ventos, corredores 

ecológico, barreiras vegetais entre talhões que fazem parte da biodiversidade funcional, além de 

frutíferas e agroflorestas, todos gerando custos iniciais, sem que haja retorno em curto prazo, com 

exceção de outras espécies vegetais de ciclo curto, já colhido nas agroflorestas. Se algumas práticas 

geraram custos sem retorno imediato, outras como a diversificação nos cultivos aumentaram a 

perspectiva de segurança econômica. A adubação verde, o cultivo mínimo na cultura do milho 

verde, a diminuição siginficativa do uso de agrotóxicos em uma das unidades demonstrativas 

trouxeram expectativas de rápida redução de custos. 
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3.2 Análise dos impactos econômicos. 

 

De acordo com os produtores e os técnicos entrevistados os principais impactos 

identificados com a adoção das práticas agroecológicas estão relacionados com o incremento da 

produtividade. O rendimento da produção foi de aproximadamente 30% com relação ao ano 

anterior. Entretanto, deve-se considerar que neste período os agricultores experimentaram um 

aumento nos custos da produção principalmente em decorrência dos esforços para se obter a 

certificação e o período de seca prolongado em 2016 que exigiu maior consumo de energia para a 

irrigação.  

 

3.2.1. Incremento de Produtividade 

Ano 

Rendimento 

Anterior/UM 

Rendimento 

Atual/UM 

Preço Unitário 

R$/UM 

Custo 

Adicional 
R$/UM 

Ganho 

Unitário 
R$/UM 

Participação 

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) 

2017 10,0 14,1 11,7 8,4 29,1 0% 0 0,8 0 

 

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

 

4.1 Avaliação dos Impactos 

 

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC-Social? sim (X)  não (  ) 

 

A implantação da tecnologia Biodiversidade e transição agroecológica para agricultores 

familiares parte da perspectiva a necessidade de se entrar na realidade dos agricultores e suas 

famílias no intuito de desenvolver unidades demonstrativas. A proposta baseou-se na apresentação 

de um conjunto amplo de oportunidades de mudança da vida dos produtores e suas relações. O 

planejamento de cada Unidade foi realizado por meio do diálogo e sob a influência de experiências 

mais inspiradoras. 

O aumento da produtividade implicou a necessidade por parte dos produtores em procurar 

em alguns casos o apoio de mão-de-obra externa. As estratégias encontradas pelos agricultores 

foram diversificadas: agregação de familiares ao sistema produtivo, contratação de mão-de-obra 

temporária e contratação de mão-de-obra assalariada. Em algumas propriedades os produtores 

relataram a presença de 5 ou 6 trabalhadores de carteira assinada com auxílio moradia. Em uma 

propriedade foi informado que quando a produção e o rendimento eram satisfatórios havia a 
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possibilidade de distribuição de lucros.  

 

4.1.1 Tabela – Impactos sociais – aspecto emprego 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1(*) 

Média  

Tipo 2(**) 

Média  

Geral 

Capacitação Sim 0,8 1,6 1,2 

Oportunidade de emprego local qualificado Sim 0,0 0,0 0,0 

Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 0,3 0,5 0,4 

Qualidade do emprego Sim 0,0 0,0 0,1 

(*) Agricultores (**) Técnicos 

 

O principal impacto observado no aspecto emprego está relacionado à capacitação. Os 

produtores e técnicos envolvidos na produção agroecológica estão sempre envolvidos em oficinas e 

capacitações para se aprofundarem no conhecimento da metodologia. Entretanto, na busca de 

aperfeiçoar o sistema de produção eles buscam novos treinamentos em outras áreas como 

empreendedorismo ou boas práticas de produção. 

 

4.1.2 Tabela – Impactos sociais – aspecto renda 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1(*) 

Média  

Tipo 

2(**) 

Média  

Geral 

Geração de renda no estabelecimento Sim 5,0 0,9 2,9 

Diversidade de fonte de renda Sim 1,3 1,4 1,3 

Valor da propriedade Sim 1,9 2,3 2,1 

(*) Agricultores (**) Técnicos 

 

A tecnologia apresentou resultados relevantes para a geração de renda no estabelecimento, 

principalmente em decorrência da diversificação da produção e dos investimentos em benfeitorias 

na propriedade. Na busca pela certificação em produtos específicos os produtores têm buscado 

investir em instalações específicas (como galinheiro) e unidades de processamento.  

 

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 Sim 0,0 0,0 0,0 
Segurança e segurança ocupacional Sim 0,0 0,0 0,0 
Segurança alimentar Sim 1,0 0,9 0,9 

(*) Agricultores (**) Técnicos 

 

No caso do aspecto saúde o principal fator considerado relevante para os entrevistados está 

relacionado à segurança alimentar. A produção possui a função de alimentar os membros da 
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família. Neste sentido, no segundo ano de avaliação da tecnologia, a percepção dos entrevistados 

dos impactos relativos à saúde ambiental e pessoal teve um baixo valor. Quanto à segurança e 

segurança ocupacional os impactos percebidos foram praticamente nulos. 

 

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 Sim 1,3 4,0 2,6 

 Condição de comercialização Sim 0,2 0,4 0,3 

Disposição de e resíduos Sim 1,7 1,0 1,3 

Relacionamento institucional Sim 0,7 1,5 1,1 

(*) Agricultores (**) Técnicos 

 

Com relação ao aspecto gestão e administração, o principal impacto observado foi 

relacionado à dedicação e perfil do responsável. No geral, os entrevistados alegaram que o ano de 

2017 foi caracterizado pelo aumento dos custos da produção. Mesmo a produção agroecológica 

caracterizada pela eficiência tecnológica, depende de combustível para operar tratores e energia 

para irrigação. Associado a esse processo, os produtores buscaram atender às demandas decorrentes 

da certificação de seus produtos e passaram a investir em benfeitorias que demandou mais horas em 

suas propriedades. 

 

4.2 Análise dos Resultados 

 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

0,9 1,1 1,0 

 

De acordo com a metodologia utilizada para avaliar a tecnologia, o índice do impacto 

social da metodologia Biodiversidade e transição agroecológica para agricultores familiares 

calculado de 1,0 em uma escala de variação de -15 a +15. Deve-se ressaltar que no terceiro ano de 

avaliação da tecnologia os entrevistados apresentam familiaridade com a tecnologia e se dedicam à 

manutenção do sistema de produção por eles considerado bem sucedido.  

 

5. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

A transição agroecológica refere-se a um processo gradual de mudança nas formas de 

manejo dos agroecossistemas, tendo-se como meta a passagem de um modelo agroquímico de 

produção, de alta dependência de insumos externos e com sustentabilidade comprometida nos 
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aspectos ambientais, econômicos e socioculturais para outro modelo de agricultura que incorpore 

princípios, métodos e tecnologias de base ecológica. Refere-se a um processo de evolução contínua, 

multilinear e crescente no tempo, sem ter um momento final determinado (Caporal & Costabeber, 

2004). 

As mudanças podem ocorrer em vários níveis: redução no uso de insumos convencionais; 

substituição de práticas e insumos convencionais por técnicas e insumos alternativos; e redesenho 

dos agroecossistemas com elevado aproveitamento dos processos e interações ecológicas 

(Gliessman, 2000). Em seu conceito está implícita uma intervenção construtiva, organizada, 

objetiva e científica em qualquer estágio em que se encontre a propriedade com vistas a mudanças 

profundas nos aspectos socioeconômicos e ambientais de uma propriedade ou região em médio e 

longo prazo. No redesenho dos agroecossistemas, profundas mudança na paisagem monocultural 

predominante devem ocorrer. Algumas possibilidades são: recriação de bosques, corredores 

ecológicos, presença planejada da vegetação espontânea, faixas vegetadas, quebra-ventos, 

bordaduras vegetais dividindo talhões de cultivo, revegetação de áreas de preservação permanente e 

de reserva legal com espécies nativas, diversificação e rotação de cultivos, cultivo em aléias, 

introdução de módulos ou faixas vegetadas com técnicas agroflorestais, consórcios agroflorestais, 

policultivos.  

A biodiversidade é crucial para a defesa dos cultivos: quanto maior a diversificação do 

ambiente com plantas, animais, solo rico em vida diversificada, maior será a diversidade de 

inimigos naturais de pragas que ocorrerá na propriedade (Altieri et al., 2007). A diversificação 

ambiental promovida pelas espécies vegetais em agroecossistemas favorece a estruturação de 

comunidades de insetos mais ricas e diversificadas que controlam a dinâmica populacional de 

espécies herbívoras. Dentro da abordagem agroecológica, a diversificação ambiental é um dos 

componentes que podem ser manejados para suprimir as populações de insetos pragas.  

A biodiversidade tem vários componentes podendo ser classificados quanto ao papel que 

têm no funcionamento dos sistemas de cultivo. Assim temos a biota produtiva composta de 

cultivos, árvores e animais escolhidos pelos agricultores; a biota de recursos ou funcional é aquela 

que contribui para a produtividade dos sistemas agrícolas como os insetos polinizadores, 

organismos vivos que participam do controle biológico de pragas, da decomposição, vegetais que 

atraem inimigos naturais das pragas ou que repelem ou confundem as mesmas, microrganismos 

fixadores de nitrogênio, outros; e a biota destrutiva são os insetos praga, patógenos microbianos, 

plantas espontâneas invasoras de difícil controle.  

Muitos agricultores do Distrito Federal já receberam treinamentos sobre sistemas 

agroecológicos de produção. As mudanças observadas em cada agricultor e suas propriedades após 

o contato com esse tema são bastante diferenciadas e dependentes da herança cultural e do 
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ambiente em que vivem bem como das condições econômicas, da forma em que se inserem no 

mercado, de fatores geográficos, edáficos, da forma que receberam a capacitação. É por esse 

motivo que não se pode esperar uma homogeneidade no alcance da transição agroecológica entre os 

diversos agricultores que decidem mudar sua forma de praticar agricultura. Mas tem uma resposta 

comum à maioria deles: as tímidas mudança no (re)desenho de seus agroecossistemas, fato 

determinado pelas incertezas, desconhecimento e falta de referências sobre os benefícios do 

aumento da biodiversidade. 

No entanto, os agricultores que escolheram essa estratégia parecem ter benefícios 

concretos do ponto de vista técnico, econômico e social. São benefícios quanto à estabilidade nas 

populações de artrópodes potencialmente pragas em ambientes monoculturais, quanto aos aspectos 

econômicos, visto que os serviços ecológicos advindos da biodiversidade funcional e produtiva 

podem substituir significativa parte dos insumos que seriam comprados e que a renda da 

propriedade fica mais estável e quanto à melhoria da alimentação da família desses agricultores. No 

entanto, para esses poucos agricultores que enveredaram pelo aumento da biodiversidade, há várias 

questões técnicas a serem esclarecidas, como a escolha das espécies para compor sua 

biodiversidade funcional, seus reais benefícios. 

 

5.1 Avaliação dos Impactos Ambientais 

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC? sim (X)  não (  ) 

 

5.1.1 Alcance da tecnologia. 

 

A implantação da tecnologia Biodiversidade e transição agroecológica para agricultores familiares 

partiu das características edafoclimáticas do Bioma Cerrado, especificamente no Distrito Federal. 

Entreanto, os princípios da agroecologia (construção do conhecimento e transição agroecológica) 

são universais. 

 

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 Sim -0,8 -0,3 -0,6 
Uso de energia Sim -0,8 -1,5 -1,2 
Uso de recursos naturais Sim 0,0 0,5 0,3 

(*) Agricultores (**) Técnicos 
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Considerando que o ano de 2017 foi caracterizado pela elevação dos valores dos custos da 

produção, os produtores aumentaram sua eficiência tecnológica principalmente pela economia do 

uso de energia. Também foi reduzido significativamente o uso de agroquímicos. 

 

Tabela 5.1.2.2 – Conservação ambiental 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1(*) 

Média  

Tipo 2(**) 

Média  

Geral 

Atmosfera Sim 0,0 -0,2 -0,1 

Qualidade do solo Sim 0,0 0,0 0,0 

Qualidade da água Sim 0,0 0,0 0,0 

Biodiversidade Sim 0,0 0,9 0,5 

(*) Agricultores (**) Técnicos 

 

Os impactos observados junto aos entrevistados em 2017 estão relacionados 

principalmente à recomposição da biodiversidade nas propriedades. Alguns entrevistados relatam o 

retorno de espécies da fauna local como macacos, tucanos, entre outros. Deve-se considerar que 

devido à elevação de custos de produção alguns produtores que manejam agroflorestas estão 

ampliaram sua área de reserva legal. 

Tabela 5.1.2.3 – Recuperação ambiental 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1(*) 

Média  

Tipo 2(**) 

Média  

Geral 

Recuperação ambiental Sim 0,0 0,5 0,3 

(*) Agricultores (**) Técnicos 

 

A recomposição da fauna e flora local indicam o processo de recuperação ambiental das 

propriedades envolvidas na produção agroecológica. Algumas possuem áreas de proteção 

permanente em seus limites o que tem contribuído para melhorar as condições de atmosfera, solo, 

água e vegetação locais e do entorno. 

 

5.2. Índice de Impacto Ambiental 
 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

-0,2 0,0 -0,1 

(*) Agricultores (**) Técnicos 

 

 

O índice de impacto ambiental obtido pelo AMBITEC Agricultura foi de -0,1 (Escala com 

variação de – 15 a + 15) conforme metodologia aplicada na avaliação. Este índice aponta para um 

impacto ambiental negativo caracterizado principalmente pela redução do uso de agroquímicos e 

energia. 
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6. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE CONHECIMENTO, CAPACITAÇÃO E 

POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

 

A avaliação de impacto considerando essas novas dimensões, impactos sobre 

conhecimento, capacitação e político-institucional, baseia-se em opiniões, onde é sugerida a 

consulta de pelo menos três pessoas que podem ser membros da equipe, mas com o perfil técnico 

ao máximo diferenciado, que seja responsável pela geração da tecnologia e/ou de outras áreas da 

Unidade como as de socioeconomia, transferência de tecnologia e comunicação, que conheçam a 

tecnologia e, se possível, as suas evidências de impacto. Entretanto, de forma menos comum e para 

o caso da tecnologia de monitoramento em foco, realizou-se entrevistas somente com pessoas 

externas a empresa, as quais foram colaboradoras. Em alguma medida, no processo de geração, 

sistematização de conhecimento junto às famílias que executaram o processo de transição 

agroecológica. Neste sentido, o resultado do processo é uma visão geral da dimensão, a partir dos 

técnicos da empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal. Isto é importante, 

pois as tecnologias geradas pela Embrapa, em parcerias ou não, por vezes geram impactos em 

outras instituições e muitas vezes não são consideradas no relatório da empresa. 

 

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 1.0 1.0 1.0 1.0

Grau de inovação das técnicas e métodos gerados 1.0 1.0 1.0 1.0

Nível de intercâmbio de conhecimento 3.0 0.0 1.0 1.3

Diversidade dos conhecimentos apreendidos 3.0 1.0 0.0 1.3

Patentes protegidas x

Artigos técnicos-científicos publicados em periódicos indexados 3.0 0.0 0.0 1.0

Teses desenvolvidas a partir da tecnologia 1.0 0.0 0.0 0.3

IMPACTO NO CONHECIMENTO

 
 

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%. 

* Todos avaliadores foram externos a Embrapa,  técnicos da Emater – DF. Neste sentido, os indices são uma percepção dos técnicos sobre os 
indicadores na organização que trabalham.  

 

Os principais impactos sobre o conhecimento estão associados principalmente ao nível de 

intercâmbio de conhecimento e sobre a diversidade de conhecimentos aprendidos pelos produtores. 

O método de implantação da tecnologia favoreceu a troca de experiências e o empoderamento dos 

agricultores. Muito deles fizeram adaptações bem sucedidas nos sistemas agroflorestais e se 

articularam em redes efetivas para poderem viabilizar a comercialização de seus produtos. 
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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 0.0 0.0 1.0 0.3

Capacidade de formar redes e de estabelecer parcerias 0.0 0.0 1.0 0.3

Capacidade de compartilhar equipamentos e instalações 0.0 0.0 1.0 0.3

Capacidade de socializar o conhecimento gerado 0.0 0.0 1.0 0.3

Capacidade de trocar informações e dados codificados 0.0 0.0 1.0 0.3

Capacidade da equipe técnica 3.0 0.0 1.0 1.3

Capacidade de pessoas externas 3.0 0.0 1.0 1.3

IMPACTO NO CAPACITAÇÃO

 
 

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%. 

* Todos avaliadores foram externos a Embrapa,  técnicos da Emater – DF. Neste sentido, os indices são uma percepção dos técnicos sobre os 
indicadores na organização que trabalham.  

 

O favorecimento à troca de experiências concorreu para que fossem registrados valores 

relativos aos impactos de capacitação. As capacidades de relacionamento com o ambiente externo, 

de formação e redes e de estabelecimento de parcerias, de compartilhamento de equipamentos e 

instalações e de socialização do conhecimento gerado foram ganhos significativos obtidos pelos 

produtores em decorrência das práticas adotadas.. 

 

6.3. Impactos Político-institucional 
 
 

Indicadores Se aplica 

(Sim/não)

Avaliador 

1

Avaliador 

2

Avaliador 

3

Média

Mudanças organizacionais e no marco institucional 1.0 0.0 0.0 0.3

Mudanças na orientação de políticas públicas 1.0 0.0 0.0 0.3

Relações de cooperação público-privada 0.0 0.0 0.0 0.0

Melhora da imagem da instituição 3.0 0.0 0.0 1.0

Capacidade de captar recursos 1.0 0.0 0.0 0.3

Multifuncionalidade e interdisciplinariedade das equipes 1.0 0.0 0.0 0.3

Adoção de novos métodos de gestão e de qualidade 0.0 0.0 0.0 0.0

IMPACTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

 
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%. 

* Todos avaliadores foram externos a Embrapa,  técnicos da Emater – DF. Neste sentido, os indices são uma percepção dos técnicos sobre os 

indicadores na organização que trabalham. 

 

No ano de 2017 a tecnologia resultou em algumas mudanças no âmbito político 

institucional.  Alguns entrevistados consideram a transição agroecológica como fundamental para 

melhorar a imagem da instituição no caso a Emater-DF que tem o papel de orientar tecnicamente os 

produtores sobre as práticas de manejo agroecológicas. 

 



19 
 

7. AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 

 

Com base nas informações coletadas em campo por intermédio das entrevistas realizadas 

com técnicos da Emater-DF e com os produtores foi constatado que os principais impactos gerados 

pela tecnologia Biodiversidade e Transição Agroecológica em 2017 estiveram relacionados às 

dimensões ambiental, social, do conhecimento, da capacitação e da dimensão político-institucional. 

No caso da dimensão ambiental os produtores tornaram-se eficientes na redução do uso de insumos,  

o que resultou na geração de várias práticas de manejo características dos sistemas agroflorestais. 

Os agricultores na busca de se formalizarem na identificação como agricultores orgânicos 

investiram em benfeitorias em suas propriedades e buscaram estreitar suas redes de parcerias com 

vistas a garantir e manter a  certificação de seus produtos.  

A metodologia de trabalho com biodiversidade e transição agroecológica de agricultores 

familiares no Distrito Federal, tem evidenciado impactos significativos na dimensão social. O 

aspecto mais enfatizado foi em relação à saúde, sendo que o indicador que se destacou foi a 

segurança alimentar. Os agricultores familiares utilizam o que produzem, primeiramente, como 

componente da sua segurança alimentar. Com o processo de transição há, segundo eles, uma 

melhora tanto na garantia de produção, na qualidade de alimentos produzidos, quanto na qualidade 

nutricional do alimento. Isto ocorre, primeiramente, porque os alimentos passam a ser cultivados  

mediante o uso racional de insumos, a exemplo de agrotóxico, depois os agricultores passam a  

substituir os insumos e finalmente fazem o redesenho da propriedade como um todo e logo passam 

a obter certificação, normalmente, como produtores orgânicos. 

Em relação à dimensão de impactos ambientais, segundo os entrevistados, a ênfase recai 

sobre os aspectos da eficiência no uso de insumos principalmente em decorrência do aumento do 

valor da produção agrícola no mercado. Deve-se considerar que o aumento da biodiversidade nas 

propriedades constitui outro impacto ambiental significativo que caracteriza a melhoria na 

qualidade do solo, da água, da vegetação e expressa a recuperação ambiental 

 

8. CUSTOS DA TECNOLOGIA 

8.1. Estimativa dos Custos 

Ano 

Custos de 

Pessoal* 

Custeio de 

Pesquisa* 
Depreciação de Capital 

Custos  

de Administração 

Custos de 

Transferência 

Tecnológica 

Total 

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

2007 59543,27 38.554,41 (*) 63.193,68  161291,4 

2008 59543,27 38.554,41 (*) 52.601,67  150699,4 

2009 59543,27 38.554,41 14.885,82 52.796,35  165779,8 

2010 59543,27 38.554,41 14.885,82 50.569,82  163553,3 

2011 59543,27 38.554,41 14.885,82 51.449,29  164432,8 

Total Geral 805756,7 
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Segundo informações obtidas com os pesquisadores que participaram do desenvolvimento 

da tecnologia Biodiversidade e Transição Agroecológica foram calculados os custos desde sua 

concepção até seu lançamento (entre 2007 e 2011). Os pesquisadores  dedicaram todo seu tempo 

encontrar alternativas tecnológicas adequadas aos princípios do conhecimento agroecológico e sua 

construção do conhecimento junto com os parceiros e os produtores.. Do custo de seus salários foi 

calculado um percentual de 25% para encargos sociais. A depreciação de capital foi calculada com 

base no valor total anual da Unidade por técnico e do somatório total (custos de pessoal, custeio de 

pesquisa e depreciação de capital) foi calculado um percentual de 25% de custos administrativos. 

Os valores anuais foram atualizados segundo o índice IGP-DI. 

 

9. METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DO 

RELATÓRIO 

 

As informações constantes deste relatório foram obtidas por meio de bibliografia, que está 

listada no final do relatório. Elas também foram obtidas por meio dos relatórios técnicos elaborados 

pelo técnico da Emater-DF em parceria com pesquisador e equipe de colaboradores. Os índices de 

Impactos da Tecnologia foram obtidos pela média de entrevistas em dois públicos distintos, quais 

sejam: sete agricultores familiares, sendo cinco homens e duas mulheres, indicados pelo técnico da 

Emater-DF; e de quatro técnicos dos escritórios locais de Emater-DF. Cabe salientar em uma das 

entrevistas com uma agricultora familiar, houve a participação efetiva do seu esposo, portanto, neste 

caso foi considerado uma entrevista em dupla, gerando apena um índice, entretanto, o agricultor foi 

contabilizado na amostra. 

Para realizar as entrevistas de campo, por indicação do técnico da Emater-DF, obteve-se as 

informações a partir dos técnicos da mesma empresa nos escritórios locais de Ceilândia, Brazlândia, 

Paranoá e Planaltina e dos agricultores/as por eles assistidos. 
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