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SÍNTESE DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

Ano base da Avaliação: 2015 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

1.1. Título / Nome da Tecnologia: 

Polinizadores de Algodão do Brasil 

1.2. Descrição sucinta da tecnologia 

 

A polinização é um processo essencial para o manejo humano e para os ecossistemas naturais. 

Sua relevância consiste em estabelecer uma conexão direta entre a produção agrícola, o 

ecossistema natural. A maior parte das espécies que florescem só produzem sementes se houver 

polinização de espécies animais. Sem este serviço muitos ecossistemas podem entrar em colapso 

(FAO, 2018/ http://www.fao.org/pollination/en/).  

Com o objetivo de promover ações para incentivar a participação de polinizadores em sistemas 

agroecológicos a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) 

mobilizou um conjunto de parceiros de vários setores (governos, acadêmicos, institutos de 

pesquisa e expertises) para articular uma agenda para os polinizadores e o processo de 

polinização (FAO, 2018/ http://www.fao.org/pollination/projects/en/). Nesse contexto, o Brasil 

foi convidado a integrar o projeto internacional “Conservação e Manejo de Polinizadores para 

Agricultura Sustentável através de uma Abordagem Ecossistêmica”, juntamente com África do 

Sul, Quênia, Gana, Índia, Paquistão e Nepal. Este projeto, aprovado pelo Fundo Mundial para o 

Meio Ambiente – GEF em junho de 2008, teve seu início em março de 2010, com duração de 5 

anos e um orçamento total de 12 milhões de dólares sendo 3,5 milhões destinados ao Brasil 

(http://www.polinizadoresdobrasil.org.br/index.php/pt/).  

No ano de 2009 o Projeto GEF Polinizadores priorizou apoiar sete projetos aprovados pelo 

Edital CNPq 024 – Rede de Polinizadores voltada para áreas de monitoramento de 

biodiversidade de polinizadores para padronizar metodologias e comparar os resultados. Essa 

ação também se concentrou em incentivar a formação de uma rede de taxonomia para mitigar o 

impedimento de polinizadores e estruturar uma rede de informação tecnológica para estabelecer 

um banco de dados em polinização e um intercâmbio de informações para dentro e fora do 

http://www.fao.org/pollination/en/
http://www.polinizadoresdobrasil.org.br/index.php/pt/
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Brasil. 

Nesse sentido, as principais redes estabelecidas com o Projeto GEF Polinizadores constituíram: 

Rede de pesquisa de polinizadores do algodoeiro, Rede de pesquisa dos polinizadores do 

cajueiro, Rede Brasileira de polinização de canola, Polinização da castanheira-do-Brasil, 

Polinizadores da macieira, Rede de pesquisa de polinizadores do melão, Rede de pesquisa dos 

polinizadores do tomateiro, Rede de taxonomia, Rede de monitoramento, Rede de déficit de 

polinização, Núcleo de pesquisa em biodiversidade e computação-Rede de tecnologia da 

informação (http://www.polinizadoresdobrasil.org.br/index.php/en/redes). 

A Rede de pesquisa de polinizadores do algodoeiro teve como objetivo desenvolver estudos 

sobre o processo de polinização na produção do algodão. Deve-se considerar que a cultura da 

semente de algodão ocupa o nono lugar das culturas que mais ocupam áreas agrícolas no mundo 

num ranking de 159 produtos e está em 35º lugar em posição de valor da produção na agricultura 

(FAO, 2016). O Brasil é o quinto produtor mundial de algodão ficando atrás da China, da Índia, 

da China e do Paquistão.  

No país o algodão é cultivado em dois sistemas de produção distintos: o primeiro, 

predominantemente nos cerrados é mecanizado, e o segundo, caracterizado pela produção 

orgânica em pequena escala no Sertão Nordestino. Nesse sentido, a Rede de Pesquisa sobre 

Polinizadores do Algodoeiro no Brasil concentrou-se em realizar as seguintes ações nessas duas 

regiões: 

 estabelecer quem são os visitantes florais do algodoeiro cultivado em diversas regiões do 

Brasil, sob diferentes sistemas culturais; 

 identificar os potenciais polinizadores dos algodoeiros em cada região; 

 estimar o impacto da cotonicultura sobre os visitantes florais do algodoeiro, nos campos 

cultivados e suas imediações; 

 sugerir práticas alternativas para a melhor conservação desses agentes. 

As áreas experimentais foram selecionadas levando em conta as diferenças na vegetação do 

entorto da cultura, o manejo da cultura e tamanho das propriedades de modo a avaliarmos a 

influência desses fatores na polinização cruzada (Figura 01). As características agronômicas das 
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áreas onde foram realizados experimentos para avaliação da importância das abelhas na 

polinização cruzada do algodoeiro: avaliação de déficit de polinização, seguindo o protocolo 

FAO (Vaissière et al. 2010).  

 

Figura 01: Municípios onde se localizaram os experimentos do Projeto Polinizadores do 

Algodoeiro no Brasil 

 

 

Nesse contexto, foi no Estado da Paraíba que além dos experimentos, a Embrapa realizou ações 

de repasse de conhecimento sobre a relevância dos polinizadores junto aos produtores orgânicos 

de algodão. Para tanto, foi realizada uma parceria com o Projeto Dom Helder se concentrou 

principalmente nas seguintes atividades:  

 treinamento em campo com produtores e filhos de produtores (bolsistas do projeto) com 

vistas a apresentar os objetivos do projeto, discutir a possível importância da polinização 

cruzada para o algodoeiro e explicar as metodologias de amostragens de insetos; 

 atividade recreativa com crianças para discutir com as crianças a importância da 

biodiversidade de organismos nos sistemas agrícolas, com foco em polinizadores e agentes 

de controle biológico; 

 entrevistas com produtores e bolsistas do projeto e produção de vídeo, que teve como 

objetivo contextualizar o conhecimento que agricultores e bolsistas adquiriram sobre as 

abelhas polinizadoras do algodoeiro; 
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 dias de campo que contou com a participação dos agricultores locais, estudantes, além de 

técnicos do Projeto Dom Helder Câmara e integrantes de movimentos sociais para retornar 

aos agricultores os resultados obtidos durante os trabalhos de pesquisa em suas áreas. 

Além da inclusão dos agricultores e suas famílias nas nos experimentos as ações de divulgação 

compreenderam: publicação de cartilhas e folders, produção de material informativo em 

linguagem simples para ser assimilada pelo maior número possível de produtores, realização de 

palestras e dia de campo, realização de dias de campo.  

 

1.3. Ano de Lançamento: 2011                                                 1.4. Ano de início da Adoção: 2011 

2. IMPACTOS ECONÔMICOS 

 

2.1. Incremento de Produtividade    Não se Aplica X 

 

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     0 0% 0  0 
2017          

 

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    0% 0  0 

2017        
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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 X 

 

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        

 

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 - - - - - - 

Total Geral - 
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4. IMPACTOS SOCIAIS - Ambitec 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 
1. Emprego 

Capacitação  0,9 
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  1,3 
Diversidade de fonte de renda  2,4 
Valor da propriedade  2,5 
3. Saúde 

Saúde ambiental e pessoal  0,0 
Segurança e saúde ocupacional x  
Segurança alimentar  1,3 
4. Gestão e administração 

Dedicação e perfil do responsável  4,2 
Condição de comercialização  3,2 
Reciclagem de resíduos  0,5 
Relacionamento institucional  3,8 

Índice de Impacto Social 1,2 

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     

6. IMPACTOS AMBIENTAIS - Ambitec 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 
1. Eficiência Tecnológica 
Uso de agroquímicos/ insumos químicos e ou materiais  0,0 
Uso de energia  0,0 
Uso de recursos naturais  0,0 
2. Conservação Ambiental 
Atmosfera  0,0 
Qualidade do solo  0,0 
Qualidade da água  0,0 
Biodiversidade  1,8 
Geração de resíduos sólidos  0,0 

3. Recuperação Ambiental  0,9 
4. Qualidade do Produto x  

5. Bem - Estar e saúde do animal x  

6. Capital Social x  

Índice de Impacto Ambiental 0,3 
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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%) 
000,00% 000,00 R$ 000.000.000,00 

8. DESTAQUES AMBIENTAIS E SOCIAIS 

 

 

8.1. Indicadores de impacto 

Dedicação e perfil do 

responsável/Condição de 

comercialização 

Diversidade de fonte de renda/Valor da 

propriedade 

Biodiversidade//Recuperação 

ambiental 

8.2. Evidências de impacto (até 2.500 caracteres) 

O conhecimento sobre polinizadores na cultura do algodão para produtores no Estado da Paraíba 

resultou em impactos sociais e ambientais para os produtores da região. Deve-se considerar que esse 

conhecimento está associado à concepção de sistemas agroecológicos de produção nos quais estão 

integradas diferentes culturas (algodão, feijão, milho, gergelim, etc.) nos quais os polinizadores 

participam ativamente. A constituição de sistemas agroecológicos caracterizados por diferentes 

tipos de consórcio é o aumento na diversidade de insetos que acabam contribuindo para o maior 

equilíbrio desse sistema e o incremento da produção.  

Os produtores envolvidos nesse sistema são produtores familiares que estão significativamente 

engajados na produção de um produto orgânico e agroecológico. Neste caso eles integram a Rede 

Borborema de Agroecologia (Pólo Borborema) no âmbito da qual realizam várias atividades das 

quais constituem visitas técnicas, intercâmbio e troca de conhecimentos com vistas à 

autocertificação do algodão agroecológico que atende a um nicho de mercado com condições de 

comercialização garantidas. A diversidade da produção também se configura em diversidade de 

renda com a comercialização de outros produtos que não o algodão que implica na realização de 

benfeitorias que contribuem para a valorização da propriedade.  

Outro impacto relevante do uso de polinizadores em sistemas consorciados de produção de algodão 

constitui a recuperação da biodiversidade e da recuperação ambiental principalmente nas áreas de 

reserva legal. Esse processo contribui para que espécies nativas da fauna passem a integrar o 

ecossistema local das propriedades. 
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9. EQUIPE DE AVALIAÇÃO 

 

Equipe de Avaliação Matrícula Nome Correio Eletrônico 

Pesquisador   Carmen Silva Pires Carmen.pires@embrapa.br 

Pesquisador  Fabio Aquino de 
Albuquerque 

Fabio.albuquerque@embrapa.br 

Técnico   Fabio Santiago fabioirriga@hotmail.com 

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

 

INTRODUÇÃO AO RELATÓRIO 

Este relatório apresenta a Avaliação de Impacto da tecnologia “Polinizadores de Algodão do 

Brasil”. O ano de 2017 foi o segundo ano de avaliação da tecnologia. As atividades de campo foram 

realizadas nos municípios de Remígio e Prata que estão localizados, respectivamente, no Agreste e 

no Semiárido Paraibano. Também foram realizadas entrevistas com especialistas para avaliar os 

impactos políticos-institucionais. 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA 

EMBRAPA 

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

1.1 Nome/Título 

Polinizadores de Algodão do Brasil 

1.2 Descrição suscinta 

A polinização é um processo essencial para o manejo humano e para os ecossistemas 

naturais. Sua relevância consiste em estabelecer uma conexão direta entre a produção agrícola, o 

ecossistema natural. A maior parte das espécies que florescem só produzem sementes se houver 

polinização de espécies animais. Sem este serviço muitos ecossistemas podem entrar em colapso 

(FAO, 2018/ http://www.fao.org/pollination/en/).  

Com o objetivo de promover ações para incentivar a participação de polinizadores em 

sistemas agroeocológicos a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) 

mobilizou um conjunto de parceiros de vários setores (governos, acadêmicos, institutos de pesquisa e 

http://www.fao.org/pollination/en/


10 
 

expertises) para articular uma agenda para os polinizadores e o processo de polinização (FAO, 2018/ 

http://www.fao.org/pollination/projects/en/). Nesse contexto, o Brasil foi convidado a integrar o 

projeto internacional “Conservação e Manejo de Polinizadores para Agricultura Sustentável através 

de uma Abordagem Ecossistêmica”, juntamente com África do Sul, Quênia, Gana, Índia, Paquistão e 

Nepal. Este projeto, aprovado pelo Fundo Mundial para o Meio Ambiente – GEF em junho de 2008, 

teve seu início em março de 2010, com duração de 5 anos e um orçamento total de 12 milhões de 

dólares sendo 3,5 milhões destinados ao Brasil 

(http://www.polinizadoresdobrasil.org.br/index.php/pt/).  

No ano de 2009 o Projeto GEF Polinizadores priorizou apoiar sete projetos aprovados pelo 

Edital CNPq 024 – Rede de Polinizadores voltada para áreas de monitoramento de biodiversidade de 

polinizadores para padronizar metodologias e comparar os resultados. Essa ação também se 

concentrou em incentivar a formação de uma rede de taxonomia para mitigar o impedimento de 

polinizadores e estruturar uma rede de informação tecnológica para estabelecer um banco de dados 

em polinização e um intercâmbio de informações para dentro e fora do Brasil. 

Nesse sentido, as principais redes estabelecidas com o Projeto GEF Polinizadores 

constituíram: Rede de pesquisa de polinizadores do algodoeiro, Rede de pesquisa dos polinizadores 

do cajueiro, Rede Brasileira de polinização de canola, Polinização da castanheira-do-Brasil, 

Polinizadores da macieira, Rede de pesquisa de polinizadores do melão, Rede de pesquisa dos 

polinizadores do tomateiro, Rede de taxonomia, Rede de monitoramento, Rede de déficit de 

polinização, Núcleo de pesquisa em biodiversidade e computação-Rede de tecnologia da informação 

(http://www.polinizadoresdobrasil.org.br/index.php/en/redes). 

A Rede de pesquisa de polinizadores do algodoeiro teve como objetivo desenvolver estudos 

sobre o processo de polinização na produção do algodão. Deve-se considerar que a cultura da 

semente de algodão ocupa o nono lugar das culturas que mais ocupam áreas agrícolas no mundo num 

ranking de 159 produtos e está em 35º lugar em posição de valor da produção na agricultura (FAO, 

2016). O Brasil é o quinto produtor mundial de algodão ficando atrás da China, da Índia, da China e 

do Paquistão.  

No país o algodão é cultivado em dois sistemas de produção distintos: o primeiro, 

predominantemente nos cerrados é mecanizado, e o segundo, caracterizado pela produção orgânica 

em pequena escala no Sertão Nordestino. Nesse sentido, a Rede de Pesquisa sobre Polinizadores do 

Algodoeiro no Brasil concentrou-se em realizar as seguintes ações nessas duas regiões: 

http://www.polinizadoresdobrasil.org.br/index.php/pt/
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 estabelecer quem são os visitantes florais do algodoeiro cultivado em diversas regiões do 

Brasil, sob diferentes sistemas culturais; 

 identificar os potenciais polinizadores dos algodoeiros em cada região; 

 estimar o impacto da cotonicultura sobre os visitantes florais do algodoeiro, nos campos 

cultivados e suas imediações; 

 sugerir práticas alternativas para a melhor conservação desses agentes. 

As áreas experimentais foram selecionadas levando em conta as diferenças na vegetação do 

entorto da cultura, o manejo da cultura e tamanho das propriedades de modo a avaliarmos a 

influência desses fatores na polinização cruzada (Figura 01). As características agronômicas das 

áreas onde foram realizados experimentos para avaliação da importância das abelhas na polinização 

cruzada do algodoeiro: avaliação de déficit de polinização, seguindo o protocolo FAO (Silveira e 

Pires, 2014).  

Figura 01: Municípios onde se localizaram os experimentos do Projeto Polinizadores do 

Algodoeiro no Brasil 

 

 

Nesse contexto, foi no Estado da Paraíba que além dos experimentos, a Embrapa realizou 

ações de repasse de conhecimento sobre a relevância dos polinizadores junto aos produtores 
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orgânicos de algodão. Para tanto, foi realizada uma parceria com o Projeto Dom Helder se 

concentrou principalmente nas seguintes atividades:  

 treinamento em campo com produtores e filhos de produtores (bolsistas do projeto) com vistas a 

apresentar os objetivos do projeto, discutir a possível importância da polinização cruzada para o 

algodoeiro e explicar as metodologias de amostragens de insetos; 

 atividade recreativa com crianças para discutir com as crianças a importância da biodiversidade 

de organismos nos sistemas agrícolas, com foco em polinizadores e agentes de controle 

biológico; 

 entrevistas com produtores e bolsistas do projeto e produção de vídeo, que teve como objetivo 

contextualizar o conhecimento que agricultores e bolsistas adquiriram sobre as abelhas 

polinizadoras do algodoeiro; 

 dias de campo que contou com a participação dos agricultores locais, estudantes, além de 

técnicos do Projeto Dom Helder Câmara e integrantes de movimentos sociais para retornar aos 

agricultores os resultados obtidos durante os trabalhos de pesquisa em suas áreas. 

Além da inclusão dos agricultores e suas famílias nas nos experimentos as ações de 

divulgação compreenderam: publicação de cartilhas e folders, produção de material informativo em 

linguagem simples para ser assimilada pelo maior número possível de produtores, realização de 

palestras e dia de campo, realização de dias de campo. 

1.3 Ano de Lançamento: 2011 

1.4 Ano de início de adoção: 2011 

1.5 Abrangência: 

Os insetos polinizadores constituem parte importante dos ecossistemas e da agricultura. Sua 

presença nas lavouras está associada principalmente à existência de sistemas agroecológicos que 

contribuem para a manutenção de recursos naturais primordiais para a atividade agrícola. Neste 

sentido os polinizadores estão presentes em todos os continentes e sua relevância é universal. Os 

experimentos do Projeto Rede de Polinizadores do Brasil foram realizados nos estados de Goiás, 

Mato Grosso e Paraíba. Entretanto, foi nesse último que foram efetivadas as ações de repasse e 

compartilhamento do conhecimento junto aos produtores. 
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1.6 Beneficiários 

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

diálogo. Nesse sentido, os beneficiários foram 3 produtores de algodão da Paraíba que tiveram a 

presença de polinizadores associada à produção de algodão agroecológico para a agricultura 

familiar. Para tanto, o trabalho contou com a colaboração do Projeto Dom Helder Câmara como 

parceiro no repasse do conhecimento. 

No caso específico foram os produtores foram divididos em dois grupos: unidades 

familiares localizadas no agreste paraibano. (2) e uma  unidade familiar localizada no Sertão (1). A 

definição de unidades familiares decorre do fato de as entrevistas terem sido respondidas pelos 

membros da família presentes. Deve-se ressaltar que no momento das entrevistas a região passava 

por um período de estiagem de aproximadamente 5 anos e em somente em um caso foi relatada a 

presença de polinizadores. Mesmo assim, os produtores mantiveram-se colhendo algodão 

agroecológico para atender às demandas do mercado. 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

Em geral, a polinização nas flores de algodão por abelhas tem contribuído para o incremento da 

produtividade. Esse processo é evidenciado principalmente em sistemas de produção agroecológicos no 

qual a cotonicultura está associada a outras como: milho, feijão, amendoim, gergelim, etc. Esses 

resultados induzem à existência de impactos sobre a economia local, às condições de vida dos 

agricultores e ao ecossistema.  

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

3.1 Avaliação dos Impactos Econômicos 

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

Os polinizadores são essenciais tanto para as plantas silvestres como para as cultivadas. Na 

agricultura, são responsáveis pela polinização de 75% das espécies vegetais cultivadas pelo homem, 

e sua ausência pode diminuir a produtividade e, consequentemente, aumentar os custos de produção, 

trazendo prejuízos ao agricultor. 

Por outro lado, a cultura do algodão é uma das mais tradicionais do Brasil sendo praticada 

comercialmente desde o século XVIII. O Nordeste foi a principal região produtora até a década de 
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1980 quando a cotonicultura entrou em crise principalmente devido à ocorrência do bicudo do 

algodoeiro (Anthonomus grandis),  que resultou na expansão da produção algodoeira para as regiões 

do cerrado de forma mecanizada (Coelho, 2017). 

Os produtores remanescentes nas regiões do Agreste e do Semiárido Nordestino passaram a 

praticar o cultivo agroecológico consorciado com diferentes culturas (Figura 02 e Figura 03), 

resultando na produção do algodão orgânico que atendem a nichos de mercado na União Europeia e 

em alguns estados do Sul e do Sudeste do Brasil.  

Figura 2: Produção de algodão orgânico consorciado com milho na região do Sertão 

 

Figura 3: Produção de algodão colorido com ovelhas ao fundo na região do Agreste 

 

O mercado do algodão orgânico é caracterizado pelo comércio justo no qual o valor da fibra 

é mais elevado em comparação ao da fibra convencional. Em contrapartida é exigido dos produtores 

a certificação que comprove o manejo agroecológico (Coelho, 2017). 
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3.2 Análise dos impactos econômicos. 

Em um recente estudo publicado na revista Nature, foi analisada a influência de 

polinizadores na produtividade em 344 campos de 33 diferentes sistemas de produção na Ásia, 

África e América Latina. Os experimentos foram realizados em mais de 10 culturas das quais 

incluem algodão, café, girassol. Considerando que para algumas espécies é essencial a presença dos 

polinizadores (eles transportam o pólen às flores para elas serem fecundadas), os resultados 

apresentados indicam que com o aumento do número de visitantes às plantas pode significar um 

incremento de 24% na produtividade (Garibaldi et al., 2016). 

A participação de polinizadores influencia significativamente o mercado agrícola mundial. 

Em 2009 essa contribuição constituiu um valor adicional de 577 bilhões de dólares (Potts et al., 

2016). No Brasil foi realizada uma revisão da dependência de 141 culturas por polinizadores e destas 

foi constatado que 85% dependem dos serviços de polinização em diferentes graus de intensidade. 

Os valores levantados para o país foram de aproximadamente 45 bilhões de dólares (Giannini et. al 

2015). 

O algodão foi uma das culturas que mais se beneficia do processo de polinização. A 

contribuição dos polinizadores constitui um incremento de 827 milhões de dólares no valor pela 

melhoria da qualidade do produto (Giannini et. al, 2015). A relevância da polinização para a cultura 

do algodão pode ser evidenciada principalmente na produtividade que pode aumentar 27,23% em 

relação com à média de produção com a presença de apenas 4 espécies de abelhas. Isto pode 

representar um ganho de aproximadamente 580 dólares por hectares (Pires et al., 2014).  

Esse fato foi constatado em campo no Semiárido da Paraíba. Com o retorno das chuvas no 

início de 2017 e, consequentemente, com o aumento do número dos visitantes florais alguns 

produtores relataram que a produtividade chegou a aumentar quase 50% por unidade de área da 

propriedade.  Entretanto, os produtores relataram que este aumento não implicou um aumento no 

valor do produto em decorrência do aumento dos custos para a sua certificação junto ao mercado de 

algodão orgânico. 
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4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

4.1 Avaliação dos Impactos 

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

A presença de polinizadores em pequenas unidades familiares que produzem algodão é 

extremamente relevante principalmente porque contribuem com a redução do uso de outros insumos 

agrícolas. Estudos indicam que a ausência de polinizadores nessas propriedades pode gerar uma 

perda de aproximadamente 14% (Pires et al., 2014),  que pode representar perdas significativas para 

os produtores certificados como orgânicos que recebem valores mais elevados pelo produto 

viabilizados pelo comércio justo do produto. 

4.1.1 Tabela – Impactos sociais – aspecto emprego 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1(*) 

Média  

Tipo 2(**) 

Média  

Geral 
Capacitação Sim 0,6 1,3 0,9 
Oportunidade de emprego local qualificado Sim 0,0 0,0 0,0 
Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 0,8 0,1 0,4 
Qualidade do emprego Sim 0,0 0,0 0,0 

(*) Unidades familiares do Agreste Paraibano (**) Unidades familiares do Sertão da Paraíba 

Considerando que os agricultores entrevistados integram uma rede de produtores orgânicos 

de algodão, os principais impactos sociais observados no aspecto emprego estão relacionados à 

capacitação (principalmente em curta duração) propiciada pelas cooperativas (pequenos cursos e 

visitas técnicas) como o engajamento da mão-de-obra familiar para trabalhar na 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 0,6 0,0 0,3 
Diversidade de fonte de renda Sim 1,0 3,8 2,4 
Valor da propriedade Sim 1,0 5,0 2,5 

(*) Unidades familiares do Agreste Paraibano (**) Unidades familiares do Sertão da Paraíba 

Quanto ao aspecto renda, no ano de 2017 os produtores diversificaram as atividades 

agropecuárias nos seus estabelecimentos (introdução do cultivo de batata e produção de leite de 

cabra para beneficiamento). Considerando-se que os polinizadores estão relacionados principalmente 
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ao estabelecimento de sistemas agroecológicos caracterizados por vários consórcios, o processo de 

incremento de algumas novas culturas foi muito importante para estes produtores principalmente 

para o atendimento das exigências do processo de certificação. Os produtores também se 

empenharam em realizar benfeitorias em suas propriedades (ajustes em cerca, pinturas e ampliação 

da varanda de suas casas) resultando no aumento do seu valor. 

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 Não    
Segurança alimentar Sim 0,5 2,0 1,3 

(*) Unidades familiares do Agreste Paraibano (**) Unidades familiares do Sertão da Paraíba 

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

relacionado à segurança alimentar. Os sistemas agroecológicos que estão associados aos 

polinizadores são responsáveis por prover alimento aos agricultores e suas famílias garantindo a eles 

abastecimento de feijão, mandioca, milho, entre outros. 

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 4,1 4,3 4,2 

    Condição de comercialização Sim 3,1 3,3 3,2 

    Reciclagem de resíduos Sim 0,0 1,0 0,5 

    Relacionamento institucional Sim 4,5 3,0 3,8 

(*) Unidades familiares do Agreste Paraibano (**) Unidades familiares do Sertão da Paraíba 

O principal impacto constatado ao aspecto gestão e administração está associado à 

dedicação e ao perfil dos responsáveis pelo estabelecimento. Com as exigências da certificação 

(Figura 04 e Figura 05) eles passaram a se aprimorar em aspectos relacionados ao controle das 

atividades como o planejamento antecipado do que e onde produzir no estabelecimento, a anotação 

da produção em um caderno específico. 
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Figura 04: Identificação de unidade de produção agroecológica na região do Agreste 

 

Figura 05: Identificação de unidade de produção participante da ede de Agroecologia da 

Borborema 

 

As práticas de associativismo e corporativismo foram muito significativas. Os produtores 

criaram um sistema de autocertificação no qual eles são responsáveis por verificar se a produção 

ocorre de acordo com as práticas da agricultura orgânica. 

4.2 Análise dos Resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

1,1 1,7 1,4 

De acordo com a metodologia utilizada, o índice do impacto social da tecnologia 

Polinizadores de Algodão do Brasil no Agreste e no Sertão da Paraíba foi de 1,4 em uma escala de 

variação de -15 a +15. Os principais fatores que contribuíram para o impacto correspondem ao 

aumento da dedicação do responsável para atender aos requisitos estabelecidos pela certificação do 
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produto que constituem condições para os produtores fazerem parte da Cooperativa a qual vende a 

produção para a Usina Beneficiadora em Juarez da Távora. 

5. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

A presença de polinizadores na cultura de algodão para os produtores familiares 

demonstrou que os impactos ambientais foram positivos principalmente em decorrência de haver 

presença de recursos naturais nas propriedades mesmo em um período de prolongada estiagem. Em 

uma propriedade o produtor encontrava-se empenhado na construção de uma barragem. Na 

propriedade do sertão o produtor manteve sua reserva de biodiversidade maior da qual destinada à 

reserva legal e informou que mesmo com a seca houve a presença de abelhas na sua lavoura de 

algodão.  

5.1 Avaliação dos Impactos Ambientais 

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

 

5.1.1 Alcance da tecnologia. 

O processo de polinização pode ser realizado pelo vento e pela água. Entretanto, grande parte das 

espécies vegetais cultivadas e selvagens depende de polinizadores animais, insetos em sua maioria 

(existem alguns polinizadores vertebrados como aves e morcegos). As abelhas contribuem com a 

polinização visitando mais de 107 tipos de culturas globais. No mundo todo foram descritas 20 mil 

espécies das quais 12 são as mais utilizadas para a cultura da polinização (Potts et al, 2015). 

Figura 6: Previsão de perdas na agricultura pela ausência da polinização animal 
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De acordo com a Figura 06, no caso da ausência de polinização animal, algumas regiões 

irão sofrer perdas significativas na agricultura. No Brasil, essa perda pode chegar localmente a 7,5%. 

Em outras regiões as perdas podem alcançar 25%. Neste caso, a manutenção de polinizadores 

constitui um processo muito importante para a sustentabilidade dos sistemas 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 Sim 0,0 0,0 0,0 

Uso de energia Sim 0,0 0,0 0,0 

Uso de recursos naturais Sim 0,0 0,0 0,0 

(*) Unidades familiares do Agreste Paraibano (**) Unidades familiares do Sertão da Paraíba 

Os agricultores que produzem algodão agroecológico com a participação de polinizadores 

constituem  agricultores orgânicos. Nesse caso, em 2017 (segundo ano de avaliação de impacto da 

tecnologia) não foram observadas alterações no uso de agroquímico, energia e de recursos naturais.  

Tabela 5.1.2.2 – Conservação ambiental 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1(*) 

Média  

Tipo 2(**) 

Média  

Geral 

Atmosfera Sim 0,0 0,0 0,0 

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

Qualidade da água Sim 0,0 0,0 0,0 

Biodiversidade Sim 0,0 3,5 1,8 

(*) Unidades familiares do Agreste Paraibano (**) Unidades familiares do Sertão da Paraíba 

Deve-se considerar que em 2017 também não foram constatadas mudanças nas condições 

da atmosfera, da qualidade do solo e da qualidade da água. Com relação à conservação ambiental o 

principal impacto observado constituiu o aumento da biodiversidade principalmente nas Unidades 

familiares localizadas no Sertão onde foi observada a recuperação da vegetação nativa (Figura 07) e 

o retorno de algumas espécies da fauna silvestre. 

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 1,8 0,9 

(*) Unidades familiares do Agreste Paraibano (**) Unidades familiares do Sertão da Paraíba 
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A recuperação ambiental foi observada principalmente na região do Sertão onde com a 

volta das chuvas as abelhas retornaram com mais intensidade aos sistemas agroecológicos 

consorciados para a produção de algodão. No caso do agreste as abelhas retornaram em menor 

número não foram observadas alterações na recuperação dos ecossistemas das propriedades e locais. 

Figura 07: Produção de algodão orgânico com vegetação nativa no Sertão 

 

5.2. Índice de Impacto Ambiental 

 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

0,0 0,7 0,4 

(*) Unidades familiares do Agreste Paraibano (**) Unidades familiares do Sertão da Paraíba 

O índice de impacto ambiental obtido pelo AMBITEC Agricultura foi de 0,4 (Escala com 

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

impacto positivo, e isso se deve principalmente as melhorias nos indicadores de biodiversidade e 

recuperação ambiental na região do Sertão. 

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  técnicos e 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 
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tecnologia e, se possível, as suas evidências de impacto. Nesse sentido, a visão dos técnicos que 

entendem a importância de estratégias de manejo agroecológico como os polinizadores é primordial 

para compreender a relevância da solução tecnológica sob uma perspectiva objetiva. 

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 3.0 1.7

Grau de inovação das técnicas e métodos gerados 3.0 1.0 0.0 1.3

Nível de intercâmbio de conhecimento 3.0 1.0 1.0 1.7

Diversidade dos conhecimentos apreendidos 3.0 1.0 1.0 1.7

Patentes protegidas não

Artigos técnicos-científicos publicados em periódicos indexados 3.0 1.0 1.0 1.7

Teses desenvolvidas a partir da tecnologia 1.0 1.0 1.0 1.0

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%. 

Os principais impactos sobre o conhecimento estão associados principalmente à capacidade 

de se gerar novos conhecimentos, ao nível de intercâmbio de conhecimento, à diversidade de 

conhecimentos apreendidos e ao número de artigos técnico-científicos. Os estudos sobre 

polinizadores do algodão integram uma rede internacional de estudos sobre polinizadores. O 

trabalho contribuiu para a publicação de artigos em periódicos de alto renome e propiciou a 

elaboração d sobre formas alternativas de controle agroecológico e manutenção de ecossistemas 

sustentáveis na agricultura. Deve-se considerar que o estudo também contribuiu para a melhoria na 

produção do algodão orgânico. 

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 1.0 1.0 1.0 1.0

Capacidade de formar redes e de estabelecer parcerias 1.0 3.0 1.0 1.7

Capacidade de compartilhar equipamentos e instalações 1.0 1.0 1.0 1.0

Capacidade de socializar o conhecimento gerado 1.0 1.0 1.0 1.0

Capacidade de trocar informações e dados codificados 1.0 1.0 1.0 1.0

Capacidade da equipe técnica 1.0 3.0 1.0 1.7

Capacidade de pessoas externas 1.0 0.0 0.0 0.3

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):  
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Os principais impactos do estudo de polinizadores do algodão sobre a capacitação estão 

relacionados com a formação de redes e parcerias e com o aumento da capacidade da equipe técnica. 

O trabalho proporcionou a formação de especialistas (bolsistas, graduandos, mestres e doutores) no 

tema, agregando novos conhecimentos ao tema. 

6.3. Impactos Políticos-institucionais 

Indicadores Se aplica 

(Sim/não)

Avaliador 

1

Avaliador 

2

Avaliador 

3

Média

Mudanças organizacionais e no marco institucional Não

Mudanças na orientação de políticas públicas 3.0 1.0 3.0 2.3

Relações de cooperação público-privada 1.0 1.0 1.0 1.0

Melhora da imagem da instituição 1.0 0.0 0.0 0.3

Capacidade de captar recursos Não

Multifuncionalidade e interdisciplinariedade das equipes 1.0 1.0 1.0 1.0

Adoção de novos métodos de gestão e de qualidade Não

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%. 

O principal impacto político institucional decorrente da adoção da solução tecnológica do 

uso de polinizadores na agricultura está relacionado à mobilização em torno de políticas públicas 

voltadas para a proteção de abelhas em decorrência de sua relevância na manutenção da 

biodiversidade em sistemas agroecológicos. Como um efeito sinérgico, o resgate dos polinizadores 

implica a redução do uso de agrotóxicos, a recuperação ambiental e a manutenção de ecossistemas. 

Em 24 de fevereiro de 2017 o Ibama publicou uma Instrução Normativa que estabelece diretrizes, 

requisitos e procedimentos para a avaliação dos riscos de ingredientes ativos de agrotóxicos para 

insetos polinizadores (www.ibama.gov.br) 

7. AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 

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

com técnicos especialistas e com os produtores das unidades familiares foi constatado que os 

principais impactos gerados pela tecnologia Polinizadores do algodão no Brasil estiveram 

relacionados à dimensão social e à dimensão político institucional.  

No caso da dimensão social, o principal impacto constituiu o fortalecimento da produção do 

grupo dos produtores de algodão orgânico que permitiu que se organizassem em cooperativas e 

pudessem integrar o comércio justo da produção agrícola na medida em que conseguiram alcançar 
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condições de garantia de comercialização de seu produto. Com relação aos impactos políticos-

institucionais, o trabalho com polinizadores de algodão contribuiu para a orientação de políticas 

públicas voltadas para regular o uso de agroquímicos com vistas à proteção de insetos polinizadores. 

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) 

2010 220.224,00 108.284,64 2.523,70 55686,92  278.434,61 

2011 220.224,00 108.284,64 5.531,30 56.438,82  282.194,10 

2012 220.224,00 108.284,64 5.661,10 56.471,28  282.356,38 

2013 220.224,00 108.284,64 7.817,70 57.010,42 - 285.052,08 

2014 220.224,00 108.284,64 23.759,60 60.995.90 - 304.979,51 

Total Geral 1.433.016,7 

A delimitação do tempo para o cálculo do custo da pesquisa foi definida de acordo com o 

período de realização do Projeto Rede de Pesquisa dos Polinizadores do Algodoeiro do Brasil (2010 

a 2014). Também integrou o cálculo o custo do salário dos participantes da Embrapa envolvidos no 

projeto. Adicionalmente, foi calculado um percentual de 25% para custos de administração. 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 pesquisa bibliográfica 

que está listada no final do relatório. Também foram realizadas consultas em dos relatórios técnicos 

elaborados pelos pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia. Em dezembro de 

2016 com o apoio dos colegas da Embrapa Algodão foi realizado trabalho de campo em dois 

municípios da Paraíba: Remígio (no agreste) e Prata (no sertão). Em janeiro de 2018 foi realizada 

entrevista com técnico do Ministério do Meio Ambiente especialista no tema.  
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