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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 
Informe o nome ou título da tecnologia selecionada para fins de avaliação de impacto: 

Recomendação do Abacaxi BRS RBO para o Estado do Acre. 
 
1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 
Indique em qual eixo de impacto do VI PDE se enquadra a tecnologia avaliada: 

 
Eixo de Impacto do VI PDE 

 Avanços na busca da Sustentabilidade Agropecuária 
 Inserção estratégica do Brasil na Bioeconomia 
 Suporte à Melhoria e Formulação de Políticas Públicas 
x Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural 
 Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento 
 Não se aplica 

 
1.3. Descrição Sucinta 
Destaque as principais características da tecnologia e as suas vantagens relativamente à tecnologia anterior: 

 

A fruticultura é uma atividade historicamente de grande importância para uso eficiente das áreas já 

desmatadas na Amazônia e, no Acre, encontra-se em fase de expansão em monocultivos e 

em consórcios agroflorestais, como base para a geração de empregos e renda no meio rural. No 

estado do Acre, a cultura do abacaxi vem sendo desenvolvida no estado com grande potencialidade 

de expansão, pois se adapta bem às condições de clima e solo locais, uma vez que a Amazônia é 

considerada um dos seus centros de origem. Além disso, existe uma forte demanda pelo abacaxi por 

consumidores regionais, indicando que os produtores podem garantir suas vendas e obter seus 

lucros ao realizarem a produção da fruta. 

Em 2018, que o Acre colheu frutos do abacaxi de uma área plantada de 529 ha com uma 

produtividade média de 12.059 frutos por hectare (IBGE/Produção Agrícola Municipal), tais índices 

produtivos leva o estado à necessidade de importação de frutos de outros estados, indicando ainda, a 

existência demanda pela fruta e que o rendimento está muito aquém da média nacional. Isso reforça 

a necessidade de aplicação de tecnologias de produção essenciais ao abacaxizeiro e o 

aprimoramento das tecnologias já existentes. A partir dos trabalhos integrados e sinérgicos de uma 

equipe com conhecimentos em diversas áreas da agricultura, ainda em 2018, a Embrapa Acre 

colocou à disposição dos produtores, professores e extensionistas, de forma objetiva e concisa o 

“Sistema de Produção da Cultura do Abacaxi para o Estado do Acre”. Trata-se do sistema de 

produção de abacaxizeiro que aborda desde questões relacionadas à importância econômica, 

solos, tratos culturais, manejo, controle de pragas, colheita e mercado até os coeficientes técnicos e 

indicadores econômicos para cultivo. Neste contexto, a Embrapa Acre recomendou a cultivar BRS 

RBO, registro 34.943, anteriormente denominada RBR-1 (Rio Branco) foi coletada localmente, 

selecionada pelo Centro de Pesquisa Agroflorestal do Acre, e recomendada pela Embrapa para 

cultivo no Acre. Atualmente está a cultivar é de domínio público e amplamente cultivada no estado, 

em sistemas de produção convencionais e orgânicos com baixo suporte tecnológico.  

Dentre as suas principais características da cultivar BRS RBO, destacam-se: Forma e composição: 

porte semiereto; apresenta 8 filhotes e não forma rebentões na base da planta; Folhas: verdes e sem 

espinhos; Fruto: formato cilíndrico com peso acima de 1,5 kg, polpa amarela; média de 14 º de brix 

e acidez em torno de 0,6%; Cochonilha: sem relato de ocorrência; Percevejo: com relato de 

https://www.spo.cnptia.embrapa.br/conteudo?p_p_id=conteudoportlet_WAR_sistemasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-76293187_sistemaProducaoId=9405&p_r_p_-996514994_topicoId=10954
https://www.spo.cnptia.embrapa.br/conteudo?p_p_id=conteudoportlet_WAR_sistemasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-76293187_sistemaProducaoId=9405&p_r_p_-996514994_topicoId=10954
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ocorrência; Broca-do-fruto: com relato de ocorrência; Fusariose: sem relato de ocorrência; 

Podridão-negra-do-fruto: com relato de ocorrência; Podridão-do-olho: com relato de ocorrência; 

Mancha-negra-do-fruto: sem relato de ocorrência; Escurecimento interno dos frutos ou brunimento 

interno: sem relato de ocorrência e, Queima-de-sol: com relato de ocorrência (Andrade Neto et al, 

2018). 

 
1.4. Ano de Início da geração da tecnologia: 2015 

 
1.5. Ano de Lançamento: 2015 

 
1.6. Ano de Início da adoção:  2015 

 
1.7. Abrangência da adoção: 
Selecione os Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada: 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC x DF  ES  PR  

BA  AM  GO  MG  RS  

CE  AP  MS  RJ  SC  

MA  PA  MT  SP   

PB  RO   

PE  RR  

PI  TO  

RN   

SE  

 
1.8. Beneficiários 
Informe os principais beneficiários da tecnologia, adotando a classificação mais apropriada. No caso de resultados de centros 
temáticos, informe os principais usuários dos resultados gerados (laboratórios, institutos de pesquisa, universidades, indústrias, 
etc.). 
 

Dentre os principais beneficiários desta tecnologia, destacam-se prioritariamente pequenos 
produtores familiares do estado do Acre. 
 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
Identifique os principais impactos detectados e analise sucintamente a cadeia produtiva em que se insere a tecnologia, 
considerando os principais segmentos ou componentes da mesma (produtores de insumos, produtores rurais, processamento, 
distribuição e consumo). Devem ser relacionados os diversos tipos de impactos detectados ou esperados (econômicos, sociais, 
ambientais, avanço do conhecimento, capacitação e/ou político-institucionais). 

 

A cadeia produtiva do abacaxi no estado do Acre é uma cadeia que se encontra em fase 

introdução de processos de tecnificação da produção, ainda com grande predominância de 

sistemas tradicionais de produção com nenhum ou pouco grau de tecnificação.  

O perfil dos produtores é basicamente composto por pequenos produtores familiares e com baixo 

grau de formalização nas relações de trabalho, segundo Bayma et al 2019 (no prelo), em relação à 

caracterização do meio rural do estado, “entre o pessoal ocupado nas propriedades rurais, em 83% 
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deles existe laço de parentesco com o proprietário rural e, entre o pessoal ocupado sem parentesco, 

ou seja, nos 17% restantes, 69% destes, são trabalhadores temporários. ” 

A rede de fornecimento de insumos para a produção é formada por varejistas de produtos 

agropecuários que importam de outros estados os insumos utilizados nos principais sistemas 

agropecuários ocorrentes na Região. Especificamente os insumos, máquinas e equipamentos 

destinados para as instalações de estruturas de irrigação são pontualmente mais caros, devido à 

baixa oferta de mão de obra especializada para a instalação e operacionalização dos mesmos.  

O nível organizacional entre os produtores é bastante baixo, com registro de apenas uma 

associação de produtores de abacaxi em todo o estado do Acre, que se localiza no município de 

Cruzeiro do Sul. 

No estado do Acre não existem industrias suficientes para absorver a produção local de abacaxi, 

foi estimada em 2018 pela Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) realizada pelo Instituto Brasileiro de 

geografia e Estatística (IBGE), em 6.379 toneladas do fruto. Assim, o consumo do mesmo é quase 

que em sua totalidade comercializado in natura, estando suscetível às oscilações do mercado 

consumidor em função do volume ofertado por safra. Alguns produtores processam 

artesanalmente a produção para comercializar a polpa em pequenos estabelecimentos comerciais 

que não exigem registro de marca do produto e até mesmo código de barras. 

Em relação ao arranjo institucional, foi identificado um déficit de assistência técnica aos 

produtores desta cadeia produtiva, uma vez, que dentre todos os produtores entrevistados, com 

exceção daqueles que tiveram acompanhamento dos colaboradores da Embrapa, não reportaram 

a ocorrência de assistência técnica continuada.  

Durante a fase de levantamento de dados para a confecção deste relatório, estimou-se a 

predominância da variedade BRS RBO em aproximadamente 80% entre o total das variedades de 

abacaxi produzidos no estado. Tal índice de adoção se justifica pela aceitação do consumidor final 

ao produto, que possui porte médio e alto teor de Brix e de palatabilidade, já identificados na fase 

de validação da tecnologia.  

Por fim, identificou-se um incremento na renda das famílias, considerando o adensamento e 

consequente maior produtividade por área, bem como uma melhoria nas condições ambientais 

das áreas que estão adotando a tecnologia em sua íntegra. 
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3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
Estime os impactos econômicos gerados pela tecnologia em avaliação comparativamente à tecnologia adotada pelo produtor 
anteriormente. 
A metodologia proposta para esta avaliação é a do excedente econômico. Caso esta metodologia não seja adequada para avaliar os 
impactos econômicos da tecnologia, marque a opção "não se aplica" e justifique tal inadequação.  

Se aplica: sim ( x  )   não (   ) 
Caso seja possível usar o método do excedente econômico, especifique os benefícios gerados. 
Dada a diferenciação entre os diversos tipos de impactos econômicos (incremento de produtividade, redução de custos, expansão 
da produção em novas áreas e agregação de valor) são propostas quatro diferentes tabelas para que os dados sejam coletados e os 
benefícios econômicos estimados. As planilhas referentes a cada tipo de impacto foram desenvolvidas em plataforma Excel e estão 
em anexo. Recomenda-se atenção especial aos dados de rendimento (atual), e aos preços, já que devem ser usados dados médios 
do ano objeto de avaliação e não dados fixos de anos passados. 
Depois de concluídos os cálculos, transfira os dados das planilhas utilizadas para as tabelas seguintes, como parte do texto do 
relatório. 
Atenção: No caso da participação da Embrapa, informe o percentual (%) e, no Item 3.1.5, as razões que o justificam, especialmente 
as deduções devidas a outros parceiros. A literatura sobre o tema recomenda que esse percentual não seja superior a 70%. 
Nota: Para algumas tecnologias, é possível estimar benefícios utilizando mais de um tipo de impacto econômico. 

3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade Se aplica: sim (x)   não (   ) 

Tabela A - Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade (Período: 2015/2019) 

Ano 

Rendimento 
Anterior/ 

Nº de 
frutos/ha   

Rendimento 
Atual/ 
Nº de 

frutos/ha   

Preço 
Unitário 
R$/fruto 

Custo 
Adicional 

R$/ha 

Ganho 
Unitário  
R$/ha 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 
Embrapa 

R$/ha 

Área de 
Adoção 

(ha) 

Benefício 
Econômico 

(A) (B) (C) (D) E=[(B-A)xC]-D (F) G=(ExF) (H) I=(GxH) 

2015 44.472,73 51.884,85 2,22 1.037,70 15.444,17 30% 4.633,25 214 993.368,71 

2016 48.288,12 60.360,15 2,41 1.207,20 27.939,58 40% 11.175,83 239 2.668.788,27 

2017 47.955,73 63.940,98 2,40 1.278,82 37.050,38 50% 18.525,19 246 4.564.607,43 

2018 46.905,53 66.449,49 2,35 1.328,99 44.507,02 60% 26.704,21 262 7.007.184,80 

2019 46.600,00 51.777,78 2,33 1.035,56 11.028,67 60% 6.617,20 278 1.842.228,48 

 
3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos Se aplica: sim (  )   não (x) 

Tabela B - Benefícios Econômicos por de Redução de Custos (Exemplo -2009/18) 

Ano 

Custos 
Anterior 
Kg/UM 

Custo 
Atual 

Kg/UM 

Economia 
Obtida  
R$/UM 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 
Embrapa  
R$/UM  

Área de 
Adoção 

Benefício 
Econômico  

(A) (B) C=(A-B) (D) E=(CxD) (F) G1=(ExF) 

2015   0,00 0% 0,00  0,00 

2016   0,00 0% 0,00  0,00 

2017   0,00 0% 0,00  0,00 

2018   0,00 0% 0,00  0,00 

 
3.1.3. Tipo de Impacto: Expansão da Produção em Novas Áreas Se aplica: sim ( )   não (x) 

Tabela C - Benefícios Econômicos devido a Expansão da Produção (Exemplo -2009/18) 

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) G=(ExF) 

2015   0,00 0% 0,00  0,00 

2016   0,00 0% 0,00  0,00 

2017   0,00 0% 0,00  0,00 

2018   0,00 0% 0,00  0,00 
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3.1.4. Tipo de Impacto: Agregação de Valor  Se aplica: sim ( )   não (x) 

Tabela D - Benefícios Econômicos devidos à Agregação de Valor (Exemplo -2009/18) 

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) G=(ExF) 

2015   0,00 0% 0,00  0,00 

2016   0,00 0% 0,00  0,00 

2017   0,00 0% 0,00  0,00 

2018   0,00 0% 0,00  0,00 

 
3.1.5. Análise dos impactos econômicos 
Comente os impactos econômicos estimados, considerando a adoção da tecnologia, sempre comparativamente aos ganhos obtidos 
com a tecnologia adotada pelo produtor anteriormente. Cite nos comentários o montante de benefícios econômicos estimados e, 
sobretudo, o papel na Embrapa na geração de tais impactos.  

 
Os benefícios Econômicos foram sistematizados por incremento de produtividade, em função da 

superioridade do rendimento aferido com a adoção da recomendação da variedade do abacaxi 

RBS RBO em relação ao rendimento da produção em sistemas tradicionais ocorrentes no estado. 

Os valores apresentados foram atualizados monetariamente pelo IGP-DI para data referência de 

dez/2019, através de dados obtidos na página eletrônica do Banco Central do Brasil. 

Por ser uma variedade que já adotada na cadeia produtiva, com ampla utilização, neste relatório 

estimada em 85% do total de variedades utilizadas no estado. A adoção da tecnologia variou de 

30% para 60% em quatro anos, com potencial de ampliação para 70% da participação da Embrapa 

para os próximos períodos de análises. Principalmente, com a recomendação do Sistema de 

Produção da Cultura do Abacaxi para o Estado do Acre recomendado em 2018, que deverá ser 

uma das ferramentas de ampliação da adoção da tecnologia. 

A ampliação da área de cultivo com adoção desta tecnologia, outro fator determinante da adoção, 

está estabilizada no estado, no período analisado, justificado pelo aumento da produtividade nas 

áreas já destinadas à cultura comparado aos sistemas tradicionais, reduzindo a demanda por 

novas áreas e ainda, pela falta de indústrias que poderiam absorver um maior volume de 

produção e, desta forma gerando mais demanda pelo produto. 

Especificamente, em relação aos rendimentos aferidos para este relatório, observou-se uma 

queda neste tópico em relação ao ano anterior, motivado principalmente pela falta de 

padronização do espaço entre plantas e de possíveis fatores climáticos, o que resultou em uma 

queda na produtividade das áreas que adotaram a esta tecnologia, situação esta que não 

inviabilizou a exploração econômica da atividade. 
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3.2. Custos da Tecnologia 
3.2.1. Estimativa dos Custos 
Inclua na Tabela 3.2.1.1 uma estimativa dos gastos da Embrapa com pessoal, custeio e capital (depreciação) na geração (P&D) e na 
transferência da tecnologia objeto da avaliação de impacto. Em tal estimativa devem ser incluídas tanto as despesas diretas 
(projeto), como as indiretas (administração e manutenção do centro, treinamento, etc.), conforme instruções no menu "Instruções 
de Custos". 
Nota: Como nos benefícios, as estimativas são específicas da Embrapa; neste item devem ser incluídas apenas as despesas da 
Empresa. 
 
 
 

Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos (Período: 2015/2019) * 

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2015  138.575,23   55.430,09   8.314,51   20.786,28   -     223.106,12  

2016  110.860,19   44.344,08   6.651,61   16.629,03   -     178.484,91  

2017  33.258,06   -     1.995,48   4.988,71   49.887,08   90.129,33  

2018  16.629,03   -     997,74   2.494,35   38.801,07   58.922,20  

2019  -     -     -     -     25.000,00   25.000,00  

*Valores atualizados pelo IGP-DI para dezembro/2018. 

 

3.2.2. Análise dos Custos 
Comente as estimativas de custos apresentadas na Tabela 3.2.1.1, especificando de maneira sucinta a metodologia de cálculo 
usada, especialmente no caso das despesas indiretas. 

 

Em relação às estimativas de custos, que foram concentrados em sua maior parte na fase de 

validação da pesquisa (anos de 2015 e 2016) e, em menor volume nos últimos dois anos, 

concentrados nas atividades de transferência da tecnologia. Em relação à composição, por centro 

de custos relacionados à depreciação do capital e custos de administração, foram distribuídos 

linearmente, 6% e 15%, respectivamente. 

Reitera-se a baixa relação custo/benefício em função da alta concentração no mercado da 

variedade recomendada, hoje com adoção em 53% da área produtiva no estado e a participação 

crescente da Embrapa com esta tecnologia que em apenas 4 anos saiu de 30% para 60%. 

 
3.3. Análises de rentabilidade 
Tendo os benefícios e os custos da tecnologia faça a análise de rentabilidade com base em três diferentes métodos, quais sejam, a 
taxa interna de retorno (TIR), a relação benefício/custo (B/C) e o valor presente líquido (VPL). Atenção: Os custos e os benefícios 
econômicos devem ser deflacionados para a estimação de tais indicadores.  
 

Tabela 3.3.1: Análises de rentabilidade – taxa interna de retorno (TIR), a relação benefício/custo 
(B/C) e o valor presente líquido (VPL) 

Taxa Interna de Retorno 
TIR 

Relação Benefício/Custo 
B/C  

Valor Presente Líquido 
VPL (6%) 

4 , 8 3 %  1 5 , 6 2  R $  8 . 3 2 5 . 4 5 9 , 1 8  

Comente as estimativas de rentabilidade apresentadas. 

 
Os índices econômicos se apresentam com excelente impacto econômico, com o retorno do 

capital estimado pela TIR em 4,83% a.a. calculado a uma taxa referencial de 6% a.a. Com a relação 
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benefício/custo estabelecida em 15,62, ou seja, para cada real investido na atividade é obtido um 

retorno de 15,62 reais e com um valor presente líquido, calculado para um horizonte de 10 anos a 

uma taxa referencial de 6% a.a., estabelecido em R$ 8.325.459,18. Como ponto de atenção para 

esta análise deve-se considerar que todo a produção é comercializada in natura por não existir 

uma planta industrial que possa demandar maior volume de produção, ficando assim o investidor 

exposto às oscilações de preço no mercado, principalmente no período da safra, época em que se 

amplia a oferta do produto. 

 
4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS – 
AMBITEC-Agro 
 
Avalie os impactos socioambientais da tecnologia com o Sistema AMBITEC-Agro, consultando pelo menos dez usuários da 
tecnologia e digite nas colunas abaixo os coeficientes de impacto de cada componente. O Sistema AMBITEC-Agro foi desenvolvido 
sob a liderança da Embrapa Meio Ambiente. 
Visando facilitar o processo de análise dos resultados em cada um dos aspectos do AMBITEC-Agro, separou-se os seus indicadores 
em dois tipos de impacto distribuídos em Tabelas (4.1.1 a 4.2.5). As análises dos respectivos aspectos devem ser realizadas abaixo 
de cada tabela. Ao final (item 4.3) deve ser feita uma análise do índice de impacto social obtido. 
As consultas de opiniões devem ser dirigidas preferencialmente aos usuários da tecnologia, no entanto, caso isto não seja possível, 
pode-se consultar pessoas que conheçam os resultados da adoção da tecnologia, como por exemplo, os extensionistas e/ou os 
responsáveis pela transferência, externos à equipe de geração da tecnologia. 
Atenção! Caso a Unidade aplique o AMBITEC na íntegra, ou seja, consultando vários usuários e usando o modelo em Excel com os seus respectivos 
pesos, deve-se colocar nas tabelas os respectivos resultados finais de tal avaliação, conforme o tipo de produtor consultado - Tipo 1: produtores 
familiares (pequena escala e pouco vinculados ao mercado) e Tipo 2: produtores patronais (médios e grandes e basicamente orientados ao 
mercado). As análises devem ser realizadas considerando também esta tipologia. Sempre que a equipe observar alguma diferenciação nos 
resultados a partir da adoção da tecnologia por tipos diferentes de produtores, deve-se apontar tais especificidades nas respectivas análises. 
Nota: Caso alguns itens da metodologia não sejam adequados para avaliar os impactos sociais da tecnologia, marque a opção "não se aplica" nas 
tabelas seguintes e justifique tal inadequação. Porém, se a equipe considerar que a metodologia AMBITEC-Social, integralmente, não se aplica, 
justifique logo abaixo. Lembramos que nos casos em que a metodologia realmente não se aplica a Unidade não é prejudicada na avaliação do 
relatório. 

 

4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos 
Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

1. Mudança no uso direto da terra  6,00 - 6,00 
2. Mudança no uso indireto da terra  2,50 - 2,50 
3. Consumo de água  -1,25 - -1,25 
4. Uso de insumos agrícola   -2,50 - -2,50 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas  0,00 - 0,00 
6. Consumo de energia  -1,50 - -1,50 
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia  0,00 - 0,00 
8. Emissões à atmosfera  4,00 - 4,00 
9. Qualidade do solo  3,75 - 3,75 
10. Qualidade da água  0,00 - 0,00 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental  1,75 - 1,75 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial). 
Com base nos valores apresentados na Tabela 4.1.1, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
indicadores do aspecto eficiência tecnológica. 

 

Neste aspecto, em relação ao componente “Mudança no uso direto a terra”, com a recomendação 

da tecnologia se registrou uma moderada alteração no entorno das propriedades nas variáveis 

“Produtividade por unidade de área (efeito poupa terra), uma vez que o número de plantas por 
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hectare saiu de 20.000 plantas/ha para 37.037 plantas/ha e, “prevenção de incêndios” em função 

do maior adensamento no cultivo da lavoura, com influências diretas sobre a redução na “pressão 

de deslocamento sobre novas áreas”. 

Em relação ao critério de consumo de energia, em que se registrou uma moderada redução, que 

foi motivada pela adoção de sistemas de irrigação nas lavouras, estrutura esta que demanda 

consumo de energia elétrica e/ou gerada com o consumo de combustíveis fósseis, fato que 

resultou neste índice negativo. 

 
4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos 
Tabela 4.2.1: Impactos socioambientais – aspecto respeito ao consumidor 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

12. Qualidade do produto  5,00 - 5,00 
13. Capital social  15,0 - 15,0 
14. Bem-estar e saúde animal  x -   
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
Com base nos valores apresentados na Tabela 4.2.1, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
indicadores do aspecto respeito ao consumidor. 

 

Em relação aos aspectos de respeito ao consumidor, fio identificado um grande aumento impacto 

no critério “capital social”, devido ao grande volume de “programas de transferência de 

conhecimentos e tecnologias” que foi desenvolvido desde a fase inicial da pesquisa, extensivo a 

todo o estado.  Hoje estima-se uma predominância da variedade BRS RBO em 85% da produção do 

estado. 

 
Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

15. Capacitação  5,25 - 5,25 
16. Qualificação e oferta de trabalho   6,00 - 6,00 
17. Qualidade do emprego/ocupação  0,00 - 0,00 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

 5,00 - 5,00 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
Com base nos valores apresentados na Tabela 4.2.2, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
indicadores do aspecto trabalho/emprego. 

 

A adoção da tecnologia é preconizada por uma boa base de qualificação da mão de obra, uma vez 

que mesma requer que todo o sistema produtivo seja tenrificado, deste a fase do preparo da área 

até a colheita, neste contexto o destaque do critério de “Qualidade e oferta de Trabalho” e ainda 

“Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre gêneros, gerações e etnias” onde se 

identificou um moderado aumento em todas as suas variáveis em função da adoção desta 

tecnologia. 
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Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

19. Geração de Renda do estabelecimento  9,00 - 9,00 
20. Valor da propriedade   4,00 - 4,00 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
Com base nos valores apresentados na Tabela 4.2.3, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
indicadores do aspecto renda. 

 

No Aspecto renda, os critérios de “geração de renda no estabelecimento” e “Valor da 

propriedade”, com escores de 9,00 e 4,00 pontos, respectivamente, apontam positivamente para 

este índice em função do incremento da produtividade obtidos com as técnicas preconizadas pelo 

sistema de produção recomendadas pela Embrapa Acre incluindo aí, o adensamento entre 

plantas, que por si, já é responsável por um expressivo amento na renda do produtor, quando 

comparado ao sistema produtivo anterior ao recomendado. 

 
Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

21. Segurança e saúde ocupacional  0,00 - 0,00 
22. Segurança alimentar  8,00 - 8,00 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
Com base nos valores apresentados na Tabela 4.2.4, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
indicadores do aspecto saúde. 

 

Neste aspecto, o critério de destaque é o de “Segurança Alimentar”, 8,00 pontos, resultante do 

aumento da renda da propriedade por unidade, que saiu de 44.400,00/ha para R$ 82.222,12/ha, 

um incremento de R$ 34.074,00/ha, quando comparado à renda obtida no sistema tradicional. Tal 

impacto foi resultado de um aumento moderado pontual em todas as variáveis do componente 

“renda”, ou seja, segurança, estabilidade, distribuição, diversidade e montante de renda. 

 
Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

23. Dedicação e perfil do responsável  6,25 - 6,25 
24. Condição de comercialização  6,25 - 6,25 
25. Disposição de resíduos   0,00 - 0,00 
26. Gestão de insumos químicos  4,25 - 4,25 
27. Relacionamento institucional  7,50 - 7,50 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
Com base nos valores apresentados na Tabela 4.2.5, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
indicadores do aspecto gestão e administração. 

 

No critério “Dedicação e perfil do responsável” o impacto se deu em função de um grande 

aumento local na variável “Engajamento familiar” por considerar que a tecnologia requer mais 
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dedicação da mão de obra familiar na atividade, além de um aumento moderado nas variáveis 

“capacitação dirigida à atividade” e “horas de permanência no estabelecimento”. 

 
4.3. Índice de Impacto Socioambiental 
Tipo de Impacto Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

Índice de Impacto Econômico 1,40 - 1,40 

Índice de Impacto Social 6,00  6,00 

Índice de Impacto Ambiental 5,20  5,20 

 
 
4.4. Índice de Impacto Socioambiental 
Tabela 4.3.1: Análise dos Resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

3,18 - 3,18 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
Faça uma análise agregada tomando por base do índice de impacto gerado pelo AMBITEC-Agro. 

 
Esta tecnologia, apesar de demandar a utilização de agentes químicos para combate a pragas e 
para a realização de correções de solos e ainda, por demandar consumo de energia moderado e 
de água para a utilização em sistemas de irrigação, que se configuram como parcialmente nocivos 
ao meio ambiente, de forma pontual, mesmo considerando que a mesma contribui para a redução 
da pressão pela conversão de novas áreas de florestas em áreas produtivas de abacaxi, em função 
da elevação da produtividade média por hectares que a mesma provê aos seus adotantes. 
Apresenta excelentes indicadores econômicos e sociais que justificam o seu indicativo de 
recomendação com potencial para gerar ganhos institucionais para a Embrapa Acre, instituição 
detentora de seu registro e responsável por sua recomendação.    
 
4.5. Impactos sobre o Emprego 
Estime e analise os impactos sobre o emprego com base numa quantificação do número adicional de mão-de-obra (antes e depois 
da adoção da tecnologia). Tais impactos devem ser analisados em termos quantitativos, ou seja, número de empregos 
considerando a mão-de-obra empregada ou liberada com a adoção da inovação. 
Nesta quantificação, deve ser levada em conta a situação anterior e deve-se descontar os empregos da tecnologia que foi 
substituída. Por outro lado, no caso dos empregos gerados nos demais segmentos da cadeia produtiva, a quantificação deve 
considerar também o aumento da produção decorrente do uso da tecnologia (incremento de produtividade, por exemplo). 
Em tal processo, podem ser usados dados primários sobre estimativas de impactos (alterações nos coeficientes técnicos de custos 
de produção, por exemplo), seja nos sistemas de produção, seja em outros segmentos da cadeia produtiva (processamento 
agroindustrial, distribuição, etc.). Para evitar superestimação, é importante compatibilizar os dados estimados com dados 
secundários (IBGE, censos, PNAD, etc.) 

Tabela 4.5.1: Número de empregos gerados (Exemplo – 2009/2018) 

Ano 

Emprego adicional por 
unidade de área 

Área  
adicional 

Não se aplica 
Quantidade de  

emprego gerado 

 (A) (B)  C= (AXB) 

2015 214 0,3  64 

2016 212 0,4  85 

2017 239 0,5  119 

2018 246 0,6  148 

2019 212 0,6  127 

Faça uma análise do impacto no número de empregos gerados pela tecnologia. 

 
Em relação ao número de empregos gerados com a recomendação da tecnologia, considerando 
que a mesma não contribuiu diretamente para a ampliação de novas áreas, justificado pela pouca 
variação no período, e sim pelo aumento da produtividade e do aumento da demanda de mão de 
obra por unidade produtiva, foi estimado que em função da recomendação da tecnologia é 
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necessário o incremento de uma mão de obra por unidade produtiva para a execução das etapas 
previstas pelo sistema de produção, que variam deste o preparo da área até a comercialização do 
fruto. Por fim, considerando a participação da Embrapa que variou de 30% a 60% no período, 
estima-se que em 2019 foram gerados 127 empregos diretos com a recomendação desta 
variedade. 
 
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
A avaliação dos impactos do desenvolvimento institucional deverá ser feita com base no modelo de avaliação desenvolvido pela 
Embrapa Meio Ambiente. Tal modelo, denominado "Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental da Inovação Tecnológica 
Agropecuária (AMBITEC-Agro)", baseia-se num conjunto de indicadores e componentes envolvendo quatro aspectos de 
caracterização da dimensão de impacto do desenvolvimento institucional – capacidade relacional, capacidade científica-
tecnológica, capacidade organizacional e produtos de P&D. 
Avalie os impactos no desenvolvimento institucional, referente a tecnologia avaliada, com base no "Sistema de Avaliação de 
Impacto da Inovação Tecnológica Agropecuária (AMBITEC-Agro, Dimensão Desenvolvimento Institucional)" consultando as opiniões 
de especialistas/desenvolvedores da tecnologia e equipe do projeto. 
A análise de cada aspecto da avaliação de impacto do desenvolvimento institucional deverá ser feita em separado (Itens 5.1.1 a 
5.4.2.), abaixo das respectivas tabelas. Ao final (Item 5.5) deve ser feita uma análise do índice de impacto do desenvolvimento 
institucional. 
Atenção! Caso a Unidade aplique o AMBITEC na íntegra, ou seja, consultando vários usuários e usando o modelo em Excel com os seus respectivos 
pesos, deve-se colocar nas tabelas os resultados finais de tal avaliação, conforme o tipo de entrevistado consultado. Recomenda-se entrevistar 
diferentes agentes envolvidos no processo de desenvolvimento da tecnologia dentro e fora da Embrapa. 
Nota: Caso alguns itens da metodologia não sejam adequados para avaliar os impactos ambientais da tecnologia, marque a opção "não se aplica" 
nas tabelas seguintes e justifique tal inadequação. Porém, se a equipe considerar que a metodologia AMBITEC, integralmente, não se aplica, 
justifique logo abaixo. Lembramos que nos casos em que a metodologia realmente não se aplica, a Unidade não é prejudicada na avaliação do 
relatório.  

 
5.1. Capacidade relacional 
A capacidade relacional refere-se à contribuição do projeto de desenvolvimento tecnológico agropecuário para ampliação e 
diversificação da rede de relacionamento científico da equipe, inclusive quanto ao referencial conceitual e metodológico. Os 
critérios de capacidade relacional são: relações de equipe/rede de pesquisa e relações com interlocutores. 

 
Tabela 5.1.1: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações de equipe/rede de pesquisa 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

1. Diversidade de especialidades  0,50 0,20 0,35 

2. Interdisciplinaridade (coautorias)  1,00 0,40 0,70 

 3. Know-who  0,50 0,00 0,25 

4. Grupos de estudo  3,00 1,00 2,00 

5. Eventos científicos  0,00 1,00 0,50 

6. Adoção metodológica  1,00 0,00 0,50 

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
Com base nos valores apresentados na Tabela 5.1.1, avalie e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
componentes do critério relações de equipe/rede de pesquisa. 

 

No impacto de capacidade relacional, no aspecto de relações de equipe/rede de pesquisa, o 

destaque é para o critério “Grupo de estudo”, 2,00, onde se registrou um grande aumento na 

variável “Grupos de estudo/pesquisa formalizados” e um moderado aumento nas variáveis 

“diversidade de especialidades”, desde o início das pesquisas, onde se envolveram diversas áreas 

do conhecimento, como por exemplo nas áreas de fitotecnia, colheita e pós-colheita, solos, 

entomologia, economia, dentre outras áreas do conhecimento. Também foi identificado um 

aumento moderado nas variáveis interdisciplinaridade, know-how e adoção/apropriação 

metodológica por membros da rede. Por fim, não foi identificada alteração na variável “eventos 

técnico científicos formais realizados. 
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Tabela 5.1.2: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações com interlocutores 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

7. Diversidade  0,00 0,20 0,10 
8. Interatividade  1,00 0,40 0,70 
9. Know-who  0,00 0,20 0,10 
10. Fontes de recursos  3,00 0,40 1,70 
11. Redes comunitárias  1,00 0,00 0,50 
12. Inserção no mercado  1,00 0,00 0,50 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
Com base nos valores apresentados na Tabela 5.1.2, avalie e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
componentes do critério relações com interlocutores. 

Neste aspecto, foi identificada um grande aumento em relação à variável “fontes de 

recursos/contratação institucional”, em função da aprovação de projeto de pesquisa e de 

transferência de tecnologia, que permitiu a contratação de consultores, bolsistas, além de custeio 

de diárias de hospedagem e alimentação. Foi identificado ainda um moderado aumento nas 

variáveis “interatividades entre interlocutores, redes de interações comunitárias e inserção no 

mercado”. 

 
5.2. Capacidade científica e tecnológica 
A capacidade científica e tecnológica diz respeito à capacidade instalado de infraestrutura e instrumental metodológico, bem como 
às contribuições do projeto de desenvolvimento tecnológico para captação de recursos e a execução de aquisições instrumentais e 
pessoais. Os critérios de capacidade científica e tecnológica são: instalações (métodos e meios) e recursos do projeto (captação e 
execução). 
 
Tabela 5.2.1: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto instalações 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

13. Infraestrutura institucional  0,00 0,00 0,00 
14. Infraestrutura operacional  0,00 0,00 0,00 
15. Instrumental operacional  0,00 0,40 0,20 
16. Instrumental bibliográfico  3,00 0,00 1,50 
17. Informatização  0,20 0,00 0,10 
18. Compartilhamento da infraestrutura  0,20 0,00 0,10 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
Com base nos valores apresentados na Tabela 5.2.1, avalie e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
componentes do critério instalações. 

Poucas alterações neste indicador de impacto relacionado à produção científica e tecnológica, 

com foco no aspecto instalações foram aferidos, apenas uma variável de destaque se relaciona à 

aquisição de instrumental bibliográfico e um moderado aumento nas variáveis “informatização e 

compartilhamento de infraestrutura”. 
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Tabela 5.2.2: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto recursos do projeto 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

19. Infraestrutura (ampliação)  0,00 0,00 0,00 
20. Instrumental (ampliação)  0,40 0,00 0,20 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição)  0,40 0,00 0,20 
22. Contratações   3,00 0,40 1,70 
23. Custeios  3,00 0,40 1,70 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
Com base nos valores apresentados na Tabela 5.2.2, avalie e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
componentes do critério recursos do projeto. 

Os recursos financeiros aprovados para a execução do projeto via SEG Embrapa, proveram um 

grande aumento nas cariáveis de contratação de consultores, bolsistas, pesq. Visitantes e custeio 

de diárias, traslados e estadas”, além de um moderado aumento nos recursos destinados a 

“instrumental operacional e bibliográfico”. 

 
5.3. Capacidade organizacional 
A capacidade organizacional provê a verificação das contribuições do projeto de desenvolvimento tecnológico para otimizar os 
mecanismos de aprendizagem e compartilhamento de capacidade entre os membros de rede, bem como para a consequente 
operacionalização das atividades de pesquisa, incluindo a transferência de resultados. Os critérios que integram esse aspecto são: 
equipe/rede de pesquisa e transferência/extensão. 

Tabela 5.3.1. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto equipe/rede de pesquisa 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

24. Cursos e treinamentos  3,00 0,00 1,50 
25. Experimentos, avaliações, ensaios  3,00 0,40 1,70 
26. Bancos de dados, plataformas de informação  0,00 0,00 0,00 
27. Participação em eventos  1,00 0,40 0,70 
28. Organização de eventos  0,00 0,20 0,10 
29. Adoção de sistemas de gestão  0,00 0,00 0,00 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
Com base no valor apresentado na Tabela 5.3.1, avalie e comente o resultado obtido ao analisar qualitativamente os componentes 
do critério equipe/rede de pesquisa. 

Neste aspecto, foi identificado um grande aumento nos critérios “experimentos, avaliações e 

ensaios”, necessários para a montagem das Unidades Demonstrativas, onde foram instalados e 

validados os experimentos em campo. Além, de um moderado aumento nas variáveis “cursos e 

treinamentos e participação em eventos técnico-científicos. ” 

Tabela 5.3.2. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto transferência/extensão 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

30. Cursos e treinamentos  3,00 1,00 1,55 
31. Número de participantes  3,00 1,00 1,55 
32. Unidades demonstrativas  1,00 1,00 1,00 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação  3,00 1,00 2,00 
34. Projetos de extensão  1,00 0,00 0,50 
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação  3,00 0,00 1,50 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
Com base no valor apresentado na Tabela 5.3.2, avalie e comente o resultado obtido ao analisar qualitativamente os componentes 
do critério transferência/extensão. 
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No aspecto de transferência/extensão, os critérios “Cursos treinamentos para público externo, 

número de participantes, número de exposições na mídia / artigos de divulgação e disciplinas em 

cursos de graduação e pós-graduação” tiveram um grande aumento na fase de transferência da 

tecnologia em todo o estado. Os critérios de criação de unidades demonstrativas e projetos de 

extensão/desenvolvimento pontuaram de como um aumento moderado, uma vez que foram 

criadas 3 unidades demonstrativas e aprovado apenas um projeto durante o ciclo de validação e 

recomendação da tecnologia. 

 
5.4. Produtos de P&D 
Os resultados finalísticos do projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico são verificados nesse aspecto, em consideração 
dos produtos de P&D e dos produtos tecnológicos. Os critérios avaliados nesse aspecto são: produtos de P&D e produtos 
tecnológicos. 
 

Tabela 5.4.1. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos de P&D 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

36. Apresentação em congressos  3,00 1,00 2,00 
37. Artigos indexados  0,00 0,00 0,00 
38. Índices de impacto (WoS)  0,00 0,00 0,00 
39. Teses e dissertações  3,00 1,00 2,00 
40. Livros/capítulos, boletins, etc.  3,00 1,00 2,00 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
Com base no valor apresentado na Tabela 5.4.1, avalie e comente o resultado obtido ao analisar qualitativamente os componentes 
do critério produtos de P&D. 

Neste aspecto identificou-se, com a recomendação da tecnologia, um grande aumento nas 

variáveis “teses, dissertações e TCC’s e Livros/capítulos, boletins, guias, etc.” que foram publicadas 

com base nos resultados da pesquisa. Pesquisa esta que foi base para a criação do Sistema de 

Produção da Cultura do Abacaxi para o Estado do Acre (ISSN 1679-1134).  Além disto, ocorreram 

apresentações pontuais em congressos relacionados ao tema, impactando em um moderado 

aumento. 

Tabela 5.4.2. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos tecnológicos 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

41. Patentes/registros  1,00 1,00 1,00 
42. Variedades/linhagens  1,00 1,00 1,00 
43. Práticas metodológicas  3,00 0,00 1,50 
44. Produtos tecnológicos  0,00 1,00 0,05 
45. Marcos regulatório  0,00 0,00 0,00 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
Com base no valor apresentado na Tabela 5.4.2, avalie e comente o resultado obtido ao analisar qualitativamente os componentes 
do critério produtos tecnológicos. 

A recomendação da tecnologia caracteriza-se por ser uma prática metodológica e gerou um 

registro de patente, com a cadastro da cultivar BRS RBO, que foi registrada no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) sob o número 34.943. 

 

https://www.spo.cnptia.embrapa.br/conteudo?p_p_id=conteudoportlet_WAR_sistemasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-76293187_sistemaProducaoId=9405&p_r_p_-996514994_topicoId=1307
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5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 
Tabela 5.2.1: Análise dos resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

6,92 2,08 4,50 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
Faça uma análise do índice final de impacto do desenvolvimento institucional gerado pelo AMBITEC no qual são agregados e 
ponderados os coeficientes anteriormente comentados (média ponderada dos Itens 5.1.1 a 5.4.2). 

 
A tecnologia apresentou um índice de adoção positivo, 4,50, com potencial de gerar ganhos 

institucionais para a Embrapa Acre em função da recomendação da variedade RBS BRO para o 

estado do Acre, com destaque para os aspectos de transferência/extensão e de produtos de 

pesquisa e desenvolvimento, por gerar um registro de patente para a variável, dentre outros 

critérios positivo comentados anteriormente ao longo desta avaliação. 

 

6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dados os resultados obtidos nas avaliações dos diversos tipos de impactos identificados e analisados nas seções anteriores (Itens 3, 
4 e 5), faça as conclusões e considerações finais, apontando as perspectivas de adoção futura da tecnologia. 
Quanto à avaliação em si, ressaltar eventuais impactos ainda não estimados da tecnologia sob avaliação que devem ser analisados 
futuramente. 
 

A expansão da área cultivada com abacaxi está ocorrendo, segundo o zoneamento edafoclimático da 

cultura do abacaxi, em áreas já desmatadas do estado do Acre, fato que contribui para a redução a 

pressão sobre a floresta e para a redução da emissão de gases do efeito estufa, uma vez que neste 

sistema é substituída a prática de queimadas por técnicas de preparo e correção do solo que 

dispensam o uso de fogo e que melhoram a qualidade do logo na fase de preparo da área para a 

introdução da cultura.  

Em relação ao impacto social desta tecnologia, se observou um destaque para o componente capital 

social, em relação à variável “programas de transferência de conhecimento e tecnologias”, onde se 

registrou um grande aumento em todo o entorno em função do grande número de eventos de 

divulgação desta tecnologia que foram realizados. Também foram identificadas melhorias nos 

componentes relacionados à “qualificação e oferta de trabalho” e “Oportunidade, emancipação e 

recompensa equitativa entre gêneros, gerações e etnias”. 

No impacto econômico destaca-se o aumento nos componentes relacionados à “Renda” e “Saúde”, 

especificamente nas variáveis “Geração de renda” em função do aumento da produtividade desta 

variedade e das práticas de cultivos preconizadas pela pesquisa, além do aumento na variável 

“saúde” em função da melhoria no componente “Segurança alimentar”, que se registrou uma maior 

garantia para a o mesmo em função do aumento da renda aferido na propriedade que introduziu o 

abacaxi BRS RBO em seu sistema produtivo. 

Em relação aos Impactos Institucionais (4,50), a tecnologia se apresentou com potencial de prover 

ganhos institucionais, com o fomento na rede de interação entre a equipe que a desenvolveu, 
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publicações divulgadas com os resultados da pesquisa e ainda com ganho de imagem em função dos 

excelentes índices econômicos e sociais que a mesma apresenta. 

Por ser um produto de excelente aceitação entre os consumidores locais e diante da possibilidade 

de ampliação da adoção da recomendação, mesmo que, nestes últimos anos a adoção tenha 

ocorrido a nível de substituição de variedades, a tecnologia apresenta potencial de ampliação no 

estado para os próximos anos. 

 

7. FONTE DE DADOS 
Informe a fonte dos dados usados na avaliação, em especial o procedimento utilizado na coleta de dados. Cite as fontes: 
entrevistas a produtores, levantamentos realizados pela própria equipe de avaliação de impactos ou por outras instituições, 
informações fornecidas por cooperativas, etc. Caso a equipe tenha consultado usuários da tecnologia, informe o número de 
entrevistas realizadas, o perfil destes, se são produtores familiares (pequena escala e pouco vinculados ao mercado) e ou 
produtores patronais (médios e grandes, e basicamente orientados ao mercado) e, ainda, liste os municípios onde as entrevistas 
foram realizadas. A Tabela 7.1, baseada no modelo enviado pela Embrapa Cerrados, pode ser usada como referência. A Tabela 7.2 
se refere aos entrevistados das instituições de pesquisa envolvidas no desenvolvimento da tecnologia. 
 

Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Cruzeiro do Sul AC 8    8 
Xapuri AC 1    1 

Rio Branco AC 1    1 

Total  10    10 
Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 7.1, caso haja necessidade. 
 
Comente sobre a forma de coleta dos dados. 

 
Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Estado Município Função Total 

Embrapa  AC Rio Branco Pesquisador 2 

     

Total    2 
Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 7.2, caso haja necessidade. 
Comente sobre a forma de coleta dos dados. 
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9. EQUIPE RESPONSÁVEL 
Informe os nomes dos membros da equipe responsável pela elaboração deste, indicando o papel de cada membro (tipo de 
avaliação ou item do relatório). Apresente também a origem (não os nomes) das pessoas externas à Unidade consultadas para 
opinar sobre os impactos da tecnologia (Exemplo: EMATER, Cooperativas, Empresas privadas, produtores, etc.). 

 
Tabela 9.1: Equipe do centro responsável pela elaboração do relatório de avaliação de impactos 

Membro da equipe Função 

1 Márcio Muniz Albano Bayma Analista  
2 Claudenor Pinho de Sá Pesquisador  
3 Fernando Wagner Malavazi Analista  

 
Tabela 9.2: Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos 

Colaborador Instituição 

1 Romeu de Carvalho Andrade Neto Embrapa Acre 
   

 


